
AA pp rr ii ll   22 00 11 55

Lees verder op pagina 4

NK libre klein 1e klasse

Ronald van Geyt kampioen
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Het Nederlands kampioenschap libre klein eerste klasse leverde bij vereni-
ging Köster in Etten met Ronald van Geyt uit Hansweert een verrassende
winnaar op. De Belg is vooral bekend vanwege deelname aan de wereld-
bekers driebanden, samen met partner Sylvia Eckel. De speler van vereni-
ging Kwadendamme, thuisbasis Tapperij ’s Lands Welvaren, behaalde de
nationale titel met elf punten en een algemeen moyenne van 6.42.

www.burgmans-biljarts.nl
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5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

Burgmans Biljarts
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1500 m2 shop & showroom in Antwerpen
Ook online via www.amusement.be

/amusementbe

Ronald van Geyt. Foto: Paul Brekelmans

Van Geyt begon met een remise tegen
de uiteindelijke runner-up Ludy de Veth.
Vervolgens werd gewonnen en nipt ver-
loren. In ronde vier was er de cruciale
120-119 (19) winst op toenmalig onge-
slagen koploper Willie van Wessel. Aan-

sluitend versloeg hij ook Alex Mooiweer
en stond Ronald van Geyt met zeven
punten na vijf partijen plots bovenaan. Er
waren liefst vijf achtervolgers met slechts
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Libre klein 2e klasse 

Sjaak Cleven met maximale score 
tijdens NK in Lelystad

Biljartvereniging de Jol organiseerde in
Het Schouwspel te Lelystad de nationa-
le finale libre klein tweede klasse. Sjaak
Cleven uit Broekhuizenvorst zorgde in
de openingsronde met negentig caram-
boles na achttien beurten voor de kort-
ste partij en werd daarmee koploper.
Deze positie zou hij niet meer afstaan.
Na vijf ronden had hij de volle tien pun-
ten en een algemeen moyenne van
5.05. Zijn belangrijkste concurrent was
Ben Dudink met negen punten en 4.78.
Wesley Verhagen stond op de derde
plek. De Drunense speler van vereni-
ging Steeds Vooruit, café-biljart Molen-
vliet uit Waalwijk, beschikte over zeven
punten en 4.17. In deze sessie had
Jan Vink met negentig treffers na negen
pogingen voor de kortste partij van het
toernooi gezorgd. In de voorlaatste ses-
sie schakelde Cleven via 90-52 (14)
Verhagen definitief uit voor de titel.

Dudink redde het dankzij 90-87 na
twaalf omlopen nipt tegen Guus Slot.
De beslissing viel dus in de afsluitende
ontmoeting tussen Sjaak Cleven en
Ben Dudink. Met slechts één punt ver-
schil zou de winnaar Nederlands kam-
pioen zijn. Cleven liet er echter geen
twijfel over bestaan en na 90-73 na
slechts veertien beurten was het Wilhel-
mus voor hem. De kampioen kreeg ook
het beste algemeen moyenne van 5.38
en de hoogste serie van 37 op zijn
naam.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sjaak Cleven Vörs 14 5.38 37
2. Ben Dudink Horna 11 5.10 36
3. Wesley Verhagen Steeds Vooruit 9 4.26 35
4. Jan Vink Vink 6 4.24 36
5. Dirk van Rooijen Rappel 6 3.55 19
6. Jan ’t Hart DVO ’95 6 3.44 21
7. Guus Slot De Driehoek 3 3.95 30
8. Coos Blaauw Delfzijl 1 3.59 27

Foto: Trudie Yperlaan

Driebanden groot 2e klasse 27-29 maart

Nationale finale in Veenendaal
In Snooker- en Biljartcentrum Vink vindt
van 27 tot en met 29 maart het Neder-
lands kampioenschap driebanden groot
tweede klasse plaats. Ton van Heumen
voert met een gemiddelde van 0.700
de ranglijst aan. René Snijders van BC
Tegelen, thuisbasis café-biljartzaal Van
Tienen, bezet met 0.649 de derde plek
op de deelnemerslijst. Marcel van de
Heuvel verdedigt namens Thekes Her-
pen de kleuren van vereniging Net Mis.
Eerste reserve René Berg vult voor vere-
niging Midwolda ’79 de opengevallen
plek van Jan Kramer in. In deze klasse
zijn de moyennegrenzen 0.475 tot
0.650 en partijlengte vijfentwintig ca-

ramboles. Op de twee Eureka Biljarts
wordt vrijdag 27 maart om 15.00 uur
begonnen. Zaterdag en zondag is de
acquit om 11.00 uur. Het NK is te vin-
den aan Veenslag 78-80 en op een
steenworp afstand van NS station Vee-
nendaal West.  
Naam Vereniging Gem
1. Ton van Heumen De Rietlander 0.700
2. Wilco van Diemen De Plas 0.655
3. René Snijders BC Tegelen 0.649
4. Martijn Roefs NAS 0.646
5. Jo Pol GBC 0.643
6. Marcel van de Heuvel Net Mis 0.640
7. René Berg Midwolda ’79 0.633
8. Jeroen Moelard Stokkers 0.617

NK libre klein hoofdklasse jeugd

Volle buit voor Roy Reutelingsperger 

speler van het Limburgse Inaborg won
al zijn partijen. Toch moest Reutelings-
perger in de eindfase tot het uiterste
gaan om overeind te blijven. Nordin
van Gogh die op twee punten achter-
stand, met een beter gemiddelde, de
tweede plaats bezette gaf in de laatste
ronde Maik Bruil met een moyenne van
10.00 het nakijken. Leutelingsperger
daarintegen had de grootste moeite met
Jasper Schuurmans. Uiteindelijk won hij
met 90-74 en kon na een zucht van ver-
lichting de felicitaties in ontvangst ne-
men. Dennis Engelen van De Hazelaar
verzekerde zich in de laatste ronde
door winst op Leon Dudink ook een
plaats op het erepodium. Biljartvereni-
ging De Liefhebber was in Warmenhui-
zen verantwoordelijk voor het goed ver-
lopen toernooi.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Roy Leutelingsperger Inaborg 10 3.94 42
2. Nordin van Gogh ABC ‘t Töpke 8 4.62 59
3. Dennis Engelen De Hazelaar 4 3.44 28
4. Jasper Schuurmans ABC ‘t Töpke 4 3.34 25
5. Maik Bruil ‘t Heukske 4 4.97 35
6. Leon Dudink Horna 0 4.51 31

Nordin van Gogh, Roy Leutelingsperger en Dennis Engelen. 
Foto: Louis Reutelingsperger

Bandstoten groot 1e klasse 10-12 april

Nederlands kampioenschap in Aalten
Vereniging Kronenhuis organiseert van
10 tot en met 12 april het NK bandsto-
ten groot eerste klasse. Vooral Horna is
met drie deelnemers goed vertegen-
woordigd. In deze klasse gaan de moy-
ennes van 3.00 tot 7.00 en de partij-
lengte is honderd caramboles. Van vrij-
dag tot en met zondag wordt telkens om
11.00 uur begonnen. Plaats van hande-
ling is café de Driesprong aan Plein Zuid
12 in Aalten. Die plaats ligt in het oosten
van de provincie Gelderland (Achter-
hoek), tegen de Duitse grens. 

Naam Vereniging Gem
1. Sam van Etten Horna 6.15
2. Leo Koomen Entree 6.10
3. Gert van Beek The City/Dibo 5.88
4. Germ Bot Horna 5.26
5. Paul van de Wouw Carambole 5.12
6. Demi Pattiruhu De Ram 4.85
7. Marco van Dopperen RCN 4.65
8. George Kenter Horna 4.04
Res. 1. Roij van Raaij KBC 1911 4.19
Res. 2. Seppo Ehlen Wolfrath 3.73
Res. 3. Martijn Egbers Rembrandt 3.90

Libre klein topklasse jeugd 28 en 29 maart

Nationale finale in Almelo
In biljartcentrum Almelo aan Adastraat
39a vindt op 28 en 29 maart het NK li-
bre klein topklasse jeugd plaats. Met
moyennegrenzen van 11.00 tot 20.00
en 25.00 en hoger zijn er drie interval-
len. Te maken caramboles namelijk
250, 250 grote hoek of 350 grote
hoek. Laatstgenoemde is de opdracht
van Jordy Jong. Hans jr. Snellen staat
voor de opdracht van 250 punten grote
hoek. De overige vijf spelers gaan voor
225 treffers. ABC ’t Töpke uit het Lim-

burgse Afferden is met twee deelnemers
hofleverancier. Op zaterdag is het be-
gin om 11.00 uur en op zondag al om
10.00 uur. 

