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KNBB Biljartpoint Masters wordt
weer een fantastisch evenement

Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

Het daverende succes van vorig jaar ,
waar Dick Jaspers in een zinderende fi-
nale Jean-Paul de Bruijn wist te onttro-
nen, ligt nog vers in het geheugen. On-
danks dat de organisatie, Biljar t Evene-
menten Nederland, van plan was om
binnen drie jaar De Masters weer op de
kaart te zetten, lukte dat al het eerste
jaar. Onbewust werden ze daar mee in
moeilijk positie gemanoeuvreerd. Dit
jaar zou het immers nog mooier en sen-
sationeler moeten worden. Zo het er nu
naar uit ziet, zijn ze daarin ook ge-
slaagd. 
De opening is uitgebreider , de arena
krijgt een andere verrassende uitstraling,
er zijn meer zitplaatsen gecreëerd, het
prijzenpakket is aanzienlijk uitgebreid
en er zijn meer horecafaciliteiten. Zo is
er ook een groot binnenterras. Naast de
acht beeldschermen in de wedstrijdzaal
zijn er twee beamerpresentaties en wor-
den de bezoekers in de foyer middels
vier schermen op de hoogte gehouden
van uitslagen en standen. Daar kan men

op een groot scher m ook de verrichtin-
gen in de wedstrijdzaal volgen. Buiten
bij de hoofdingang staat een levensgroot
Led scherm van Vidiled, zodat ook daar
de liveuitzendingen van Kozoom te vol-
gen zijn. Voor de zaterdagavond is er
weer een aantrekkelijk programma
samengesteld. Na de halve finale wordt
er door de verliezende halve finalisten
gespeeld om de carambole van 500 eu-
ro. Dit is een extra prijs die door de
hoofdsponsor beschikbaar is gesteld, ui-
teraard heeft deze hierbij ook de regie in
handen. Verder zijn er op uitnodiging
van de organisatie een aantal prominen-
ten uit de spor twereld van toen en nu
aanwezig, die door spor tjournalist Frits
Bakker in de arena worden geïnter-
viewd.  Kortom, een biljartevenement om
niet te missen. De toegang is gratis! Spe-
ciaal voor de KNBB Biljartpoint Masters
2015 is er in deze krant een uitneemba-
re special ingevoegd. U vindt daar alle
benodigde informatie, waaronder het
wedstrijdprogramma.

De Werft in Kaatsheuvel is van 15 tot en met 18 januari voor de tweede
keer het strijdtoneel voor het Nederlands kampioenschap driebanden. De
absolute vaderlandse top, met daaronder verschillende Europees- en
wereldkampioenen, strijkt dan neer in het Brabantse dorp. Met volle zalen,
wereldwijd live internetuitzendingen via Kozoom en een samenvatting op
NOS Studio Sport, krijgt de biljartsport daar de uitstraling die het verdient.

KNBB
Biljartpoint Masters

15 t/m 18 januari
Zie uitneembare special

in deze krant

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl w w w . b i l j a r t p o i n t . n l

iwansimonis.com
http:/www.biljartwinkel.nl
frankdekkersbiljarts.nl
iwansimonis.com
http://www.derksoptiek-druten.nl
http://www.championshop.nl
mailto:info@championbiljarts.nl
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.b
http://www.dedistelbiljarts.nl


De Biljart Ballen, 19e jaargang, januari 2015 pagina 2

Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2015 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2015 !

Distric
t

Midden-Brabant

KNBB

Recreanten-

biljartvereniging

BV Carambole

Waalwijk

District

’sHertogenbosch e.o.

wenst haar leden 

een sportief 

maar vooral 

gezond 2015!

District 
West Brabant

wenst iedereen
een gezond

2015

District 
Dordrecht

wenst iedereen

een gezond en
sportief

2015

Fijne feestdagen en een gezond 2015
Biljartcentrum’t Hartje van OosterhoutDe Braak 314901 JL Oosterhout

Wij wensen u 

een goed 2015

District 

Zuid Limburg

District Osswenst uin ons 75-jarigjubileumjaar,een sportief2015 toe!

Wenst alle leden vol vreugde,

vrienschap, gezond, sportief 

en succesvol 2015 toe.

www.kozoom.com

Een gezond 

biljartjaar en veel 

speelplezier wordt u 

toegewenst door het 

bestuur van het 

district R
otterdam

 wenst iedereen

een top(score) 

jaar!

Paul en Stefanie ValckxArcenwww.cafe-inaborg.nl

Evenementenshop.com

http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com
http://www.cafe-inaborg.nl
http://www.cafe-inaborg.nl
http://www.cafe-inaborg.nl
http://www.cafe-inaborg.nl
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Vernieuwende exclusieve keu lijn
onder het “Jos Bongers” signature
Champion Biljarts BV uit Arnhem lanceert een nieuwe keu lijn. Daar-
bij was het uitgangspunt om echt vernieuwend een sublieme high-
end keu nog redelijk betaalbaar in de markt te zetten. Uiteraard
hebben we daar zelf erg veel ervaring in met ons 100-jarig bestaan
in de biljartvakhandel waarbij we dagelijks veel feed-back van on-
ze klanten krijgen. Maar uiteraard kunnen we deze kennis beter de-
len en aanvullen met een ervaren Professionele biljarter. En aange-
zien ik, eigenaar van Champion biljarts Henry Nijenhuis, ben opge-
groeid in Nijmegen waar ik ook met biljarten ben gestart en op bil-
jartles heb gezeten bij Biljar t-Café De Kaketoe kwam ik al snel op
het idee om onze Nijmegenaar en Nederlands trots Jos Bongers
daarvoor te benaderen. Hieronder het verhaal van Jos Bongers over
de geboorte van deze vernieuwende exclusieve high end keu lijn.

“De biljartwereld is maar klein en
kom je snel iemand tegen. En in
deze biljartwereld is Champion
Biljarts BV zeker geen onbeken-
de. Vorig jaar kwam ik in contact
met Henry Nijenhuis. Het ging ui-
teraard over een biljar t gerela-
teerd onderwerp. Henry liet mij
zijn plannen horen over het op
de markt brengen van een nieu-
we keu. Dergelijke plannen wa-
ren er al eerder maar zijn toen
niet van de grond gekomen. Het
zou hierbij niet gaan over zo-
maar een keu maar een echt ver-
nieuwende lijn op het hoogste
wedstrijd niveau.. Henr y vroeg
mij om hierin mee te denken over
waaraan de “ideale keu” zou
moeten voldoen. Het betreft een

libre/kader serie en een serie
voor het driebanden. De kennis
van Champion biljarts als biljart-
vakhandel en mijn kennis en er-
varing zijn gebruikt voor de ont-
wikkeling van deze vernieuwen-
de keu lijn. Ik heb meteen Henry
weten te overtuigen dat met na-
me voor het driebanden er ook
een langere versie moest komen.
Driebanden patronen vergen een
andere benadering dan het libre
en het kader. En zeker bij de wat
zwaardere patronen voegt zo`n
langere keu wat toe. Het ligt ver
achter ons dat er keuen worden
gemaakt met een standaard leng-
te. Net als bij een fiets, afhanke-
lijk van de lengte van de persoon
zal de keu daarbij moeten pas-

sen. Ook wat de topeinden be-
treft (wat ik eigenlijk het belang-
rijkste vind) heb ik aangegeven
aan welke eisen deze moesten
voldoen. Gewicht en de stugheid
van het hout is daarbij heel be-
palend. Het gewicht en balans
van de keu moest volledig voor
iedere individuele biljarter te be-
ïnvloeden zijn. In juni 2014 heb
ik met de eerste prototypes kun-
nen spelen. Daarop zijn deze
aangepast waar nodig was in
overleg met Henry totdat we het
ultieme eindresultaat bereikten
wat we voor ogen hadden. De
productie kon van start gaan. Het
moment is daar, een superieure
vernieuwende keu lijn die mijn
naam draagt. Die qua uitstraling
bovendien een ander karakter
heeft als wat men doorgaans ge-
wend is. Dat is ook wat Henry op
voorhand graag wilde. We mo-
gen stellen dat wij samen op het
eindresultaat trots mogen zijn en
hiermee een nieuwe aanwinst te
hebben gecreëerd voor onze bil-
jartwereld.”
Deze exclusieve professionele
keu lijn is al te koop vanaf € 179,-
en vanaf heden onder andere
verkrijgbaar bij uw ver trouwde
biljartvakhandel: 

Champion Biljarts
Arnhem 026-3515919
www.caramboleshop.nl
www.championshop.nl

Eureka biljarts
Berlicum 073 – 5031264
www.eureka-billard.nl

Van den Broek biljarts 
Amsterdam020-6738470
www.vandenbroekbiljarts.nl

Jos Bongers:
• Sinds 1977 ereklasser in

alle spelsoorten
• 3 keer Nederlands

jeugdkampioen
• 2 keer Europees kampioen

bij de junioren
• 21 keer Nederlands

kampioen
• 3 keer Europees kampioen
• 1 keer wereldkampioen
• Recordhouder in diverse

spelsoorten
• 2 keer onderscheiden met

de sportprijs van de
gemeente Nijmegen

• Vermeld in het boek van
de 500 beste sporters van
de vorige eeuw

(Advertorial)

http://www.caramboleshop.nl
http://www.championshop.nl
http://www.eureka-billard.nl
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
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Vormgeving:

NK driebanden jeugd bij De Romein

Joey de Kok en Stephan van den Hooff
tonen progressie in Tilburg

Foto: Ad Smout

Met het behalen van de nationale titel
driebanden klein bij de jeugd in de klas-
se boven 0.550 heeft Joey de Kok be-
wezen dat er nog toekomst voor het
Nederlandse driebanden is. De 17-jari-
ge biljarter uit Lewedorp speelde een al-
gemeen gemiddelde van 1.000. Zijn
beste partij zette hij al in de eerste ron-
de neer door tegen provinciegenoot
Michael Vink in achttien pogingen zijn
30 caramboles te verzamelen. Daar-
mee maakte hij met 1.666 gelijk zijn ti-
telallures kenbaar. Jordy de Kruijf, die
als  favoriet aan het toer nooi begon,
eindigde als tweede. Hetgeen overi-
gens niet wil zeggen, dat De Kruijf
tegenvallende prestaties leverde. 
Zo haalde hij tegen Hans Snellen uit
met 1.428 en liet in zijn botsing met

Michael Vink 1.200 noteren. Het was
overigens wel Hans Snellen, die in de
tweede ronde De Kok zijn enige neder-
laag bezorgde. De Kruijf struikelde
twee keer over Joey de Kok.

Klasse tot 0.550
In de klasse tot 0.550 maakte thuisspe-
ler Stephan van den Hooff duidelijk het
verschil. Hij bleef drie, vier en negen
punten voor op de driekoppige concur-
rentie van ABC 't Töpke. In de twee con-
frontaties met zijn belangrijkste belager
Daan Glissenaar wist Van den Hooff de
winst naar zich toe te halen. De eerste
partij won de latere kampioen van
Borduurhuis.nl/Romein in 22 beur ten
met 20-12, wat goed was voor 0.909.
In de laatste ronde ontaardde de ont-
moeting van de twee in een ongekend
spannende partij. Uiteindelijk kwam
Van den Hooff met een gemiddelde van
0.833 tot een 20-18 over winning. Jef-
frey van Heesch sloot het toer nooi af
met een klinkende overwinning op Silvy
Glissenaar. Van Hees speelde in acht-
tien beurten de kortste partij, wat goed
was voor 1.111.

Eindstand poule boven 0.550
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Joey de Kok LBV 10 1.000 7
2. Jordy de Kruijff Mariënberger 8 1.042 8
3. Michael Vink De Gaard 4 0.860 7
4. Hans Snellen Jr. Amorti 2 0.649 6

Eindstand poule tot 0.550
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan v.d. Hooff Bord. Huis/Romein 10 0.668 6
2. Daan Glissenaar ABC ‘t Töpke 7 0.594 5
3. Jeffrey van Heesch ABC ‘t Töpke 6 0.596 5
4. Silvy Glissenaar ABC ‘t Töpke 1 0.403 5

Driebanden klein 1e klasse 9-11 januari

Nationale finale in Losser

Bandstoten groot ereklasse en libre overgangsklasse

Twee NK’s 9-11 januari in Hattem
DOS Hattem organiseert in De Triangel
aan Veenburgerweg 15 liefst twee na-
tionale finales tegelijk van 9 tot en met
11 januari 2015. Het betreft bandsto-
ten groot ereklasse en libre klein over-
gangsklasse. Op de matchtafel zijn bij
het bandstoten twee poules met in totaal
elf deelnemers. De moyennegrenzen
zijn 7.00 en hoger terwijl het aantal te
maken caramboles honderd bedraagt.
Aanvang alle drie dagen om 10.30
uur. Op de kleine tafel zijn bij het libre
de gebruikelijke acht deelnemers. Ge-
middeldes van 20.00 tot 35.00 en par-
tijlengte tweehonderdvijftig treffers. De
start is vrijdagavond om 18.30 uur. Za-
terdag en zondag 10.30 uur. 
Bandst. gr. ereklasse poule A Woonplaats
1. Jean-Paul de Bruijn Hulst
2. René Luijsterburg Oudenbosch
3. René Tull Alphen a/d Rijn

4. Harrie van den Boogaard Velden
5. Wiel van Gemert Heel
Poule B
1. Jos Bongers Nijmegen
2. Raymund Swertz Afferden
3. Dave Christiani Druten
4. Michel van Silfhout Dieren
5. Micha van Bochem Kranenburg
6. Peter Volleberg Venray
Libre kl. overgangsklasse Vereniging Gem
1. Sipke Visser Mireslyra 38.51
2. Jan Goudzwaard De Carambowl 37.15
3. Jean Verbeet BIOS 34.88
4. Bas Reedijk De Posthoorn 32.07
5. Mark Bakker BCO 30.61
6. Manneke Noya Gorredijk 30.55
7. Ronald van Gooswilligen De Veemarkt 29.42
8. Dolf Sluiter DOS 24.09
Res. 1. Frans Koolen BBC 23.21
Res. 2. Dennis Bouwhuis Rapiditas 23.05
Res. 3. Ger van Deur 't Klötske 27.42

Nieuwe districtsarbiters 
Zuid-Limburg en Midden-Brabant

Zaterdag 15 november 2014 zijn Mar-
tien Kok, Ger Beckers, Frans Dullens
(district Zuid-Limburg), Peter van Wezel
en Agnes van Dooremalen (district
Midden-Brabant) in zalencentrum de
Oase in Sittard geslaagd voor het exa-
men districtsarbiter.
Helaas heeft Ron Gilissen (district
Maastricht) het theorie-examen tot ie-
ders verbazing niet gehaald waardoor
hij niet aan het praktijkexamen mocht
deelnemen. Ron was een van de betere
kandidaten maar had waarschijnlijk last
van examenvrees. Voor de kandidaten
uit Zuid-Limburg en Maastricht begon
de cursus onder leiding van docent
Martin Wingelaar op zaterdag 13 sep-
tember 2014. De kandidaten uit
Midden-Brabant hebben de kneepjes
van het vak geleerd van Jac van de Ven.
Ook al was een enkeling reeds bekend
met het kader, toch heeft iedereen ge-
durende de 6 weken opleiding er veel

van opgestoken. Het theorie-examen
werd op zich goed gemaakt met 1, 1,
2, 5 en 7 fouten voor de geslaagden.
Jos Limpens, de uitbater van zalencen-
trum de Oase verzorgde een uitsteken-
de lunch, aangeboden door het district
Zuid-Limburg. Vervolgens werd de ken-
nis en kunde van de kandidaten aan het
biljart getoetst in de spelsoor t drieban-
den, voorgespeeld door John T itselaar
en Harrie Rouschen en de spelsoor t
38/2 voorgespeeld door Remy IJsser-
mans en Hennie Kersten. KNBB exami-
nator John Grootenboer beoordeelde
de kandidaten op deskundige wijze met
als resultaat alle 5 geslaagd voor
districtsarbiter. Na afloop werden de
certificaten en de bijbehorende badges
aan de geslaagden uitgereikt. Allemaal
van harte gefeliciteerd en heel veel suc-
ces en plezier aan de tafel! 

Tekst en foto met dank aan 
Martin Wingelaar (docent KNBB).

Vlnr: Ger Beckers, Martien Kok, Agnes van Dooremalen, Peter van Wezel en
Frans Dullens 

Fashion
Gespecialiseerd in
biljart-, muziek-,
horeca- en dartkleding

René Huijsmans 06-26544556

JB Fashion 
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166

info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

Het NK driebanden klein eerste klasse
wordt van 9 tot en met 11 januari 2015
georganiseerd in Losser. Vereniging Po-
merans 1928 heeft in grand-café Smit
aan Brinkstraat 34-36 de touwtjes in han-
den. In de eerste klasse gaan de ge-
middeldes van 0.550 tot 0.750. De
wedstrijden worden beslist over der tig
caramboles. 
Het Nederlands kampioenschap begint
vrijdag 9 januari om 15.00 uur. Zater-

dag en zondag gaan de driebanders om
11.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Tom Jacobs WHC 0.921
2. Marc Damen 't Stuupke 0.881
3. Peter Timmer Carambole 0.873
4. Frans Elbers 't Centrum 0.759
5. Frank de Graaf ZBBG 0.751
6. Jan Gieskens VKG 0.741
7. Wilco van Diemen De Plas 0.688
8. Anton Smits Net Mis 0.686  

5e klasse bandstoten Rotterdam

Wim Koedood 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim Koedood Hofplein 10 0.82 6
2. Ruud Kremer Hofplein 10 0.80 5
3. Martin Lindeman Hoogvliet 8 0.94 8
4. John Bras Vriendenkring 8 0.75 11
5. Peter Vrijdag Schollevaar 6 0.72 7
6. Cor Beukelman Hoogvliet 6 0.67 5
7. Cees Visser Kralingen 4 0.74 5
8. Cor Nugteren Hoogvliet 4 0.71 9

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:twgrafisch@gmail.com
mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
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Driebanden hoofdklasse district Den Bosch

Martien van den Tillaart met 
overmacht in Het Wapen van Eerschot

Vlnr: Martien van den Tillaart, Pieter Hulsen, Edwin van den Boom en 
Murat Kosar. Foto: Lianne Smetsers. 

Foto: Jan Rosmulder

Martien van den Tillaart heeft de eind-
strijd district ’ s-Hertogenbosch in de
hoofdklasse van het driebanden overtui-
gend op zijn naam gebracht. In Het
Wapen van Eerschot won hij alle vier
partijen en eindigde hij met liefst
vier punten voorsprong op runner -up
Pieter Hulsen. Ook zijn gemiddelde van
0.914 was het beste van iedereen. Er
waren vier deelnemers en Edwin van
den Boom zorgde met tien caramboles
voor de hoogste serie. Martien van den

Tillaart en Pieter Hulsen worden afge-
vaardigd naar de gewestelijke finale.
Deze wordt van 2 tot en met 4 januari
eveneens georganiseerd bij Het Wapen
van Eerschot aan Mgr. Bekkersplein 2 te
Sint-Oedenrode. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 8 0.914 8
2. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 4 0.808 5
3. Edwin van den Boom Wapen van Eerschot 4 0.784 10
4. Murat Kosar Wapen van Eerschot 0 0.637 6

Libre 3e klasse district Veluwezoom

Titel Arie Westmaas
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Arie Westmaas Gelre 10 2.41 27
2. Frans Joostink Petersberg 8 2.34 23
3. Herman Bouman F-Eckt 8 2.00 13
4. Tonny Coort RBV 8 1.99 15
5. Henk Schreurs De Snelpost 6 2.23 29
6. Chris Lieferink De Snelpost 6 2.18 16
7. Alona Likumahua Renkum 6 1.96 17
8. Stefan van de Ven F-Eckt 4 1.89 17

Libre 3e klasse district Kempenland

Rob Wouters wint thriller 
in de Karper te Mierlo-Hout

Na vier ronden van de districtsfinale
Kempenland in de derde klasse libre
stonden liefst vier deelnemers met zes
punten aan de leiding. Dat waren Adrie
van Seters, Patrick van Rooy, Bjorn Ja-
cobs en Roy Vrolings. Nummer vijf Rob
Wouters was met vier punten nog de
enige die het kwar tet eventueel kon
achterhalen. Adrie van Seters van de or-
ganiserende vereniging Karper '83 uit
Mierlo-Hout stond met het beste moyen-
ne van 3.05 bovenaan. Na vijf sessies
beschikten Bjorn Jacobs en Patrick van
Rooy met acht punten over de beste pa-
pieren. Zes punten hadden toen Van Se-
ters, Wouters en Vrolings. In de slotron-
de verloor Adrie van Seters van Roy
Vrolings. Jacobs liep tegen Ronaldo Ka-
nen tegen de beste partij van het toer-
nooi op. Kanen, tot dan toe puntloos, to-
verde met 70 uit 15 een moyenne van

4.66 uit zijn keu. Op het andere biljart
had Rob Wouters steeds een overwicht
tegen Roy Vrolings en dat resulteerde in
70-54 (21). Daarmee was de titel voor
Wouters en eindigde Jacobs als runner-
up. In het laatste duel zette de kampi-
oen de hoogste serie op 25. Het toer-
nooigemiddelde lag met 2.52 boven de
promotiegrens. Het toer nooi werd op
vrijdagavond overschaduwd doordat
deelnemer Frans Verhoeven, naar later
bleek, was getroffen door een ernstige
ziekte.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Wouters EMM 8 2.83 25
2. Bjorn Jacobs BvD 8 2.64 16
3. Patrick van Rooy HAS 8 2.54 15
4. Roy Vrolings De Kraanvogel 8 2.34 21
5. Adrie van Seters Karper '83 6 2.79 19
6. Ronaldo Kanen De Koster 2 2.61 19
7. Jack Smulders NAS 2 2.05 14

Driebanden 1e klasse gewest NON

Marc Damen succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marc Damen 't Stuupke 12 0.881 11
2. Gerrit Veltkamp Twentse Haagje 11 0.641 6
3. Rudi Loef VOP 10 0.717 7
4. Frank Hulshof De Tol 6 0.650 4
5. Arno van de Sman 't Centrum 6 0.626 9
6. Marco Ubbink Overkamp 4 0.629 6
7. John de Graaf Deventer '83 4 0.562 6
8. Wim Morsink 't Centrum ’47 3 0.619 8

Driebanden 1e klasse gewest MN

Anton Smits 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Anton Smits Net Mis 10 0.686 6
2. Tommy van Vo Rembrandt 10 0.651 6
3. Ronald de Booijs Rembrandt 9 0.795 6
4. Marc Hermsen KOT 8 0.744 5
5. Ties van de Ven Caramba 7 0.591 6
6. Edwin Tahapary De Markt 4 0.675 7
7. Ruud Sikkers D’n Brouwer 4 0.551 5
8. Jan Willem Geerts Vink 4 0.496 8

Bandstoten 1e klasse 23-25 januari

Nationale voorronde in Valkenswaard
Vereniging HAS organiseert van 23 tot
en met 25 januari een nationale voor-
ronde bandstoten klein eerste klasse.
Plaats van handeling is zalencentrum
De Graver aan Kerstroosstraat 20 te
Valkenswaard. In deze klasse zijn de
moyennegrenzen 3.50 tot 6.00 en de
partijen gaan over honderd carambo-
les. De aanvang is op vrijdag 23 janu-
ari om 19.00 uur. Iedereen speelt zes
duels. Deelnemers onder voorbehoud in

verband met mogelijke afmeldingen of
mutaties. 
Naam Vereniging
1. Adri Dijkmans Dubac
2. Ludo Hermans HAS
3. Johan Martens Dubac
4. Tonny van de Meerakker HAS
5. Jac van Hoof De Ster
6. Burkey Sibtsen De Ram
7. Roland Deelen VIOS 

Libre hoofdklasse district Nijmegen

Finale op 3 januari
De eindstrijd libre klein hoofdklasse van
district Nijmegen wordt op één dag ge-
speeld en wel op zaterdag 3 januari
2015. Op de deelnemerslijst staan vier
namen. In zaal Groentjes aan Kapel-
straat 3a te Rijkevoort is de partijlengte
honderdvijftig caramboles bij moyennes
tussen de 7.00 en 11.00. Aanvang
12.00 uur.
Naam Vereniging Gem
1. Marco Jansen Kaketoe '80 10.21
2. John Zeelen OGC 8.17
3. Eef Schouten Moira 7.75
4. Edwin Tahapary De Waay 6.77

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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• 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

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Biljartcentrum J.B.G.B.
Maassingel 474 – ’s-Hertogenbosch

Thuislokaal voor 140 biljarters
o.a. Topteam jeugd ’s-Hertogenbosch

tel: 073-6137563
e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.nl

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

Wilhelmina en Roetienen billards
Papenvoortsedijk 2a • 5449 AA Rijkevoort-De Walsert
Telefoon (0485) 371316 • E-mail: biljart@roetienen.nl

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

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

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Winkel voor al uw biljartbenodigdheden, onderhoud en keureparatie tegen vaste lage prijzen
onze merken zijn o.a.: Layani, Adam, Longoni, Buffalo, Ceulemans, EsBee, Aramith, Kamui, Moori, Hanbat, Karma, e.a.

Ruime ervaring dus u kunt deskundig advies verwachten, een keu uitproberen mag bij ons
EuroBiljarts is exclusief dealer Nederland/België van de nieuwe Black Heart topklasse pomeransen

op de Bree 30 Tel: 0475-578011 www.eurobiljarts.nl
6099CN Beegden Gsm: 0653800185 bert@eurobiljarts.eu

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen * bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor ± 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

www.debrug-heeze.nl
info@debrug-heeze.nl

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
Driebandenteam Post Luchtkanalen

en biljartvereniging De Hazelaar
Eerste divisie team 

ZFD/De Hazelaar en 
eredivisie topteam Etikon/A.E.J

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

U bent van harte welkom.
Marko de Leeuw en Frank van Rooij
Telefoon: 073-5214742         
T.M. Kortenhorstlaan 6
5244 GD Rosmalen
E-mail: dehazelaar@ziggo.nl

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

Molenstraat 8b, 5541 CL Reusel
www.bcdemolen.nl
info@bcdemolen.nl

De openingstijden zijn op dinsdag om de 14 dagen,
op woensdag vanaf 19.00 uur, vrijdag vanaf 13.00 uur 
tot 24.00 uur, op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

Met toernooien of wedstrijden of na telefonisch overleg
ook op andere tijden open. Tel. 0497-337939

http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:biljart@roetienen.nl
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
http://www.thekes.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.eurobiljarts.nl
mailto:bert@eurobiljarts.eu
http://www.debrug-heeze.nl
mailto:info@debrug-heeze.nl
mailto:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl


De Biljart Ballen, 19e jaargang, januari 2015 pagina 7

Het volgende
nummer 

verschijnt
28 januari

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 21 januari

Libre klein topklasse 9-11 januari 2015

NK in D’n Babbel te Wintelre, 
thuisbasis van Hein van den Hurk

Het Nederlands kampioenschap libre
klein topklasse belooft een bijzonder
evenement te worden. Plaats van han-
deling is namelijk café D’n Babbel aan
Willibrordusstraat 16 te W intelre. De
organiserende vereniging 't Centrum
heeft het NK toegewezen gekregen van-
wege het 50-jarig bestaan. Hein van
den Hurk, uitbater van D’n Babbel en
voormalig nationaal kampioen in deze
klasse, is één van de acht deelnemers.
Hij staat met een moyenne van 45.16
namens EMM als zesde ingedeeld. De
eerste plek is met een promotiegemid-
delde van 61.88 voor Wilbert van Dij-
ke, die de kleuren van De Ram verde-
digt. Adrie Pols, biljartcentrum Goirle, is
zeer succesvol in de kadercompetitie en
is met 45.96 goed voor de vijfde posi-
tie. De moyennegrenzen zijn 35.00 tot
60.00 en de par tijen gaan over 350
caramboles, grote hoek. Het toer nooi
start vrijdag 9 januari om 11.00 uur .