Naam Vereniging Car
1. Jordy Jong Horna 350 GH
2. Hans jr. Snellen JBV Amorti 250 GH
3. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 225 
4. Frank Diederen BC Maarland 225
5. Daisy Werdekker 't Centrum 225
6. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke 225

Dames libre 2e klasse gewest NON

Erna Dijkstra en 
Riek Sloot naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Erna Dijkstra Noorderling 10 1.76 13
2. Riek Sloot Van Otten 8 1.26 9
3. Karin van Os Sterrebos 8 1.28 8
4. Yanaika Elschot De Driehoek 6 1.17 6
5. Annie Hadderingh A en O 4 1.22 10
6. Ellen Valk Deventer '83 4 0.54 4
7. Carla Diek Marktzicht 2 1.07 5

De nationale titel in de hoofdklasse libre
jeugd ging naar een ongslagen Roy
Reutelingsperger. Deze zestienjarige
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NK 5e klasse bandstoten

Dick Nijland zegeviert op moyenne 
bij de Posthoorn in Maasdam

Vlnr: Elfriede Achten, Dick Nijland en Tonnie Coert

Ondanks twee nederlagen op de laatste
speeldag is Dick Nijland kampioen van
Nederland geworden in de vijfde klasse
bandstoten. Na vijf ronden stond de bil-
jarter uit Haarlo met tien punten op kop.
De enige dame in het gezelschap, El-
friede Achten volgde door twee remise-
partijen op twee punten achterstand.
Door de resultaten in de zesde ronde
werd het spannend. De helemaal uit
Heerenveen gekomen Frans Pordon
pakte eindelijk zijn eerste punten. Elfrie-
de Achten leed tegen Cliff Garrelds
haar eerste nederlaag en bleef op acht
punten staan. Tonnie Coert won zelf met
duidelijk verschil van koploper Dick Nij-
land en stond daardoor nog één punt
achter, maar had wel een aanzienlijk
beter gemiddelde. In de afsluitende ron-
de maakten Dick Nijland, Tonnie Coert
en Elfriede Achten met tien, negen en
acht punten nog kans op de titel.  
Tussen Achten en Nijland ging het eerst
redelijk gelijk op, maar in het tweede
deel van de partij nam Achten een voor-

sprong. Toen Coert tussentijds op de an-
dere tafel door verlies tegen Van der
Giessen zijn kans op de titel had ver-
speeld, was het voor Nijland duidelijk,
dat hij een kleine nederlaag kon heb-
ben. Zijn gemiddelde zou dan immers
beter dan dat van Achten. En zo ge-
beurde het, dat Elfriede Achten de par-
tij won en de tweede plaats veilig stel-
de. Doordat Dick Nijland de schade
had kunnen beperken kon hij ondanks
twee verliespartijen toch door bondsaf-
gevaardigde Arie Klomp als kampioen
van Nederland worden gehuldigd

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dick Nijland ‘t Heukske 10 1.12 8
2. Elfriede Achten BC Vors 10 1.02 7
3. Tonnie Coert Rhienderense BV 9 1.23 9
4. Eric van der Giessen ‘t Spatje 9 1.14 8
5. Cliff Garrelds De Babbelaars 6 0.94 6
6. Gerrit Moraal Telstar 4 1.03 9
7. Frans Pordon ‘t Centrum 4 0.78 6
8. Jacques Wielandt Halve Maan 4 0.75 6

NK kader 38/2 jeugd in Warmenhuizen
Bij Biljartcafé De Liefhebber aan de
Oudewal 25 in Warmenhuizen wordt
op 11 en 12 april de nationale finale
kader 38/2 voor de jeugd gehouden.
Van de zeven deelnemers dient alleen
de eerst geplaatste Jordy Jong van
Horna 150 caramboles te maken. De
andere zes onder aanvoering van Hans
Snellen jr krijgen 110 caramboles als
taakstelling. Daisy Werdekker is de eni-
ge vrouwelijke deelnemer in het gezel-
schap. Op zaterdag worden er vier ron-
den gespeeld en is de aanvangstijd

12.00 uur. Met de overige drie ronden
wordt op zondag om 10.00 uur gestart.
Er wordt op drie tafels Van den Broek
gespeeld.

Deelnemers
Naam Vereniging TMC
1. Jordy Jong Horna 150
2. Hans Snellen jr. Amorti 110
3. Daisy Werdekker ’t Centrum 110
4. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 110
5. Frank Diederen Maarland 110
6. Jeffrey van Hees ABC ’t Töpke 110

Bandstoten klein 1e klasse

Cor van de Groep heeft langste adem
op NK in Winschoten

Al in openingsronde van het NK band-
stoten klein eerste klasse stond de partij
tussen Cor van de Groep tegen de als
eerste geplaatste Anton Slof op het pro-
gramma. Van de Groep trok zich niets
aan van de deelnemerslijst en won met
100-79 na 25 beurten. Achteraf een
cruciale zege. Na vijf sessies had Cor
van de Groep dankzij de volle tien pun-
ten de koppositie. Theo van de Ven en
Anton Slof volgden op twee punten
achterstand maar Van de Ven had het
beste moyenne van iedereen. Hij ver-
loor echter vervolgens met 90-100 van
Bas Reedijk. Van de Groep bleek kans-
loos tegen de slechts tien kansen die hij
van Tonny van de Meerakker kreeg. An-
ton Slof profiteerde na een benauwde
100-92 zege op Theo Derksen. Cor van
de Groep stond voor de slotronde met
tien punten en 5.54 nog altijd aan de
leiding. Anton Slof had evenveel punten
en 5.03. Theo van de Ven en Tonny van
de Meerakker zaten met acht punten in
de wachtkamer. Van de Meerakker
maakte tegen Reedijk geen fout en ein-
digde met tien punten op de derde po-
sitie. Slof versloeg Willy Rooijendijk met
100-89 (16). Daardoor moest Cor van
de Groep tegen Theo van de Ven win-
nen en mocht hij enkele beurten meer
gebruiken dan Anton Slof. Van de
Groep voldeed in Sociëteit de Harmo-
nie in Winschoten aan deze opdracht

gezien de 100-88 (22) cijfers. Tonny
van de Meerakker realiseerde met 6.14
het beste algemeen gemiddelde. Ook
de hoogste serie kwam met 49 treffers
op zijn naam. Willy Rooijendijk zette de
kortste partij met 14.28 op het score-
bord. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cor van de Groep De Poedel 12 5.36 30
2. Anton Slof Harago 12 5.18 34
3. Tonny van de Meerakker HAS 10 6.14 49
4. Theo van de Ven De Oase 8 5.81 42
5. Bas Reedijk De Posthoorn 7 4.96 40
6. Willy Rooijendijk DOS '71 5 5.61 37
7. Jan de Bruin HWA 2 4.96 28
8. Theo Derksen Woezik 0 3.99 29

Vlnr: Tonny van de Meerakker (3), Cor van de Groep (1) en Anton Slof (2). 
Foto: Derk Boltjes

Van 17 t/m 19 april in Bergen op Zoom

NK hoofdklasse libre bij De Ponderosa
Café De Ponderosa in Bergen op Zoom
staat van 17 t/m 19 april geheel in het
teken van de nationale eindstrijd in de
hoofdklasse libre. Aan de Fluwelen-
broekstraat 45-47 spelen de acht fina-
listen partijen met een lengte van 150
caramboles. Torenhoge favoriet is de in-
middels gepromoveerde Frank Diede-
ren van BC Maarland, die met een mo-
yenne van 15.67 de lijst aanvoert. On-
der de deelnemers is ook Willie Sie-
mens, uitbater van Café Siemens in
Midwolda. Voor alle speeldagen staat
de aanvangstijd om 11.00 uur op de

agenda. Biljartvereniging SVW is belast
met de organisatie en Peter-Jan Rens is
wedstrijdleider.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Frank Diederen BC Maarland 15.67
2. Arie Roos Middelburg 11.00
3. Johan Koomen Entree 10.85
4. Nico Leijzer BV Köster 10.67
5. Frans Jutte Padoc 10.45
6. Joop Jordaan WBD 9.34
7. Willie Siemens Midwolda ’79 9.12
8. Theo Sanders Ons Tehuis 8.60

Driebanden groot 1e klasse 10-12 april

NK in Midwolda op bekend terrein
voor Eddie Siemens

Eddie Siemens heeft zich met een ge-
middelde van 1.211 als beste speler
geplaatst voor het NK driebanden groot
eerste klasse. In zijn thuisbasis café Sie-
mens aan Hoofdweg 230 te Midwolda
wordt de nationale finale van 10 tot en
met 12 april georganiseerd. Vereniging
Midwolda ’79 heeft dan de touwtjes in
handen. In de eerste klasse zijn de moy-
ennegrenzen 0.650 en hoger. Het aan-
tal caramboles is vijfendertig. Gezien
het deelnemersveld mag een mooi eve-

nement verwacht worden. Op vrijdag
10 april wordt om 15.00 uur begon-
nen. Zaterdag en zondag gaan de drie-
bandenspecialisten om 11.00 uur van
acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Eddie Siemens Midwolda ’79 1.211
2. Richard Dekker Maarschalk 1.170
3. Marcel Hopmans De Laan 1.100
4. Rob Mans BC Tegelen 1.065
5. Kay de Zwart Sprundel 0.976
6. John Schollink BCA 0.928
7. Wil Janssen DLS 0.893
8. Erwin de Groot De Viersprong 0.871
Res. 1. Stefan Lenting Carambole 0.857
Res. 2. Peter Vlaar Horna 0.825
Res. 3. Albert Kooistra N-joy 0.879

Eddie Siemens
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In Memoriam Berry van Cromvoirt
Op zaterdag 7 maart 2015 is op 68 ja-
rige leeftijd Berry van Cromvoirt uit
Waalwijk overleden. Hij was ruim 53
jaar lid van BSV en vervulde daar ook
diverse bestuursfuncties. Daarnaast
speelde Berry al meer dan 25 jaar twee-
de divisie in 's Hertogenbosch en Waal-
wijk. Hij behaalde één Nederlandse titel
bij het biljarten, namelijk in 1968 werd
hij nationaal militair kampioen. Het bil-
jarten werd Berry, net als zijn broers met
de paplepel ingegeven, want hij was
een van de zonen van het echtpaar Van
Cromvoirt uit café Molenvliet te Waal-
wijk. Velen kennen Berry als één van de
sportiefste spelers in de biljartersport.
Maar ook naast het biljartspel hield
Berry van veel andere plezierige bezig-
heden. Hilarisch waren dan ook de ver-
halen na het biljarten en in de auto na
een terugreis van een wedstrijd. De
mooiste herinneringen aan Berry, die altijd van een geintje hield, zullen hem
voor altijd en voor ieder die hem lief had levend houden. 
We gaan je missen "vriend en charmeur". Met dit verlies denken we in het bij-
zonder aan Adtoine, Edith en familie Van Cromvoirt en wensen ze allen veel
sterkte toe met dit verlies. 
Noteren: ”Vergeet deze bijzondere man en biljarter niet”.

Ronald van Geyt kampioen

één of twee punten minder. Van Geyt
toonde echter karakter en zette in de
voorlaatste sessie ook Hans Krähe met
120-96 cijfers na twintig beurten opzij.
Wie had verwacht dat de lijstaanvoer-
der een zware slotronde voor de boeg
had, kwam bedrogen uit. Ronald van
Geyt snelde in slechts tien beurten naar
de finish. Dat betekende met 12.00 mo-
yenne de beste partij van het gehele
toernooi. Ludy de Veth won met twee
punten achterstand het zilver. Regionaal
favoriet Willie van Wessel bezette de

laagste trede van het erepodium. Hij re-
aliseerde met 7.25 tevens het beste al-
gemeen gemiddelde. Ook de hoogste
serie van zestig kwam op naam van de-
ze deelnemer uit Wehl. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ronald van Geyt Kwadendamme 11 6.42 38
2. Ludy de Veth De Ketsers 9 5.47 39
3. Willie van Wessel Martin 8 7.25 60   
4. Alex Mooiweer De Bleistarte 8 6.39 37
5. Jan Samsom Rustoord 7 5.26 37
6. Jan Kok De Wurf 6 6.92 34
7. Ferry van Stralen Jacobswoude 5 5.81 39
8. Hans Krähe Paperclip 2 4.57 23

Vervolg van de voorpagina

(Advertorial)

ADAM keuen, een begrip bij spelers van jong tot oud, en van elk mogelijk niveau.
Maar zeker ook bij professionele spelers, in Nederland/België maar zeker ook
daarbuiten. Zo ook tijdens het WK driebanden voor landenteams onlangs in Vier-
sen. Beide deelnemers van team Tsjechië speelden met ADAM.

Team Tsjechië. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Martin Bohac, kampioen driebanden van Tsjechië, speelt met een reeds wat ouder
type ADAM Blomdahl. Daar is hij helemaal aan verknocht. Radek Novak heeft het
volledige vertrouwen in zijn ADAM “Dani Sanchez” Masterpiece. Ingedeeld in een
sterke groep met Turkije en Columbia, lukte het uiteindelijk helaas niet om de kwart-
finale te bereiken. Toch hebben beide spelers laten zien hun mannetje te staan in dit
internationale geweld. Chapeau!

Wilt u ook eens komen voelen waarom internationale toppers als Martin Bohac en
Radek Novak voor ADAM als hun materiaal hebben gekozen?
Ga dan naar uw lokale ADAM dealer in Nederland én België.
O.a. verkrijgbaar bij:

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

Buffalo.nl - Amsterdam

www.buffalo.nl
Dhr. Roy Budde
info@buffalo.nl
+31 (0)20-6675070

http://www.stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
http://www.buffalo.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
mailto:info@thissen.be
mailto:info@buffalo.nl
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Derde klasse bandstoten West-Brabant

Ricardo Rens van SVW 
ongeslagen naar titel
In zijn eigen clublokaal café De Pon-
derosa te Bergen op Zoom is Ricardo
Rens ongeslagen kampioen geworden
in de derde klasse bandstoten van het
district West-Brabant. Tijdens de ope-
ningsronde moest de als eerst geplaat-
ste Rick van Hassel de partij met twee
caramboles verschil aan Cees Lauwen
van De Kroon laten. Ricardo Rens
maakte tijdens zijn eerste partij al dui-
delijk wat zijn bedoeling was. Hij
speelde de kortste partij en maakte zijn
55 caramboles via een serie van
zestien in 20 beurten. Zowel Rens als
Jean Mailleur van Bellevue stevende on-
geslagen naar de laatste ronde, met in
hun kielzog Marco Scherbeijn van De
Ram, die na een slechte start herstelde
en Kruisstraatspeler Jack Rijsdijk. Rijs-
dijk liet op de laatste speeldag wat ste-
ken vallen en verspeelde hiermee een
plaats op het erepodium. Een slotpartij

dus tussen Rens en Mailleur. Ondanks
wat zenuwen heen en weer kwam de
wedstrijd goed op gang. Mailleur
maakte een serie van15 maar Rens
wist vlot te antwoorden met 14. Uitein-
delijk was het Ricardo Rens die met
55-44 de langste adem had. In zijn ei-
gen thuishaven werd hij de terechte
kampioen met een gemiddelde van
2,33 wat ook genoeg is voor promotie
naar de tweede klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ricardo Rens SVW 14 2.33 16
2. Jean Mailleur Bellevue 12 2.08 15
3. Marco Scherbeijn De Ram 8 2.04 15
4. Jack Rijsdijk Kruisstaart 8 1.77 15
5. Johan Heeren Baracuda 6 1.61 10
6. Cees Lauwen De Kroon 4 1.52 11
7. Rick van Hassel De Ram 3 1.75 19
8. Cees v/d Wegen DVP 1 1.38 8

Dames bandstoten bij De Ram

Linda Wagemakers blijft 
Lian van Dongen voor

Tijdens het bandstoottoernooi voor da-
mes bij De Ram in Roosendaal is Linda
Wagemakers net voor Lian van Dongen
geëindigd. Het was overigens een bij-
zonder toernooi, want zoals gebruike-
lijk moest alvorens te caramboleren mi-
nimaal één band geraakt zijn. Daar-
naast werd elke band die meer werd
geraakt beloond met een punt extra.
Om uit te spelen moest men wel exact
het benodigde aantal punten behalen,
was het totaal meer dan ging de laatste
beurt verloren. Het duurde tot midder-
nacht, alvorens de eindstand kon wor-

den opgemaakt. Maar liefst 23 dames
hadden zich ingeschreven.