Dat aanvangstijdstip geldt ook voor za-
terdag en zondag. Vrijdag is de laatste
wedstrijd om 19.00 uur en op zaterdag
21.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Wilbert van Dijke De Ram 61.88
2. Roger Cleuskens Wilhelmina 59.86
3. George Kenter Horna 57.12
4. Theo Zwarthoed Padoc 47.22
5. Adrie Pols BC Goirle 45.96
6. Hein van den Hurk EMM 45.16
7. Mike Luong BC Gorredijk 45.16
8. Rob Kok Schagen 42.72

Hein van den Hurk. 
Foto: Paul Brekelmans

Driebanden klein tweede klasse

Leo van der Heijden dankzij moyenne 
winnaar NK in Veenendaal
Na vijf ronden was
de als laatste ge-
plaatste Leo van der
Heijden met acht
punten en het beste
gemiddelde van
0.622 koploper tij-
dens het NK drie-
banden klein tweede
klasse. In snooker- en
biljartcentrum Vink te
Veenendaal werd hij
met één punt achter-
stand gevolgd door
Frans Hoepermans
en Ton de Vos. In de
voorlaatste sessie
ging Van der Heij-
den met 24-25 (38) onderuit tegen Ar-
jèn Kieskamp. Hoepermans profiteerde
maar half want hij speelde remise tegen
Jan Dingen. Ton de Vos trok ook al met
het kleinst mogelijke verschil aan het
kortste eind tegen Theo Sanders
waardoor Kieskamp de derde plaats in
bezit nam. Van der Heijden 0.623 en
Hoepermans 0.609 waren nog altijd
nummers één en twee. In de slotronde
maakte Arjèn Kieskamp geen fout en
versloeg Sanders. Hij passeerde
daardoor Frans Hoepermans want die
ging met 20-25 onderuit tegen Ben Snij-
der. Leo van der Heijden speelde in een
thriller met 25-25 na 37 beur ten gelijk
tegen Ton de Vos. Dat leverde Van der

Heijden met negen punten en een alge-
meen gemiddelde van 0.631 de natio-
nale titel op. Kieskamp had eveneens
negen punten maar bleef op 0.586 ste-
ken. Hekkensluiter Frans van Hoeve zet-
te met 1.136 de kortste partij in de boe-
ken. De kampioen realiseerde met ze-
ven caramboles de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leo van der Heijden ’s-Gravenhaagsche 9 0.631 7
2. Arjèn Kieskamp Wapen van Epe 9 0.586 6
3. Frans Hoepermans VKG 8 0.581 4
4. Ton de Vos De Hazelaar 8 0.519 5
5. Jan Dingen La Carambole ’54 7 0.568 5
6. Theo Sanders Ons Tehuis 6 0.490 4
7. Ben Snijder Dronrijp 5 0.496 6
8. Frans van Hoeve Victoria 4 0.466 6

Foto: Coby Vink

Driebanden groot jeugd

Michael Vink zonder puntverlies 
naar Nederlandse titel

Tijdens het NK driebanden groot jeugd
was het al snel duidelijk dat de titelstrijd
tussen Michael Vink, Joey de Kok en Jor-
dy de Kruijf zou gaan. De onderlinge du-
els zouden dus de beslissing gaan bren-
gen bij het door ABC ’t Töpke in Afferden
georganiseerde toernooi. De Kok verloor
met 24-30 na slechts dertig beurten van
Vink. Dit bleek de beste par tij van het
weekeinde. De speler uit Lewedorp ver-
sloeg De Kruijf met 30-28 (41).
Daardoor eindigde Joey de Kok met acht
punten en een gemiddelde van 0.627 na
vijf ronden. Michael Vink had na vier ses-
sies al acht punten en 0.561. Jordy de
Kruijf beschikte toen over zes punten
maar had met 0.690 nog alle vooruit-
zichten op de Nederlandse titel. Hij
moest dan in de afsluitende wedstrijd
winnen van Vink, die aan een remise vol-
doende had. De Kruijf keek na twee
beurten tegen een 2-4 achterstand aan.
Hij scoorde toen twee achtereenvolgen-
de series van drie waardoor de stand

naar 8-4 wijzigde. Jordy de Kruijf kon de
goede lijn echter niet voortzetten en zag
zijn opponent na elf pogingen via 9-9
langszij komen. Michael Vink scoorde er
vervolgens flink op los terwijl bij De Kruijf
de productie haperde. Na der tig om-
lopen stond het 13-23. Twee reeksen van
vier van Jordy de Kruijf in een tijdsbestek
van zes beurten brachten hem terug in
de race middels 23-26. Toen viel hij ech-
ter stil waardoor Michael Vink met 23-30
(47) de armen in de lucht kon steken.
Joey de Kok finishte als tweede en zorg-
de met twaalf caramboles voor een op-
zienbarende serie. Voor de als derde ge-
ëindigde Jordy de Kruijf betekende het
zijn laatste NK bij de jeugd.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Michael Vink De Gaard 10 0.576 7
2. Joey de Kok LBV 8 0.627 12
3. Jordy de Kruijf Den Mariënberger 6 0.646 5
4. Hans Snellen jr. Amorti JBV 4 0.528 5
5. Stephan van den Hooff Borduurhuisnl/Romein 2 0.356 4
6. Daisy Werdekker 't Centrum 0 0.303 3

Boven vlnr: Joey de Kok, Michael Vink en Jordy de Kruijf. Onder vlnr: Hans 
Snellen jr, Stephan van den Hooff en Daisy Werdekker. Foto: Jan Rosmulder

Libre klein 5e klasse interval

NK in Almere prooi voor ongeslagen
Yme Bruinsma

Onder grote belangstelling is op 20 en
21 december het Nederlands kampi-
oenschap libre vijfde klasse bij vereni-
ging Phoenix in Almere gespeeld. De
acht deelnemers kwamen via de ge-
westelijke finales uit de klassen 5 en 6.
Er werd volgens een nieuwe opzet ge-
speeld. Niet, zoals in het verleden, met
een vast aantal caramboles, maar met
het persoonlijk moyenne. Hierdoor ge-
beurde het dat de hoogst binnengeko-
men speler 50 caramboles moest ma-
ken en nummer acht er maar 26 achter
zijn naam had staan op de uitnodiging.
Over het algemeen werd dit door zowel
de deelnemers als het publiek als niet
eerlijk ervaren. Op deze wijze kan het
gebeuren dat niet de beste speler uit de-

ze klasse kampioen
wordt. Men had het
logischer gevonden
als er met een vast
aantal gespeeld zou
worden, dus veer tig
voor de vijfde klasse
en dertig voor klasse
zes. 
Dat alles toch anders
liep bleek uiteindelijk
uit de einduitslag.
Degenen die zich als
eerste drie hadden
geplaatst, zijn ook
zo geëindigd. Yme
Bruinsma (50 car)
wist op overtuigende
wijze het kampioen-

schap binnen te halen, zonder één ver-
liespartij. Het bleef echter tot de laatste
bal spannend, omdat als hij de slotpar-
tij tegen Jolanda Brandse (44 car) zou
verliezen, zij kampioen kon worden. De
uitslag was echter 50-35 na der tig po-
gingen. Tekst met dank aan wedstrijd-
leider Jan de Rijcke. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Yme Bruinsma Lollum Waaxens 14 1.69 17
2. Jolanda Brandse ’t Fort 10 1.48 10
3. Pim Blaaser Krijt Op Tijd 8 1.18 7
4. Henk Kleinhaarhuis De Haven 6 1.14 10
5. Diana Tax De Jordaan 6 1.01 12
6. Jesper van den Bogaard Kaketoe '80 6 0.99 8
7. Aad Campfens BVWG 4 0.87 6
8. Piet van Rossum BIOS 2 0.61 8

Vlnr: Pim Blaaser (3), Yme Bruinsma (1) en 
Jolanda Brandse (2). Foto: Rens van Grinsven
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Van de bestuurstafel

Beste biljartvrienden,

Deze uitgave van de ’Biljart Ballen’ ver-
schijnt op 29 december en is tevens de
laatste van 2014. Het jaar dat achter
ons ligt is nogal een bewogen jaar ge-
weest in verband met de voorbereiding
voor de nieuwe structuur. Op nationaal-
en topsportniveau hebben wij grote suc-
cessen geboekt … U zult zich misschien
afvragen: wat hebben wij, gewone spe-
lers, daarmee te maken? Ik zou zeggen:
alles. Onze sectie is een topsportsectie,
die is aangesloten bij het Nederlands
Olympisch Comité dat ons van T op-
sportsubsidies voorziet om ons pro-
gramma mede te financieren.

Topsport is immers het uithangbord van
onze discipline, waar we trots op mo-
gen zijn… De internationale successen
vormen het topje van de ijsberg als het
om topsport gaat. De Grand-Prix cyclus,
de Masters, de teamcompetitie en be-
kercompetitie, in alle divisies, behoren

tot het predicaat ’breedtesport’. Zonder
breedtesport, geen topspor t! Begin
januari zal de Sectie Driebanden haar
selectie- en uitzendbeleid voor 2015
formuleren en de nationale spelersselec-
tie bekendmaken. De uitkomst wordt
dan gepubliceerd op de website van de
KNBB onder de rubriek Topsport. 

Nieuwe KNBB organisatie
structuur
Zoals in vorige edities meermaals is ge-
communiceerd, zal in 2015 de nieuwe
KNBB structuur gestalte krijgen: één or-
ganisatie door fusie van de KNBB met
de Vereniging Carambole. Het proces
heeft vertraging opgelopen en de juridi-
sche fusie is uitgesteld tot mei 2015.
Nogmaals: het proces heeft weinig of
geen invloed op het functioneren van
onze discipline. Alle activiteiten van on-
ze discipline gaan onverkort door in de
nieuwe structuur.

Sectieraad driebanden
Op 20 november jl. heeft de laatste sec-
tieraadsvergadering driebanden plaats-
gevonden. Zoals beloofd volgt hieron-
der een korte samenvatting:
De opkomst, hoewel gering, was wel re-
presentatief voor onze sectie.
Naast de reguliere agendapunten is
aandacht besteed aan de nieuwe struc-
tuur en de implicaties voor onze sectie.
De lidmaatschapscontributie is ongewij-
zigd gebleven en de gepresenteerde en
toegelichte begroting 2015 is vastge-
steld. 
Er is benadrukt dat het de laatste ver -
gadering van de sectieraad betreft. Met
ingang van de nieuwe structuur houdt
de sectieraad op te bestaan.
Daartegenover is het ’platfor m’ drie-
banden benoemd, in eerste instantie be-
staande uit leden die op de vergadering
aanwezig zijn en de leden die verhin-
derd waren en zich hebben afgemeld.
Het doel van het platfor m is: mede de

Jaar van Choi, Caudron, Merckx, 
Blomdahl en WK van Therese
De Koreaan Sung-Won Choi is de nieuwe wereldkampioen, Frédéric Cau-
dron won de World Cup cyclus en Marco Zanetti het laatste belangrijke
toernooi van 2014. De World Cup in Hurghada sloot aan het eind van een
mooi seizoen een cyclus van vijf toernooien af, waarvan er één (in Porto)
werd gewonnen door Dick Jaspers.

De Nederlandse nummer één viel net uit
de top vijf van de wereldranglijst door
mindere optredens op het WK in Seoul
en de World Cup in Hurghada, maar
aan het begin van 2015 heeft Neder-
land een tweede speler in de top twaalf.
De Zeeuw Jean-Paul de Bruijn speelde
een prachtig WK, waarin hij onder an-
dere Jaspers versloeg en als derde op
het podium stond na
Sung-Won Choi en
Torbjörn Blomdahl.
De top twaalf plaats
is te danken aan de
nieuwe regels van
de UMB, waardoor
minder World Cups
uit het verleden mee-
tellen voor de ran-
kingpunten van een
speler. Voor Jean-
Paul de Bruijn bete-
kent zijn toppositie
dat hij voor de ko-
mende World Cup
automatisch ge-
plaatst is voor het
hoofdtoernooi.
De uitsmijter van het
jaar, de World Cup
in Hurghada, was
geen onverdeeld suc-
ces voor de Neder-

landers. Dick Jaspers werd uitgescha-
keld in de eerste ronde door Adnan
Yüksel, Jean-Paul de Bruijn in de laatste
kwalificatie door Ahmet Alp en Ronny
Brants, Therese Klompenhouwer door
een Turk en een Koreaan en alleen
Glenn Hofman speelde in Hurghada
een ongelukkig toernooi. De Hagenaar
verloor op één carambole van Ar nim
Kahofer en speelde tegen de Koreaan
Pong gelijk met 40-40.
De World Cup cyclus ging van start in
2014 in Istanbul, waar de Koreaan Jae
Ho Cho zijn landgenoot Sung-W on
Choi versloeg. Frédéric Caudron won
het toernooi in Luxor, Dick Jaspers in
Porto (finale tegen Roland Forthomme),
Eddy Merckx won in Guri en Marco Za-
netti in Hurghada.
Voor volgend jaar (2015) staan in-
middels vier World Cups op de kalen-
der. De UMB heeft een drietal week-
ends gereserveerd voor meer toernooi-
en, waaronder Turkije.
Het eerste toernooi is in Luxor voorzien
(29 maart tot 4 april), daarna reist het
World Cup circus voor het eerst af naar
Vietnam voor een toer nooi in Hochi-

Therese Klompenhouwer werd wereldkampioen bij de 
dames. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Grand Prix cyclus opent in Vlaardingen
maandag 26 en dinsdag 27 januari.
Het hoofdtoernooi begint op woensdag
28 januari.
De geplaatste spelers voor het hoofd-
toernooi:
Poule A: Dick Jaspers en Herman Slikker
Poule B: Barry van Beers en Adrie Dem-
ming
Poule C: Raimond Burgman en Therese
Klompenhouwer
Poule D: Jean Paul de Bruijn en Huub
Wilkowski
Poule E: Glenn Hofman en Bert van Ma-
nen
Poule F: Jean van Erp en Frans van
Schaik
Poule G: Martien van der Spoel en Jef-
frey Jorissen
Poule H: Harrie van de V en en Dave
Christiani

Dick Jaspers, Her man Slikker, Harrie
van de Ven en Dave Christiani gaan als
eerste spelers in het hoofdtoernooi van
start op woensdag om 11.00 uur.

VLAARDINGEN – De Grand Prix cyclus
driebanden telt volgend jaar (2015) op-
nieuw vier toernooien en opent met de
Grand Prix van Vlaardingen. Het toer-
nooi met 112 deelnemers in ’ t Oogh
van Vlaerdingh vervangt het ope-
ningstoernooi in Amsterdam-Osdorp,
waar Martien van der Spoel de eindze-
ge haalde.
De cyclus bestaat verder – net als dit
jaar – uit de toer nooien in Rosmalen,
Oosterhout en Capelle aan den IJssel.
Dick Jaspers was dit jaar de overall win-
naar met drie zeges. De huidige Neder-
lands kampioen voert ook de ranglijst
aan in de Masters, het toernooi om de
nationale titel, dat van 15 t/m 18 janu-
ari wordt gespeeld in Multicultureel cen-
trum De Werft in Kaatsheuvel.’
De Grand Prix in Vlaardingen gaat een
dag later op maandag 19 januari van
start met de eerste kwalificaties. Die
week wordt er tot en met zaterdag 24
januari gespeeld.
De laatste kwalificatieronden zijn op

richting bepalen van het beleid van on-
ze discipline en voordracht van bestuur-
sleden voor de disciplinecommissie,
bondsbestuur en ledenraad.

Oproep:
Kandidaten voor een functie in de disci-
plinecommissie of deelname aan het
platform driebanden worden verzocht
zich te melden bij het sectiebestuur:
info@sectiedriebanden.nl of het bonds-
bureau info@knbb.nl.

Nieuwjaarswens
Het sectiebestuur driebanden wenst alle
leden en lezers een gezond, sportief en
voorspoedig 2015.
Wij nodigen jullie uit een bezoek te
brengen aan de Masters driebanden
2015, die gehouden wordt  in Multicul-
tureel Centrum De Werft in Kaatsheuvel
van 15 tot en met 18 januari.
Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.

Jean-Paul de Bruijn versloeg Jaspers
en werd derde op het WK.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Voor vervolg zie pagina 9
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minh (10-16 augustus), de
derde is in Guri (14-20 sep-
tember) en voorlopig de laat-
ste in Hurghada (6-12 decem-
ber).
Het Nederlandse biljar ten
kreeg in 2014 een impuls
door de wereldtitel van There-
se Klompenhouwer, die zich
tot beste van de wereld liet
kronen in het Turkse Sinop. De
gouden medaille werd 
door de media op waarde ge-
schat: Therese was te gast op
tv, gaf ongelooflijk veel inter-
views aan kranten en stond
wekenlang in de kijker met
haar titel.
Voor 2015 is voorlopig nog
geen WK voor dames ge-
pland, maar als zich een or-
ganisator meldt, zal de UMB
daar ruimte voor geven.
Tenslotte was er het eerste gro-
te succes van de Koreaan
Sung-Won Choi, die wereld-
kampioen werd in eigen land.
Het was de eerste wereldtitel
van een Koreaan in het land
waar driebanden zo immens
populair is.
Het Supercupgala in Antwer-
pen op 21 februari is terugge-
keerd op de kalender en zal de Speler
van het Jaar kiezen. Vijf spelers worden
genomineerd. Daarnaast spelen Sung-
Won Choi als wereldkampioen en
Frédéric Caudron als World Cup win-
naar om de Supercup.

Stand van de World Cup 
cyclus 2014
1.  Frédéric Caudron 184 punten
2.  Eddy Merckx 168
3.  Dong Koong Kang 148
4.  Torbjörn Blomdahl 142
5. Sung-Won Choi 140
6. Dick Jaspers 138
7. Jae Ho Cho 130
8. Marco Zanetti 120
9. Roland Forthomme 99

10. Kyung-Roul Kim 94.

Grand Prix Capelle aan den IJssel
voor Dick Jaspers
CAPELLE AAN
DEN IJSSEL – De
winnaar heette
opnieuw Dick Jas-
pers, de Grand
Prix cyclus van
2014 mocht een
groot succes wor-
den genoemd.
Voor de vier toer-
nooien in totaal
kreeg Henny We-
zenbeek, de wed-
strijdleider, de
maximale bezet-
ting voor de voor-
ronden. De finales waren een duidelijke afspiegeling van hoe de krachten
liggen in het Nederlandse driebanden.

Dick Jaspers won niet alleen drie van de
vier toernooien, hij was ook de riante
winnaar van het eindklassement en is
derhalve als eerste geplaatst voor de
Masters in Kaatsheuvel. Mar tien van
der Spoel was de winnaar van het eer-
ste toernooi in Amsterdam Osdorp,
waar hij Glenn Hofman versloeg in de
finale. Jaspers won in Rosmalen,
Oosterhout en in Capelle aan den IJssel.
In het eindklassement eindigde Jaspers
voor Barry van Beers, Martien van der
Spoel, Raimond Burgman en Jean Paul
de Bruijn.
Ook in 2015 bestaat de Grand Prix
cyclus uit vier toernooien, met als eerste
de Grand Prix van Vlaardingen, die
nieuw is op de kalender. Daarna volgen
Rosmalen, Oosterhout en Capelle aan
den IJssel.

In de vierde en laatste Grand Prix van
2014 versloeg Jaspers in de finale
Jean van Erp met 40-17 in 18 beurten.
In de halve finale was Jaspers ook al
veel te sterk voor Frans van Schaik met
40-15 in 16 beurten. 
De aanloop van de drievoudige wereld-
kampioen was minder groots dan in
voorgaande toernooien, maar op de
slotdag was Jaspers weer superieur als
altijd met gemiddeldes van 2.500 en
2.227.
Jean van Erp had zich in de finale ge-
speeld met een moeizame par tij tegen
Barry van Beers, die hij won met 40-37
in 34. Drie spelers uit de top vijf van de
eindrangschikking, Martien van der
Spoel, Raimond Burgman en Jean Paul

Foto: Stefan Osnabrug

de Bruijn, werden al voor de halve fina-
les uitgeschakeld.
Jaspers eindigde met 266 punten com-
fortabel aan kop van de totale ranglijst
voor Barry van Beers met 156, Martien
van der Spoel met 148, Raimond Burg-
man met 140 en Jean Paul de Bruijn
met 132 punten.
Ook het hoogste gemiddelde was voor
Dick Jaspers met 1.965 over vier toer-
nooien. Glenn Hofman eindigde met
1.603, Raimond Burgman met 1.552
en Jean Paul de Bruijn met 1.479.

Geplaatste spelers voor 
De Masters
Naam Pnt.-Moy.
1 Dick Jaspers 266-1.965
2 Barry van Beers 156-1.257
3 Martien van der Spoel 148-1.211
4 Raimond Burgman 140-1.552
5 Jean Paul de Bruijn 132-1.479
6 Jean van Erp 124-1.324
7 Dave Christiani 116-1.320
8 Glenn Hofman 61.603
9 Jeffrey jorissen 84-1.157

10 Frans van Schaik 74-1.000
11 Harrie van de Ven 68-1.266
12 Wiljan van den Heuvel 62-0.982
13 Jerry Hermans 58-1.022
14 Therese Klompenhouwer 58-0.983
15  Bert van Manen 58-0.979
16 Huub Wilkowski 52-1.113

Roland Uytdewilligen, Kay de Zwar t,
Herman Slikker en Adrie Demming vie-
len net buiten de boot.

Tekst: Frits Bakker

Vervolg van pagina 8

Stand wereldranglijst 
per 1 januari 2015
1. Eddy Merckx 325 punten
2. Sung-Won Choi 321
3. Frédéric Caudron 291
4. Torbjörn Blomdahl 277
5. Marco Zanetti 270
6. Dick Jaspers 226
7. Jae Ho Cho 218
8. Kyung-Roul Kim 208
9. Tayfun Tasdemir 197

10. Dong Koong Kang 187
11. Jean Paul de Bruijn 167
12. Quyet Chien Tran 163
13. Dani Sánchez 162
14. Roland Forthomme 157
15. Sameh Sidhom 138

®

Sung-Won Choi werd wereldkampioen.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Het Tijdperk Blomdahl 
“Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling om dit boek uit te
brengen in het Nederlands. Maar omdat er vraag naar bleek
te zijn, heb ik het toch maar ver taald en opnieuw uitge-
bracht”, aldus Bert van Manen. 

“The Blomdahl Era” geeft in het eerste kwar t een overzicht
van de carrière van de legendarische Zweed, en er is een
lang interview met hem over zijn spelstijl, zijn drie grootste
concurrenten en zijn visie op het huidige topdriebanden. 
Daarnaast zijn er van Manen’s columns over uiteenlopende
onderwerpen: het materiaal, de systemen, het positiespel, de
wereldranglijst. Er zijn portretten van topspelers: Merckx, Za-
netti, Klompenhouwer en vele anderen. Verder bevat het boek
een tiental instructieve diagrammen. 
Veel plaats is daarnaast ingeruimd voor de belangrijkste uit-
slagen van de afgelopen 30 jaar: de World Cups. “Het Tijd-
perk Blomdahl” is ook een naslagwerk: je vindt er alle
Wereld- en Europees kampioenen, World Cup winnaars en
wereldrecords in, evenals de resultaten van grote toernooien
als Spa, Agipi en Crystal Kelly.  De foto’s in het boek zijn van
Edmund Mevissen, Ton Smilde en Dirk Acx.   

Het Tijdperk Blomdahl zal worden gepresenteerd tijdens de
Biljartpoint Masters (15 – 18 Januari 2015) in Kaatsheuvel,
waar van Manen zelf deelnemer is. 
Wie het boek daar koopt, krijgt dan ook een gesigneerd
exemplaar.

Driebanden hoofdklasse 
2-4 januari

Gewestelijke
eindstrijd ZN in
Hoensbroek
Van 2 tot en met 4 januari vindt de ge-
westelijke finale driebanden klein
hoofdklasse van ZN plaats, Moyennes
van 0.750 tot 1.000 en par tijlengte
veertig caramboles. 
Aanvang vrijdag 2 januari om
19.00 uur en in het weekeinde om
11.30 uur. Het toernooi wordt georga-
niseerd in La Plaza aan Markt 2 te
Hoensbroek. 

Naam Vereniging Gem
1. Marcel Spiertz La Plaza 0.969
2. Ger Holka La Plaza 0.900
3. Marijn Schellekens Voeg. bedr. Smetsers 0.890
4. Willy Smetsers Voeg. bedr. Smetsers 0.853
5. Noud van Haren Tegelen 0.840
6. Ger Borremans Maarland 0.778
7. Wim van Tienen Tegelen 0.677
8. Jan Coninx Wapen van Berg 0.649
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Eerste divisie driebanden poule 1

Aardexpress aan kop voor 
AJ Biljart/Van der Sanden en Het Caves

AJ Biljart/Van der Sanden met vlnr: Marc Roofthooft, Johan Claessen, 
Jack van Peer en Richard Berkelmans. Foto: Jan Rosmulder
Na elf wedstrijden, dus halverwege de
competitie, is Aardexpress lijstaanvoer-
der met zeventien punten. Op twee
punten volgen AJ Biljar t/Van der San-
den en Het Caves. Onderaan zit Snip
Biljarts in de problemen met slechts vier
punten en daarmee minimaal drie pun-
ten achterstand op de naaste concur-
renten.

Speelronde 9
Snip Biljarts – AJ Biljar t/Van der San-
den 0-8. Johan Claessen bleek met
1.250 de beste van iedereen. 

Speelronde 10
Hultermans Installatiebedrijf – Poelier-
schrauwen.nl 4-4. Willie Damen produ-
ceerde een fraaie serie van twaalf. Het
Caves – Biljartcentrum Goirle 8-0. Wim
van Cromvoirt 1.097 gebruikte de min-
ste beurten. Aardexpress – Eekhoorn 2
8-0. Kopman Arie Weijenburg haalde
uit met 1.406. Burgmans-Biljarts.nl –
AJ Biljart/Van der Sanden 2-6. In deze
streekderby tussen Bergeijk en Hilvaren-
beek was er een knappe par tij tussen
Johan Roijers 1.241 en Johan Claessen

1.551. Garage Verbrugge Hyundai –
Snip Biljarts 4-4. Steven van Acker
1.025 boog voor de 1.125 en reeks
van elf van Herman Slikker. 

Speelronde 11
AJ Biljart/Van der Sanden – Garage
Verbrugge Hyundai 6-2. In Biljart- en
Poolcentrum Hilvarenbeek trok Johan
Claessen de goede lijn door via 1.406
tegen de 1.156 van Steven van Acker.
Jack van Peer behaalde 1.125 en aan
dat moyenne had Bar t Ceulemans vol-
doende om de eer te redden namens de
gasten. Eekhoorn 2 – Het Caves 4-4.
Raymond Ceulemans deed het dankzij
een gemiddelde van 1.551 nog eens
voor. Peter van Mierlo verloor met het
kleinst mogelijke verschil van Wim van
Cromvoirt: 44-45 (40). Biljar tcentrum
Goirle – Hulter mans Installatiebedrijf
2-6. Eric Hendrickx had niet genoeg
aan 1.153 want Jack Wijnen reikte tot
1.730 en serie van tien. MCR/de
Uitspanning – Aardexpress 2-6. V oor
de bezoekers twee opmerkelijke presta-
ties. Rudy de Laet 1.406 en René Wij-
nen een reeks van dertien. 

Eerste divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts 2 houdt De Veemarkt
en Burgmans Biljarts op afstand 
Halverwege de competitie heeft De
Distel Biljarts 2 de leiding in handen met
negentien punten na elf duels. Na acht
zeges en drie remises is de ploeg uit
Roosendaal nog altijd ongeslagen. De
Veemarkt en Burgmans Biljar ts volgen
op drie punten. De ploeg uit Bergeijk
verbeterde het record teamgemiddelde
nog maar eens. Steenwijk/Top Fish Urk
is hekkensluiter. 

Speelronde 10
Capelle/De Terp 2 – FDV Jacoby/Schu-
ler Cues 2-6. Voor de bezoekers kwam
Wesley de Jaeger tot moyenne 1.363.
La Plaza Hoensbroek – ZFD/De Haze-
laar 2-6. Mathy Monnissen verloor on-
danks een serie van elf van Leslie van
Neyen. Voor de gasten kwam Therese
Klompenhouwer tot reeks van tien en
1.363 winst. De Veemarkt – Burgmans
Biljarts 8-0. In dit duel der achtervolgers
vestigde Thorsten Frings de aandacht
op zich. De Duitser verzamelde de 45
caramboles na slechts 22 beur ten en
dat betekende 2.045. René Dericks
1.500, Erik Vijverberg 1.000 en Dustin
Jäschke 0.918 maakten het teamge-
middelde van 1.232 compleet in Doet-
inchem. Steenwijk/Top Fish Urk –
Sprundel 0-8. Kay de Zwart bleek de
uitblinker met 1.451 en reeks van der-
tien. Eekhoorn – De Distel Biljarts 2 2-6.
In deze topper redde Frans van Kuyk
met 1.500 de eer. Beste speler was ech-
ter Ivan Stitschinsky bij de gasten:

1.956. Dirk Weeremans 1.125 is als
vierde man na negen partijen nog altijd
ongeslagen met acht zeges en één re-
mise, tegen Bert van Manen. 

Speelronde 11
Jan Brock Amusement – Capelle/De
Terp 2 2-6. Dennis Hoogakker 1.216
redde de eer . Poolspeler Huidji See
kwam bij de bezoekers goed voor de
dag met 1.125. Na een aanvangsmoy-
enne van 0.595 staat hij na zeven duels
op 0.854. Een stijging van ruim 43 pro-
cent. FDV Jacoby/Schuler Cues – Eek-
hoorn 3-5. Wesley de Jaeger 1.875 zet-
te Frans van Kuyk 1.333 opzij. Jeffrey
van Nijnatten realiseerde een reeks van
tien. Sprundel – De Veemarkt 2-6. Hen-
riek Hanegraaf 1.285 bleef Dustin
Jäschke 1.171 vier caramboles voor.
Thorsten Frings zette 1.363 op het sco-
rebord. Burgmans Biljar ts – La Plaza
Hoensbroek 8-0. Rik van Beers 1.800,
Sven van Orshaegen 1.323, Marco
Janssen 1.285 en Ber t van Manen
1.153 zorgden voor een record aan
teamgemiddelde van 1.353. Van Beers
bleek ook nog goed voor een serie van
twaalf. ZFD/De Hazelaar – Constructor
Staalbouw 4-4. Therese Klompenhou-
wer 1.071 liet alle mannen achter zich.
De Distel Biljarts 2 – Steenwijk/Top Fish
Urk 6-2. Jan Ar nouts 1.363 was de
meerdere tegen de 1.151 van Rob Lam-
boo.