Eindstand eerste tien
1. Linda Wagemakers
2. Lian van Dongen
3. Karien Schroevers
4. Jeanne Backx
5. Ella van loon
6. Lucia de Jong
7. Anneke van Agtmaal
8. Marga Maas
9. Marga Hey

10. Therja Maas

Fotograaf Peter van Dongen moest ervaren hoe moeilijk het is om 23 dames de
aandacht voor de camera te vragen.Zesde toernooi driebanden klein bij De Westhoek in Drunen

Gerard van Oorschot wint voor 
tweede keer Teun van Helden toernooi

Het is Gerard van Oorschot gelukt om
voor de tweede keer het prestigieuze
Teun van Helden toernooi bij De West-
hoek in Drunen te winnen. Nadat de
veertien deelnemers ieder vier partijen
hadden gespeeld, plaatsten de beste
acht zich voor de kruisfinales. Drie par-
tijen werden met duidelijk verschil afge-
werkt. Alleen Henk Beerens, die in de
voorronden alles had gewonnen werd
met slechts één carambole verschil uit-
geschakeld door Johan Mouwen. Ge-
rard van Oorschot, Johan Mouwen,
Frans van Bokhoven en Joop Marchal
plaatsten zich voor de halve eindstrijd.
Na deze halve finale konden zowel
Frans van Bokhoven als Joop Marchal
hun materiaal opbergen. Gerard van
Oorschot en debutant Johan Mouwen
konden met elkaar de strijd aanbinden

in de finale. Het was Van Oorschot die
de langste adem had en hij schreef
weer het toernooi op zijn naam.

Eindstand
Naam Gesp Gem HS
1. Gerard van Oorschot 7 0.775 6
2. Johan Mouwen 7 0.353 7
3. Frans van Bokhoven 7 0.423 5
4. Joop Marchal  7 0.496 6
5. Christ Schaafstra 5 0.398 4
6. Henk Beerens  5 0.337 3
7. Jan Merks  5 0.290 3
8. John Pieter Tyrrell  5 0.369 5
9. Hennie Kootkar 4 0.518 5

10. Peter Nederpelt  4 0.498 6
11. Stephan v/d Heuvel  4 0.292 2
12. Frans Klijn 4 0.240 3
13. Roy Snoeks  4 0.218 4
14. Ton van Ballekom 4 0.169 3

Vlnr: Frans van Bokhoven, Gerard van Oorschot en Johan Mouwen
Foto: John Pieter Tyrrell  

2e klasse driebanden klein Midden-Brabant

Finale bij De Molenvliet
Op 15, 17 en 18 april wordt bij café De Molenvliet aan het Laageinde 30 in Waal-
wijk de districtsfinale driebanden klein in de tweede klasse van Midden-Brabant ge-
houden voor het seizoen 2015-2016. De tien deelnemers spelen in twee poules van
vijf en de partijlengte is 25 caramboles. Op woensdag 16 en vrijdag 17 april be-
ginnen de partijen om 19.00 uur. Zaterdag 18 april wordt om 11.00 uur gestart.

Deelnemers poule A
Naam Vereniging Moy
1. Gerard Snoeren BSV 0.549
2. Anton de Ronde D’n Berg 0.540
3. Henk Kosters ’t Vosje 0.538
4. John van der Sanden BSV 0.484
5. Piet Kamp ’t Vaartje 0.417

Deelnemers poule B
Naam Vereniging Moy
1. Hans van Berge Henegouwen ’t Gelagh 0.545
2. Anton Smulders ’t Vaartje 0.543
3. Mart Moolenschot Euphonia 0.507
4. Mark Pijnenburg VOO 0.489
5. John Hoogmoed D’n Berg 0.479

2e klasse bandstoten West-Brabant

Michael Zwakenberg
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Michael Zwakenberg Bellevue 10 3.21 34
2. Rick van den Enden De Distel Biljarts 10 3.10 17
3. Piet van der Steen Het Blauw Eind 10 2.73 19
4. Mathieu Ververs SVW 8 2.64 19
5. Ad Coppens SVW 8 2.56 23
6. Piet Schets De Laan 6 2.46 15
7. Wilfred Buijzen Het Blauw Eind 2 2.26 18
8. Frans Vrolijk SVW 2 2.05 14

Derde klasse bandstoten gewest Zuid 1 in Roosendaal

Wesley Verhagen 
trotseert tegenstand bij De Ram

Met twee punten voorsprong is Wesley
Verhagen bij De Ram in Roosendaal ge-
westelijk kampioen geworden van Zuid
Nederland afdeling 1. De biljarter van
BSV, die zijn thuiswedstrijden speelt bij
De Molenvliet in Waalwijk, bleef twee
punten voor op zijn naaste belagers.
Verhagen moest alleen in de vijfde ron-
de een partij afstaan aan de als tweede
geëindigde Ricardo Rens. Thuisspeler
Marco Scherbeijn had in de eerste ron-
de een valse start gemaakt door van Ri-
cardo Rens te verliezen. Verder liet hij
tot en met de zesde ronde geen steek
meer vallen. Samen met Verhagen, die
ook tien punten had, ging hij met een
iets beter gemiddelde de finalepartij in.
Bij remise zou Scherbeijn dus de titel be-
halen. Het liep echter anders. Wesley
Verhagen bleek over de sterkste zenu-
wen te beschikken en maakte zijn kar-
wei in 21 beurten met 55-25 in zijn
voordeel af. Edwin Fluyt, die als voor-
laatste eindigde speelde in de slotronde
in dertien beurten uit, wat goed was
voor een partijgemiddelde van 4.23.
De hoogste serie van zeventien werd

gemaakt door Theo Freijzer.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wesley Verhagen BSV 12 2.20 16
2. Ricardo Rens SVW 10 2.48 15
3. Marco Scherbeijn De Ram 10 2.04 15
4. Ivo Vastré HMS 6 2.03 15
5. Theo Freijzer CBC 6 1.88 17
6. Jean Mailleur Bellevue 6 1.88 9
7. Edwin Fluyt D’eule 4 1.83 12
8. Arie v/d Hoven VegaBV 2 1.77 15

Vlnr: Marco Scherbeijn, Wesley Verhagen en Ricardo Rens. Foto: Peter van Dongen
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Voor o.a.:
• Mosselen
• Oesters
• Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

• Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
• Vis- of mosselmaaltijd
• Vissalades en schotels
• Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 • Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

Café De Ram
De bij café De Ram gevestigde verenigingen zijn:
-       BV De Ram
-       BV De Ram veteranen
-       BV Kalsdonk
-       BV Kempenaars

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

www.cafederam.com
Café De Ram is een gezellig buurtcafé met

3 biljarttafels van 2,30 m.
Er wordt gespeeld in de competities van:

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

-       Feesten en partijen
-       Koffietafels, diners, etc.
-       Recepties
-       Familiedag met gebruik van biljarts
-       Rik- en bolconcoursen

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Fax 0113-612773

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

Prof. Romeinstraat 17
www.deromeintilburg.nl • info@deromeintilburg.nl

013 - 542 41 37
Feestzaal • Poolen • Snooker • Darten • Biljarten

Kortom... ZORGELOOS GENIETEN
Openingstijden:
Maandag 13:00 - 00:00 uur
Dinsdag 13:00 - 00:00 uur
Woensdag 13:00 - 01:00 uur
Donderdag 13:00 - 01:00 uur
Vrijdag 13:00 - 01:00 uur
Zaterdag 13:00 - 01:00 uur
Zondag 12:00 - 22:00 uur