Thorsten Frings. Foto: Ton Smilde

Huidji See. Foto: Stefan Osnabrug

Derde divisie driebanden poule 8

De Molen 2 blijft De Bandstoters en 
BC Tegelen nipt voor
La Plaza – De Bandstoters 0-8. Voor de
gasten maakte Bjorn Schaeken een se-
rie van zeven. De Bandstoters – De Mo-
len 2 2-6. In deze topper realiseerden
Stephan Rutten en Patrick Adams bei-
den moyenne van 0.853. BC Tegelen –
De Zwaan Hotel-Restaurant 6-2. René
Snijders bleek op de vierde plaats met
0.769 de beste van iedereen. La Plaza
Hoensbroek – BC Tegelen 8-0. Peter
van Houwelingen 1.000 zette Peter
Wolters 0.885 en reeks van zeven op-
zij. De Molen 2 – BC T egelen 2 4-4.
Stephan Rutten 0.875 en Hans van Lie-

rop 0.789 hielden de punten in eigen
huis te Reusel. Bax Totaalrecreatie – Van
den Berg Biljarts/Merks 8-0. Janus Hou-
braken haalde weer eens uit met
0.945. BC Tegelen – La Plaza 6-2. John
van Tienen ging ondanks een serie van
zeven en 0.743 onderuit tegen de
0.897 van Joop Baars. Na elf duels,
dus halverwege 2014-2015, voert De
Molen 2 de ranglijst aan met zeventien
punten. De Bandstoters, thuisbasis Golf
& Recreatiepark 't Caves in Wintelre, is
runner-up met zestien punten. BC Tege-
len ligt met vijftien punten op de loer. 

Derde divisie driebanden poule 7

Drie teams Thekes Herpen in middenmoot

Vierde divisie driebanden poule 6

Ron Steenstra uitblinker bij café Siemens 3
Café Siemens 3 – Steenwijk 4-4. Twee-
de man Ron Steenstra had er zin in na-
mens de thuisploeg. Hij verzamelde de
25 caramboles al na 24 beurten en
dat leverde het fraaie moyenne van
1.041 op. De Haven 4 – Café Sie-

mens 3 2-6. T on Bakker redde via
0.625 de eer.  Het team uit Midwolda
heeft tien punten na elf ontmoetingen.
De Haven 3 staat met twintig punten al
minimaal vijf punten los op de overige
viertallen. 

Thekes Herpen 2 – Biljartcentrum
Arnhem 3 0-8. Peter van de Linden ging
ondanks 0.794 onderuit want Rob de
la Motte reikte tot 1.029. Biljartcentrum
Arnhem 3 – Thekes Herpen 8 6-2. Na-
mens de koploper zorgde Nico Mortier
voor 1.060. Thekes Herpen 3 – De

Windhoek 0-8. De bezoekers kwamen
met Ben Brouwer 0.897 en serie van
zeven, André van Straaten 0.777 en
Nico Broekhuizen 0.750 goed voor de
dag. De drie teams van Thekes Herpen
hebben in deze poule tussen de acht en
tien punten na elf duels.  

Derde divisie driebanden poule 6

Carambole 3 halverwege 
met twee punten voorsprong
Carambole 3 – Chinees Indisch Restau-
rant Lotus 8-0. Henk Nijhuis maakte een
serie van zeven. De Haven 2 – Caram-
bole 2 4-4. Gerrit Velkamp 0.677 boog
diep voor de 1.129 en reeks van acht
van Ton Vloedgraven. Bennie Jannink
behaalde 0.833 en serie van zeven.
HGL Urk – Carambole 3 1-7. V ierde
man Peter T immer gaf met 0.810 het

goede voorbeeld. Boeve Afbouw – Kiri
Automaten 6-2. Ferry Wippert scoorde
0.897. Koploper Carambole 3 heeft
halverwege het seizoen achttien punten
na elf wedstrijden. De ploeg uit Daar-
lerveen is met zeven overwinningen en
vier gelijke spelen nog altijd ongesla-
gen. De Viersprong/TS Metals volgt op
twee punten. 

Vierde divisie driebanden poule 9

Koploper BC Tegelen 3 
met vier punten voorsprong
BC Tegelen 3 – 3B@Gebrook 8-0. Nico
Reiding gaf met 0.694 het goede voor-
beeld. BC Tegelen 4 – TMC Group 2 4-
4. Voor de gasten kwamen Bart van de
Sande 0.961 en Arnold van der Linden
0.810 goed voor de dag. NAS Outlet
DHZ Valkenswaard – BC Tegelen 3 0-8.

John Knapen 0.652 en Marcel M Schat-
tenkerk 0.641 spelden prima. Met ne-
gen zeges en twee remises heeft lijst-
aanvoerder BC Tegelen 3 al liefst twin-
tig punten verzameld. De marge is dan
ook reeds vier punten op nummer twee
Gorissen Furniture.  
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Driebanden groot beker 

De Molen ontvangt 
Biljartcafé Jorissen op 4 januari 

Ronde 3
Zwiers Groot Keuken – MCR/de Uit-
spanning 2-6. Paul Leermakers wist één
setje van vijftien caramboles na zeven
beurten te beëindigen. Riny Zwiers ver-
raste met 2-1 setwinst tegen Eddy Lep-
pens. Zwiers realiseerde vijftien uit zes
en vijftien uit zestien. Stolting Advoca-
tuur – HCR Prinsen 2-6. Voor de gasten
viel Michel van Silfhout op met een serie
van elf. Hij speelde in die set dan ook
een gemiddelde van 2.500. Met ook
nog 1.250 en 1.071 kon hij tevreden
zijn. Dat ging ook op voor teamgenoot
Dave van Geel: 2.142, 1.250 en nog-
maals 1.250. Marcel Hopmans wist An-
no de Kleine met 2-1 in sets voor te blij-
ven dankzij 1.500 en 1.250. Hydro
Zorg Interieurbeplanting – Jan Brock
Amusement 0-8. Marcel Krikhaar tover-
de een setje van 1.666 uit zijn keu.
John Schollink deed er via 1.666 en
1.363 nog een schepje bovenop. Voe-
gersbedrijf W. Smetsers – Het Caves
2-6. Marijn Schellekens redde de eer
door Jannis Probonas met 2-1 opzij te
zetten. Er waren setjes van 1.363 van

Wil Janssen en
1.153 door W im
van Cromvoirt. HGL
Urk – Biljartplaza.nl/
de Molen 2-6. Rick
Sleddens won twee
keer met 1.000. Er-
win Hens produceer-
de set van 1.250.
Jan Kramer ver-
schalkte Wim van
Dijck (2-1). Thekes
Herpen 3 – La Plaza
Hoensbroek 0-8. Roy
Zielemans had er zin
in middels 3.000,
1.250 en 0.789.
Mathy Monnissen
kwam tot 1.250 en
1.000. Kenny Miat-
ton speelde alle drie
sets 1.000 of hoger:
1.666, 1.153 en
1.000. 

Ronde 4 
Vanaf nu is er een heen- en terugwed-
strijd. Biljartcafé Jorissen – De Molen
8-0 (10-2). In Den Haag was thuisspeler
Jeffrey Jorissen in vorm dankzij sets van
1.875, 1.500 en 1.250. Frank Hom-
mering kon daar eenmaal 1.000 tegen-
over zetten. Jean van Erp liet er ook
geen gras over groeien: 1.875, 1.875
en 1.500. Toch moest hij één set af-
staan aan Dirk Muylaert toen die de vijf-
tien treffers na zeven pogingen verza-
melde. Glenn Hofman realiseerde in
zijn beste set 1.666.

De Molen – 
Biljartcafé Jorissen 
Op zondag 4 januari ontvangt De Mo-
len in het biljar tcentrum aan Molen-
straat 8b te Reusel eredivisionist Biljart-
café Jorissen. De aanvang is om 19.30
uur en de volgende par tijen staan op
het programma. Guus van Grinsven –
Herman van Daalen, Frank Hommering
– Jeffrey Jorissen, Dirk Muylaert – Jean
van Erp en Paul Bruijstens – Glenn Hof-
man. Team Jorissen speelt die dag in de
eredivisie om 13.00 uur in Roosendaal
tegen De Distel Biljarts.

Paul Bruijstens, kopman van De Molen. 
Foto: Paul Brekelmans

Tweede divisie driebanden poule 4

Hotel Stadt Lobberich/BCT wint topper
van Biljartplaza.nl/de Molen

Voegersbedrijf W. Smetsers met vlnr: René van Hak, Willy Smetsers, Marcel van
Berkel en Marijn Schellekens. Foto: Jan Rosmulder

Hotel Stadt Lobberich/BCT heeft op 12
december de kraker bij Biljartplaza.nl/
de Molen in Reusel met over tuigende
1-7 cijfers gewonnen. Met twintig pun-
ten en elf wedstrijden gaat de ploeg uit
Tegelen als ongeslagen koploper het
jaar 2014 uit. De marge is echter nog
altijd maar twee punten. 

Speelronde 10
Voegersbedrijf W. Smetsers – Even-
ementenshop.com 6-2. Marcel van Ber-
kel was met 1.290 in vorm in Het Wa-
pen van eerschot te Sint-Oedenrode. Bil-
jartplaza.nl/de Molen – Black Sherry
Tattoo 6-2. Ton Rovers redde dankzij
1.093 de eer. Teletronika – aMate Com-
munications 6-2. Thuisspeler Erwin Vis-
senberg produceerde een mooie serie
van twaalf. Hotel Stadt Lobberich/BCT
– De Molen 8-0. Karl Heinz Ger tzen
had 1.250 en reeks van elf nodig om
Paul Bruijstens 0.937 voor te blijven.
Rob Mans scoorde 1.142 tegen de
0.942 van Dirk Muylaert. Teleng Schil-

derwerken – Kin Assurantiën 4-4. Kop-
man Thomas Broux gaf met 40 uit 28
(1.428) en serie van tien zijn visitekaar-
tje af.  

Speelronde 11
Kin Assurantiën – Teletronika 0-8. Erwin
Vissenberg was met 1.000 nog altijd in
vorm. Evenementenshop.com – Black
Sherry Tattoo 8-0. Huub Adriaanse
bleef met 0.909 iedereen voor. Biljart-
plaza.nl/de Molen – Hotel Stadt Lobbe-
richt/BCT 1-7. Logischer wijs kwamen
de beste moyennes bij de gasten van-
daan. Rob Mans 1.250 en Paul Savel-
koul 0.921 waren de besten. De Molen
– Teleng Schilderwerken 4-4. Rudy Hen-
drickx haalde uit met 1.206. V oor de
bezoekers zetten Thomas Broux 1.112
en Wilco Meusen 1.111 neer. Vanme-
lis.nl – Voegersbedrijf W. Smetsers 7-1.
De teruggekeerde Erwin van den heuvel
liet zien dat hij het driebanden niet is
verleerd. Met 40 caramboles na 35
beurten was 1.142 zijn beloning.

Vierde divisie driebanden poule 7

HCR Prinsen 4 en Veemarkt 4 in balans
Biljartcentrum Arnhem 8 – Veemarkt 4
4-4. Bij de gasten bleek Hilbert de Vries
met 0.657 de beste van iedereen.
Veemarkt 4 – HCR Prinsen 4 4-4.
Leo Vermeiren trok ondanks serie van
zeven aan het kortste eind tegen
Tinus Doornberg: 24-30 (56). Gerrit ten
Dam was namens de ploeg uit Haarlo

eveneens succesvol. Voor het team uit
Doetinchem behaalden Hilbert de Vries
en Tonny ten W olde ruime over win-
ningen. Halverwege het seizoen
staat HCR Prinsen 4 op een gedeelde
tweede plaats, slechts één punt achter
lijstaanvoerder Jan Baars Interieurs/
Vink.   Vierde divisie driebanden poule 8

Van den Berg Biljarts achtervolgt
Thekes Herpen 4
De Hazelaar 7 – Van den Berg Biljarts
4-4. Namens de gasten kwamen de
beste partijen op naam van Jaco van
der Ven 0.750 en Pedro van den Berg
0.806. Thekes 6 Forel Bergharen – De
Hazelaar 6 6-2. Michael Bouwmans
keerde met 0.806 huiswaar ts. De Ha-
zelaar 6 – Thekes Herpen 4 2-6. Abso-
lute uitblinker bleek Jos van Bakel die

namens de bezoekers de 25 carambo-
les al na 21 beurten bij elkaar had. De
beloning was een bijzonder gemiddel-
de van 1.190. Zijn hoogste serie was
zes. Na elf ronden bezet Van den Berg
Biljarts de tweede positie met zeventien
punten. Leider Thekes Herpen 4 heeft
twee punten meer en is nog altijd onge-
slagen.  

Hoofdklasse driebanden klein
Gewestelijke finale bij De Goed Verwachting
Van 2 t/m 4 januari wordt bij café pen-
sion De Goede V erwachting in Lewe-
dorp de gewestelijke finale hoofdklasse
driebanden klein van de afdeling Zuid
1 gespeeld. Opvallend op de deelne-
merslijst prijkt de naam van W im de
Kok uitbater van het speellokaal. W im
is als lid van de organiserende vereni-
ging LBV met een gemiddelde van
0.943 als derde genoteerd. Rick van
den Enden van De Distel Biljarts uit Roo-
sendaal staat met 1.022 bovenaan de
lijst. Naast het gewestelijk kampioen-
schap is de inzet een afvaardiging voor
het Nederlands kampioenschap, dat
van 6 t/m 8 februari in Hulst wordt ge-

houden. De partijen met een lengte van
40 caramboles beginnen op vrijdag 2
januari om 19.00 uur, terwijl op zater-
dag en zondag om 11.00 uur wordt
begonnen.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Rick van den Enden De Distel biljarts 1.022
2. Johan Embrechts ZBGG 0.969
3. Wim de Kok LBV 0.943
4. Piet van Steen Blauwend 0.941
5. Ekber Yildirim De Kastanje 0.829
6. Rob van Linden Delta 0.800
7. Martin Sturm De herberg 0.785
8. Alfred den Dries 0.688

Gew. finale 3e klasse libre Zuid 1
Chiel Mulders naar NK in Sibbe

District Veen en Rijnstreek

Finale eerste klasse libre
Op 16 en 17 januari wordt bij ’t Fort
aan het Fort 55 in De Kwakel de
districtsfinale eerste klasse libre van
Veen en Rijnstreek. De par tijlengte is
120 caramboles. Op vrijdag 16 janua-
ri wordt om 19.30 uur de eerste afstoot
genomen. De volgende dag begint men
om 10.30 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Rob Uyttewaal De Plas 8.08
2. Arno Maassen Jacobswoude 5.77
3. Egbert Elstgeest De Pepersteeg 5.35
4. Aart Plaisier De Plas 5.31
5. Ferry van Stralen Jacobswoude 5.37
6. Huug van Lith Jacobswoude 5.15

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 4-11 jan
International Open Manizales (Col) drieb kozoom.com 5-10 jan
NK bandstoten groot ereklasse Hattem biljart.tv 9-11 jan
Masters driebanden Kaatsheuvel kozoom.com 15-18 jan
Driebanden eredivisie Prinsen in Haarlo kozoom.com 25 jan
Driebanden eredivisie Prinsen in Haarlo kozoom.com 8 feb
NK snooker Maasluis biljart.tv 21-22 feb
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Chiel Mulders ’t Pleintje 10 2.21 20
2. Arjan Jochems ’t Dobbertje 9 2.17 12
3. Koen Popsel Bierwinkeltje 8 2.43 15
4. Frans van Groeninge DKS 8 2.40 20

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Frans Burghouwt 7 2.25 16
6. Nico de Winter 6 2.21 14 
7. Edwin v.d. Plasse 5 2.16 15
8. Marcel de Brouwer 3 1.55 15
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Derde divisie driebanden poule 3

De Hazelaar 4 als koploper naar 2015

Frits Pijnenburg 

Speelronde 10
De Hazelaar 4 – De Uitspanning: 5-3.
D’n Beuk – De Hazelaar 8: 2-6, Piet van
Berkel van de bezoekers onderscheidde
zich met 0.857. Eekhoorn 4 – De Ha-
zelaar 3: 3-5. Buro Balans – The Gam-
blers: 4-4, kopman Ton Rovers van de
gastheren zette met 0.921 de beste par-
tij neer. Eekhoorn 3 – De Hazelaar 5:
6-2, Nol Nooten van Eekhoorn liet een
serie van acht noteren.

Speelronde 11
The Gamblers - De Hazelaar 4: 2-6,
Frits Pijnenburg van De Hazelaar speel-
de 1.129 en Bernard Legierse maakte
een serie van acht. TOVV 2 - Eekhoorn
3: 7-1. De Hazelaar 8 - Buro Balans:
2-6. De Hazelaar 3 - D'n Beuk: 6-2.
De Hazelaar 5 - Eekhoorn 4: 4-4.

Tweede divisie driebanden poule 1

Café Siemens prijkt op eerste plaats
In de tweede divisie poule 1 voert Café
Siemens met zestien punten de ranglijst
aan, gevolgd door Jumbo Warmond en
Drukkerij 3in1. BV '75 sluit de rij met
slechts twee punten.

Speelronde 10
BV ’75 kreeg een 0-8 nederlaag toege-
diend door BCO/Paeoniapassion. Bob
van Ingen Schenau van de bezoekers
kwam tot 1.029. Jumbo Warmond wist
met 6-2 te winnen van Aannemersbe-
drijf Beer de Jong. Café Siemens - EDO
'83: 6-2, Eddie Siemens profileerde
zich met 1.333 en een serie van twaalf.

Speelronde 11
BCO/Paeoniapassion kreeg in Oegst-
geest bezoek van koploper Jumbo War-
mond. Met vier punten achterstand op
dit team waren de belangen in deze
streekderby groot. De thuisclub hield de
touwtjes in handen zegevierde met
maar liefst 8-0. Robert Koster was met
0.897 de beste speler . Aannemersbe-
drijf Beer de Jong en Café Siemens

speelden gelijk. Voor de gastheren zette
Ruud Nieuwenburg 1.212 in de boe-
ken.

Eddie Siemens

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

77-jarige Raymond Ceulemans 
maakt slotserie van 21
Dat met de 77- jarige Raymond Ceulemans nog terdege rekening moet worden
gehouden, bewees het boegbeeld van het driebanden in de Belgische competi-
tie. Hij speelde een wedstrijd met Mr . 100 Lier naar 34 punten, had der tien
caramboles in zestien beur ten en finishte in de volgende beurt met een serie
van 21!!!

Aftekeningen in eredivisie driebanden

Glenn Hofman en Gerwin Valentijn
spelen 2.083
Nu de eerste helft van de competitie er in de eredivisie op zit, begint al dui-
delijk te worden welke teams er kans maken om play-offs te spelen. Voor
de vierde en vijfde positie is al een felle strijd ontstaan tussen Pressplate-
Machielsen.fa en De Distel Biljarts. Onderin ziet het er niet positief uit voor
Capelle/De Terp, daarnaast zijn er nog een drie tot viertal formaties, die in
de gevarenzone vertoeven.

Biljartcafé Jorissen- 
Van Wanrooy Transport 6-2
In Den Haag schitterde Glenn Hofman
en versloeg Kurt Ceulemans met 50-35
uit 24, wat goed was voor 2.083. Jean
van Erp ontsnapte met 50-49 ter nau-
wernood aan Frank Mar tens, die hem
op een serie van tien trakteerde. Jeffrey
Jorissen schudde Harrie van de Ven van
zich af en kwam uit op 50-46 (45). Her-
man van Daalen moest de eer aan Ad
Broeders laten.

AEJ/Dallinga - 
Post Luchtkanalen 8-0
AEJ/Dallinga trad in Sluiskil aan zonder
Frédéric Caudron en Dick Jaspers. Toch
werd een 8-0 overwinning geclaimd op
Post Luchtkanalen. Reser vespeler Jerry
Hermans gaf Frits Pijnenburg geen
schijn van kans en zegevierde met 50-
25 uit 48. Ook Patrick Vasseur zag zijn
optreden in de hoogste klasse beloond
en bleef Marcel van Berkel in 52 om-
lopen met 50-36 voor. Eddy Merckx die
nu als kopman fungeerde liet Wilco van
Wijk met lege handen, terwijl Jean-Paul
de Bruin tegen Marc Celen indruk
maakte met 2.000 en een serie van
tien. 

Holland Mineraal - 
HCR Princen 2-6
In de Achterhoekse derby trok HCR Prin-
cen aan het langste eind. “Wij zouden
al blij geweest zijn met een punt, maar
dit is fantastisch en dik verdiend ook”
sprak Dinand Prinsen na afloop van de
door zijn team met 2-6 gewonnen wed-
strijd. Stefan Galla maakte een serie
van negen, maar mocht toch  Cristian
Rudolph feliciteren (48-50 uit 39). Frans
van Schaik was duidelijk niet opgewas-
sen tegen Anno de Kleine (serie  van 14
en 1.785 moyenne). Jelle Pijl speelde
een uitstekende partij en bleef Marcus

Galla in 30 beur ten met 50-41 voor .
Voor Stefan Spilleman, die niet verder
kwam dan 0.612 was er tegen Dave
van Geel geen eer aan te behalen.

Pressplate/Machielsen.fa - 
MCR de Uitspanning 4-4
Raymon Groot won voor de thuisclub
met 50-41 van Sander Jonen, terwijl Pe-
ter Ceulemans Dave Christiani voor
moest laten gaan. In 38 beur ten wist
Barry van Beers in zijn treffen met
Richard Bitallis overeind te blijven en ze-
gevierde met 50-46. Eerste man Roland
Forthomme moest toezien hoe zijn land-
genoot Eddy Leppens de eer opstreek. 

Capelle/De Terp - 
A1 Biljarts 0-8
Bij Capelle/De Terp leek het er even op
dat Peter van Lieshout succes kon boe-
ken. Toch pakte  Addy W ienk er met
47-50 de winst. Dan Breur had weinig
in te brengen tegen Henk Blauwblomme
en Emillio Sciacca kon geen botten bre-
ken in zijn treffen met Mar tien van der
Spoel, die via een serie van elf tot
1.515 kwam. Voor Martin Spoormans
zat er ook geen winst in. De Belg trof
Raimond Burgman en mocht deze na
32 pogingen met 38-50 feliciteren.

De Distel Biljarts - 
Ripa Recycling/Pearle 8-0
Met 8-0 haalde De Distel Biljarts flink uit
tegen Ripa Recycling/Pearle uit Sas van
Gent. Adrie Demming bleef bij de
Roosendalers met 0.847 wat onder de
maat, maar trok ten koste van Dion
Bergmans toch de over winning naar
zich toe. Gezien het gemiddelde van
2.083 maakte Ger win Valentijn zijn
ambities waar en daar mee was Jens
van Dam kansloos. Frans van Kuyk
kon met 1.724 ruim voor blijven op
Ronnie Daniëls. Met 50-31 uit 34 ser-
veerde Jef Philipoom vervolgens Francis
Forton af.

Glenn Hofman
Foto: Kozoom/Harry Van Nijlen

Gerwin Valentijn
Foto: Kozoom/Harry Van Nijlen

Tweede divisie driebanden poule 3

Thekes/Park Tivoli als leider 2015 in
Na elf van de 22 speelronden gaat The-
kes/Park Tivoli als lijstaanvoerder het
jaar 2015 in. De ploeg uit Herpen heeft
één punt voorsprong op Carambole en
Didden Distributie. 

Speelronde 10
HCR Prinsen – Thekes/Park T ivoli 2-6.
Markus Wirgs redde de eer met 35 uit
35. Voor de koploper was Micha van
Bochem goed voor 1.111. Carambole
– De Haven 4-4. Stefan Lenting toonde
zich in 't Vossenhol een prima kopman
via 1.176. Veemarkt 3/Pelgrim Speel-
automaten – Zwiers Groot Keuken 6-2.
Harrie Meijer 1.111 gaf bij de thuis-
ploeg het goede voorbeeld. Namens de
gasten zette Marc Verhaegen 1.081 op
het scorebord. 

Speelronde 11
Thekes/Park Tivoli – ZusenZo/de Vee-
markt 8-0. Jurgen de Ruijter bleek na 35
uit 28 goed voor 1.250. Samen met
teamgenoten Jos Bongers 1.212, Mi-

cha van Bochem 0.975 en Daniel Oc-
kers 0.744 realiseerden ze 1.006 als
geheel. Dat bleef slechts een fractie on-
der het record van 1.013 van Hotel
Stadt Lobberich/BCT. Caudron Billiard-
products – HCR Prinsen 2 0-8. De hek-
kensluiter zag Markus Wirgs via 1.166
als beste speler bij de tegenstander .
Zwiers Groot Keuken – Carambole 2-6.
Riny Zwiers 1.125 boog voor de 1.250
van Stefan Lenting.

Stefan Lenting. Foto: Jan Rosmulder    

http://www.fleurenbiljarts.nl
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KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

Libre 4e klasse gewest MN

Volle buit 
Jan van Esterik
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan van Esterik Ons Hoekje 14 1.54 14
2. Helene van Aarle Jong Geleerd 9 1.69 13
3. John de Laat De Snelpost 8 1.48 9
4. Wilja Koopmanschap Kaketoe '80 8 1.46 12
5. Gertie van der Venne Touché 7 1.43 10
6. John Louwerenssen Ons Kafee 6 1.45 10
7. Mandy van Hooij De Treffers 4 1.39 10
8. Belinda Jonker WCK 0 1.26 10

District Eem- en Flevoland 
heeft er vijf clubarbiters bij

De geslaagden vlnr: Hendrik Voigt, Hetty Dorgelo, George Schipper, Ben de
Wit, Ton Leeuwenhoek en examinator Ewald Holzhaus. Foto: Alex Janssen

Na zes avonden cursus werd er zater-
dag 6 december 2014 het examen clu-
barbiter afgenomen door de heer
Ewald Holzhaus. De dag begon om
half elf met het theorie-examen. Helaas
heeft één deelnemer dit examen niet ge-
haald en kon dus niet deelnemen aan
het praktijkexamen. Na de lunch, die

aangeboden werd door het districtsbe-
stuur, begon om half één het praktijk-
examen. De proef werd afgelegd zowel
in het libre als in het driebanden, waar
iedere deelnemer zijn opgedane kennis
twintig minuten per spelsoor t kon de-
monstreren. Met als resultaat dat zij al-
len geslaagd zijn.

District Nijmegen 9-11 januari

Bandstoten 4e klasse in Wijchen
District Nijmegen organiseert van 9 tot
en met 11 januari de finale in het band-
stoten vierde klasse. Speellocatie is bil-
jarthome Verploegen aan W oezikse-
straat 100 te W ijchen. Bij duels over
veertig caramboles zijn de gemiddeldes
van 1.00 tot 1.50. Aanvang op vrijdag
19.00 uur en overige dagen 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Eddy Mol Woezik 1.45
2. Gert Jan van de Ven De Vriendenkring 1.36
3. Jan Toonen Luctor 1.34
4. Kees van der Zijden De Klok 1.33
5. Bert Vorstenbosch Juliana 1.30
6. Henk Toonen 't Zwaantje 1.18
7. Theo Lenting OGC 1.18
8. Rien van Haren Woezik 1.33 

Gewest MN 2-4 januari

Libre 3e klasse in Megen
De gewestelijke eindstrijd MN in de der-
de klasse van het libre klein wordt van 2
tot en met 4 januari gespeeld. Biljartlo-

catie Herberg Willemien aan Wilhelm-
inastraat 1 te Megen treedt op als gast-
heer. In deze klasse gemiddeldes van
1.70 tot 2.50 en de wedstrijden wor-
den beslist over zeventig punten. Aan-
vang openingsdag 19.00 uur en overi-
ge twee dagen 11.00 uur.
Naam Vereniging Gem
1. Peter Nederkoorn SOKO 2.69
2. Jasper Rikken Waalzicht 2.43
3. Arie Westmaas Gelre 2.41
4. Frans Joostink Petersberg 2.34
5. Agit Tunc De Burgemeester 2.28
6. Broer van Zoggel De uitdaging 2.20
7. René Heurkens Touché 2.18
8. Jaap Wagensveld Hertog Van Gelre 2.16

Gewest MN 2-4 januari

Driebanden hoofdklasse in Het Wapen 
van Eerschot te Sint-Oedenrode
De gewestelijke finale Midden-Neder-
land in de hoofdklasse van het drieban-
den vindt van 2 tot en met 4 januari
plaats. Speellocatie is Het Wapen van
Eerschot aan Mgr. Bekkersplein 2 te
Sint-Oedenrode. Met Pieter Hulsen heeft
de organiserende vereniging een ijzer
in het vuur . Bij moyennegrenzen van
0.750 tot 1.000 is het aantal te spelen
caramboles veertig. Aanvangstijdstip
op vrijdag 2 januari is 19.00 uur . Za-
terdag en zondag 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Jan Duynhoven Kaketoe '80 0.917
2. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 0.914
3. Jac Janssen TOP 0.902
4. Daniel Ockers Kaketoe '80 0.889
5. John Drost De Taveerne 0.835
6. Nico Mortier Rembrandt 0.810
7. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 0.808
8. Eric Eickhoff DVS 0.806
Res. 1. Jos van Leur Touché 0.807
Res. 2. Edwin van den Boom Wapen van Eerschot 0.784  

Bandstoten 5e klasse 9-11 januari

Finale district Kempenland 
in ’t Hangijzer te Bladel
In café ’t Hangijzer te Bladel wordt van
9 tot en met 11 januari de districtsfinale

Kempenland in de vijfde klasse band-
stoten klein gehouden. Moyennes 0.25
tot 1.00 en de par tijen worden beslist
over dertig caramboles. Maximaal aan-
tal beurten is zestig. Aanvang op vrij-
dag 19.00 uur en overige dagen wor-
den aldaar bekend gemaakt. 
Naam Vereniging Gem
1. Hans Smetsers Amorti 1.09
2. Jo van Gerwen Combi '95 0.92
3. Bertus Broers Ambiani 0.89
4. Maarten van Gompel De Koster 0.77
5. Dianne van Hout De Hangijzers 0.76
6. Janus van Poppel Nooit Volleerd 0.71
7. Jan Schoenmakers De Zwaan 0.69
8. Vincent van de Loo 't Vrijthof Libre 0.66
Res. 1. Maria van Hoof De Zwaan 0.65
Res. 2. Ria Louwers Combi '95 0.63

Libre 3e klasse district Nijmegen

Jasper Rikken 
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jasper Rikken Waalzicht 12 2.43 15
2. Wim van Leth DWS 10 2.12 15
3. Henk Toonen 't Zwaantje 10 2.10 13
4. Tonnie Jager Waalzicht 6 1.95 16
5. Arnold Lanters Waalzicht 6 1.95 14
6. Frank Uitterhoeve Waalzicht 6 1.77 12
7. Chris Cornelissen Luctor 4 1.91 15
8. Chris van Oeffelt Kaketoe '80 2 2.21 21

Libre 2e klasse district Kempenland

Eindstrijd eind december en 
begin januari in Duizel
De districtsfinale Kempenland in de
tweede klasse libre klein vindt plaats op
maandag 29 december 2014, zater-
dag 3 en zondag 4 januari 2015.
Speellocatie is gemeenschapshuis de
Smis aan Smitseind 33a te Duizel. Aan-
vang eerste dag 19.00 uur en overige
dagen wordt nog bekend gemaakt. In
deze klasse gaan de gemiddeldes van
2.50 tot 4.00 en duren de duels negen-
tig caramboles. 