De Romein heeft:
7 Biljarttafels
- 2 officiële wedstrijdtafels
- 5 kleine wedstrijdtafels

14 Pooltafels

20 Dartbanen

Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

2 Gabriëls matchtafels • 3 tafels 2,30x1,15

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

ROOTHAERT BILJARTCENTRUM
D.J. Ji astraat 2 • 5042 MX Tilburg

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
http://www.deromeintilburg.nl
mailto:info@deromeintilburg.nl
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1e klasse libre gewest Zuid 1

Ronald van Geyt naar NK
In Sprang-Capelle is Ronald van Geyt
gewestelijk kampioen eerste klasse libre
geworden van de afdeling Zuid 1. De
biljarter van BV Kwadendamme speel-
de een regelmatig toernooi en bleef
twee punten voor op Piet Timmermans
en Anton Ista. Timmermans liet de hoog-
ste serie van 66 noteren en speelde in
negen beurten de kortste partij. Met het
behalen van de gewestelijke titel ver-
diende Van Geyt een ticket voor de na-
tionale finale in Etten.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ronald van Geyt Kwadendamme 12 6.36 36
2. Piet Timmermans Bellevue 10 5.92 66
3. Anton Ista DOS 10 4.82 41
4. George Ruymbeeck CBC 8 6.56 33
5. Joris Vastré HMS 6 5.17 52
6. Toon Vervoort HGL 6 4.13 32
7. Michel Goossens SVW 4 4.59 24
8. Francine van Yperen De Ram 0 2.96 19

2e klasse bandstoten district Rotterdam

Teus van Essen kampioen in Hoogvliet

Met een algemeen gemiddelde van
3.61 is Teus van Essen kampioen ge-
worden in de tweede klasse bandstoten
van het district Rotterdam. De biljarter
van De Posthoorn promoveert met dit
moyenne tevens naar de eerste klasse.

Al op de eerste speeldag had Van Essen
een kloof van twee punten geslagen op
de achtervolgers Rob Hogenbijl en Mar-
cel Kortlever. In de vierde ronde moest
Van Essen aantreden tegen clubgenoot
Kortlever en verloor in zeventien beur-
ten. Hogenbijl poetste door winst op Pa-
trick van Barneveld eveneens de achter-
stand weg, zodat drie spelers met zes
punten aan de slotronde begonnen. Si-
mon Smits had intussen tegen Ismail Sa-
ri zijn eerste succes geboekt en kon de
rode lantaarn opbergen. Marcel Kortle-
ver won in de finaleronde met gemak
van Sari en verzekerde zich hiermee
van de tweede plaats. Teus van Essen
kwam in de allesbeslissende confrotatie
met Rob Hogenbijl geen moment in de
problemen, won met 75-44 uit 22 en
kon de felicitaties in ontvangst nemen. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Teus van Essen De Posthoorn 8 3.61 28
2. Marcel Kortlever De Posthoorn 8 2.91 30
3. Rob Hogenbijl TOGB 6 3.00 20
4. Patrick van Barneveld De Posthoorn 4 2.53 16
5. Simon Smits De Rietlander 2 2.82 17
6. I. Sari Honky Tonk 2 2.28 22

Teus van Essen

2e kl. bandstoten NW Nederland

Huub Pijnacker 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Huub Pijnacker Prins Hendrik 10 2.81 17
2. Jim Anneveldt De Liefhebber 10 2.62 11
3. Jaap Middelie Kaper 10 2.36 20
4. Fred Augustijn MBSOV 9 2.21 16
5. Henk Buys Steeds Beter 7 2.00 14
6. Fred Schaafstra Lotus ’81 5 2.26 13
7. Jan Kant KOT 3 1.91 11
8. Rob de Lange Turnlust 2 1.64 14

Hoofdklasse libre West-Nederland

Joop Bodaan en Johan Koomen 
naar NK in Bergen op Zoom
Eindstand Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan Koomen Entree 12 10.85 89
2. René Visser SDS 11 7.14 57
3. Ab Lenaers Onder Ons ‘67 10 9.64 56
4. Frank Dekker DVO 7 7.72 51
5. Rob Korff BCS 6 7.44 48
6. Jeroen Kruyt Moddermannetje 4 7.39 62
7. Erwin Bastiaan Waterland 4 6.95 62
8. Frank Witterland Concordia 2 4.80 46

Eindstand Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Joop Bodaan WBD 11 9.34 54
2. Piet Verhaar W. van Alblasserdam 10 7.67 88
3. Ron Slichter WBD 8 8.11 55
4. Erik Winkster De Musketier 8 7.83 53
5. Kees de Bruyn 't Fort 6 7.23 65
6. Wim Zijderveld Amstelbron 6 6.81 43
7. Bert Mandemaker Schollevaar 5 7.53 97
8. Willem Wahlen ’t Fort 2 6.77 63

Ad Koorevaar 
zoekt een team

in Nederland 
en in België

Tel. 0621515897

Dames gewest West-Nederland

Janine Verkerk en
Mariëlla van den Eng
naar NK
Naam Vereniging Pnt Moy % Car
1. Janine Verkerk Amstelbron 10 1.78 91.74
2. Mariëlla v/d Eng Impuls 10 0.64 86.81
3. Karin Efferen Merwehof 8 2.33 88.72
4. Monika Hahn Musketier 8 0.87 81.63
5. Evelyne Kusters Hofplein 6 0.96 93.87
6. Els van Tol Jacobswoude 6 1.52 85.20
7. Siepie Ebbes ‘t Koetshuis 6 1.03 82.57
8. Audrey de Waard Merwehof 2 0.81 69.33

2e klasse bandstoten Midden-Brabant

Titel Maikel van der Donk
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Maikel van der Donk ’t Snoekske 10 3.17 16
2. Joris Vastré HMS 6 2.74 18
3. Gerard Snoeren BSV 6 2.61 19
4. Stephan van den Hooff Borduurhuis 6 2.45 13
5. Toon Vervoort HGL 2 2.19 10

Derde klasse bandstoten West-Nederland in Oegstgeest

Moyenne bezorgt Piet Koops 
gewestelijk kampioenschap

Kampioen P.Koops links voor op foto. Verslag en foto: Ben Duivenvoorde

In het fraaie biljartcentrum Oegstgeest claimde Piet Koops na een span-
nende finalestrijd tegen Tien Nguyen niet alleen de gewestelijke titel van
West-Nederland afdeling Noord, maar ook  de afvaardiging naar het
kampioenschap van Nederland.
De eerste speelavond zorgde al voor
een verrassing doordat de als eerste ge-
plaatste Paul Wansink in slechts achttien
beurten verslagen werd door districts-
genoot Jaap Molenaar. Zijn reactie was
om in te lijsten: in zijn volgende partij
een hoogste serie van 34 en winst in 13
pogingen. Helaas voor hem bleek dit
zijn enige winstpartij van het weekend
te zijn. Tien Nguyen overleefde als eni-
ge ongeslagen de eerste drie ronden
maar moest zich, na de gezamenlijke
lunch, gewonnen geven tegen Wim den
Heijer, die zelf ook al twee keer verlies
moest incasseren. De overige deelne-
mers wisselden allen ook verlies en
winst af en na de laatste ronde van de
zaterdag was de strijd voor de titel op
de zondag nog voor vijf deelnemers
open; Koops, Nguyen op acht en Den
Heijer, Roemer en Gosewehr op zes
matchpunten. 
In de eerste ronde van de zondag haak-
te Gosewehr af door verlies tegen Roe-
mer, won Nguyen van Wansink en ver-
overde Den Heijer zijn matchpunten
door winst op Koops die zelf echter nog
wel in de strijd bleef door zijn hogere
moyenne. Het verschil in matchpunten
(Nguyen alleen op 10) en moyenne

(Koops op 2,62) maakte duidelijk dat
de titelstrijd alleen tussen hen twee zou
gaan. 
De strijd tussen Koops (die winst nodig
had) en Nguyen (voldoende aan remi-
se) werd als laatste en in een arenasfeer
gespeeld. Tijdens de partij werd duide-
lijk dat de spanning een grote rol speel-
de en dat vergde ook relatief veel beur-
ten. Koops bleef echter steeds iets voor
en kon dit tot en met zijn laatste vijf ca-
ramboles in de 31 beurt volhouden. De
nabeurt voor Nguyen met een opgave
om nog 13 caramboles te maken mis-
lukte. 
Een einduitslag met vier deelnemers
op 10 matchpunten en het hoogste
moyenne voor Piet Koops bracht deze
de titel.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Koops Carambole 10 2.45 13
2. Tien Nguyen ‘t Boemeltje 10 2.18 17
3. Piet Roemer Hollandse club 10 2.18 14
4. Wim den Heijer BCO 10 2.08 11
5. Ronald Gosewehr Onder Ons ‘67 8 1.88 14
6. Jaap Molenaar Sombroek 4 1.94 13
7. Paul Wansink Wieringermeer ‘85 2 2.12 34
8. Gerrit Mulder De Opkomst 2 1.76 11

3e klasse bandstoten gewest NW-Zuid

Jan van Veen 
gaat nationaal
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Veen De Sport 11 1.97 13
2. Marcel Dorst Moerkapelle 9 1.87 9
3. Loek Zijlstra BCCD 9 1.77 10
4. René van Leeuwen Moerkapelle 7 1.91 11
5. Teun Looy Rietlander 7 1.62 10
6. Hans van der Hek De Tobbe 5 1.79 13
7. Rien van de Star Bij ’t Hof 4 1.63 10
8. Emile Havers ’t Spatje 4 1.61 13

Böhnke/v. Delftverhuur verplettert concurrent
Vlak voor het verschijnen van deze uit-
gave bereikte ons de uitslag van de top-
per in de vierde divisie poule 5 tussen
Böhnke/v. Delftverhuur en Corné v/d
Nieuwenhuizen Schilderwerken. De
twee titelkandidaten troffen elkaar op
camping De Eekhoorn voor een vier
punten wedstrijd. Met maar liefst 8-0
maakte de thuisclub duidelijk wie de

sterkste was. Patrick Oelp en Arie Her-
mans speelden in 37 beurten naar
winst. Omdat de huidige nummer twee
DKM Tools met twee punten achterstand
en een wedstrijd minder gespeeld ook
in de Oosterhoutse locatie is gevestigd,
lijkt het meer dan waarschijnlijk  dat
daar de champagne gaat vloeien.

Hoofdklasse libre gewest Zuid 1

Arie Roos en Frans 
Vrolijk naar NK
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arie Roos OBV 11 11.00 62
2. Frans Vrolijk SVW 10 10.21 112
3. Ad de Rooij VegaBV 8 11.31 78
4. Pieter Looren de Jong Triangel 6 8.94 136
5. Peter van Dongen De Ram 6 8.00 98
6. Martin van de Rijt De Hoef 6 6.81 35
7. Ricardo Rens SVW 5 8.29 39
8. Sjaak Westdorp VegaBV 4 7.65 55
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Zo jammer… 
ons –ouderen- team; 

tussen de 75 en 99 jaar 
is gestopt!!

Dus nu… is het biljart VRIJ op
maandag-middag-en-avond

en donderdag-avond. 

Interesse?
Bel naar Daan 0416-333788

Besoyensestraat 140 
5141AL Waalwijk 

CAFÉ - BILJARTCENTRUM

“DE WESTHOEK”
2 Match en 3 kleine tafels

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel.: 0416-373838

Uw gastheer en gastvrouw
Frans en Johanna

www.westhoekdrunen.nl
info@westhoekdrunen.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

6 carambole (4 groot - 2 klein) - 2 snooker - 9 pool
4 dartbanen

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
biljartcafé Jorissen

Raak um, Togo, Vsob & Tog,
Ampol, Escamp & Neptunis,

WBD & bv Jorissen 2000

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

de Posterij
Poolcafe

9 Pooltafels
2 Biljarttafels (1 match, 1 klein)
3 Snookertafels
3 Dartsbanen

Wij zijn nog op zoek
naar verenigingen!

Wilhelminalaan 2
4941 GK Raamsdonkveer

0162-222829

www.poolcafedeposterij.com
www.facebook.com/deposterij

Beste biljartliefhebbers,

We hebben dit jaar een bijzonder jubileum voor ons toernooi:               

25  jaar  SKIPPY - TOERNOOI
Graag zien we U als deelnemer aan ons toernooi. Het maakt niet uit of U lid bent van
een vereniging, enigste voorwaarde is dat U met een team van 3 spelers komt.
Op dinsdag 21 april gaan we van start met de 1e ronde.  U kunt voor verschillende avon-
den kiezen maar let wel op “vol is vol !!!” Per avond kunnen 5 teams spelen, dus is een
avond vol dan moet U uitwijken. Geef dus een reserve datum op.
Na de 1e Ronde is er een herkansingsronde, dus U speelt altijd op twee avonden. Daar-
na gaan we steeds verder met de beste teams om tenslotte 5 teams over te houden voor
de Finale op Zondag 5 juli. (nog even onder voorbehoud i.v.m. aantal inschrijvingen)

INSCHRIJVEN VÓÓR 20 APRIL              INSCHRIJFGELD  € 15,--  PER TEAM
Het onderstaande dient U op te geven:
Team naam: ...................…………………………………………
Spelers:    (voornaam voluit)
1. ..................................................... Moyenne libre .................. of driebanden ....................
2. ..................................................... Moyenne libre .................. of driebanden ....................
3. ..................................................... Moyenne libre .................. of driebanden ....................
Correspondentieadres: ...........................................................................................................
Speeldatum: ................................................  Reservedatum: ................................................
Telefoon: ………………........……….  E-mail: ……………......................................………
Indien van een speler geen libre moyenne bekend is mag U het libre moyenne uiteraard
ook schatten, U weet waarschijnlijk best hoe sterk een speler is. U mag eventueel ook
het driebanden moyenne opgeven. Nieuwe teams of teams met nieuwe spelers worden
altijd na de eerste ronde herzien.
1e RONDE: Dinsdag 21 april / Woensdag 22 april / Vrijdag 24 april

Dinsdag 28 april / Woensdag 29 april / Donderdag 30 april / Vrijdag 1 mei
Bij voldoende belangstelling wordt er een 3e week vastgelegd voor de 1e
ronde. Kunt U de eerste 2 weken niet, neem dan even contact op

Opgeven of insturen: Wil de Rooij, van Steenhuijsstraat 18, 5161 AH Sprang-Capelle
Telefoon 0416-313008 / mobiel 06-21134960 /
e-mail wilderooij@home.nl

www.bv-hms.nl

25 JAAR SKIPPY - TOERNOOI

Biljartvereniging  Houdt  Moedig  Stand
Clublokaal: Café “ De Witte Brug “ 

Nieuwevaart 36, 5161 AR  SPRANG-CAPELLE
(www.eetcafedewittebrug.nl)

Als u een feestavond
boekt, eventueel

gratis biljart demo.

Zanger &
Entertainer

Ad Koorevaar 
Tel: 0031621515897

E-mail: adkoorevaar@12move.nl

2e klasse bandstoten Delta Zuid-West

Ruymbeeck grijpt titel
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. G. Ruymbeeck CBC 12 3.58 20
2. C.W. Bonte DOS Oosterland 10 2.80 16
3. P.v.d. Berg Kwadendamme 8 2.71 21
4. J.de Punder ALM 6 2.71 32
5. L.van Boven VEGABV 4 2.32 19

http://www.eetcafedewittebrug.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.poolcafedeposterij.com
http://www.facebook.com/deposterij
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
mailto:wilderooij@home.nl
http://www.bv-hms.nl
mailto:adkoorevaar@12move.nl
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KNBB officiële
mededelingen

®

Persoonlijk Nederlands kampioenschap 
voor G-spelers 2015 klasse A en B
Zondag 7 juni 2015 organiseert Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten
(SG&GS) de 12e editie van het persoonlijk NK biljarten voor verstandelijk gehan-
dicapten. De toegang is vrij. Opening 10:15 uur. Prijsuitreiking rond 19:15 uur.