Naam Vereniging Gem
1. Peter Welten 't Groen Koffiehuis 3.57
2. René Broers Bellevue 3.55
3. Eduard Kennis Biljartacademie E’ven 3.55
4. Laurens van Hout De Kraanvogel 3.50
5. Cor van Bakel De Kraanvogel 3.15
6. Sjaak Rosmulder Karper '83 3.31
7. Jan de Wijs La Carambole ’54 3.08
8. Hans Kokken De Hangijzers 2.94
Res. 1. Willem Kleijn 't Groen Koffiehuis 3.07
Res. 2. Leo Kelders Ambiani 2.87

Bandstoten 4e klasse 9-11 januari in Sint-Oedenrode

Finale in Wapen van Eerschot
Het district ’ s-Hertogenbosch organi-
seert van 9 tot en met 11 januari de fi-
nale bandstoten vierde klasse. Plaats
van handeling is Wapen van Eerschot
aan Mgr. Bekkersplein 2 te Sint-Oeden-
rode. Bij veer tig punten zijn de ge-
middeldes van 1.00 tot 1.50. Aanvang
op vrijdag 9 januari om 19.00 uur en
in weekeinde in overleg. 

Naam Vereniging Gem
1. Ruud Gremmee De Luchtschippers 1.49
2. Ben van Oss 't Zonneke 1.35
3. Wim van der Sanden ’t Hooghuys/Toelen 1.20
4. Cor van Beers Wapen van Liempde 1.16
5. Frans van Esch 't Ivoor 1.15
6. André Klein 't Zonneke 1.07
7. Adrie van de Laar De Hazelaar 1.05
8. Broer van Zoggel De Uitdaging 1.01

Willie Siemens wint laatste gouden speld

In Veendam werd voor de laatste keer
de Masters Kampioenschap drieban-
den klein Noord-Oost Nederland ge-
speeld. Dit evenement bestond uit zes
locaties plus één grote eindfinale. Daar
meerdere biljartlokalen zich beschik-
baar stelden, kon het toer nooi opge-
splitst worden in twee regionale toer-
nooien, met kleinere afstanden kleiner
en dus mindere kilometers af te leggen.

Willie Siemens werd
winnaar in de A-
groep, door in de fi-
nale Lucas Bronsema
opzij te zetten.
In de B-groep ver-
sloeg Dennis de Jon-
ge opponent Tjaar t
Schaub, doordat
Schaub de gelijkma-
kende beurt miste.
In de grote finale
won Willie Siemens
van Dennis de Jonge
en nam derhalve de
laatste gouden speld
van wedstrijdleider
Willem Weert in ont-
vangst. Siemens uit
Midwolda werd dus
de algehele win-
naar. 

Eindstand A-groep Plaats
1. Willie Siemens Midwolda
2. Lucas Bronsema Oude Pekela
3. Willem Bos Assen
4. Wietse de Vries Nieuw Amsterdam
5. Hans Warners Vries
6. Johan Doldersum Nieuw Amsterdam
7. Piet Wüst Veendam
8. Erik Kroeze Groningen
Eindstand B-groep
1. Dennis de Jonge Lutten
2. Tjaart Schaub Midwolda
3. Luppo Imminga Oostwold
4. Wolter Eling Veendam
5. Marcel Schiphorst Dalfsen
6. Loutje Greven Winschoten
7. Henk Marsman Emmen
8. Reint Loer Oostwold

Foto: Wilco Schiphorst
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Libre 4e klasse gewest ZN

Chantal Arntz 
naar NK in Kessel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Chantal Arntz 't Kempke 12 1.95 14 
2. Ruud Vonken Inaborg 11 1.66 11
3. Martien Kok 't Kempke 8 1.85 11
4. Ad van Gerven 't Vrijthof Libre 7 1.76 15
5. Ber Schuimer Keizer 6 1.70 11
6. Bertus Broers Ambiani 6 1.66 11
7. Ben Hermkens De Jordaan 4 1.58 17
8. Frank Tonnard Heer 2 1.50 14

Libre 2e klasse district Venlo

Sjaak Cleven met overmacht 
bij Van Tienen in Tegelen

Sjaak Cleven liet er geen twijfel over be-

staan dat hij de
beste was tijdens de
eindstrijd libre twee-
de klasse van het
district Venlo. Hij ver-
zamelde de maxima-
le veertien punten en
had daarmee liefst
zes punten voor-
sprong op naaste
achtervolgers
Alexander Geene en
Willem van der Bie-
zen. In café-biljart-
zaal Van Tienen in
Tegelen zorgde Cle-
ven dankzij 5.25
ook voor het veruit
beste moyenne. De
hoogste serie kwam
met vijftig carambo-
les eveneens op zijn
naam. De eer voor
de kortste partij, ge-

middelde van 7.50, deelde Sjaak Cle-
ven met Alexander Geene. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sjaak Cleven Vörs 14 5.25 50
2. Alexander Geene De Maasoever 8 4.43 48
3. Willem van der Biezen BC Tegelen 8 3.44 21
4. Jan Zelen De Jordaan 6 3.46 30
5. Pascal Kuijs BC Tegelen 6 3.30 21
6. Piet Hubbers De Pruuvers 6 2.61 32
7. Frans Muijsers Maasbree 5 3.47 24
8. Michelle Elbers De Vriendenkring 3 2.99 17

Vlnr: Sjaak Cleven en Alexander Geene. 
Foto: John van Tienen   

Libre 3e klasse district Den Bosch

Zege Broer van Zoggel 
Naam Pnt Gem HS
1. Broer van Zoggel 8 2.20 15
2. Gert-Jan van de Laak 6 2.18 33
3. Wim van der Sanden 3 1.65 14
4. Ben de Visser 2 1.83 21
5. Adriaan van de Akker 1 1.64 9

Bandstoten 5e en 6e klasse Den Bosch
Districtsfinale bij JBGB op 3 en 4 januari
Op 3 en 4 januari vindt in biljartcen-
trum JBGB aan Maassingel 474 de
eindstrijd district ’s-Hertogenbosch in de
gecombineerde vijfde en zesde klasse
bandstoten plaats. Voor de vijfde klasse
is er wel vervolg via het gewest maar dit
geldt niet voor de zesde klasse. Het
aantal caramboles is der tig of twintig.
Moyennegrenzen van 0.00 tot 0.50 en

0.50 tot 1.00. Aanvang zaterdag 3 ja-
nuari om 11.00 uur en zondag in over-
leg. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Marga Klein 't Zonneke 0.88 30
2. Corry van de Laar De Hazelaar 0.78 30
3. Jo Heesakkers De Hazelaar 0.77 30
4. Jan van Gerven De Uitdaging 0.77 30
5. Joke van Alebeek De Hazelaar 0.72 30 
6. Henk van Gerven De Hazelaar 0.33 20

Libre 4e klasse dag district Den Bosch

Jan van Engelen
kampioen
Winnaarspoule Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan van Engelen Vliedberg 6 1.30 10
2. Willie van Venrooij NAL 4 1.26 8
3. Willie Vissers Veerhuis 2 1.24 7
4. Chris van Uden NAL 0 1.22 7
Verliezerspoule
5. Bertie Huiskes Sonnevanck 4 1.39 9
6. Richard Vos JBGB 4 1.44 9
7. Jo Rooijackers Kruiskamp 2 1.38 10
8. Wil van den Berg Sonnevanck 2 1.21 8

Libre 4e klasse gewest NON

Overwinning 
Kees Jager
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kees Jager Van Koevern 12 1.92 13 
2. Ad Blaauw A.g. Swart 10 2.00 10
3. Willem Asteleijner Quick 10 1.92 14
4. Hilko Blaauw De Poedel 10 1.85 13
5. Henk Schikker De Bleek 6 1.43 7
6. Henk Troost De Brouwerij 4 1.48 14
7. Siebe Bruinsma Lollum Waaxens 2 1.00 12
8. Henk de Keijzer HBC 2 1.32 9

Libre 5e klasse dag district Den Bosch

Karel Wagenaar dankzij percentage 
kampioen bij JBGB

Foto: Boy de Groot. 

Na twee dagen biljarten in een gezelli-
ge sfeer is Karel Wagenaar van vereni-
ging Sonnevanck uit Berlicum kampioen
geworden van de districtsfinale dag-
competitie vijfde klasse ’ s-Hertogen-
bosch. In biljartcentrum JBGB kon hij het
in een spannende finalepar tij niet bol-
werken tegen Wim van Gils. Er werd
met interval gespeeld en het percentage
gemaakte caramboles gaf de doorslag.
Wagenaar eindigde op 94.16% en
Van Gils bleef daar met 93.33% een
klein beetje bij achter. Kampioen Karel
Wagenaar bracht met tien caramboles

ook de hoogste serie op zijn naam. De
eerste vier in de eindstand streden in de
winnaarspoule. De nummers vijf tot en
met acht waren actief in de groep van
de verliezers. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Karel Wagenaar Sonnevanck 4 1.66 10
2. Wim van Gils De Baarzen 4 1.34 9
3. Jos Keller BC Zuid 2 0.95 5
4. Jo Heesakkers De Hazelaar 2 0.95 8
5. Piet Kivits NGTR 4 1.07 7
6. Jo Goesten ’t Veerhuis 4 0.67 7
7. Han de Kok De Baarzen 2 0.80 7
8. Cees van Arkel BC Zuid 2 0.77 7

Libre 4e klasse gewest NON

Zege Thiemo te
Grotenhuis
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Thiemo te Grotenhuis BVV '75 10 1.70 11
2. Arnold Gerards De Paasberg 9 1.66 11
3. Chris Busser Excelsior 9 1.56 10
4. Henk Meenink Ons Huis 9 1.50 11
5. Arend Pannekoek Te Pas 7 1.49 20
6. Bert Brummer BCA 6 1.50 12
7. Pieter Verburgt DVO 4 1.31 8
8. Robert Stegeman Dorpzicht 2 1.25 10

Driebanden 1e klasse gewest NON

Peter Timmer 
sterke kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Timmer Carambole 12 0.873 7
2. Meindert Rosier De Bargebeck 11 0.811 6
3. Jan Westerbeek Oudleusen 9 0.638 6
4. Marcel Boomstra Bierling de Schepper 8 0.598 4
5. Cor Elzenaar ABC ’08 5 0.629 7
6. Frits Luten Marktzicht 4 0.634 5
7. Sjaak Dekker DOS 4 0.608 6
8. Henny Hof Midwolda ’79 3 0.624 5
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Van de wedstrijdleider

Al een kleine 15 jaar ben ik betrok-
ken bij de “Kroonjuwelen” van de
sectie Driebanden. Na tal van jaren
was Veghel het domicilie van De
Masters. Na uitstapjes, o.a. Nijver-
dal en Zevenbergen hebben De
Masters vaste grond gekregen in
Kaatsheuvel. Zo staan wij aan de
vooravond van de tweede
“Masters” in Kaatsheuvel waar ik
wederom met veel plezier en inzet
de wedstrijdleiding zal verzorgen.
Voor deze KNBB Biljar tpoint Masters
Driebanden 2015 zijn de eerste zestien
spelers uitgenodigd van de eindrang-
schikking Grand-Prix 2014. Een eind-
stand tot stand gekomen van de resulta-
ten uit de vier gespeelde Grand Prix
toernooien in 2014. De nummers 1 t/m
4 zijn als poule-hoofd in poule A t/m D
geplaatst. De nummers 5 t/m 8 zijn als
tweede, de nummers 9 t/m 12 als der-
de en de nummers 13 t/m 16 als vierde
in deze poules ingeloot. In elke poule
wordt een halve competitie gespeeld
over 40 caramboles met gelijkmakende
beurt. Nummers 1 tegen nummers 4,
nummers 2 tegen nummers 3, vervolgens
winnaars tegen winnaars, verliezers te-
gen verliezers, daar na de resterende
partijen. Wordt in de ee rste partij van
de poulewedstrijden remise gespeeld
dan wordt door middel van penalty’ s
beslist wie tegen de winnaar of verlie-
zer van de ander par tij speelt. Na de
poulewedstrijden wordt de stand opge-
maakt in volgorde: matchpunten, moy-
enne en hoogste serie. Een winstpartij
levert twee wedstijdpunten (m.p.) op,
een verliespartij levert nul wedstrijdpun-
ten (m.p.) op en een remisepartij levert
beide spelers één wedstrijdpunt (m.p.)
op. De nummers één van de poules
plaatsen zich voor de kwar tfinales, en
worden als 1 t/m 4 geklasseerd op
grond van hiervoor vermelde volgorde.
De nummers twee van de poules plaat-
sen zich voor de kwar tfinales en wor-
den als 5 t/m 8 geklasseerd op grond
van hiervoor vermelde volgorde. De
speler als nummer 1 geklasseerd speelt
tegen nummer 8, nummer 4 tegen num-
mer 5, nummer 2 tegen nummer 7, num-
mer 3 tegen nummer 6. De kwar tfina-
les, de halve finales en de finale wor-
den gespeeld op basis van het KO-
systeem. De kwartfinales, de halve fina-
les en de finale over 50 caramboles met
gelijkmakende beurt. Indien in de
knock-out fase remise gespeeld wordt,
dan wordt de winnaar bepaald door
middel van penalty’s. De speler die is

begonnen gaat van acquit, met dezelf-
de bal als tijdens de wedstrijd, om een
zo hoog mogelijke serie te behalen. Na-
dat deze speler gemist heeft gaat de
tegenstander van acquit om een zo
hoog mogelijke serie te behalen. Indien
geen winnaar aangewezen kan wor-
den herhaalt het proces zich in dezelfde
volgorde totdat wel een winnaar kan
worden aangewezen. De tijdens de
penalty’s gescoorde carambole(s) wor-
den voor de berekening van het moyen-
ne buiten beschouwing gelaten. Tijdens
KNBB Biljartpoint Masters Driebanden
2015 wordt er gespeeld met tijdklok.
De tijdklok loopt van 40 naar 0 secon-
den. Elke speler heeft maximaal 40 se-
conden per poging. Indien niet binnen
40 seconden wordt afgestoten, plaatst
de arbiter de ballen op het acquit waar-
na de volgende speler aan de beurt is.
Elke speler heeft per wedstrijd recht op
maximaal drie time-outs van 40 secon-
den.
Ik wens de organisatie BEN, de spelers,
arbiters en schrijvers veel succes tijdens
deze KNBB Biljar tpoint Masters Drie-
banden 2015. Het publiek, supporters
en verdere belangstellenden wens ik
heel veel biljartplezier in Kaatsheuvel.

Wedstrijdleider, Henny Wezenbeek

Carambole van 500 euro
De hoofdsponsor Biljartpoint heeft een extra prijs beschikbaar gesteld voor het
maken van één carambole. Op zaterdagavond 17 januari zullen de verliezen-
de halve finalisten spelen om een extra bedrag van 500 euro. In een tot dan ge-
heime, maar uitermate moeilijke positie, worden de ballen op het biljar t ge-
plaatst. Via de trekstoot wordt bepaald wie er gaat beginnen. De speler die de
eerste driebander maakt, strijkt de premie op. Dat verdedigen hierbij een grote
rol speelt mag duidelijk zijn, maar één foutje en weg is de 500 euro. 

Welkom in het warme bad van de KNBB Biljartpoint Masters

Wij zijn er weer helemaal klaar voor.............

Met het overweldigend succes van vorig jaar nog in het geheugen staan
we aan de vooravond van De Masters 2015 in Kaatsheuvel. Uiteraard zijn
wij als organisatie erg trots op het resultaat van onze eerste Masters. Maar
gelijktijdig staan wij weer met beide benen op de grond. Onze doelstelling
is, zoals wij bij ons aantreden al duidelijk maakten, om ieder jaar het eve-
nement naar een hoger niveau te tillen. 

Niemand had durven dromen, dat we
vorig jaar vier dagen lang een vol huis
zouden hebben. Het was op momenten
zo druk, dat we om veiligheidsredenen
niet meer mensen in de zaal konden
toelaten. Neem daarbij de enorme be-
langstelling voor de live inter netuitzen-
dingen van Kozoom en de 620.000 kij-
kers naar de samenvatting van NOS
Studio Sport en je komt tot de conclusie,
dat het met het biljar ten nog niet zo
slecht gesteld is. Even hebben we er
over nagedacht om de tweede editie
onder te brengen in de aangrenzende
sporthal. Het herbergen van 800 tot
1.000 toeschouwers vor mt dan geen
enkel probleem. De financien zijn ech-

ter wel een probleem. Een dergelijke
grote en vrij kale hal ombouwen tot een
sfeervolle biljartzaal brengt heel veel
kosten met zich mee. Mogelijk dat we
voor 2016 financieel meer draagkracht
krijgen en dit streven kunnen realiseren. 

Masters 2015
Voor de komende uitgave, die van 15
t/m 18 januari weer in De W erft te
Kaatsheuvel wordt gehouden, hebben
we weer de nodige ver nieuwingen
doorgevoerd. Belangrijk is ook, dat er
meer zitplaatsen gecreëerd zijn en dat
er meer horecacapaciteit is. Naast de
foyer en de aangrenzende bar wordt er
ook een groot binnenterras gemaakt.

Harry Matthijssen Ad Smout

Voorwoord  Masters 2015
Beste biljartvrienden,

Van 15 tot en met 18 januari 2015 zal
het Multicultureel Centrum ’De Werft’ in
Kaatsheuvel,  voor de tweede maal,  in
het teken staan van de KNBB ”Biljar t-
Point” Masters Driebanden 2015. De
beste zestien spelers van het eindklasse-
ment van de Grand-Prix cyclus 2014
hebben zich voor dit prestigieuze eve-
nement geplaatst.
De organisatie is wederom in  de ver-
trouwde handen van Biljar t Evenemen-
ten Nederland (BEN) onder leiding van
Ad Smout en Harry Mathijsen. De “Bil-
jartPoint” Masters driebanden 2015
wordt gehouden onder auspiciën van
de KNBB Sectie Driebanden. De techni-
sche toernooileiding is in handen van
sectiebestuurslid Henny Wezenbeek.
Ik ben de organisatie, hoofdsponsor
BiljartPoint, sponsors, het arbiterskorps,
vrijwilligers en sympathisanten, allen
die aan dit evenement hebben bijge-
dragen, zeer erkentelijk voor hun be-
trokkenheid bij onze geliefde sport.
Het bestaansrecht van onze sectie
wordt gewaarborgd door het succes
van onze nationale driebanden kampi-
oenschappen, Grand-Prix toernooien en
in het bijzonder door de Masters Drie-
banden als apotheose voor de Grand-
Prix toernooien.
Ik nodig biljar tminnend Nederland
graag uit  om een bezoek te brengen
aan de Masters driebanden te Kaats-
heuvel. Voor degenen die onverhoopt
verhinderd zijn of niet in staat zijn zich
naar Kaatsheuvel te verplaatsen, be-
staat de mogelijkheid om alle partijen li-
ve te bekijken. Kozoom zal alle wed-
strijden op inter net live uitzenden:
www.kozoom.com.

Ook de NOS zal aandacht aan het
toernooi besteden door op zondag 18
december een samenvatting van de fi-
nalepartij in het reguliere Studio Spor t
programma uit te zenden.
De zestien deelnemers zullen voor de
nationale titel strijden, die een uitzend-
plaats garandeert naar het EK en WK
van 2015. Titelverdediger Dick Jaspers
zal zich opnieuw moeten bewijzen om
de titel te behouden.

Ik wens alle deelnemers spannende en
sportieve wedstrijden toe en de toe-
schouwers alvast veel  kijkplezier. 

Wellicht tot ziens in Kaatsheuvel, bij de
KNBB “BiljartPoint” Masters 2015.

Namens het Sectiebestuur driebanden,
Santos Chocron, voorzitter.

In de foyer kunnen bezoekers op een
groot scherm de verrichtingen in de
wedstrijdzaal volgen en zijn verschillen-
de biljart gerelateerde bedrijven met
een stand aanwezig. De toegang is
evenals vorig jaar gratis.
Voor de spelers is het prijzengeld met
4.000 euro verhoogd en voor iedere
serie van tien is er weer een extra prijs,
die direct bij het behalen van de serie
met een jingle wordt aangekondigd. 

Zaterdagavond
Voor zaterdagavond 17 januari is er
een avondvullend programma samen-
gesteld. Zo wordt er na de halve finale
door de verliezers gespeeld om de Bil-
jartpoint carambole van 500 euro. Hij
of zij, die als eerste een carambole
maakt strijkt de premie op. Verder zul-
len er in de arena verschillende spor t-
prominenten geinterviewd worden door
Frits Bakker.

U bent van harte welkom in het warme
bad van de KNBB Biljar tpoint Masters
2015.

De organisatie

Masters 
ook buiten live
te volgen
Dankzij de medewerking van Vidiled
en Kozoom is het tijdens de KNBB
Biljartpoint Masters ook mogelijk om
buiten van het biljarten te genieten.
Vidiled uit Sprang-Capelle plaatst bij
de hoofdingang van De Werft een
groot Led scherm, waarop o.a. de
live beelden vanuit de wedstrijdzaal
zijn te volgen.

http://www.kozoom.com


Prijzengeld
Het prijzengeld bedraagt exclusief de premies

voor series € 14.900.-

1e prijs € 3.000,00
2e prijs € 2.000,00
3e en 4e prijs € 1.250,00
5e t/m 8e prijs € 800,00
9e t/m 12e prijs € 600,00
13e t/m 16e prijs € 450,00

Iedere serie van 10 of meer wordt gewaardeerd met een
bedrag van 50 euro

De Werft & De Wetering veelzijdig gezellig
SMC Accommodatiebeheer beschikt
over twee schitterende, centraal gele-
gen multifunctionele zalencomplexen,
De Werft in de dorpsker n van Kaats-
heuvel en De Wetering in de dorpskern
van Loon op Zand. 
Samen goed voor maar liefst 12.000
m2 vloeroppervlak, verdeeld over sport-
hallen en -zalen, dansstudio's, verga-
der- en cursusruimten en niet te vergeten
de vele gezellige horecaruimten, varië-
rend van foyer met restaurantfaciliteit,
centrale bar waar u kunt napraten na
de wedstrijd tot intieme kelderbar, ook
uitermate geschikt voor de kleinere fa-
milie- en bedrijfsfeesten.
Catering gewenst? Het eigen horecabe-
drijf, de M.C. Horeca B.V., heeft u alle

denkbare horecafaciliteiten te bieden,
van (mobiele) bar tot restaurantkeuken,
voor een perfecte verzorging van hap-
jes en drankjes tot meergangen-diner.

In beide complexen zijn vrijwel alle
ruimten functioneel te koppelen. Grote
evenementen vormen geen enkel pro-
bleem. SMC Accommodatiebeheer
helpt u graag bij de organisatie van uw
evenement.

De Werft, Huygenstraat 73, 
Kaatsheuvel
De Wetering, Weteringplein 1, 
Loon op Zand
info: 0416 - 274096 of mail naar:
info@smc-acc.nl

Vanuit de hele wereld live beelden van toernooien

Kozoom heeft de biljartwereld veroverd

ANDERNOS – We moeten teruggaan naar de World Cups in Sluiskil, zo
rond de jaren 2006 en 2007. Voor het eerst kwam er vanuit zuid Frankrijk
(Andernos, vlakbij Bordeaux) een multi-mediabedrijf naar Nederland, dat
gespecialiseerd was in live beelden en de wereld van het carambole bil-
jarten, (vooral driebanden) wilde veroveren. Kozoom vestigde voor het
eerst zijn naam in Nederland.

Meerten Dallinga, de organisator van
de World Cups en later het WK in Sluis-
kil, schiep de beste omstandigheden
voor Kozoom. Xavier Carrer , de ceo
van Kozoom, zond een team van Fran-
se cameramensen en regisseurs naar
Sluiskil en debuteerde met zijn organi-
satie in een World Cup met een uniek
project.
Met een batterij van camera’ s, boven
het biljart, in de arena en vanuit alle
hoeken werd met professionele mensen
live verslag gedaan van de partijen en
konden biljartliefhebbers in de huiska-
mers in alle delen van de wereld mee-
genieten.
Het nieuwe fenomeen Kozoom had van-
af dat moment zijn naam gevestigd, niet
alleen in het carambole biljar ten, ook

poolbiljart en (vooral belangrijk voor
Frankrijk) in tafelvoetbal.
De Nederlandse inbreng in de organi-
satie was in die beginjaren nog mini-
maal. Frits Bakker, toen nog spor tver-
slaggever bij de krant, werd vrij snel in-
geschakeld om verslagjes voor de web-
site te maken, interviews voor de came-
ra en live verslag (onder andere met
Torbjörn Blomdahl) te doen van de fina-
les. De Zeeuwse journalist werd een
paar jaar later ook ingezet in andere
World Cups en internationale toernooi-
en.
De volgende, belangrijke stap was dat
Kozoom nog een Nederlander binnen-
haalde: Gerard ten Lohuis, een allround
specialist op gebied van streaming,
regisseren, opbouwen, ver nieuwen,

camerawerk en management. Het bete-
kende dat Kozoom vanaf dat moment
zijn pijlen op vrijwel alle biljar tlanden
kon gaan richten.

Vijf jaar later
Meer dan vijf jaar later en vele grote
toernooien rijker is Kozoom niet meer
weg te denken in het internationale bil-
jarten. Het mediabedrijf heeft een eigen
website gecreëerd waarop live uitzen-
dingen kunnen worden bekeken, versla-
gen en nieuwsberichten zijn te zien, uit-
slagen, video’s van gespeelde partijen,

spelersprofielen, caramboles kunnen
worden nagespeeld en nog veel meer
interessante zaken voor de biljar tfans
(en abonnees) zijn verzameld.

Het abonnementensysteem van Kozoom
(Premium pas) ziet er als volgt uit: u
maakt een account aan op Kozoom (ko-
zoom.com), meldt zich aan, betaalt per
jaar (84 euro voor niet KNBB leden, 64
voor leden van de KNBB) en u kunt zelfs
voor 7 euro per maand al toetreden tot
de Kozoom club die inmiddels duizen-
den leden heeft met accounts op de
Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse,
Spaanse als Koreaanse versie.
Kozoom reist binnenkort weer af naar
de Masters in Kaatsheuvel, nadat in de
eerste weken van het nieuwe jaar ook
het Multikampioenschap van België de
liefhebbers van alle spelsoor ten heeft
geboeid.

De World Cup van Luxor in Egypte, de
Supercup in Antwerpen, het WK voor
landenteams in Viersen, het EK in
Brandenburg, alle andere World Cups,
het WK voor mannen en junioren: het is
zo maar een greep uit de toer nooien
die door de Kozoom leden live kunnen
worden gevolgd.

Met de Masters heeft Kozoom een
speciale band: ook in De V roone in
Kapelle, bij Amortie in Zevenbergen en
vorig jaar in Kaatsheuvel werden alle
partijen live uitgezonden, herhalingen
(replays) op de site gezet en interviews
gemaakt na partijen. De primeur van
vorig jaar was dat de finale van live
commentaar werd gezien.

Van de hoofsponsor……………..