Locatie: Biljartcentrum Horna, Achterom 53, 1621 KR Hoorn

* Uiterste inschrijfdatum 24 mei 2015 
* Minimaal aantal te maken caramboles 7 
* maximaal 36 spelers op 9 tafels.

Per club kunnen 1 tot 6 spelers deelnemen, afhankelijk van het totaal aantal in-
schrijvingen. Per club is de speler met het hoogste moyenne zeker van deelname.
We willen graag dat zoveel mogelijk clubs vertegenwoordigd zijn. Doorgaans
kunnen 3 à 4 spelers per club meedoen. Alle biljarters spelen 5 wedstrijden van
maximaal 20 minuten. Dan gaan de beste 4 in de halve finale verder. Vervolgens
spelen de beste 2 de finale. 
We spelen in twee klassen. Er komen dus twee Nederlands Kampioenen. Spelers
met de hogere gemiddeldes worden ingedeeld in klasse A, de anderen in klasse B. 
De indeling wordt gemaakt na 20 mei. Uiteraard hoort iedereen snel daarna van
ons wie er mee kunnen spelen. Aantal te maken caramboles: zie databank op de
website van de KNBB / carambole / gehandicapten.

De afgelopen jaren hebben we sporters met een verstandelijke beperking bezig
gezien met een hartstochtelijke spelbeleving, met emoties ten overvloede en een
mate van sportiviteit en spelopvatting waar sporters zonder beperking  een voor-
beeld aan zouden kunnen nemen.
Het NK staat onder leiding van toparbiters die met hun professionele en onbaat-
zuchtige bijdrage telkens weer een belangrijk aandeel in het welslagen van dit
evenement hebben. Dit geldt net zozeer voor de vrijwilligers die de voorbereiding
hebben verzorgd en die de hele dag in touw zijn om alles op rolletjes te laten ver-
lopen.

Voor meer informatie: 
http://www.knbbcarambole.nl/pagina/p/10/i/10/gehandicapten.html
U kunt uw vragen richten aan het secretariaat van SG&GS: 
kloesunlimited@ziggo.nl

Evenementen KNBB, maand april 2015
Carambole
10 t/m 12 april Kader 38/2 2e klasse

Café biljart 't Oogh van Vlaerdingh, Vlaardingen
10 t/m 12 april Bandstoten Groot eerste klasse

Café de Driesprong, Aalten
10 t/m 12 april Driebanden Groot eerste klasse

Café Siemens, Midwolda
11 t/m 12 april Kader 38/2 Jeugd

Biljartcafé De Liefhebber, Warmenhuizen
17 t/m 19 april NK Libre klein hoofdklasse

Café Ponderosa, Bergen op Zoom
17 t/m 19 april Masters Biljart Artistiek

Café Mans, Marienberg
24 t/m 26 april NK libre klein dames (interval)

Sportfoyer De Hazelaar, Rosmalen
24 april t/m 3 mei EK's Carambole Brandenburg Brandenburg, Duitsland
24 t/m 26 april Bandstoten Klein 3e klasse

Clublokaal François Mingaud, Steenwijk

Driebanden
12 april Eredivisie Driebanden diverse locaties
18 en 19 april Kwalificatie coupe d'Europe drieb. Athene
24 april t/m 3 mei EK's diverse spelsoorten Brandenburg, Duitsland

Snooker
4 april Eredivisie Snooker speelronde 14 diverse locaties
12 april Nationale Snooker Ranking 7 Hippo Hilversum
18 april Eredivisie Snooker speelronde 15 diverse locaties
19 april Senioren en Damesranking 7 Westend Zaandam

Pool
12 t/m 22 april EK Pool Portugal

NK rolstoelbiljarten driebanden 

Jan Vos oppermachtig in Dongen-Vaart

Tijdens het eerste Nederlands kampi-
oenschap rolstoelbiljarten driebanden
was niemand opgewassen tegen Jan
Vos. De uitbater van ’t Vossenhol in
Daarlerveen had alleen in de finalepar-
tij zijn handen vol aan Rudy Rousseau.
Na 50 beurten zag Vos, met nog tien te
gaan, 25 treffers op zijn bord staan, ter-
wijl Rousseau met 15 caramboles er
nog één verwijderd was van de eind-
streep. Toch had Vos met een sterk eind-
schot de langste adem en finishte in
beurt 58 met een serie van vijf. Rous-
seau miste de gelijkmakende beurt, zo-
dat de titel naar Vos ging.  
Door de deelname van twee Belgische

spelers werd er ook
een Belgische kampi-
oen aangewezen.
Deze eer ging naar
de in Terneuzen wo-
nende Belg Rudy
Rousseau. Met een
algemeen gemiddel-
de van 0.951 onder-
scheide Jan Vos zich
duidelijk in het deel-
nemersveld. 
Toch mag de presta-
tie van Rousseau, die
eigenlijk een libre-
speler is niet onder-

schat worden. Volgens organisator Jan
Verspille zijn er gesprekken gaande met
de Belgische biljartbond om vanaf vol-
gend jaar een officieel gezamelijk kam-
pioenschap te organiseren.

Eindstand
Naam Woonplaats Pnt Moy HS
1. Jan Vos Daarlerveen 60 0.951 6
2. Rudy Rousseau Terneuzen 52 0.380 3
3. Jean Mailleur Stabroek 56 0.600 4
4. Henk Ras Breda 43 0.473 3
5. Jan Zagers Wernhout 50 0.408 5
6. Frans van Buel Kerkrade 44 0.343 3
7. Jan Verspille Breda 48 0.593 7
8. Koos van der Hoff Breda 24 0.142 4

Jan Vos

NK ankerkader 47/2

Ferry Jong zegeviert op moyenne 
bij De Hazelaar in Rosmalen

lend gemiddelde van
14.91 tegen Edwin
Zweers. Ferry Jong
was in de ontmoe-
ting met Vincent
Veldt wel succesvol
en nam twee punten
voorsprong. Jong
ging tegen Megens
met deze voor-
sprong en een aan-
zienlijk beter moyen-
ne op een fluwelen
zetel de finaleronde
in. Dat Megens uit-
eindelijk in vijf om-
lopen met 200-131
won, deerde Jong

niet. Hij had met een beter gemiddelde
de titel binnen. Thuisspeler Eric Dericks
had ondertussen door een overwinning
op Edwin Zweers zijn nul weggepoetst
en leverde de rode lantaarn in aan Gert
van Beek.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ferry Jong Horna 12 32.46 141
2. Lyon Megens Vriendenkring 12 29.34 191
3. Edwin Zweers De Jol 8 25.74 166
4. Jim van der Zalm Groene Hart 8 18.09 133
5. Vincent Veldt Onder Ons ‘67 8 13.57 89
6. Ronald Filippo BCO 4 9.82 61
7. Eric Dericks De Hazelaar 2 16.27 84
8. Gert van Beek BIOS 2 11.77 100

Horna speler Ferry Jong kon bij
De Hazelaar in Rosmalen als Neder-
lands kampioen in de eerste klasse an-
kerkader 47/2 worden gehuldigd. Jong
had net als Lyon Megens twaalf punten,
maar zijn hoger gemiddelde gaf de
doorslag. Megens liet in de eerste ron-
de met 191 de hoogste serie van het
toernooi noteren en nam dankzij de
winst in twee beurten op Vincent Veldt
meteen de leiding. Evenals Jong zette
hij de zegereeks voort tot en met de zes-
de ronde. Ondertussen stond de con-
currentie met Veldt en Zweers al op vier
punten achterstand. Voor Lyon Megens
was de zesde ronde dramatisch, hij ver-
loor in twaalf beurten met een teleurstel-

Vlnr.: Lyon Megens, Ferry Jong en Edwin Zweers. 
Foto: Frank van Rooij

Bondspenningmeester KNBB vertrekt
Arjan van der Horst heeft zijn ontslag als Bondspenningmeester ingediend. De re-
den is dat hij door zijn drukke zakelijke beslommeringen zijn bestuurstaken niet
meer kan uitvoeren zoals hij graag zou willen. Wij kijken terug op een intensieve
en prettige samenwerking, die geleid heeft tot herstel van de financiële positie van
KNBB en een sterke verbetering in de automatisering. De belangrijkste delen van
de jaarrekening 2014 worden door Arjan nog afgerond en de overige taken wor-
den voorlopig door de voorzitter en directeur waargenomen.
Op deze plaats danken wij Arjan voor zijn jarenlange inzet voor de biljartsport en
de inbreng en bijdrage die hij aan de ontwikkeling van de nieuwe KNBB heeft ge-
geven.

http://www.knbbcarambole.nl/pagina/p/10/i/10/gehandicapten.html
mailto:kloesunlimited@ziggo.nl
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Derde divisie driebanden poule 4

Michael Zwakenberg van 
De Distel Biljarts toont vorm
Speelronde 16
De Distel Biljarts – ’t Bierwinkeltje: 4-4,
Michael Zwakenberg speelde met
1.029 in 34 beurten uit. Bottles/de
Parel – Sprundel 3: 5-3, Theo Platjouw
was goed voor 0.945. 