We hadden niet durven dromen dat we
tijdens alle wedstrijden  van de allereer-
ste KNBB Biljar tpoint Masters 2014
over een overvolle biljartzaal zouden
beschikken. Gelukkig was het mogelijk
om via een groot scherm in het horeca-
gedeelte en via internet mee te kijken.

BiljartPoint is in 2007 opgericht in
Kaatsheuvel. Wie had gedacht dat we
acht jaar later zoveel biljartorganisaties
zouden mogen ondersteunen met onze
software? Op dit moment ondersteunen
we in Nederland 89 grote organisaties.
Maandelijks betekent dit 400.000 be-
zoekers die een paar miljoen keer uit-
slagen komen bekijken. Trots zijn we op
onze samenwerking met zoveel organi-
saties, op ons partnership met de KNBB
en, de inkt is net droog, ons partnership
met de Union Mondial de Billiard
(UMB), de wereldbond, waar we in
2015 onder de naam Kozoom Compe-
tition, alle evenementen wereldwijd zul-
len ondersteunen.

Ook trots zijn we op onze samenwer-
king met par tner Kozoom.com, welke
we ook in Kaatsheuvel mogen ver wel-
komen en waardoor alle wedstrijden li-
ve via inter net te volgen zijn. Buiten
Nederland heeft Biljar tPoint de naam
Kozoom Competition. 

Biljartpoint groeit en dat is leuk en span-
nend. Er komen mooie ontwikkelingen
aan in 2015. Zo zijn we al ruime tijd
aan het ontwikkelen aan een nieuwe IT
architectuur en zullen we dit jaar een
voor mobiel en tablet geoptimaliseerde
site en apps lanceren. Het team wordt
(wereldwijd) ook groter en dat maakt
het ook erg gezellig. Door de expertise
van vorig jaar aangesloten teamlid
Hans Eekels kunnen we bijvoorbeeld dit
jaar een evenementenspeelschema mo-
dule lanceren. Het zal ook een druk
jaar worden, maar samen met onze
partners en klanten, delen we met z'n
allen de passie voor de biljar tsport en
gaan we de klus klaren!

We willen als hoofdsponsor van de
Masters, stichting BEN en de KNBB har-
telijk bedanken voor wat we met heel
veel mensen in Kaatsheuvel hebben
neergezet en we kijken uit naar weer
een nieuwe en nog betere Masters.

Namens het BiljartPoint team. 

Graag tot ziens in Kaatsheuvel of via
Kozoom.com bij de KNBB Biljar tPoint
Masters.

Geoffrey Molenschot
Algemeen Directeur BiljartPoint.nl 

mailto:info@smc-acc.nl
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De arbiters stellen zich voor………

Eric van Thiel

Mijn naam is Eric van Thiel, ik woon in
Waalwijk en ben 52 lentejaren jong.
Reeds 38 jaar ben ik actief als arbiter in
de biljartwereld, waarvan meer dan 20
jaar actief aan de top. V erder ben ik
mede bestuurslid van de sectie drieban-
den, waar de post arbitrage mijn porte-
feuille is. Als arbiter in het topbiljar ten
ben ik gestart onder de BWA en tegen-
woordig arbitreer ik voor de UMB. Het
is voor mij een eer dat ik al vele jaren
actief mocht zijn binnen de Masters, als-
mede tijdens andere evenementen in
binnen- en buitenland. Het is ook dit
jaar weer een hele uitdaging om aan te
treden in Kaatsheuvel. Bij deze Masters
zal ik als coördinator van de arbitrage
fungeren en de collega's begeleiden tij-
dens dit prachtige evenement. 
Ik wens de organisatie B.E.N. en de
spelers zeer veel succes toe en de colle-
ga arbiters zeer veel succes en wijs-
heid. En mogen het publiek, wat hope-
lijk weer in grote getalen aanwezig
mag zijn, zeer veel kijkgenot hebben.
Vier dagen lang een grote happening
dus voor iedereen.

Met vriendelijke en sportieve groeten.
Coördinator arbitrage.
En bestuurslid Sectie Driebanden.
Eric van Thiel

Jeannette Borst

Paul Brekelmans

Samantha Stout

Ik ben Samantha Stout, 27 jaar , ge-
trouwd met Chris en mamma van doch-
ter Niyana van anderhalf jaar, met wie
ik gezellig in Schiedam woon. Al bijna
15 jaar ben ik actief als arbiter, waar-
van de laatste vijf jaar in het drieban-
den groot. Bij de Masters van 2013
heb ik mijn A badge behaald voor de
sectie driebanden. 
Ik ben erg blij en trots om op deze
Masters wederom te mogen arbitreren
en wens de spelers en organisatie een
sportief en succesvol toernooi toe.

Ik ben Paul Brekelmans, 53 jaar en ruim
30 jaar getrouwd met Anja Bogers.
Vanaf 1986 waren wij samen de uitba-
ters van een horecazaak met vier bil-
jarts in Duizel en kwamen we dus volop
in aanraking met de biljartsport. Nadat
we in 2003 de zaak hebben verkocht
zijn we via Giethoor n, Domburg,
Middelburg en Dommelen uiteindelijk
terecht gekomen in Veldhoven, waar we
inmiddels alweer vijf jaar wonen. Mo-
menteel ben ik werkzaam bij Her mes
Openbaar Vervoer in Eindhoven waar
ik personeelsplanner ben.
Vanaf februari 2011 ben ik arbiter bij
de KNBB, waarbij ik eigenlijk in alle
spelsoorten actief ben. Ik ben zeer ver-
heugd om, na mijn benoeming tot na-

tionaal arbiter bij de sectie driebanden
in april 2014, voor het eerst deel te mo-
gen uitmaken van het arbiterskorps tij-
dens de Masters 2015. Ik wens de spe-
lers, organisatie en het publiek een ge-
weldig toernooi toe.

Erik van Woerkom

Ik ben Erik van W oerkom, 48 jaar uit
Oosterhout. Dit wordt mijn derde
Masters als arbiter, een toernooi wat als
zeer gezellig kan worden beschouwd
en het niveau zeer hoog is. Zelf ben ik
als biljarter actief in de derde divisie op
de grote tafel en in de B1 Midden-Bra-
bant op de kleine tafel . Biljarten, voet-
bal en muziek zijn mijn hobby's evenals
mijn werk als chauffeur. 
Ik wens iedereen, toeschouwers, spelers
en arbiters een geweldige Masters
2015 toe.

Mijn naam is Jeannette Borst en ik woon
in Opmeer. Biljarten doe ik in Lambert-
schaag bij café Het W agenwiel en in
1986 ben ik geslaagd als districtsarbi-
ter. In 1992 ben ik begonnen met arbi-
treren in de eredivisie in Amsterdam en
daar beoordeeld door Maarten Olden-
burg. In 1996 telde ik voor de eerste
keer op de Masters in V eghel en in
2004 op het WK in Rotterdam. Mo-
menteel arbitreer ik al weer een paar
jaar met veel plezier bij het team van
Dirk Snip in Heerhugowaard.
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Spelers over de KNBB Biljartpoint Masters 2015

Dick Jaspers kijkt uit naar Kaatsheuvel
”Na wat we vorig jaar in Kaatsheuvel
hebben mogen er varen, heb ik een
goed gevoel voor de toekomst. De ver-
frissing die de Masters heeft ondergaan
zet het evenement weer op de kaar t.
Het is fantastisch wat de organisatie
daar heeft neergezet, ik kijk dan ook
hoopvol uit naar de volgende editie”,
blikt titelverdediger Dick Jaspers vooruit.
Hoewel hij goede kansen ziet om zijn
18e Nederlandse titel in het driebanden
binnen te halen, houdt hij terdege reke-
ning met de op de loer liggende con-
currentie. “Met Van Beers, Burgman,
Christiani en niet te vergeten Hofman,
weet je het maar nooit. Maar let op; er

zijn meer spelers die plotseling naar vo-
ren kunnen komen” vult hij voorzichtig
aan. De worldcup overwinning die Jas-
pers het afgelopen jaar behaalde stemt
hem tevreden. “Wanneer je één van de
vijf toernooien op je naam kunt schrij-
ven, dan is dat een mooi resultaat. Ei-
genlijk staat de hele biljar twereld op
zijn kop. Wij moeten als Nederlanders
knokken tegen bijvoorbeeld de Korea-
nen, die komen niet met enkelen, maar
met bijna een heel leger. Vergeet daar-
bij de Turken zeker niet. En dan de moy-
ennes die er worden gespeeld, het
wordt steeds gekker. Soms wordt je met
een gemiddeld van 2.000 of meer ge-

www.biljartevenementen.nl

woon afgeserveerd. Het is natuurlijk wel
mooi, dat de lat steeds hoger komt te
liggen. Doordat we op steeds beter ma-
teriaal spelen stijgt het niveau naar on-
gekende hoogte.” Over zijn openings-
wedstrijd tegen Therese Klompenhou-
wer zegt hij; “pas op, ze kan verrassen.
Ik moet zeker op mijn hoede zijn.”

Jerry Hermans
Op de vraag hoe Jerr y Hermans als
nieuwkomer de Masters tegemoet ziet,
was hij heel kort maar krachtig; “ik heb
er heel veel zin in!”. Her mans, die na
zijn goede resultaten in de eerste twee
Grand Prix kansen zag, is keihard gaan
trainen om zijn droom waar te maken.
En het is hem gelukt, samen met Barr y
van Beers, Jean-Paul de Bruijn en Jeffrey
Jorissen is hij ingedeeld in poule B. “De
wind zal erg mee moeten zitten wil ik
de poulefase doorkomen. Toch weet je
maar nooit, ik kan ook een paar topda-
gen hebben” weet Hermans. Overigens
is hij er wel trots op, dat ook zijn team-
genoot van Eekhoor n 1, W iljan van
den Heuvel zich heeft geplaatst. 

Barry van Beers
Ook Barry van Beers kijkt uit naar de
Masters. “Ik ben ingedeeld in een zwa-
re poule, met Jean-Paul de Bruijn, Jeffrey
Jorissen en Jerr y Hermans. Met 40 te
maken caramboles in de poulewedstrij-
den kan er natuurlijk van alles gebeu-
ren. Iedereen op dit niveau kan een ho-
ge serie lanceren, wat in zo’n korte par-
tij hard aankomt. Vanaf de knock-outfa-
se zijn de partijen over 50 caramboles
en dan heb je vanzelf meer controle.
Hoewel je tegenstanders dan ook weer
van een zwaarder kaliber zijn. Voor de
nieuwkomers zal het even wennen zijn,
de sfeer proeven en voor een volle zaal
spelen. Dick Jaspers zie ik zelf als favo-
riet, maar Jean-Paul de Bruijn is ook in

blakende vorm. Vergeet daarbij Rai-
mond Burgman ook niet. V oorzichtig
acht ik mezelf ook niet helemaal kans-
loos. Ik leef rustig en ontspannen in mijn
eigen ritme naar de Masters toe. Niets
forceren dus.”

Therese Klompenhouwer
Regerend wereldkampioene bij de da-
mes Therese Klompenhouwer staat aan
de vooravond van haar vijfde Masters.
Therese die is ingedeeld in poule A,
waar ze Dick Jaspers, Jean van Erp en
Frans van Schaik als tegenstanders treft,
gaat vrij ontspannen naar Kaatsheuvel.
“Ik heb niets te verliezen en wie weet,
kan ik in de poulewedstrijden wel voor
een verrassing zorgen. Overigens voel
ik me al aardig thuis tussen de mannen.
Dick Jaspers zie ik als grootste kansheb-
ber, alhoewel het kan zo maar anders
lopen. Jean-Paul de Bruijn, Barr y van
Beers en routenier Raimond Burgman
zijn zeker niet kansloos.”

Bert van Manen
"De Masters is voor mij altijd één van
de hoogtepunten van het biljartseizoen,
of ik nu op de deelnemerslijst sta,  in het
publiek zit, of met Frits Bakker het com-
mentaar verzorg. Met name aan de
jaren in Veghel heb ik leuke herinnerin-
gen. Winnen van Van Kuyk (in ’98), ik
wist niet wat me overkwam. Een paar
jaar later: 2-0 achter tegen Burgman en
dan de 3e en 4e set winnen. Kansloos
in de 5e natuurlijk, laat dat maar aan
Burgman over. Ook aan de editie van
2014 hield ik een goed gevoel over,
dankzij een mooie pot tegen Dave
Christiani. Dit heerlijke evenement in
Kaatsheuvel kun je een beetje verge-
lijken met een Broadway musical:
je kunt er trots op zijn en je stinkende
best doen, al heb je maar een bijrolle-
tje."

VERHOEVEN
BILJARTFABRIEK BVBA

Antwerpsesteenweg 109 • 2390 MALLE
Tel. +32 (0)3 312 11 59
Fax +32 (0)3 311 74 50
e-mail: info@verhoeven-biljarts.be
www.verhoeven-biljarts.be

Frits Bakker interviewt op 
zaterdagavond sportprominenten
Op zaterdagavond 17 januari nemen na de kwartfinale een aantal sportpromi-
nenten plaats in de arena en worden daar voor het voltallige publiek geinterviewt
door Frits Bakker. Het zijn toppers van toen en nu, van zowel binnen als buiten
de biljartwereld. Onder hen tweevoudig wereldkampioen driebanden Rini van
Bracht, drievoudig wereldkampioen Dick Jaspers en heersend wereldkampioen
bij de dames Therese Klompenhouwer.
Daarnaast is de organisatie nog in overleg met enkele legenedarische spor thel-
den van weleer. Bij het verschijnen van dit blad was daarover nog geen zeker-
heid. Het is dan ook niet gepast al namen te noemen. 

Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

www.kozoom.com

mailto:info@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.kozoom.com
mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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Voor alle feesten en partijen

Zeilbergsestraat 83, 5751 LJ Deurne
06 - 13606807  www.de huiskamerdeurne.nl

Maak van uw feest een bijzonder feest,
u bent van harte welkom in De Huiskamer!

De Huiskamer, een perfecte locatie,
ideaal voor feesten zoals verjaardagen,

afscheidsborrels, trouwfeestjes e.d.
in café-sfeer !

Want is uw huis net te klein?
Laat uw feest dan door ons verzorgen!

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek
Diessenseweg 8 • 5081 AJ Hilvarenbeek • tel. 013-5051614

www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl

• 6 pooltafels • 2 caramboletafels 2.30 x 1.15
• 2 matchtafels 2.84 x 1.42
• dartscorner • tafelvoetbal

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag 18.00 – 24.00 uur
Woensdag 14.00 – 24.00 uur

Donderdag 14.00 – 24.00 uur
Vrijdag 14.00 – 02.00 uur
Zaterdag 14.00 – 02.00 uur
Zondag 12.00 – 24.00 uur

Driebanden hoofdklasse district Oss

Jac Janssen op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jac Janssen TOP 8 0.902 7
2. Jos van Leur Touché 8 0.807 6
3. Dirk Thiele Touché 6 0.820 10
4. Johan Zwiers VDO 4 0.747 5
5. Pedro van den Berg Kersenboys 4 0.702 8
6. Renen van Maren Touché 0 0.677 6

Driebanden 2e klasse gewest ZN

Tom Jacobs naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Tom Jacobs WHC 10 0.921 6
2. Roger Cleuskens Wilhelmina 8 0.666 6
3. Wiel Pelzer BC Tegelen 8 0.551 7
4. Jacky Geerlings Concordia 6 0.803 7
5. Emiel Lardenoye Herremeniezaal 6 0.719 7
6. Berty Kuijpers 't Vrijthof '85 4 0.752 8
7. Michel Boetzkes Karper '83 0 0.510 5

Driebanden hoofdklasse district Nijmegen

Jan Duynhoven 
eindigt als eerste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Duynhoven Kaketoe '80 9 0.917 8
2. Daniel Ockers Kaketoe '80 8 0.889 9
3. Eddy Verhoeven Moira 7 0.831 4
4. Joep van de Ven Caramba 4 0.750 5
5. Maicol Thiecke ’t Ottertje 2 0.711 5
6. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 0 0.706 6

Libre 3e klasse district Oss

Triomf René Heurkens
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. René Heurkens Touché 12 2.18 16
2. Peter Nederkoorn SOKO 10 2.69 23
3. Henk Bongers BC Zeeland 8 2.41 23
4. Peter Weijenhoven Germenzeel 7 2.02 17
5. Jos van de Broek De Maaspoort 6 2.09 12
6. Jeannette Habraken BC Zeeland 6 1.91 11
7. Ton Kandelaars BC Zeeland 4 1.91 13
8. André Bervoets Touché 3 1.65 11

Bandstoten 5e klasse district Nijmegen

Op 3 en 4 januari in Groesbeek
Vereniging De Leste Stuiver (DLS) orga-
niseert op 3 en 4 januari de districtsfi-
nale Nijmegen in de vijfde klasse van
het bandstoten. Moyennes 0.25 tot
1.00 en partijlengte dertig caramboles.
Er wordt op slechts twee dagen ge-
speeld en dus is de aanvang al om
10.30 uur. Plaats van handeling is café
Oomen aan Reestraat 4 te Groesbeek.

Naam Vereniging Gem
1. Anton Meeuwsen Juliana 0.98
2. Jos van Lin OGC 0.88
3. Frans Knuiman De Treffers 0.87
4. Jos Looijschelder DLS 0.86
5. Harold Berends DLS 0.80
6. Rob van ’t Hul Woezik 0.81
7. Roger van Baardewijk De Corner 0.80
8. Jan Cornelissen Zambomba 0.73

Kader 38/2 derde klasse gewest ZN

In Hapert van 2-4 januari
De gewestelijke eindstrijd ZN afdeling
1 + 2 in de derde klasse kader 38/2
wordt van 2 tot en met 4 januari ge-
speeld. Plaats van handeling is grand-
café 't Huukske aan Kerkstraat 76 te
Hapert. Moyennes 7.00 tot 12.00 en
aantal caramboles 150. 
Aanvang vrijdag 19.00 uur en in week-
einde 11.00 uur. 
Jean-Paul Rens van vereniging SVW

voert met 11.90 de deelnemerslijst aan. 
Naam Vereniging Gem
1. Jean-Paul Rens SVW 11.90
2. Leo Kanters Maarland 10.82
3. Jan Liebregts De Maasoever 10.58
4. Philip Dierijck BC Tegelen 9.72
5. Jean-Marie Schuijren Op de Klos 9.23
6. Jan Brueren SSV 8.87
7. Bert Vermeulen De Ster 8.42
8. Jan Eickenboom Carambowl 8.04

Online verkoop van gereedschappen
en artikelen binnens- en buitenshuis
Oude Molenweg 35-37 De Mortel T (0492) 361 721

info@vanmelis.nl  www.vanmelis.nl

Driebanden hoofdklasse district Venlo

Wim van Tienen succesvol 
bij Van Tienen in Tegelen

Wim van Tienen legde namens de or-
ganiserende vereniging BC Tegelen be-
slag op de eerste plaats districtsfinale
Venlo in de hoofdklasse van het drie-

banden. In café-bil-
jartzaal Van Tienen
verzamelde de kam-
pioen twaalf punten
en een algemeen
moyenne van
0.677. Runner-up en
clubgenoot Noud
van Haren reikte tot
elf punten en produ-
ceerde dankzij
0.840 het beste ge-
middelde van ieder-
een. Via 40 caram-
boles na slechts 32
beurten zette V an
Haren met 1.250
ook de kortste partij
in de boeken. Num-

mer vier Ad Kroes was verantwoordelijk
voor een opvallende serie van twaalf. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim van Tienen BC Tegelen 12 0.677 8
2. Noud van Haren BC Tegelen 11 0.840 6
3. Ger van Deur 't Klötske 8 0.718 8
4. Ad Kroes ABC ’t Töpke 7 0.631 12
5. Nico Reiding BC Tegelen 6 0.692 6
6. Martin van Gestel BC Tegelen 5 0.775 6
7. Wilfried Godschalk VOP/DWH 5 0.744 7
8. Eric Vanderplaetsen Ames/De Peel 2 0.655 7

Vlnr: Ger van Deur, Noud van Haren en Wim van Tienen.
Foto: John van Tienen. 
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http://www.vanmelis.nl
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Libre 3e klasse gewest NON

Johan Jansen naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johan Jansen De Pomerans 12 2.76 16
2. Derk Jan Tepper ABC ’08 10 2.69 19
3. Jan Klaas Gillebaard Lollum Waaxens 10 2.47 15
4. Henk Roo De Brouwerij 6 2.30 24
5. Joost van Lee Marktzicht 6 1.95 12
6. Bert Pieters ZBV 4 2.12 17
7. Jan Hendriks Wapen v Vriezenveen 4 2.08 14
8. Lammert van der Wal Noorderling/Harl 4 1.94 12

Kader 38/2 derde klasse 

Eindstand bij 
Van Tienen in Tegelen
Naam Pnt Gem HS
1. Philip Dierijck 10 9.72 48
2. Jan Liebregts 8 10.58 54
3. Jan Brueren 8 8.87 51
4. Rob Clumpkens 6 7.64 68
5. Jos Kersten 4 6.39 29
6. Wim Wilmsen 0 7.20 55

Driebanden hoofdklasse 
district Kempenland

Willy Smetsers laat
iedereen achter zich
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Willy Smetsers Voegersbedr Smetsers 9 0.774 13
2. Marijn Schellekens Voegersbedr Smetsers 8 0.862 7
3. Ludo Hermans HAS 8 0.841 8
4. Wim van Bakel Nooit Volleerd 7 0.774 6
5. Arnoud Huibers HAS 6 0.906 8
6. Martijn Roefs NAS 6 0.759 8
7. Gerben de Greef DAB 6 0.757 6
8. Piet Smits DAB 6 0.709 6

Libre klein topklasse

Hein van den Hurk plaatst zich voor NK
In zijn thuisbasis café D’n Babbel be-
haalde Hein van den Hurk de maxima-
le acht punten tijdens nationale voor-
wedstrijden libre klein topklasse. In
Wintelre realiseerde hij een algemeen
moyenne van 45.16. Ook runner -up
Roger Cleuskens gaat met zes punten
en 59.86 naar de nationale finale, in
hetzelfde biljartlokaal. Zie aankondi-

ging NK elders in De Biljart Ballen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hein van den Hurk EMM 8 45.16 311
2. Roger Cleuskens Wilhelmina 6 59.86 302
3. Maurice Sangen Maarland 4 31.87 270
4. Adri Dijkmans Dubac 2 23.34 259
5. Leon Elbers De Vriendenkring 2 21.05 131
6. Piet van Dooren Dubac 2 17.62 120

Kader 38/2 derde klasse 9-11 januari

Gewestelijke finale NON in Eibergen
Gewest NON organiseert van 9 tot en
met 11 januari de eindstrijd kader
38/2 derde klasse. Moyennes 7.00 tot
12.00 en aantal punten honderdvijftig.
Café-biljart Overkamp is gevestigd aan
Vredenseweg 12 te Eibergen. Aanvang
vrijdag 18.00 uur.

Naam Vereniging Gem
1. Eddy Geurtsen De Friesche Club 11.53
2. Edwin Tieman BCA 11.33
3. Asmond de Jong BCA 9.33
4. Jan Westerbeek Oudleusen 8.58
5. Henk Pannen Oudleusen 8.02
6. Bernard Gorter DOS 8.15
7. Adri Kruijer De Harmonie 7.89
8. Marcel van der Woude De Friesche Club 11.15

District Nijmegen 9-11 januari

Bandstoten 4e klasse in Wijchen
District Nijmegen organiseert van 9 tot
en met 11 januari de finale in het band-
stoten vierde klasse. Speellocatie is bil-
jarthome Verploegen aan W oezikse-
straat 100 te W ijchen. Bij duels over
veertig caramboles zijn de gemiddeldes
van 1.00 tot 1.50. 
Aanvang op vrijdag 19.00 uur en ove-
rige dagen 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Eddy Mol Woezik 1.45
2. Gert Jan van de Ven De Vriendenkring 1.36
3. Jan Toonen Luctor 1.34
4. Kees van der Zijden De Klok 1.33
5. Bert Vorstenbosch Juliana 1.30
6. Henk Toonen 't Zwaantje 1.18
7. Theo Lenting OGC 1.18
8. Rien van Haren Woezik 1.33 

Gewest NON 2-4 januari

Libre 3e klasse in Apeldoorn
Vereniging Orderbos organiseert de ge-
westelijke finale libre derde klasse

NON. In Apeldoorns Biljartcentrum aan
Marktstraat 13 is de aanvang op
2 januari om 18.00 uur. Gemiddeldes
gaan van 1.70 tot 2.50 en te maken ca-
ramboles zeventig. 

Naam Vereniging Gem
1. Jos Giesen De Kroon Groenlo 2.63
2. Hugo Klein Holte ABC 2.44
3. Carel Huiskamp TOG 2.34
4. Pauline Gerritsen BCA 2.30
5. Frank Bruggeman 't Centrum 47 2.15
6. Patrick Schiphorst De Hofnar 2.22
7. Johan Hilderink Velswijk 2.10
8. Nienke Pothoven De Driehoek 2.26

Gewest NON 9-11 januari

Driebanden groot derde klasse 
bij Siemens in Midwolda
BCM ’79 organiseert van 9 tot en met
11 januari de gewestelijke finale NON
in de derde klasse driebanden groot.
Het toernooi om plaatsing op het NK
vindt plaats bij café-biljart Siemens aan
Hoofdweg 230 te Midwolda. In deze
klasse zijn de moyennegrenzen 0.300
tot 0.475 en de partijen worden beslist
over twintig caramboles. Martin Beumer
voert met een gemiddelde van 0.501
de deelnemerslijst aan. Op vrijdag 9 ja-

nuari gaan de driebanders om 18.00
uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Martin Beumer D’oale Delle 0.501
2. Sjoerd Talsma Dronrijp 0.470
3. Reinier van der Kooi WBC ’08 0.455
4. Machiel Hamersma De Vlijtige Krijters 0.421
5. Ton van der Griendt Ghesellen E’oord 0.395
6. Martin Boonstra Bierling de Schepper 0.387
7. Gert-Jan Hulst D’oale Delle 0.371
8. Johan Jansen De Pomerans 0.361

Bij vereniging OVNA in Ommel

Vriendenkring 2 winnaar 
Lolaar nederlaagtoernooi 2014 
Liefst twee teams van Vriendenkring uit
Deurne sloten de cyclus 2014 op de
bovenste twee plaatsen af. Namens de
vereniging van café ’t Ankertje eindig-
de Vriendenkring 2 als kampioen. Op
het Lolaar nederlaagtoernooi kwamen
in totaal der tien tegenstanders op be-
zoek. De organiserende vereniging
OVNA verloor zeven keer en bleef zes
maal de baas in eigen huis. 
Zie voor meer infor matie de site
www.astensebiljartbond.nl en kijk
dan bij Nederlaagtoernooien Lolaar/
OVNA.  
Team Plaats %
1. Vriendenkring 2 Deurne 125
2. Vriendenkring Deurne 125
3. OVU Zeilberg 122
4. Mierlo 2 Mierlo 120
5. Eijsbouts Ommel 103
6. Nooit Gedacht 2 Asten 102
7. De Karper Mierlo-Hout 101
8. Steeds Vooruit Liessel 95

9. Nooit Gedacht Asten 94
10. De Peel Deurne 90
11. ’t Amateurtje Asten 87
12. Steeds Vooruit Liessel 78
13. Mierlo Mierlo 65  

Pieter van Rossum driebandentoernooi

André Nab de beste van 
120 deelnemers in de Brug te Herpen

Editie 20 van het Pieter van Rossum
Open driebandentoernooi 2014
werd een prooi voor André Nab.
Hij versloeg Wil Janssen in de fina-
le in café-camping de Brug te Her-
pen. Er waren wederom 120 deel-
nemers.
Bij de laatste zestien was voor het eerst
ook een dame nog in de strijd. Jeannet-
te Habraken wist zich zelfs voor de
kwartfinales te plaatsen. Dat lukte niet
voor: Pedro van de Berg, Nico van Leu-
ken, Toon van Venrooy, Bert Pijnenburg,
Hans Paashuis, Antoon Hofman, Ma-
thijs Thiele en Peter van de Linden. Ha-

braken vond haar Waterloo bij de beste
acht van het toer nooi. Met haar mee
gingen onderuit Joost Janssen, Theo Döll
en Dick van Schayk. V ier spelers dus
over voor de halve finales. Dat waren,
met het aantal caramboles, Patrick Ma-
lot (12), André Nab (20), Dirk Thiele
(18) en Wil Janssen (24). Malot verloor
met 6-20 na twintig beurten van André
Nab. Thiele redde het via 14-24 (19)
niet tegen Janssen. Dirk Thiele eindigde
als derde door Patrick Malot vervolgens
met 18-3 na slechts dertien pogingen te
verslaan. De finale tussen André Nab
en Wil Janssen duurde negentien beur-
ten. Nab werd de twintigste winnaar
van het toernooi dankzij de 20-18 ze-
ge. De kampioen produceerde in het
gehele toernooi 268 caramboles na
eveneens 268 omlopen. Runner-up Jans-
sen sloot af met een toernooigemiddel-
de van 1.164. 

Winnaar André Nab. 
Archieffoto: Jan Rosmulder

Libre 2e klasse district Veluwezoom

Titel voor Gerrit Camps
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gerit Camps Gazelle 8 3.96 21
2. Dik Buitink Paperclip 6 3.42 17
3. Dave Dikmans Paperclip 6 3.03 17
4. André Meutstege TOG/Concordia 6 2.68 17
5. Eddie Liet Ons Huis 4 3.09 15
6. Tom Kooijmans Gelre 0 2.28 12

Driebanden hoofdklasse gewest NON

Vlag in top 
Klaas Kuindersma
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Klaas Kuindersma De Friesche Club 14 0.985 7
2. Lucas Bronsema De Harmonie W 10 0.897 8
3. Eric Binnenmars Den Mariënberger 10 0.840 7
4. René Berg Midwolda ’79 9 0.869 9
5. Dolf Sluiter DOS Hattem 6 0.787 7
6. Onno Brunsting HBC 5 0.694 6
7. Gerrit de Vries Lollum Waaxens 2 0.575 5
8. Richard Vogelzang Carambole 0 0.524 5

http://www.astensebiljartbond.nl
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KNBB officiële mededelingen

Artikel 1 - Uitgangspunten 
1. Bij het samenstellen van het bonds-

bestuur, de ledenraad, een disci-
plinecommissie, alsmede bij het
samenstellen van commissies (van
advies) en werkgroepen wordt ge-
streefd naar een juiste afspiegeling
van het ledenbestand voor wat be-
treft:
a. de verschillende in de KNBB be-
oefende disciplines van de keu-
sport;
b. de leeftijdsopbouw;
c. het geslacht.

2. Een functie in de KNBB kan alleen
worden uitgeoefend door iemand
die lid is van de KNBB, tenzij de
statuten of betreffende reglementen
anders bepalen.

Artikel 2 - In het algemeen te stellen
voorwaarden
1. Leden van de in ar tikel 1 lid 1 ge-

noemde besturen, commissies (van
advies), ledenraad en werkgroepen
dienen in het algemeen bij hun be-
noeming en herbenoeming te vol-
doen aan de in dit ar tikel gestelde
voorwaarden en aan hetgeen hier-
omtrent in de statuten is geregeld. 

2. Zij hebben affiniteit met of kennis
van één of meer disciplines van de
keusport. Zij hebben tevens ruime
kennis van de por tefeuille in het
bondsbestuur of de commissie (van
advies) waarin zij zullen worden
benoemd.

3. Zij hebben ten minste een middel-
baar werk- en denkniveau. Voor be-
paalde functies wordt een hoger of
wetenschappelijk niveau vereist, of
een door werkervaring opgedaan
aantoonbaar vergelijkbaar niveau.

4. Zij zijn in Nederland woonachtig en

zijn de Nederlandse taal machtig.
5. Zij beschikken over een verklaring

omtrent het gedrag (VOG), waaruit
niet mag blijken, dat er belemme-
ringen zijn om tot benoeming over
te gaan.

6. Zij beschikken over voldoende
(vrije) tijd, inzet, kennis en ervaring
om de desbetreffende functie naar
behoren te vervullen.

7. Zij respecteren de doelstelling van
de KNBB en het (voorgenomen) be-
leid van de KNBB, al dan niet blij-
kend uit (meerjaren)beleidsplannen
en/of (meerjaren)begrotingen.

8. Zij kunnen hoofdzaken en bijzaken
van elkaar (onder)scheiden, zowel
in besturen als in toezichthoudende
functies.

9. Zij nemen tegenover de KNBB een
positieve grondhouding aan en zij
denken constructief mee bij aan de
orde zijnde onderwerpen.

10. Zij houden zich aan de Code Goed
Sportbestuur van NOC*NSF.

Artikel 3 - Algemene profielschets leden
bondsbestuur
1. Leden van het bondsbestuur vol-

doen bij een benoeming en een
herbenoeming aan de in de artike-
len 2 en 3 gestelde voorwaarden. 

2. Een lid van het bondsbestuur heeft
geen persoonlijke of zakelijke be-
langen bij het uitoefenen van zijn
functie. Hij overziet het hele gebied
van de keusporten en neemt beslui-
ten die ten dienste staan van de ge-
hele KNBB. Bij het benoemen of
herbenoemen van een lid van het
bondsbestuur wordt tevens rekening
gehouden met statutaire en/of re-
glementaire onverenigbaarheden.

3. Een lid van het bondsbestuur dient
te beschikken over de volgende per-

Biljartinstructeur A
De inschrijving voor de eerste vernieuwde cursus Biljartinstructeur A is geopend op
www.knbbopleidingen.nl.  De cursus Biljartinstructeur A leidt op tot trainer op district-
sniveau. De A-instructeurs vormen het fundament van de biljartopleiding binnen de
KNBB. De vaardigheden die nodig zijn om de gevorderde biljar ter te enthousias-
meren voor de sport en een verantwoorde technische ondergrond mee te geven ko-
men in deze cursus aan bod. Verder is er aandacht voor het creëren van een veilige
leeromgeving, de structuur van de biljartsport in Nederland en de voorbeeldfunctie
die een trainer vervult.

Opzet
Uiteraard is het proces gericht op het vergroten van de persoonlijke competenties.
Het leerproces zal vooral in de praktijk plaatsvinden.
De cursus omvat 6 gezamenlijke cursusdagen en zal centraal in Nederland worden
gegeven. Wanneer een  gehele groep afkomstig is uit een deel van Nederland
wordt de cursus eventueel op locatie gegeven. De kosten zijn: € 300.-

Toelatingseisen
- Moyenne libre >=11.00
- Moyenne kader >=7.00
- Lidmaatschap KNBB
- Verklaring omtrent gedrag (VOG) * (deze dient voor of tijdens de cursus in het
bezit te zijn)

Cursusdata
31 januari, 14 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april.

Inhoud
- Lessen te verzorgen op het niveau van de cursist
- Ontwikkelen activiteiten
- Begeleiden op mentaal gebied
- Verzorging lessen niveau oranje, groene en blauwe badge **
- Begeleiding examens oranje, groene en blauwe badge
- Reflectie op eigen ontwikkeling
- Gedrag en voorbeeldfunctie

Beoordeling
Portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling

Licentie
Bij voldoende beoordeling ontvangt de cursist de licentie Biljartinstructeur A van de
KNBB voor de periode van 3 jaar.

Vragen
Vragen over deze opleiding kunnen worden gesteld via het contactfor mulier op
www.knbbopleidingen.nl.
*  Hier vindt u meer informatie over de VOG.
** Badge structuur is gebaseerd op de systematiek bekend van vechtsporten zoals
judo, karate en taekwondo. Momenteel is deze structuur in ontwikkeling en zal in
eerste instantie gericht zijn op Jeugd.

Cursus Biljartinstructeur B

De eerste twee cursussen Biljartinstruc-
teur B zijn een feit. Op zaterdag 6 de-
cember hebben in Biljartcentrum De Ka-
ketoe in Nijmegen de eerste cursisten,
Jannes Prins, Jos Looijschelder, Michel
Klappe, René Paap en Guus Oosting de
cursus Biljartinstructeur B onder leiding
van Lion de Leeuw met goed gevolg af-
gerond.  
Zaterdag 13 december heeft de tweede
groep cursisten, Egbert Elstgeest, Hans
Ruis, Rolf Koning, Onno Dekker en Rob
van Es, onder leiding van Piet Verschure
deze cursus in het Sport Cultureel Cen-
trum De Stadshof in V ianen met goed
gevolg afgesloten.
De laatste cursusdag stond in het teken

Concept reglement profielen KNBB soonlijkheidskenmerken en compe-
tenties: teamspeler, gevoel voor be-
stuurlijke verhoudingen, initiatiefrijk
creatief, durf, innoverend,strate-
gisch inzicht, visionair, netwerker,
integer en oprecht.

4. Een lid van het bondsbestuur heeft
ten minste een aantoonbaar werk-
en denkniveau op hbo-niveau.

5. Een lid van het bondsbestuur is in
staat om zonder schroom het be-
stuursbeleid of zijn mening in het
openbaar of in het publieke debat
kenbaar te maken.

Artikel 4 - Profiel van de voorzitter van
het bondsbestuur
1. De voorzitter van het bondsbestuur

voldoet aan de in de artikelen 2, 3
en 4 gestelde voorwaarden. 

2. De voorzitter van het bondsbestuur
beschikt daarnaast over de volgen-
de kwalificaties: bindend ver mo-
gen, kennis van vrijwilligersorgani-
saties en bedrijfsvoering, charisma-
tisch, overtuigend door argumenta-
tie, conflict beheersend, beheersing
van vergadertechnieken en erva-
ring als voorzitter van (spor t-)orga-
nisaties. 

3. De voorzitter van het bondsbestuur
kan op hoofdlijnen het beleid van

de KNBB mede richting geven. 
4. De voorzitter beheerst de Engelse

taal in woord en geschrift en
spreekt bij voorkeur nog een ande-
re Europese taal.

5. De voorzitter heeft zo mogelijk ken-
nis van P&O .

Artikel 5 - Profiel van de secretaris van
het bondsbestuur
1. De secretaris van het bondsbestuur

voldoet bij een benoeming en een
herbenoeming aan de in de artike-
len 2, 3 en 5 gestelde voor-
waarden.

2. De secretaris van het bondsbestuur
beschikt bij voorkeur over een diep-
gaande beheersing van de Neder-
landse taal, heeft zo mogelijk
kennis van P&O, van het functione-
ren van organisaties en beschikt
over (schriftelijke) communicatieve
vaardigheden.

3. De secretaris van het bondsbestuur
kan op hoofdlijnen het beleid van
de KNBB mede richting geven.

4. De secretaris beheerst de Engelse
taal in woord en geschrift en
spreekt bij voorkeur nog een ande-
re Europese taal.

om een medecursist les te geven. Hoe-
wel het niet een echt examen is, is dat
best wel een beetje spannend. De cur-
sisten haalden alles uit de kast en heb-
ben vol passie en overgave hun les ge-
geven om aan de docent te laten zien
dat ze met het lesgeven aan de gang
willen gaan. Uiteraard ging er hier en
daar nog wel eens wat fout, maar de
basis voor het lesgeven hebben ze in
deze cursus geleerd. Alle cursisten wa-
ren vol lof over de inhoud van de cursus
en over de manier waarop deze is ge-
geven.

We wensen alle geslaagden heel veel
succes met het lesgeven.

Voor vervolg zie pagina 26

http://www.knbbopleidingen.nl
http://www.knbbopleidingen.nl
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Concept reglement profielen KNBB
Vervolg van pagina 25

Artikel 6 - Profiel van de penning-
meester van het bondsbestuur
1. De penningmeester van het bonds-

bestuur voldoet bij een benoeming
en een herbenoeming aan de in de
artikelen 2, 3 en 6 gestelde voor-
waarden.

2. De penningmeester beschikt over fi-
nanciële deskundigheid , blijkende
uit een afgeronde opleiding op
minimaal hbo-niveau en hij heeft
ruime ervaring als penningmeester
bij een rechtspersoon.

3. De penningmeester van het bonds-
bestuur is in staat om op exper t
niveau te overleggen met de
(register)accountant van de KNBB
en is in staat de financiële organi-
satie vorm te geven.

4. De penningmeester is in staat om
complexe financiële aangelegen-
heden aan niet financieel deskun-
digen uit te leggen en toe te lichten.

5. De penningmeester is in staat om
op collegiale wijze overleg te voe-
ren met ver tegenwoordigers van
disciplinecommissies en leden van
de FAC over begrotingen over jaar-
rekeningen en andere financiële
rapportages.

6. De penningmeester kan op hoofdlij-
nen het beleid van de KNBB mede
richting geven.

7. De penningmeester heeft zo moge-
lijk kennis van P&O.

Artikel 7 - Profiel van bestuurslid com-
municatie, marketing en PR
1. Het lid van het bondsbestuur belast

met de portefeuille marketing en PR
voldoet bij zijn benoeming en her-
benoeming aan de in de ar tikelen
2, 3 en 7 gestelde voorwaarden. 

2. Hij is binnen het bondsbestuur be-
last met de voorbereiding en uit-
werking van een visie en beleid
voor de totale KNBB op het gebied

van communicatie, marketing en PR
en informatie;  

3. Hij ondersteunt binnen dit aan-
dachtsgebied de disciplines binnen
de KNBB en treedt coördinerend
op. De feitelijke uitvoering ligt bij
het Bondsbureau en wordt door het
bestuurslid bewaakt;

4. Hij voelt zich thuis in een grote vrij-
willigersorganisatie, waarin veel
‘zelf’ gedaan moet worden;  

5. Hij besteedt veel aandacht aan een
structurele verbetering van het ima-
go van de KNBB binnen en buiten
de organisatie en is ook verant-
woordelijk voor een optimale en
transparante informatie-uitwisseling
binnen de KNBB.

Artikel 8 - Profiel van bestuurslid top-
sport en breedtesport
1. Het lid van het bondsbestuur belast

met de portefeuille topsport en
breedtesport voldoet bij zijn benoe-
ming en herbenoeming aan de in
de artikelen 2, 3 en 8 gestelde
voorwaarden.

2. Hij is binnen het bondsbestuur in
het bijzonder belast met het beleid
op het terrein van de Topsport en de
breedtesport, waarvan de feitelijke
uitvoering bij de disciplines ligt en
bij het Bondsbureau; 

3. Hij is ondersteunend naar de ver-
schillende disciplines en vervult op
de genoemde terreinen een brug-
functie tussen de disciplines, bonds-
bureau en het bondsbestuur;

4. Hij is verantwoordelijk voor het op-
stellen en openhouden van goede
communicatielijnen binnen dit aan-
dachtsveld; 

5. Hij stelt zich voor tdurend op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen
bij het NOC*NSF en is verant-
woordelijk voor de implementatie
van regels voor tvloeiende uit - en
verbonden aan subsidiestromen
vanuit het NOC*NSF, welke door

het Bondsbureau worden aangele-
verd.

Artikel 9 - Profiel van een algemeen
bestuurslid, disciplineafgevaardigde
1. Het lid van het bondsbestuur die

een discipline ver tegenwoordigt
voldoet bij zijn benoeming en her-
benoeming aan de in de ar tikelen
2, 3 en 9 gestelde voorwaarden.

2. Hij is in staat het beleid van zijn dis-
cipline en de doelstellingen hier-
van, te verdedigen in het Bondsbe-
stuur, zonder hierin star te zijn.

3. Hij heeft geen eigen por tefeuille,
maar kan namens het bondsbestuur
(deel-)taken alleen of gezamenlijk
met anderen op zich nemen.

4. Hij kan op hoofdlijnen het beleid
van de KNBB mede richting geven.

5. Hij is in staat het beleid van de
KNBB en haar beleidsplannen aan
de eigen disciplineleden uit te leg-
gen en daar draagvlak voor te ver-
werven.

Artikel 10 - Profiel van een ledenraadslid 
1. Ledenraadsleden voldoen bij een

benoeming en een herbenoeming
aan de in de artikelen 2 en 10 ge-
stelde voorwaarden.

2. Een ledenraadslid is onafhankelijk
en heeft geen persoonlijke of zake-
lijke belangen bij het uitoefenen
van zijn functie. 

3. Een ledenraadslid laat zich in zijn
beoordeling en besluitvorming lei-
den door het algemeen belang van
KNBB.

4. Een ledenraadslid laat bij zijn be-
oordeling en besluitvorming tevens
meewegen de relatie van het aan
de orde zijnde voorstel tot de doel-
stelling van de KNBB, de belangen
van de disciplines en leden en -
waar van toepassing - de belangen
van derden. 

Artikel 11 – Profiel leden van de Finan-
ciële Advies Commissie
1. Leden van de Financiële Advies

Commissie voldoen bij een benoe-

ming en een herbenoeming aan de
in de artikelen 1, 2 en 10 gestelde
voorwaarden. Indien een lid van de
financiële adviescommissie een le-
denraadslid is, voldoet hij tevens
aan de in ar tikel 9 gestelde voor-
waarden.

2. Bij het samenstellen van de Financi-
ële Advies Commissie wordt zo
veel mogelijk gestreefd naar ver-
tegenwoordiging vanuit de onder-
scheidene disciplines. 

3. Leden van de Financiële Advies
Commissie dienen te beschikken
over voldoende financiële deskun-
digheid zodat zij een begroting en
jaarrekening kunnen beoordelen. 

Artikel 12 – Procedure profielen
1. Profielen en eisen worden opge-

steld om te kunnen toetsen of kandi-
daten voldoen aan het profiel en de
eisen aan de functie gesteld waar-
voor zij kandidaat worden gesteld.

2. Het orgaan dat een kandidaat voor
een functie benoemt let er zelf op of
de kandidaat voldoet aan het pro-
fiel voor die functie. 

3. Het bondsbestuur is ten allen tijde
gerechtigd het curriculum Vitae van
benoembare personen en hun
achtergrond te toetsen aan dit re-
glement profielen en het orgaan
waarvoor de kandidaat benoem-
baar is te adviseren wel of niet be-
noeming over te gaan.

4. Leden van het bondsbestuur wor-
den benoemd door de ledenraad.

5. Leden van disciplinecommissies,
commissies (van advies) of werk-
groepen worden benoemd door de
ledenraad, die deze bevoegdheid
middels dit reglement delegeert aan
het bondsbestuur.

6. Indien het bondsbestuur besluit om,
om haar moverende redenen, niet
tot benoeming over te gaan staat
hiertegen beroep open op de eerst-
volgende vergadering van de le-
denraad. Alsdan wordt het besluit
tot benoeming voor maximaal een
half jaar uitgesteld.

www.debiljartballen.nl

Senioren biljartbond Maas en Peel 5-6 januari

Finale PK libre Biej Ton en Marij in Kessel
De finalewedstrijden van het persoonlijk
kampioenschap libre van senioren bil-
jartbond Maas en Peel worden op
maandag en dinsdag 5 en 6 januari ge-
speeld.  In café-zaal-biljar t Biej Ton en
Marij aan Dorpstraat 36 te Kessel is de
aanvang beide dagen om 9.45 uur.
Negen spelers hebben zich als poule-
winnaar geplaatst. Lei Jansen voegt
zich daar als de beste nummer twee bij.
In totaal waren er 58 deelnemers. T ij-
dens de finale worden twee groepen

van vijf bij loting ingedeeld. 
Naam Plaats Car
1. Peter Rutten Baarlo 140
2. Had Graat Meijel 70
3. Ben Gorts Meijel 44
4. Theo de Bock Baarlo 44
5. Leo Jansen Beringe 44
6. Johan Wegdam Panningen 65
7. Marga Bettonvil Kessel 31
8. Cor van Erp Kessel 65
9. Piet Peeters Panningen 47

10. Lei Janssen Kessel  29

Driebanden groot 16-18 januari

Gewestelijke finale MN in Wijchen
In biljarthome Verploegen aan Woezik-
sestraat 100 te Wijchen wordt van 16-
18 januari de gewestelijke eindstrijd
MN in de derde klasse driebanden
groot gehouden. Moyennes van 0.300
tot 0.475 en partijlengte twintig pun-
ten. Aanvang vrijdag 16 januari om
19.00 uur en overige dagen om 11.00
uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Hans Voss 't Ottertje 0.468
2. Jan Damen Moira 0.452
3. Tommy van Vo Rembrandt 0.451
4. Jo van den Hanenberg De Hazelaar 0.441
5. Mari Bloemers VDO 0.440
6. Cees Vink Vink 0.429
7. Aart Prijn De Burgemeester 0.421
8. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 0.412

AKR ranking rolstoelbiljarten

Roger Kuiper voor zevende keer 
kampioen
In een periode van veer tien jaar heeft
de Drunense Robert Kuiper de AKR ran-
king rolstoelbiljarten voor de zevende
keer op zijn  naam geschreven. Het af-
sluitende toernooi in Oister wijk werd
gewonnen door Jan Zagers uit W ern-
hout, Kuiper eindigde als tweede en
stelde hiermee zijn titel veilig.

Uitslag toernooi Oisterwijk
Naam Woonplaats Moy AKR pnt HS
1. Jan Zagers Wernhout 2,48 100 16
2. Roger Kuiper Drunen 2,42 85 17
3. Jo v/d Bogaart Oss 2,38 75 20
4. Rudy Rousseau Terneuzen 3,49 70 39
5. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0,83 65 6
6. Koos v/d Hoff Breda 1,17 60 8
7. Nico Weerdenburg Oisterwijk 0,94 BM 6 
8. Piet v Meer Steenbergen 0,24 55 3

Eindstand AKR ranking
Naam Woonplaats AKR pnt 
1. Roger Kuiper Drunen 260
2. Jan Zagers Wernhout 240
3. Rudy Rousseau Terneuzen 230
4. Henk Ras Breda 220
5. Jan Versprille Breda 215
6. Joost Polak Roosendaal 200
7. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 200

8. Koos v.d. Hoff Breda 200
9. Piet van Meer Steenbergen 155

10. Jo v/d Bogaart Oss 145
11. Joop Beerens Roosendaal 125
12. Frans v Buel Kerkrade 100
13. Jos Vergeer Gouda 75
14. Jan van Deuveren Hoevelaken 70
15. Mylene Pijpers Rijen 50

Robert Kuiper

http://www.debiljartballen.nl
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Biljarten voor teams met VG-spelers 

Goed Geplaatst A uit Duizel wint 
prachtig NK 2014 in Veldhoven

na een fijne ope-
ningsdag was het
lekker eten en feesten
in de avond.
De tweede dag wa-
ren de uitslagen we-
derom wisselvallig.
Maar de spanning
bleef tot het einde bij
alle deelnemers. Na
de wedstrijden en het
muzikale intermezzo
kwam dan eindelijk
de uitslag.
De wisselbeker is
weer terug bij BC
Goed Geplaatst uit
Duizel, waar hij  vo-
rig jaar werd overge-
nomen door BC De
Klup uit Apeldoorn.
Dit bewijst dat deze
groep erg sterk is,
volgens de woorden
van Jan Das, naam-
gever van de Bokaal.
In de jaren dat het
NK in Veldhoven
wordt gespeeld
wisten zij deze al vijf
keer mee naar huis te
nemen. De spelers
hebben nu al weer
zin in NK 2015
maar alleen de
Nederlands kampi-
oen 2014 is al zeker
van terugkomen. De
andere teams zullen
weer in d e diverse
voorronden hun

plaats moeten behalen. Alle mensen die
er waren kijken op een mooi toernooi
terug. Tekst: Petra Strijbos.
De uitslag
1. BC Goed Geplaatst team A 
2. BC  Providentia  
3. BC De Blokhut Pluryn     
4. BC  De Reiger    
5. BC 1 En nog 5 team B    
6. BC 1 En nog 5 team A
7. BC De Klup
8. BC Cello
9. BC Kempenhaeghe

10. BC Goed Geplaatst team B

Een toernooi zoals er nergens bestaat. Dit is de conclu-
sie van “De Mikkies” die de opening samen met Petra
Strijbos, secretaris van de organisatoren Stichting Bil-
jart Promotie Veldhoven (SBPV) gedaan hebben. Bij de
sluiting wist Piet Verschure, KNBB portefeuillehouder
Breedtesport, dit te beamen. Verschure: “Waar maak
je mee dat tussen de laatste wedstrijd en prijsuitreiking
een polonaise wordt gelopen terwijl er twee spelers
aan het zingen zijn en één van die twee ook nog een
huwelijksaanzoek doet daarna. Dat kan alleen tijdens
dit jaarlijkse evenement, het NK teams VG-spelers”.

De winnaars ontvangen de bokaal van Jan Das. 
Foto: Jan Thomassen

Op zaterdag kwamen de vijftig spelers,
verdeeld over tien teams uit het land, in
Congrescentrum Koningshof in Veldho-
ven bij elkaar. Na de opening werden
de eerste ballen rond 11.15 uur gesto-
ten. Op zes biljarts met aan elke tafel
drie arbiters per dag die de leiding voor
die tafel verdeelden, werd gestreden om
de “Jan Das Bokaal” mee naar hui s te
nemen. De eerste dag was er een wisse-
lend resultaat. Dit merkte je als je de spe-
lers tegenkwam: ze hadden meestal een
paar gewonnen en enkele verloren par-
tijen. Dit mocht de pret niet drukken en

Kersttoernooi 2014 

NGTR sterkste in biljartcentrum JBGB
te Den Bosch

Na bijna drie maanden strijd is het 21e
JBGB kersttoernooi voor teams uit de
dagcompetitie van de KNBB ten einde
gekomen. In een zinderende finalewed-

strijd tussen JBGB 2, de winnaar van
2013, en het team van NGTR uit ’s-Her-
togenbosch wist NGTR de eindoverwin-
ning in de wacht te slepen.

Frans van de Broek, Piet Kivits, Stan de Koning en Hans Schoenmakers. 
Foto: Boy de Groot

Driebanden groot 3e klasse district Venlo

Wiel Pelzer kampioen in eigen lokaal 
Van Tienen in Tegelen

De finale district Venlo in de derde klas-
se driebanden groot werd met zes deel-
nemers gespeeld. Voor de laatste ronde
waren er vier personen met 6 punten
wat betekende op twee matchtafels liefst
vier kanshebbers. Louis Beekhuijzen
moest aantreden tegen Eef van Breda en
Beekhuijzen kwam tot winst. Op het an-
dere biljart ontmoette Wiel Pelzer con-
current Wim Gramser. Pelzer won deze
wedstrijd duidelijk en zodoende werd
hij de terechte kampioen. Echter om re-

den dat hij nieuwe
speler was, wordt hij
niet afgevaardigd
naar het gewest. Wel
afgevaardigd zijn
Louis Beekhuijzen en
Wim Gramser. Een
wordt van dank werd
uitgebracht door de
afgevaardigde van
het district Venlo. Dit
voor het beschikbaar
stellen van het materi-
aal, het natje en
droogje door Sandra
en John van Tienen,
de arbiters en aan de
leden van BC Tege-

len voor het schrijven en arbitreren tij-
dens deze twee daagse finale. De wed-
strijdleiding was in handen v an Huub
Leijendeckers, die ook voor dit verslag
zorgde. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wiel Pelzer BC Tegelen 8 0.482 5 
2. Louis Beekhuijzen BC Tegelen 8 0.429 3
3. Wim Gramser ABC ’t Töpke 6 0.432 4
4. Eef van Breda ABC ’t Töpke 6 0.426 4
5. Tony Erkens Aan de Pomp 2 0.330 5
6. Hans Wauben SSV 0 0.281 3

Vlnr: Wim Gramser, Louis Beekhuijzen en Wiel Pelzer.
Foto: Huub Leijendeckers

Libre 2e klasse district Den Bosch

Anton Lopulalan oppermachtig 
in biljartcentrum JBGB
Met de volle tien punten
liet Anton Lopulalan er
geen twijfel over be-
staan wie de sterkste
was tijdens de districtsfi-
nale ’s-Hertogenbosch
in de libre tweede klas-
se. Hij had een voor-
sprong van liefst vier
punten op de nummers
twee en drie. De kampi-
oen realiseerde met
3.71 ook het beste ge-
middelde. De eer voor
de hoogste serie kwam
met dertig caramboles
op naam van runner-up
Jan van Schijndel. Met
5.29 zette Van Schijndel ook de kortste
partij op het scorebord. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Anton Lopulalan De Helftheuvel 10 3.71 27

2. Jan van Schijndel DVS/de Zwaan 6 3.56 30
3. Henk Vermeltfoort Wapen van Eerschot 6 2.36 15
4. Karel Swarts ’t Zuid 4 2.84 21
5. Tiny van der Veer BBG Haarsteeg 4 2.42 19
6. Henk van den Bergh Wapen van Eerschot 0 2.53 19

Vlnr: Henk Vermeltfoort, Anton Lopulalan en
Jan van Schijndel. Foto: Boy de Groot

Eerste divisie topteam

123 Biljarts/BV BCO stevig aan de leiding
Met slechts één verloren wedstrijd staat
123 Biljarts/BV BCO fier op kop. De
formatie uit Oegstgeest heeft veer tien
punten behaald in acht wedstrijden. 

Speelronde 4
Koploper 123 Biljar ts/BV BCO verloor
de eerste ontmoeting met 2-4 van Horna.
Ronald Filippo redde de eer met libre-
winst. De tweede confrontatie werd met
6-0 gewonnen. Freek Ottenhof, die nu li-
bre speelde, had zes beur ten nodig te-
gen Jordy Jong. Filippo won het kader in
acht en Paul Witteman het bandstoten in
twaalf omlopen. Horna/De Vries Juwe-
lier bleef twee keer met 4-2 aan de goe-
de kant van de score tegen De Hazelaar.
De winstpartijen bij de bezoekers kwa-
men voor rekening van Eric Dericks (li-
bre) en Paul van de Wouw (bandstoten).

Speelronde 5
Biljartcentrum Arnhem 2 won eerst met
4-2 van Terborgse Wijncentrale om ver-
volgens met 0-6 onderuit te gaan. V oor
de bezoekers won Boudewijn Alink bei-
de librepartijen, waarbij hij in de tweede
zijn eerste beur t miste, om daar na met
250 uit te spelen. De Hazelaar startte te-
gen Travcom.nl/Almere met een 4-2
overwinning. Jordy Kanters was in het
kader en Peter Vandeloo in het libre suc-
cesvol. De volgende confrontatie werd
met 2-4 verloren. Nu ging de eer naar Er-
ic Dericks, die het bandstoten op zijn
naam schreef. HWA Alblasserdam moest
twee keer met 2-4 het onderspit delven in
de wedstrijd tegen 123 Biljarts/BV BCO.
Voor de gasten waren Freek Ottenhof en
Ronald Filippo in het kader beiden in zes
beurten aan de meet.

1e klasse libre District West-Brabant

Finale in Sint Willebrord
Bij De Kwast aan de Vijverstraat 15 in
Sint Willebrord wordt van 30 januari
t/m 1 februari de finale eerste klasse li-
bre van West-Brabant gehouden. Met
moyennegrenzen van 4.00 tot 7.00
dienen 120 caramboles gemaakt te
worden. Op vrijdagavond wordt het
startsein om 19.00 uur gegeven. Zater-
dag en zondag is de aanvang om
11.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Michael Zwakenberg Bellevue 6.40
2. Eric Harten SVW 6.31
3. Sjaan de Ron Wellse Vaert 5.32
4. Theo van Meel De Ram 5.29
5. Francine van Yperen De Ram 5.28
6. Piet Timmermans Bellevue 5.28
7. Jac Matthijssen Bellevue 4.84
8. Michel Goossens SVW 4.84
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Topteam 
Overkamp 
vlak voor Kerst
gestopt
Het eerste divisie topteam van BV
Overkamp heeft zich nog voor Kerst-
mis teruggetrokken uit de competitie.
Door het wegvallen van de sponsor
was het niet meer mogelijk de Duitse
spelers op te stellen. Mede omdat de
draagkracht van de Nederlanders te
klein was kon de for matie niet in
stand worden gehouden. Op de site
van de KNBB zijn de vervallen wed-
strijden al verwerkt.

Eredivisie topteam speelronde 6

Onverminderde strijd tussen A1 Biljarts/ de Veemarkt en Etikon/AEJ 

Ludger Havlik. 
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Biljartservice Van Gemert – 
Etikon/AEJ 0-6 en 4-2 
In de eerste ontmoeting gingen de
gasten met ruime over winningen aan
de haal. Patrick Niessen maakte bij het
47/2 een serie van 145 en Jean-Paul
de Bruijn speelde een bandstootmoyen-
ne van 20.00. De surprise zat echter in
het tweede duel. Sam van Etten, eerder
kansloos, versloeg Gert-Jan Veldhuizen
in het 71/2 met 150-91 na zeven beur-
ten. Zoveel pogingen gebruikte W iel
van Gemert in zijn stunt ook om De
Bruijn met 100-92 nipt voor te blijven.
Dat Guido Kauffeld met 124-200 (7)
verloor van Niessen was alleen van be-
lang voor de statistiek. 

Topteam Berkelland – 
A1 Biljarts/de Veemarkt 

2-4 en 2-4
In HCR Prinsen te Haarlo verloor Hans
Klok beide matchen kansloos van Lud-
ger Havlik. In de tweede wedstrijd snel-
de de Duitser in de openingsbeurt naar
de tweehonderd treffers. Marek Faus
boog telkens voor Raymund Swer tz.
Alain Remond bleek in het bandenspel
via gemiddeldes van 11.11 en 14.29
veel te sterk voor Michel van Silfhout. 

't Ottertje – Kofferweb.nl 
6-0 en 4-2

Micha van Bochem won de eerste partij
met 200 uit 3 maar verloor vervolgens
van Lyon Megens. Mar tien van der
Spoel en Jos Bongers bleven in Otter-
sum zonder puntverlies. 

Wiel van Gemert. 
Foto: Paul Brekelmans

In de zesde ronde van de eredivisie
voor topteams was de grote verrassing
de 4-2 zege van Biljartservice Van Ge-
mert op Etikon/AEJ. A1 Biljarts/de Vee-
markt, dat in ronde vijf onderuit was ge-
gaan tegen 't Otter tje, profiteerde en
staat na twaalf duels met twintig punten
twee punten voor op Etikon/AEJ. Di-
bo/The City volgt met zestien punten. In
januari staan liefst drie speelronden op
het programma, waar na de beslissin-
gen om de titel en de degradatiestrijd
uit elkaar gehaald worden.

Kader poule Zuid-Nederland

De Maasoever naaste achtervolger
BC Tegelen 

Lijstaanvoerder BC Tegelen met vlnr: Philip Dierijck, Harrie van den Boogaard,
Huub Leijendeckers (tl), Sjeng Burhenne, Jac Joosten en Rob Clumpkens. Foto:
Huub Leijendeckers.  

Nu alle teams twaalf ronden hebben ge-
speeld is BC Tegelen nog altijd lijstaan-
voerder. Met negentien punten heeft het
team van café-biljar tzaal Van Tienen
pas één duel verloren.. VOP/De Witte
Hoeve werd voorbijgegaan door de
Maasoever uit Kessel. 

Speelronde 10
Ames/Optiek van Gool/De Peel – Bil-
jartakademie Eindhoven 8-0. In Deurne
had Gerrit van Asten via 1-10-87-6-6 al
na vijf beurten de eindstreep van 110
caramboles behaald. VOP/De W itte
Hoeve – BouwCenter Van Hoppe 2-6.
Bij de bezoekers zette Piet van Dooren
met 180 uit 9 de kor tste partij op het
scorebord. BV de Maasoever – Op de
Klos 5-3. In café-zaal-biljart Biej Ton en
Marij zorgde kopman W im Welten
voor honderdzestig treffers na negen
pogingen. 't Luip/Eurobiljarts – De Oa-
se 4-4. Frank Diederen snelde na vijf
beurten naar zijn totaal van honderd-
tien. 

Speelronde 11
Halfweg – VOP/De W itte Hoeve 0-8.
Jan Brueren 130 uit 8 en Yvo Engels
160 uit 9 waren in deze derby het
snelst klaar. Biljartakademie Eindhoven
– VIOS/Van Esch Biljar ts 2-6. Michel
van Bommel redde met negen omlopen

en honderdzeventig punten de eer. Op
de Klos – BC Tegelen 8-0. Namens de
thuisploeg hoefde Jean Godeyne slechts
twee keer naar het biljart na series van
144 en 46. Eddy Berger had er met
290 uit 6 ook zin in. Dit betekende de
eerste nederlaag voor BC Tegelen. 

Speelronde 12
VIOS/Van Esch Biljar ts – BouwCenter
Van Hoppe 4-4. In Geldrop had Roland
Deelen een prima generale repetitie
voor het voor hem zo succesvol ver-
lopen NK ankerkader 57/2 eerste klas-
se. Hij stond na zeven beurten aan de
eindstreep met een productie van 220.
Ames/Optiek van Gool/De Peel – Half-
weg 6-2. Vierde man Jos Verberne gaf
via 17-2-0-38-0-53 zijn visitekaartje af.
Hij was met een gemiddelde van 18.53
de beste biljar ter van iedereen.
VOP/De Witte Hoeve – BC Maarland/
Arrows Dakservice 0-8. Frans Borgig-
nons (210) en Maurice Sangen (170)
gebruikten beiden negen pogingen. BC
Tegelen – De Oase 6-2. De enige thuis-
nederlaag kwam op naam van Rob
Clumpkens die Hen Kersten met 120 uit
7 huiswaarts zag ver trekken. BV de
Maasoever – ’ t Luip/Eurobiljarts 6-2.
Ook hier was de kortste partij voor een
speler van de gasten. Frank Diederen
scoorde 110 uit 9. 

Speelronde 13
Op de Klos – VOP/De Witte Hoeve 1-
7. De twee wedstrijden van negen om-
lopen waren voor de bezoekers Guido
Kauffeld (190) en Jan Brueren (130).
BC Maarland/Arrows Dakser vice –
Ames/Optiek van Gool/De Peel 8-0.
Maurice Sangen 170 uit 3 en serie van
117, Peter Haanen 260 uit 5 en reeks
van 106, aangevuld met John van
Glabbeeck 190 uit 7 en serie van 139
en je weet dat de thuisploeg er zin in
had. Frans Borgignons was nog altijd
goed voor 210 uit 11. 't Luip/Eurobil-
jarts – BC Tegelen 2-6. Eerste man Pa-
trick Janssen gaf met honderdzestig tref-
fers na zeven pogingen het goede voor-
beeld bij de verliezende ploeg.

Topteam jeugd 

JBV Amorti zet kroon op sterk seizoen

Het topteam jeugd van JBV Amor ti uit Zevenbergen heeft ook de laatste
wedstrijden van het seizoen in winst omgezet. Nadat in de vorige ronde de
nationale titel al was binnen gehaald, ging het hierbij slechts om de eer. In
de inmiddels afgesloten competitie zijn alleen de wedstrijden op de ope-
ningsdag verloren gegaan. JBV Amorti behaalde dan ook liefst 36 punten
na 20 wedstrijden.
Het eerste duel werd met 4-2 gewon-
nen. Stef van Hees had vijf beurten no-
dig voor zijn 275 caramboles met grote
hoek en Bryan Eelen behaalde in de ze-
ventiende omloop de finish van hon-
derdzeventig punten. Hans jr Snellen
verloor na twaalf pogingen waarbij hij
op een totaal van 223 bleef steken. De
tweede wedstrijd werd ook met 4-2 ge-
wonnen. Hierbij werd een bijzondere
prestatie geleverd door Stef van Hees.
Hij wist zijn 275 caramboles grote hoek
in één beur t bij elkaar te spelen. Zijn
tegenstander begon met een serie van
113 waarna Van Hees toesloeg. Dit
was tevens de eerste keer dat hij een
partij in één beurt heeft uitgespeeld.
Bryan Eelen won na 21 pogingen en
Hans jr Snellen moest ook nu zijn meer-
dere erkennen in zijn tegenstander.
Op deze laatste dag zijn alle wedstrij-
den in de sportfoyer van de Hazelaar te
Rosmalen gespeeld waarna aansluitend
de huldiging van het kampioensteam

door een afgevaardigde van de KNBB
heeft plaats gevonden. In deze competi-
tie is Bryan Eelen als enige speler onge-
slagen gebleven, hij heeft al zijn partij-
en gewonnen en is met een moyenne
van 10.25 geëindigd waarbij 4.11 het
aanvangsgemiddelde was. Hans jr
Snellen is deze competitie met een moy-
enne van 11.84 begonnen en is tijdens
de competitie over gegaan naar libre
grote hoek waarbij hij met 18.47 is ge-
ëindigd. Door deze titel zal het team
Nederland gaan ver tegenwoordigen
op het Europese kampioenschap welke
in april 2015 gespeeld zal worden in
Brandenburg (Duitsland). V erslag en
foto met dank aan Walter van Dongen.
Team Pnt
1. JBV Amorti 36
2. Horna 24
3. Den Bosch 20
4. ABC ’t Töpke 18
5. ABC 't Töpke 2 18
6. ABC ’t Töpke 3 4

Vlnr: Stef van Hees , Hans jr Snellen, Kevin van Hees en Bryan Eelen

BIOS/Blitz Optiek – Biljart
centrum Arnhem 4-2 en 4-2
René Tull en Fabian Blondeel maakten
geen fout. Peter V olleberg trok beide
partijen aan het kortste eind tegen Tho-
mas Nockemann.     

Dibo/The City – ’s Lands Wel
varen/Reedijk     2-4 en 4-2
Arnd Riedel bleek beide keren niet op-
gewassen tegen Roij van Raaij. Dennis
Timmers maakte driehonderd carambo-
les 71/2 tegen Peter de Bree. René Luij-
sterburg en Ludo Kools wonnen ieder
eenmaal.
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Ankerkader 57/2 eerste klasse in Wijchen

Roland Deelen zet NK op zijn naam 
na onwaarschijnlijke ontknoping

Vlnr: Theo Derksen, Roland Deelen en Marco van Dopperen. 
Foto: Henry Thijssen

Het NK ankerkader 57/2 eerste klasse kreeg in Zaal Verploegen te Wij-
chen een verrassende ontknoping. Na het optrekken van de kruitdampen
kwam Roland Deelen als Nederlands kampioen uit de bus. Ook Theo
Derksen en Marco van Dopperen speelden een hoofdrol.
Roland Deelen begon het NK met een
zege maar ging in de tweede ronde te-
gen Marco van Dopperen onderuit
waardoor hij op de zesde plaats be-
landde. De Helmonder won daar na
twee keer om ver volgens de punten te
delen met Herold Slettenaar. In de voor-
laatste sessie rekende hij af met Jordy
Kanters waardoor Deelen met negen
punten aan de slotronde zou beginnen
tegen koploper Theo Derksen. Roland
Deelen trok in deze partij met 200-135
na zes beur ten aan het langste eind.
Daardoor eindigden beide spelers op
elf punten en moest het moyenne de
doorslag brengen. Ze hadden toevallig
ieder 62 beur ten gebruikt. Daarin
scoorde Deelen 1349 caramboles en
Derksen kwam tot een totaal van 1335.
Dat resulteerde in algemeen gemiddel-
des van 21.75 om 21.53. Derksen had
dus in de finalepar tij vijftien treffers te
weinig gemaakt voor de Nederlandse
titel. 
Daarmee waren de druiven voor de
thuisspeler erg zuur. Na de openings-
sessie stond hij op de tweede plek
waarna Theo Derksen tot en met ronde
vijf de maximale punten scoorde en tel-
kens de koppositie beheerde. Ook een

remise in de zesde wedstrijd kon hem
toen niet van de eerste plaats brengen.
Zijn enige nederlaag werd hem vervol-
gens fataal.
De derde hoofdrolspeler was Marco
van Dopperen. Hi begon het toernooi
met een nederlaag tegen Derksen. Van-
af ronde drie baarde hij opzien met
overwinningen in drie, drie, één en
twee beurten. Dat leverde hem na ron-
de zes de tweede plaats met tien punten
en het veruit beste moyenne van 47.12
op. Van Dopperen kon in de afsluitende
sessie echter niet profiteren van de mis-
stap van lijstaanvoerder Derksen. Jordy
Kanters was hem met 200-179 (7) de
baas en dus moest hij genoegen nemen
met de derde positie in de eindstand.
Een enerverend NK, samen met het NK
71/2 ereklasse gehouden, waarover
nog lang gesproken zal worden.   
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roland Deelen VIOS 11 21.75 107
2. Theo Derksen Woezik 11 21.53 135
3. Marco van Dopperen Padoc 10 42.40 200
4. Jordy Kanters De Hazelaar 7 22.72 144
5. Roger Schinning Apeldoornse Boys 6 23.13 165
6. Herold Slettenaar Woezik 5 18.55 103
7. Mike Hofland De Musketiers 4 23.60 114
8. Brian ter Braak Overkamp 2 16.18 98

Nationale kadercompetitie poule Midden-Nederland

De Hazelaar voorlopig op derde plaats
Speelronde 9
De Hazelaar kwam tot 4-4 gelijk tegen
BVM Apollo/Etikon. Alex Ulijn en René
van Hintum zorgden voor de thuisover-
winningen. Van Hintum speelde met
35.71 de beste partij. DOS ’71 stuurde
De Hazelaar 2 met een 6-2 verlies terug
naar Rosmalen. Eric Dericks bezorgde
de bezoekers de enige winst en verza-
melde zijn 270 caramboles in negen
beurten.

Speelronde 10
De Hazelaar boekte een 5-3 over win-
ning op Padoc. Theo Zwarthoed redde
de eer voor de gasten uit Woerden en
speelde 45.00. De ontmoeting tussen

De Hazelaar 2 en Touché uit Oss bleef
onbeslist. Theo Korsten en W alco van
de Ven zorgden voor de winstpartijen
bij de thuisclub.

Speelronde 11
De Hazelaar tegen Carambole/
12Cook.com bleef met 4-4 onbeslist.
Alex Ulijn wist tegen Jurgen de Ridder
via een serie van 140 in zeven pogin-
gen zijn 260 caramboles bij elkaar te
spelen, wat goed was voor 37.14. Den-
nis Polman won van Hans de Ridder .
Jordy Kanters en Bart van Pinxteren ver-
loren van Tonny van Meeuwen en Dan-
ny van Veldhoven. De Hazelaar staat
nu als derde geklasseerd.

Ankerkader 71/2 ereklasse

Michel van Silfhout heeft de 
langste adem tijdens NK in Wijchen

Het Nederlands kampioenschap ankerkader 71/2 ereklasse is een prooi
geworden voor Michel van Silfhout. In het beslissende duel tegen zijn De
Veemarkt teamgenoot Raymund Swertz, trok Van Silfhout aan het langste
eind. 
In Zaal Verploegen te Wijchen leidde
Michel van Silfhout de eerste vier ron-
den. In sessie vijf leed hij zijn enige
nederlaag en wel met 79-150 na zeven
beurten tegen de verrassende Ger m
Bot. Het gevolg daar van was dat
Raymund Swertz toen de koppositie met
negen punten in bezit had. Van Silfhout
en Martijn Egbers volgden met acht
punten en Bot was vierde met zeven
punten. In de voorlaatste ronde trok
Swertz met 64-150 (7) aan het kor tste
eind tegen Jos Bongers. Bot versloeg
clubgenoot Sam van Etten en Van Silf-
hout had slechts twee pogingen nodig
om Egbers uit te schakelen. Hij nam met
tien punten de touwtjes weer in handen
en werd op één punt gevolgd door

Swertz en Bot. Ger m Bot verloor aan-
sluitend met grote 41-150 (4) cijfers van
Micha van Bochem maar hij bleef op
de derde plaats. De beslissende par tij
om de titel werd een prooi voor Michel
van Silfhout. Hij liet Raymund Swertz
met 150-94 na zes beur ten achter. Al-
weer een tweede plek voor Raymund
Swertz was het gevolg.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Michel van Silfhout De Veemarkt 12 22.25 79
2. Raymund Swertz De Veemarkt 9 22.70 103
3. Germ Bot Horna 9 18.60 80
4. Martijn Egbers Rembrandt 8 14.44 72
5. Micha van Bochem Kaketoe '80 6 24.62 124
6. Jos Bongers 't Ottertje 6 21.78 105
7. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 4 18.23 102
8. Sam van Etten Horna 2 13.67 55

Vlnr: Raymund Swertz, Michel van Silfhout en Germ Bot. Foto: Henry Thijssen

Kader bekercompetitie

Billardcafé De Veemarkt en De Ram
naar derde ronde
In de tweede ronde van de beker voor
kaderteams bleek Billardcafé De V ee-
markt met 6-2 en 4-4 een maatje te
groot voor Zandweerd 2. In Doetin-
chem wonnen Willem Siebelink, Timo
Peters en Yannik Jansen. Alleen Heinz
Schmale redde het niet tegen Tom Tem-
mink. In de return was Temmink weder-
om de baas. Bram Tapilawatin versloeg
Jansen. Overwinningen van Siebelink
en Bennie van Raaij waren voldoende

voor de bezoekers om door te gaan in
de beker. HWA Hotel van Krimpen – De
Ram 4-4 en 4-4. In de heenwedstrijd
hielden Ricardo Goud en Dimitri Katsis
de punten in eigen huis. Demi Pattiruhu
en Wilbert van Dijke zorgden voor de
remise. In Roosendaal won V an Dijke
wederom en hij kreeg nu gezelschap
van Frans van Hoeij. Verlies van Pattiru-
hu en Hendriks kon de pret niet drukken
voor de Brabanders.     

Kader poule Oost-Nederland

Billardcafé De Veemarkt geeft rode
lantaarn over 
DBL kaderteam - Billardcafé De Vee-
markt 4-4. T wee partijen van zeven
beurten. Namens de thuisploeg had
kopman Henk Leussink toen zijn hon-
derdveertig caramboles bij elkaar. Voor
de gasten sierde T imo Peters de hon-
derdvijftig treffers op met een serie van
honderd. Billardcafé De Veemarkt – De
Pelikaan Zutphen 4-4. Willem Siebelink
realiseerde in Doetinchem honderdze-
ventig treffers na vijf pogingen. 't Cen-

trum ’47 – Billardcafé De Veemarkt 2-6.
De tweede zege van het seizoen kwam
tot stand dankzij Heinz Schmale, Bar t
Siebelink en Bennie van Raaij. Y annik
Jansen had onvoldoende aan de acht
kansen die hij kreeg van André Bruins.
Met zes punten na elf wedstrijden heeft
Billardcafé De Veemarkt alleen Zand-
weerd onder zich. Team 2 van Zand-
weerd is halverwege de competitie de
koploper.    
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Eurotour 9-ball

Nick van den Berg de beste in Treviso 
en geheel 2014 

In een Nederlandse finale versloeg
Nick van den Berg in Treviso Niels Feij-
en met 9-3. Als leider in de Ranking
kwam Van den Berg niet zonder slag of
stoot in de eindstrijd. Hij boekte onder-
weg enkele nipte zeges en verloor bij
de winnaarskwalificatie zelfs met 7-9
van de Duitser Oliver Ortmann. Op de

slotdag was Nick van den Berg van
extra klasse. In de kwartfinale zette hij
de Rus Andrey Seroshtan met 9-1 opzij.
Kevin Becker uit Duitsland werd in de
halve eindstrijd met 9-4 verslagen.
Daarna ontmoette Van den Berg land-
genoot en huidige wereldkampioen
Feijen. Die versloeg eerder op de dag
Albin Ouschan met 9-6 en behaalde
een benauwde 9-8 overwinning op de
jonge Spanjaard Francisco Sanchez
Ruiz. De finale leverde niet de te ver-
wachten close finish op. Van den Berg
speelde buitengewoon sterk en gaf
Niels Feijen geen kans. De eenzijdige
partij werd een 9-3 zege voor Van den
Berg. Met deze victorie verzekerde de
kampioen zich van de Eurotour eindze-
ge over 2014. Het was zijn vijfde eind-
overwinning en zelfs de derde op rij. 
Eindstand 2014 Pnt
1. Nick van den Berg 2730
2. Mark Gray 2340
3. Nikos Ekonomopoulos 2290
4. Niels Feijen 2250
5. Karol Skowerski 2070
6. Albin Ouschan 2000
7. Mario He 1990
8. Denis Grabe 1980
9. Francisco Diaz-Pizarro 1950

10. Ralf Souquet 1945

Nick van den Berg. Foto: EPBF/DM

Gewest MN 16-18 januari

Kader 38/2 derde
klasse in Wijchen
In biljarthome Verploegen aan Woezik-
sestraat 100 te Wijchen is van 16 tot en
met 18 januari de gewestelijke eind-
strijd MN in de derde klasse kader
38/2. Aantal caramboles 125 en moy-
ennes van 7.00 tot 12.00. Aanvang
vrijdag 16 januari om 19.00 uur en za-
terdag/zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Theo van der Ven Woezik 11.21
2. Harm van de Laar Wapen van Liempde 10.57
3. Piet Leermakers Wapen van Liempde 10.34
4. Hans Hüttner Woezik 10.12
5. Raymond Drost Ons Tehuis 9.83
6. Tonny van Meeuwen Carambole 9.32
7. Winfried Mourick-Wullings Moira 9.14
8. Henk van de Wiel Carambole 8.75

Libre 3e klasse gewest ZN

Bjorn Jacobs naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bjorn Jacobs BVD 10 3.00 16
2. John Suttak 't Kempke 10 2.74 20
3. Ger Derks De Jordaan 10 2.67 19
4. Breur Callemeijn Concordia 10 2.04 10
5. Rob Wouters EMM 8 2.39 25
6. Cyriel Schmeits KOT ’50 6 1.80 13 
7. Hans Heijenrath Niet Klossen 2 1.69 11
8. René Custers Centraal 0 1.67 15

Café Biljart Feestzaal “Biej Ton en Marij”
Dorpstraat 36

5995 AZ Kessel
06 2034 5561

Kom, beleef de sfeer van weleer
U kunt bij ons terecht voor: 

•  feesten en partijen
•  bruiloften

•  jubilea
•  vergaderingen

•  lezingen en concerten
•  (bedrijfs)presentaties 

•  biljarten
•  poolbiljarten

•  darten
•  tafelvoetbal
•  recepties

•  koffietafels

Catering wordt verzorgd door restaurant de Ruïne
Mogelijkheid tot gebruik van presentaties met beamer 

en groot scherm
Vanaf  20 tot 200 personen
Wij rekenen geen zaalhuur

(tevens een aparte vergaderzaal voor ± 30 personen)
4 soorten Lindeboombier van de tap

Iedere eerste vrijdag van de maand 40+ bal.

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

www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij

Vanaf febrauri 2014 in handen van Ton en Marij Clevis

Café-zaal-biljart Biej Ton en Marij in Kessel

Ton en Marij Clevis staan vanaf februari 2014 achter de tap bij café-zaal-
biljart Biej Ton en Marij aan Dorpstraat 36 te Kessel. Sindsdien bruist het
weer van de activiteiten in dit horecapand in het Limburgse dorp aan de
Maas. Biljartvereniging de Maasoever beschikt er over twee biljar ts van
2.30 x 1.15 meter. De biljartzaal werd door de familie Clevis aangepast
aan de eisen van deze tijd. 
Ton en Marij hebben ruime horeca-
ervaring. In Lomm en Arcen runden ze
al eerder vanaf halverwege de jaren ze-
ventig een friteswagen en een horeca-
centrum. Vanaf 1988 tot 1993 hadden
ze de touwtjes in handen bij café De
Boesjer, eveneens in Kessel. Daarna na-
men ze afscheid van de horeca maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Vanaf de opening begin 2014 is Biej
Ton en Marij opgebloeid en het loopt
steeds beter. Veel vaste klanten maar
ook vroegere bekenden van De Boesjer
weten hun weg te vinden naar
Dorpstraat 36. De gasten zijn voor na-
melijk 25+ maar dat is wel een vaste
groep. Er komen veel biljar ters maar
ook liefst drie zangkoren vinden er
onderdak. De veteranen van het voetbal
en ook de vele toeristen hebben het
naar hun zin in dit café van het dorp
aan de oever van de Maas. Wellicht ko-
men er in de toekomst meer optredens
van bands. Ook pullenavonden staan
er op het programma en iedere eerste
vrijdag van de maand is het 40+ bal.
Het horecacomplex biedt dan ook vele
mogelijkheden. 
Voorbeelden zijn feesten en par tijen,
bruiloften, jubilea, koffietafels, vergade-
ringen, lezingen en concerten, (bedrijfs)

presentaties, biljarten en poolbiljarten,
darten, tafelvoetbal, recepties etc.

KNBB en Senioren 
biljartbond Maas en Peel
Onder de verenigingsnaam De Maa-
soever hebben vele teams café-zaal-bil-
jart Biej Ton en Martij als thuisbasis. Er
wordt gespeeld in diverse competities
maar ook persoonlijke kampioenschap-
pen vinden er plaats. Biljar tvereniging
de Maasoever werd in 1984 opgericht.
De vereniging telt circa dertig actieve le-
den en er wordt met zes teams in diver-
se KNBB competities deelgenomen.
Ook zijn er enkele dames en diverse se-
nioren in de vereniging actief. Onder
de naam Senioren biljartvereniging De
Maasoever spelen er vier teams in de
seniorencompetitie. Ieder jaar wordt
een Open Kessels kampioenschap drie-
banden georganiseerd. 

NK libre 4e klasse 
9-11 januari 2015
Namens de KNBB organiseer t vereni-
ging de Maasoever van vrijdag 9 tot en
met zondag 11 januari het NK libre
klein vierde klasse. 
Meer informatie daarover vindt u in de-
ze editie van De Biljart Ballen.

Openingstijden en contact

Café-zaal-biljart Biej Ton en Marij is op
maandag geopend vanaf 13.00 uur .
Dinsdag gesloten en woensdag tot en
met zaterdag bent u welkom vanaf
15.00 uur. 
Op zondag al vanaf 10.00 uur. 
Het telefoonnummer is 06-20345561. 
Meer informatie is te vinden op 
www.cafebiejtonenmarij.nl en 
www.facebook.com/biejtonenmarij.nl.
Via de mail: biejtonenmarij@kpnmail.nl

Enkele senioren actief tijdens voorronde PK van Senioren biljartbond Peel en
Maas. Foto: Jan Rosmulder

Libre klein 4e klasse 
9-11 januari 2015

NK in café-zaal-biljart
Biej Ton en Marij 
te Kessel
Vereniging de Maasoever organiseer t
van 9 tot en met 11 januari 2015 het
NK libre klein vierde klasse. In het Lim-
burgse Kessel vindt dit Nederlands kam-
pioenschap plaats in café-zaal-biljar t
Biej Ton en Marij aan Dorpstraat 36. In
deze klasse zijn de moyennegrenzen
1.25 tot 1.70 ter wijl de par tijlengte
over 55 caramboles gaat. Sjon Rom-
bout uit Honselersdijk voert met een ge-
middelde van 2.17 de ranglijst aan. De
op de vierde plaats staande Sjaak Stof-
fels bevindt zich met 2.02 namens vere-
niging SVW nog net boven de 2.00
moyenne. Chantal Arntz speelt in haar
eigen provincie. Jan Esterik uit Tiel sluit
met 1.54 de rij. De deelnemers en arbi-
ters dienen aanwezig te zijn op vrijdag
9 januari om 18.30 uur . Arbitrage
wordt verzorgd door district Venlo. De
openingsronde is dan om 19.00 uur .
De laatste duels beginnen op vrijdag
om 22.00 uur. Zaterdag gaan de libre-
spelers om 12.00 uur van acquit. De
slotpartijen worden dan verwacht vanaf
19.00 uur. Op zondag 11 januari start
men om 12.00 uur met het eerste ge-
deelte van de zesde ronde. Aansluitend
staan de resterende wedstrijden op het
programma. 

Naam Plaats Vereniging Gem
1. Sjon Rombout Honselersdijk Bij ’t Hof 2.17
2. Jan Schuitemaker Andijk De Carambole 2.15
3. Jeroen Cats Utrecht Kanaalzicht 2.03
4. Sjaak Stoffels Bergen op Zoom SVW 2.02
5. Chantal Arntz Susteren 't Kempke 1.95
6. Kees Jager Coevorden Van Koevern 1.92
7. Thiemo Grotenhuis Dinxperlo BVV ’75 1.79
8. Jan van Esterik Tiel Ons Hoekje 1.54

http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij.nl
mailto:biejtonenmarij@kpnmail.nl
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Libre speelweek 13
Ties van Esch scoorde in de eerste klas-
se 136 caramboles na 19 beurten. Frits
Verstappen behaalde 79 uit 18. In de
tweede klasse hoefde Gerard van So-
meren namens VIOS maar zeventien
keer van zijn stoel voor 79 treffers. Klas-
se drie had Wim Sanders met 49 pun-
ten na achttien pogingen.  

Libre speelweek 14
In de eerste klasse baarde Jan Thijssen
namens Ons Vermaak opzien door de
102 caramboles al na tien beurten te
verzamelen. Willy van Helmond (HGL)
hoefde maar één keer vaker op te staan
voor de vijfenzeventig treffers. Bij Pome-
rans realiseerde Jo van Cuyk 136 uit
17. Teamgenoot Wilfrie Vermeer be-
haalde 119 uit 19. Jan Vannisselroy 77
uit 17 en John van den Beuken 140 uit
19 deden ook goede zaken. Patrick
Manders stond na negentien pogingen
aan de finish van 66. In de derde klas-
se één kor te partij van Bas Geers via
dertig caramboles na zeventien beur-
ten. 

Libre speelweek 15
In de eerste klasse haalde Ties van Esch
uit met 136 caramboles na slechts acht
beurten. Dat leverde een fraai ge-
middelde op van liefst 17.00. Toon van

Lieshout kwam tot 64 uit 19. Bar t Wij-
laars, klasse drie, produceerde 36 tref-
fers na achttien pogingen. In de vierde
klasse realiseerde Wim Toonen vijftien
caramboles na zeventien beurten. 

Libre speelweek 16
Bart Wilmsen bleek namens V rienden-
kring succesvol met 87 caramboles na
19 beurten en dat was in de eerste klas-
se. In klasse twee drie duels onder de
twintig pogingen. Jan Martens, 't Oude
Brouwhuis, met 64 uit 18, teamgenoot
Frank van Bree via 49 uit 17 en VIOS
speler Wim Engels middels vijfenveertig
treffers na zeventien beurten.  

Libre speelweek 17
Ties van Esch deed in de eerste klasse
weer van zich spreken met 136 caram-
boles na 18 beur ten. Jan Vannisselroy
scoorde 77 uit 15. HGL speler Michel
Berkers en Patrick Manders waren na
negentien pogingen aan hun respectie-
velijk 81 en 66 treffers. In klasse drie
zorgde Bas Geers voor der tig punten
na zeventien beur ten. Lowie Leimber-
gen had zijn totaal van 49 na achttien
pogingen bij elkaar. Niek van Leeuwen
hoefde maar negentien keer naar het
biljart voor de finish van 42. Klasse vier
had met Herman Knorren de beste bil-
jarter met 33 uit 19.   

PK driebanden 1e klasse DBB

Vereniging D’n Anlaup succesvol 
in 't Turfke te Deurne

Vlnr: Jan Pluijm, Jan Rosmulder en Henny Rooijmans. Foto: Frank Jonker

Met Jan Rosmulder, Henny Rooijmans en Jan Pluijm als nummers één tot en
met drie kreeg het persoonlijk kampioenschap driebanden eerste klasse
van de Deurnese Biljartbond een geheel vereniging D’n Anlaup gekleurd
erepodium. De slotavond in café 't Turfke te Deurne leverde enkele verras-
singen op. 

Voor aanvang van de afsluitende partij-
en hadden Jan Pluijm (D’n Anlaup) met
vier verliespunten en Adriaan Adriaans
(VIOS) met vijf verliespunten de beste pa-
pieren. Rosmulder en Rooijmans zaten
met ieder zes verliespunten in de wacht-
kamer. Ze leken kansloos voor de titel
toen Adriaan Adriaans tegen Ivan van
Oosterhout een 20-7 voorsprong na
achttien beurten nam. Het duel kantelde
volledig en Van Oosterhout trok met 23-
32 na veertig pogingen aan het langste
eind. Voor de winnaar een gemiddelde
van 0.800. De beslissing om het kampi-
oenschap viel in de slotpartij tussen lijst-
aanvoerder Jan Pluijm en Frank Jonker.
Omdat er met interval gespeeld wordt,
had Jonker 43 caramboles te gaan en
Pluijm 31. Frank Jonker ging flitsend uit
de startblokken en nam n a slechts elf
beurten een 20-3 voorsprong. Toen de
productie even hap erde kroop Pluijm
terug tot 42-25. De inhaalrace kwam
echter te laat want Frank J onker zege-
vierde met 43-27 (37) cijfers. Goed voor
een moyenne van 1.162. Daarmee
onderstreepte de speler van HGL nog
eens dat hij veruit de beste was tijdens

het PK. Door deze uitslag ging de titel
naar Jan Rosmulder. Hij had evenals
Henny Rooijmans en Jan Pluijm tien pun-
ten maar Rosmulder speelde het meeste
boven zijn aanvangsmoyenne. Frank
Jonker zorgde met 1.016 voor het beste
gemiddelde. Ook de hoogste serie van
acht kwam op zijn naam. Broer Roland
realiseerde na 31 cara mboles en 25
beurten (1.240) de kortste partij. Met
een volledig D’n Anlaup podium werd
het jaar 2014 voor d eze vereniging
goed afgesloten. Samen met Hans van
Eijk en Ronald Roozen werd D’n Anlaup
in mei 2014 ook kampioen in de eerste
klasse van de driebandencompetitie van
de DBB. Pluijm zegevierde ook al bij het
PK bandstoten.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Rosmulder D’n Anlaup 10 0.734 6
2. Henny Rooijmans D’n Anlaup 10 0.705 5
3. Jan Pluijm D’n Anlaup 10 0.720 7
4. Adriaan Adriaans VIOS 9 0.663 6
5. Roland Jonker HGL 8 0.722 5 
6. Jan van den Heuvel 't Turfke 8 0.597 5
7. Frank Jonker HGL 7 1.016 8
8. Martin van de Water VIOS 6 0.493 4
9. Ivan van Oosterhout HGL 4 0.608 5

PK driebanden 2e klasse DBB

Edie Lenssen troeft Frans Martens af 
bij 't Ankertje te Deurne

Kampioen Lenssen
realiseerde dankzij
0.549 het veruit
beste gemiddelde.
De hoogste serie van
zes kwam op naam
van kastelein Hennie
van den Anker en
Dorus Steevens. 
In 't Ankertje te Deur-
ne werd goed ge-
speeld. Het moyenne
van alle deelnemers
was bij aanvang
0.344 en na afloop
0.372. Acht van de
elf spelers eindigden
boven hun aan-
vangsgemiddelde.
Wout Verspaget zet-
te de kortste partij op
het scorebord. Tegen
Frans Martens verza-
melde hij de 23 tref-
fers al na 22 beurten
en dat leverde
1.045 op. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Edie Lenssen Ons Vermaak 15 0.549 4
2. Frans Martens Vriendenkring 14 0.413 4
3. Dorus Steevens 't Turfke 12 0.445 6
4. Tonnie Thielen 't Turfke 12 0.371 4
5. Had Graat Steeds Vooruit 12 0.366 5
6. Gerard Geurts HGL 10 0.229 3
7. Albert Bor 't Turfke 10 0.317 3
8. Erik Kuunders Vriendenkring 8 0.418 4
9. Wout Verspaget De Zwaantjes '82 7 0.442 5
10. Jo van Lierop Vriendenkring 5 0.197 2
11. Hennie van den AnkerVriendenkring 5 0.343 6

Edie Lenssen begon het toer nooi goed
maar halverwege haperde de motor
met vijf verliespunten als gevolg. Na ne-
gen duels had hij dus der tien punten
verzameld. Frans Mar tens was toen
koploper want hij volgde bijna hetzelf-
de scenario als Lenssen en verloor twee
keer. Goed voor veertien punten derhal-
ve. In de beslissende onderlinge wed-
strijd stond Martens na vijf beurten op
een 2-0 voorsprong. Lenssen nam het
initiatief over met liefst elf treffers in een
tijdsbestek van zes pogingen. Het werd
een eenzijdige par tij waarbij Lenssen
namens de Vlierdense vereniging Ons
Vermaak met zijn totaal van 24 caram-
boles de finish na 37 beurten bereikte.
Door deze over winning ging de titel
met vijftien punten naar Edie Lenssen.
Frans Martens eiste met veertien punten
de tweede plaats op. Dorus Steevens,
Tonnie Thielen en Had Graat volgden
met ieder twaalf punten. 

Het persoonlijk kampioenschap driebanden in de
tweede klasse van de Deurnese Biljartbond werd een
prooi voor Edie Lenssen. In café 't Ankertje wees hij op
de slotavond zijn concurrent Frans Martens terug. De
organiserende vereniging was Vriendenkring. 

Van 3 tot en met 30 januari In den Sleutel

Twaalfde Arno van Rijt Memorial
in Deurne
Op zaterdag 3 januari gaat het twaalfde
Arno van Rijt Memorial driebandentoer-
nooi van start. In café In den Sleutel aan
Stationsstraat 8 te Deurne doen 25 spe-
lers mee. Nieuweling is Toon Steevens.
De deelnemers zijn verdeeld over vijf
poules en spelen ieder twee partijen op
een avond. De poulewedstrijden duren

twee weken. Daar na strijden de beste
zestien liefhebbers in de week van 19 ja-
nuari om een felbegeerde plaats op de
finaleavond. Deze slotdag vindt met acht
biljarters plaats op vrijdag 30 januari.
De aanvang is alle avonden om 19.30
uur. Er wordt met inter val gespeeld en
Wim Verberne is de titelverdediger. 

Libre 2e klasse district Oss

Zege Bart de Haas
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bart de Haas Germenzeel 8 3.68 35
2. Ruud Willems BC Zeeland 6 3.67 21
3. Gerard Bouten BC Zeeland 6 3.45 27
4. Twan Janssen Jong Geleerd 4 3.47 27
5. Peter Huvenaars BC Zeeland 4 3.04 30
6. Theo Kuijpers Jong Geleerd 2 2.78 34

Edie Lenssen. Foto: Jan Rosmulder

Libre In den Sleutel te Deurne

55+ Toernooi over de helft
De deelnemers aan het 55+ toernooi in
café In den Sleutel zijn op de helft. Zij
hebben 7 speelweken achter de rug.
Aan kop gaat Gerard Dielissen uit Lies-
sel met 20 punten en een percentage
van 9,39 boven zijn begingemiddelde.
Tweede en derde met eveneens 20 pun-
ten zijn Harrie Keunen uit Deur ne en
Liesselnaar Piet Swinkels. Zij hebben
respectievelijk een percentage van 7,49

en 4,32 boven het aanvangsmoyenne.
De kortste partij kwam op naam van
Michel Berkers met 71 caramboles uit
12 beurten. De langste partij duurde 43
omlopen waarna Frans van der Heijden
met 59 treffers met de winst ging strij-
ken. 
Piet Swinkels scoorde met 33 carambo-
les in de zesde speelweek de hoogste
serie.

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen?

Bel: 0416-343819
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Mgr. Bekkersplein 2
5491 EB Sint-Oedenrode
tel./fax (0413) 47 36 68
of 06 - 12459336
www.bcwapenvaneerschot.nl  

BILJARTCENTRUM

Het Wapen Het Wapen 
van Eerschotvan Eerschot

2e Divisie teams:
- Voegersbedrijf W. Smetsers
- Black Cherry Tattoo
- aMate Communications
Libre: C1 – C2 – C3

Driebanden klein:
- B1 Het Wapen van Eerschot
- B2 Dreamteam
- B1 Voegersbedrijf

W. Smetsers (Kempenland)

Voegersbedrijf
Willy Smetsers

Van Oost Frieslandstraat 85 Gespecialiseerd in:
5482 GV Schijndel • nieuwbouw
Tel: 073 8516339 • restauratie
GSM: 06 25027070 • renovatie

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 - darts - biljart

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

Billardcafé “De Veemarkt”
Fam. Sloots

Veemarkt 4 • 7001 EE Doetinchem • 0314-323585
www.deveemarkt.nl

- 4 grote biljarts
- 6 kleine biljarts
- 1 pooltafel
- 2 dartbanen

7 Dagen
per week geopend

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

Hoofdstraat 81, 5757 AK LIESSEL
tel. 0493 - 341 361

OOK VOOR BILJARTEN EN DARTEN KUNT U TERECHT BIJ...

STEENGOED EN OERGEZELLIG !

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Geuzendijk 35 I 6002 TA Weert I tel (+31)(0)495 - 524300
www.blaakven.nl

http://www.bcwapenvaneerschot.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.tankertje.nl
http://www.deveemarkt.nl
http://www.vlierden.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.blaakven.nl
http://www.dekuul.nl
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Artistiek 1e klasse in Doetinchem

Benny Smits leidt NK 
in De Veemarkt van start tot finish

De latere kampioen stond al na de ope-
ningsset op kop. Hij werd toen gevolgd
door John de Bruijn en Mark Janssen.
Robert van Veenendaal had in ver-
trouwde omgeving een valse star t en
was hekkensluiter. Zaterdagavond, dus
na vier van de zeven sets, bleek het een
tweestrijd te worden tussen Benny Smits
en Mark Janssen. Smits had toen 157
punten en Janssen 146. Nummer drie
Walter Crols volgde met 120 punten op
gepaste afstand. Van Veenendaal was
toen met 98 punten nog altijd in een
achterhoedegevecht op de zevende

plaats. Runner-up
Janssen verminderde
zijn achterstand op
zondag van elf pun-
ten naar acht punten
en dat was aan de fi-
nish de definitieve
marge. Hij hand-
haafde zich op de
tweede positie. Van
Veenendaal stond na
de voorlaatste set op
plek vijf maar scoor-
de bijzonder goed in
de afsluitende sessie.
Dat leverde hem met
een totaal van 223
punten brons op. De
strijd om de plaatsen
zes tot en met acht
was bijzonder hevig.
Het verschil bleek
slechts vier punten.
Nederlands kampi-
oen Benny Smits rea-
liseerde met vijftig
punten de hoogste

serie. Ook zorgde hij met 36 voor het
hoogste aantal gemaakte figuren. Zijn
naaste achtervolger Mark Janssen
scoorde met 58 punten in set T de beste
set. 
Naam Pnt Pog %
1. Benny Smits 258 171 49.14
2. Mark Janssen 250 179 47.62
3. Robert van Veenendaal 223 175 42.48
4. John de Bruijn 212 179 40.38
5. Walter Crols 211 167 40.19
6. Cock Ooms 172 179 32.76
7. Eric van Hoorn 169 179 32.19
8. Wilfrie Vermeer 168 181 32.00

Het NK artistiek eerste klasse is een prooi geworden
voor Benny Smits. De 28-jarige speler uit Geldrop had
van het begin tot en met einde de leiding in handen.
Met 258 punten verbeterde hij tevens zijn persoonlijk
record. In billardcafé De Veemarkt sloten Mark Jans-
sen en Rober t van Veenendaal respectievelijk af op
plaats twee en drie. Zijn promoveren samen met Smits
naar de ereklasse artistiek.

Vlnr: Mark Janssen, Benny Smits en Robert van Veenen-
daal. Foto: Robby Smits

GP ereklasse artistiek bij De Distel
in Roosendaal
Bij Biljartcentrum De Distel aan de Kade
46 in Roosendaal vindt van 9 t/m 11
januari de eerste GP Artistiek van 2015
plaats. Onder de deelnemers zijn grote
namen, zoals Erik Vijverberg, Martin
van Rhee en Sander Jonen. V eel aan-
dacht gaat uit naar de talentvolle jeug-
dige Job de Jong. Met deelname van de
Belgen Pierre Scheers, Jean-Marie Lim-
bourg en Walter Crols, krijgt het toer-
nooi ook een inter nationaal tintje. De
spelers zijn geplaatst in poule Marseil-
laise op basis van rangvolgorde in de
ereklasse. Op alle dagen beginnen de
wedstrijden om 11.00 uur.

Deelnemers poule A
Naam Woonplaats
Erik Vijverberg Almelo
Peter van der Werf Zoetermeer
Randy Loenen Vlaardingen
Pierre Scheers Ballaire (B)
Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
Walter Crols Turnhout (B)

Deelnemers poule B
Naam Woonplaats
Martin van Rhee Groenlo
René Dericks Venray
Sander Jonen Badhoevendorp
Jop de Jong Bathmen
Benny Smits Geldrop
Robert van Veenendaal Doetinchem

Mosconi Cup editie 21

Europa maakt korte metten 
met USA: 11-5

Na vier dagen strijd deelt Europa in Blackpool een genadeklap uit en ver-
slaat Amerika voor de vijfde keer op rij. De eerste twee dagen won team
Europa elke sessie nipt met 3-2 om een 6-4 voorsprong op te bouwen. Dag
drie bleek USA niet opgewassen te zijn tegen het poolgeweld van Europa.
Ondanks fouten, over en weer, trok team Europa aan het langste eind en
verdubbelde de voorsprong naar 9-5. Dag vier duurde slechts twee partij-
en. USA won tot nu toe elfmaal en Europa negen keer. Een keer werd het
remise. 

De laatste sessie, maximaal 7 singles
matches, leverde de volgende scores:

1. Shane Van Boening (USA) 2-5
Darren Appleton (ENG), Europa
10-5 USA

2. Shane Van Boening (USA) 2-5 Nikos
Ekonomopoulos (GRE), Europa wint
11-5

De doelstelling van Europa luidde: “De
cup binnenhalen met drie wedstrijden”.
Ofwel team Europa hoopte dat Niels
Feijen, twee keer uitgeroepen tot Most
Valuable Player MVP) in eerdere edities
van het evenement, het winnende punt
zou binnenhalen. Team Europa ging er-
van uit dat de meer voudig US Open
kampioen Shane Van  Boening sowieso
een punt binnen ging slepen voor zijn
land. 
Darren Appleton trapt de avond af door

de twee funeste fouten van Van Boening
af te straffen en brengt Europa op
slechts één punt verwijderd van de toer-
nooiwinst. Nikos Ekonomopoulos mag
dat punt binnenhalen. Wederom faalt
de poolsuperster Van Boening en Eko-
nomopoulos sleept het elfde punt en de
winst voor Europa binnen. Niels Feijen
werd voor de derde keer in vier jaar be-
kroond tot MVP. Johan Ruysink kreeg de
titel Most Valuable Captain. Voor Ruy-
sink was het zijn zevende en laatste
Mosconi Cup en hij bleef ongeslagen.
Een uniek record in de sport. Deze 21e
PartyPoker Mosconi Cup is de succes-
volste aller tijden. Met 1.300 zitplaat-
sen per sessie, totaal 5.200 kaar ten,
die driekwart jaar geleden binnen twee
dagen uitverkocht waren, kan men spre-
ken over een fenomenaal succes, ver-
dubbeling van kaartenverkoop.

Foto: JP Parmentier, Matchroom Sport 2014.

Driebanden groot 3e klasse district Kempenland

Titel Bart van de Sande in 
biljartcentrum de Molen te Reusel

Foto: Jan Rosmulder

Na vijf ronden van de districtsfinale
Kempenland in de derde klasse drie-
banden groot was er een duidelijke af-
scheiding op de ranglijst. Piet Daniëls,
Bart van de Sande en Ad van de Laar
stonden met elk acht punten al minimaal
vier punten voor op de overige deelne-
mers. Zondag rond de middag kon Van
de Laar in biljar tcentrum de Molen te
Reusel geen vuist maken tegen Van de
Sande. Daniëls boekte toen een be-
nauwde 20-19 zege op Wim Houbra-
ken. Ad van de Laar voor de slotronde
dus twee punten achter de twee koplo-
pers. De speler van Karper '83 uit Mier-
lo-Hout versloeg daar na Piet Daniëls
met ruime 20-11 (36) cijfers. Ook Bart
van de Sande ging onderuit en dat was
tegen Hero ’t Mannetje. Door deze re-
sultaten eindigden drie spelers op tien

punten. Met 0.496 was de titel voor
Van de Sande. Daniels mag met 0.491
ook naar het gewest. Van de Laar moest
met 0.467 genoegen nemen met de
derde positie. De kampioen dus het
hoogste algemeen moyenne van ieder-
een. De kortste partij met 0.869 kwam
op naam van Piet Daniëls en Hero ’t
Mannetje. De hoogste serie van vijf was
voor Daniëls, Wim Houbraken en Ge-
rard van Poppel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bart van de Sande La Carambole 2012 10 0.496 4
2. Piet Daniëls Serio '63 10 0.491 5
3. Ad van de Laar Karper '83 10 0.467 3
4. Hero ’t Mannetje 't Witven 6 0.424 4
5. Wim Houbraken Nooit Volleerd 6 0.392 5 
6. Piet Roefs NAS 6 0.382 3
7. Gerard van Poppel Nooit Volleerd 6 0.360 5
8. Jan Baselmans Drie Eiken 2 0.302 3

Libre 1e klasse op 2 en 9 januari

Dagcompetitie Den Bosch in 
biljartcentrum JBGB
District ’s-Hertogenbosch organiseert op
de vrijdagen 2 en 9 januari de finale
eerste klasse libre dagcompetitie. Er
wordt met interval gespeeld. Moyenne-
grenzen 4.00 tot 11.00. Aanvang bei-
de dagen om 10.00 uur in biljar tcen-
trum JBGB aan Maassingel 474 te Den
Bosch.

Naam Vereniging Gem Car
1. Theo van der Steen De Kruiskamp 6.38 150
2. Adriaan van den Berg De Hazelaar 5.80 140
3. Frans van den Broek NGTR 5.19 130
4. Karel Keller NGTR 4.68 120
5. Ben Peeters De Helftheuvel 4.40 110
6. Theo Hoedemakers De Hazelaar 4.40 110
7. Anton Lopulalan De Helftheuvel 3.29 110
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BILJARTLOPER

Van kamerbreed tot karpet op maat

Industrieweg 28 • 1613 KV Grootebroek
0228-52 13 07 • 0653-23 85 81

WWW.TRENDTAPIJT.NL   WWW.FESTONNEERBEDRIJF.NL
Onze bilartlopers zijn zowel in de verkoop als in de verhuur

- Niet meer wegglijden
- Sfeervol
- Geluiddempend
- Los leggen d.m.v.

klittenband en antislip
- In alle kleuren te

bestellen
- Ook voor de grote

wedstrijdtafel
- Huren of kopen
- Uniek in Nederland

cup dit jaar, smaakte
de overwinning in
Italië nog iets zoeter
dan ik had ver-
wacht.”
Een zeer succesvol
jaar dus, maar de
gedrevenheid voor
2015 is er absoluut
niet minder om.
“Voor dit jaar heb ik
als eerste doelen de
Derby City Classic
en natuurlijk het Eu-
ropees kampioen-
schap in Por tugal.
Daar heb ik mijn zin-
nen weer gezet op
het 14.1 en waar ik
mijn titel mag verde-
digen bij 8-ball.”
Het juiste materiaal
blijkt doorslagge-
vend voor het ver-
trouwen en de
prestaties. “Mijn keu.
Vaak ben ik bena-
derd door verschil-
lende keufabrikanten
om met hun keu te
gaan spelen. Maar
voor mij is er maar 1
optie: MUSASHI.
Het merk waar ik nu
al 12 jaar mee
speel. Echt de top
wesselton onder de
keuen. 
Dankzij Joba Leisure
en Buffalo word ik
voorzien van het ma-
teriaal waar ik zo
naar snak. Perfecte
touch en weinig de-
flectie in de keu
maakt het voor mij
een keu waar ik op
kan vertrouwen.”

ADAM MUSASHI / Buffalo keuen ook
zelf ervaren?  Hiervoor kunt u terecht bij
o.a. de volgende biljartvakhandelaren:

Stoffelen Breda – Breda
www.stoffelenbreda.nl
Dhr. Peet Stoffelen
info@stoffelenbreda.nl
+31 (0)76-5217740

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
Dhr. Danny Wouters
info@thissen.be
+32 (0)3-2335418

Joba Leisure BV – Amsterdam
www.buffalo.nl
Dhr. Roy Budde
info@buffalo.nl
+31 (0)20-6675070

Café Camping Cafetaria “De Brug”
SS tt ..  SSeebbaass tt iiaannuuss ss tt rr ..  22   ••   55337733   AAEE  HHeerr ppeenn
TTee ll ..  00448866 -- 441111666688   ••   FFaaxx ..  00448866 -- 441166339911

www.camp ingdeb r ughe r pen .n l
in f o@campingdeb r ughe r pen .n l

“Ondertussen kan ik het BHR hotel in
Treviso als mijn huiskamer beschouwen.
Van de 9 Eurotours, een Nederlands re-
cord, die ik heb gewonnen zijn er 4 ver-
overd in dat hotel. Dit laatste Eurotour
toernooi was voor mij erg speciaal. Na
een moeizame start in de kwalificaties,
speelde ik vanaf de laatste 32 erg
goed. Na de winst op T rajdos (Polen)
met 9-8 voelde ik dat mijn beste spel en
break weer op ramkoers waren. Dat be-
wees zichzelf op de finaledag. In totaal
verloor ik maar 12 games in 4 wedstrij-
den. Het hoogtepunt was in de finale te-
gen Niels Feijen, waar ik 6 keer het ini-
tiatief niet weggaf op mijn eigen break.
(5x break&runs, 1x 9ball break). Door
deze prestatie bewees ik dat dit seizoen
de sterkste speler ben van Europa. En
dat voor de derde keer op rij. Supertrots
ben ik erop. Na de teleurstelling om niet
gekozen te worden voor de Mosconi

“Een supermooi einde van het jaar .” Zo omschrijft
Nick van den Berg zelf zijn recente prestaties. En dat
mag gezegd, deze laatste overwinning in Italië was al
de 3e zege dit jaar. Een zeldzaamheid. Mede hierdoor
werd ook de overall over winning van de Eurotour
binnengesleept. Eveneens voor de 3e keer op rij!

- Advertorial -

Nick van den Berg opnieuw winnaar Eurotour

Foto: EPBF/DK

http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
http://www.buffalo.nl
mailto:info@buffalo.nl
http://www.campingdebr
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom: Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Adam Keu T. Blomdahl nr. 4
van Euro 799,00  voor Euro 559,00

Keu koker 2 onder 4 top
Nieuwe collectie Euro 115,00
Nu met GRATIS Sang Lee krijt t.w.v. Euro 9,95

Buffalo Koker 2 onder 3 top
Euro 99,95

Incl. GRATIS krijt Sang Lee t.w.v. Euro 9,95

Buffalo De Luxe cue bag
zwart-blauw-rood, bruin Euro 47,50
Nu met GRATIS Sang Lee Krijt t.w.v. Euro 9,95

Adam Sublime tas   Euro 125,00
GRATIS een Sang Lee krijt erbij cadeau. t.w.v. € 9,95

Laperti Tas Euro 22,50

Masters 
Aanbieding

Mecstyle Billiard Glove+ 
Blue Diamond Krijt

Samen voor Euro 20,00

Speciale Biljartpoint Masters aanbiedingen

http://www.eureka-billard.nl
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Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2015 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2015 !

Snip Biljarts & Sportprijzen
De Mossel 15h - 1723 HZ  Noord Scharwoude 

t: 0226 320 654 - f: 0226 420 255m: 06 5120 1972info@dirksnip-biljarts.nlwww.dirksnip-biljarts.nl

District 

Delta Zuid-West

wenst u een

sportief en 

gezond biljart-

jaar toe.

Albert Heijn 

Van Rijn
wenst iedereen

een gezond 2015 !

KNBB Biljartpoint

Masters 2015
15 t/m 18 januariin Kaatsheuvel

Wenst u heel veel 

biljartplezier

Eredivisieteam

van Wanrooy transport

wenst het stichtingbestuur,

camping de Eekhoorn,

sponsor(s) en supporters

een gezond 2015

KNBB
Sectie Driebanden

Van Ierland

Assurantiën

•  alle verzekeringen •

•  hypotheken •

•  financieringen •

Wendelnesseweg 80

5161 ZB Sprang-Capelle

telefoon 0416-312143

fax 0416-313125

District 
Eem en 

Flevoland

DistrictBetuwe Veenendaalwenst alle leden eenGlorieus
2015!

®

®

Antwerpsesteenweg 109

2390 Malle

Tel. +32 (0)3 312 11 59

E-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

Wij wensen jullie 

een jaar vol vreugde, vriendschap, 

gezondheid en geluk.

Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 

2015

mailto:info@dirksnip-biljarts.nl
mailto:info@dirksnip-biljarts.nl
mailto:info@dirksnip-biljarts.nl
mailto:info@dirksnip-biljarts.nl
http://www.dirksnip-biljarts.nl
http://www.dirksnip-biljarts.nl
http://www.dirksnip-biljarts.nl
http://www.dirksnip-biljarts.nl
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be