Speelronde 17
’t Tapperijke – De Stene Brug: 4-4, Wim
de Kok was voor de gasten met 0.769
de beste speler. De Distel 4 – De Distel
Biljarts 5: 6-2, weer stak Michael Zwa-
kenberg (1.206) er met kop en schou-
ders bovenuit. ’t Bierwinkeltje – De Ge-
slootene Boom: 6-2, Voor de thuisclub
tikte Michael Vink 1.166 aan. 

Speelronde 18
De Stene Brug – Sprundel 3: 6-2, Wim de
Kok tekende voor 1.000. Bottles/de Parel
– Rob Jacobs Mannenmode: 4-4, bij de
bezoekers was Rinus Pankow (1.000) in
35 beurten uit. De Distel Biljarts 5 – ’t Tap-
perijke: 4-4, in 37 omlopen kwam Mi-
chael Zwakenberg tot 0.945.

Speelronde 19
Rob Jacobs Mannenmode - Bevelandse
Tafelridders: 4-4, Rinus Pankow en Mar-
tin Sturm zorgden voor de thuiswinst.
De Distel 4 - 't Bierwinkeltje: 6-2, Arie
Vink redde voor de gasten de eer.

Michael Zwakenberg

Eerste divisie driebanden poule 2

Koploper Burgmans Biljarts 
slaat aanval van Eekhoorn af
Burgmans Biljarts is
na negentien wed-
strijden lijstaanvoer-
der met 28 punten.
Zaterdagavond 21
maart werd concur-
rent De Eekhoorn op
een remise en dus
twee punten achter-
stand gehouden. Een
dag later verloor De
Distel Biljarts 2 thuis
in Roosendaal onver-
wacht van Jan Brock
Amusement.
Daardoor is de mar-
ge tussen Burgmans Biljarts en De Distel
Biljarts 2 nu één punt. Capelle/De Terp
2 degradeert naar de tweede divisie.  

Speelronde 16
Capelle/De Terp 2 – La Plaza Hoens-
broek 0-8. Rudy Persyn had onvoldoen-
de aan 1.333 want Mathy Monnissen
behaalde 1.500. Eekhoorn – De Vee-
markt 6-2. Frans van Kuyk maakte in
beurt 22 een prachtige slotserie van ne-
gentien en zette daarmee de 45-19
eindstand tegen Thorsten Frings op het
scorebord. Goed voor een moyenne
van 2.045. Jerry Hermans haalde op
bekend terrein uit via 1.551 tegen de
1.206 van Erik Vijverberg. 

Speelronde 17
Sprundel – FDV Jacoby/Schuler Cues 6-
2. Henriek Hanegraaf 1.800 klopte Jef-
frey van Nijnatten 1.240. Burgmans Bil-
jarts – Jan Brock Amusement 7-1. Mar-
co Janssen toonde zich een prima kop-
man middels 1.500 en reeks van elf. La
Plaza Hoensbroek – Eekhoorn 5-3. Roy
Zielemans 1.800 en Kenny Miatton
1.607 legden de basis voor de zege.
De remise van Mathy Monnissen tegen
Josep Mas was daardoor voldoende.
De Veemarkt – Steenwijk/Top Fisjh Urk
8-0. Dustin Jäschke bleek de beste via
1.451 en serie van tien. 

Speelronde 18
Jan Brock Amusement – Sprundel 4-4.
Kay de Zwart viel op met een reeks van
dertien. Twee weken daarvoor had hij
al een serie van tien gescoord. FDV Ja-
coby/Schuler Cues – De Distel Biljarts 2
4-4. Wesley de Jaeger tegen Jan Ar-
nouts werd een prachtige partij: 45-42
(26). Dat leverde respectievelijk 1.730

en 1.615 op. Voor Arnouts tevens een
serie van tien. Bij de gasten zette Dirk
Weeremans 1.551 in de boeken. Eek-
hoorn – ZFD/De Hazelaar 8-0. Frans
van Kuyk gaf met 1.500 weer eens het
goede voorbeeld. Constructor Staal-
bouw – De Veemarkt 6-2. Jan Posthumi-
us bleef met 45 uit 34 als enige onder
de vijfendertig beurten. 

Speelronde 19
Burgmans Biljarts – Eekhoorn 4-4. De
topper bij Hoeks-van Gompel in Bergeijk
kreeg met Marco Janssen 1.333 tegen
Frans van Kuyk 1.500 een mooie ope-
ning. Sven van Orshaegen maakte de 0-
2 achterstand ongedaan door John Roo-
vers met 45-37 (39) te verslaan. Burg-
mans Biljarts was na de pauze wederom
op achtervolgen aangewezen omdat Rik
van Beers ondanks 1.266 onderuit ging
tegen de Spanjaard Josep Maria Mas
Canadell die net als zijn kopman na der-
tig beurten aan de finish stond. Bert van
Manen zorgde voor de 4-4 door Wiljan
van den Heuvel met 45-29 (50) te ver-
slaan. ZFD/De Hazelaar – Steenwijk/
Top Fish Urk 6-2. Beste speler Therese
Klompenhouwer 1.184 bleef Rob Lam-
boo vijf caramboles voor. Sprundel –
Capelle/De Terp 2 7-1. Hier was het
Kay de Zwart die middels 1.216 het
goede voorbeeld gaf. La Plaza Hoens-
broek – De Veemarkt 0-8. De Duitsers
Thorsten Frings 1.551 en Dustin Jäschke
1.406 waren snel aan de eindstreep.
De Distel Biljarts 2 – Jan Brock Amuse-
ment 2-6. Voor de gasten kwamen Mar-
cel Krikhaar 1.607, Gert Jan Esvelt
1.097 en Dennis Hoogakker 0.918 tot
winst. Jan Arnouts beleefde weinig ple-
zier aan zijn winst met 1.500 en reeks
van negen.

Thorsten Frings van De Veemarkt. Foto: Ton Smilde

Plaatsen play-offs ingevuld

Twintigste ronde scherprechter 
in de eredivisie driebanden

De twintigste ronde in de eredivisie
heeft duidelijk gemaakt welke teams de
play-offs gaan spelen. Door het verlies
bij MCR/de Uitspanning verspeelde De
Distel Biljarts hun laatste kans. Biljartca-
fé Jorissen stelde hun plaats veilig door
een klinkende overwinning bij Capel-
le/De Terp. Pressplate Machielsen.fa
verzekerde zich van de eindstrijd door
winst bij Post Luchtkanalen in Rosmalen.
AEJ/Dalling en MCR/de Uitspanning
waren al eerder zeker van deelname.
Onderin is Capelle/De Terp reeds ge-
degradeerd. Naast Ripa Recycling en
Post Luchtkanalen maakt ook HCR Prin-
sen nog kans om volgend jaar een klas-
se lager te spelen.

MCR/de Uitspanning - 
De Distel Biljarts 7-1
Met de 7-1 overwinning heeft MCR/de
Uitspanning de weg naar de play-offs
voor De Distel Biljarts geblokkeerd. San-
der Jonen won eenvoudig van Jan Ver-
kijk. Richard Bitalis bleef met 50-50 uit
38 in evenwicht met John Tijssens. Zo-
wel de partijen van Dave Christiani te-
gen Gerwin Valentijn als die van Eddy
Leppens contra Jef Philipoom brachten
de nodige sensatie en spanning. Christi-
ani (1.923) maakte een serie van veer-
tien en wist uiteindelijk met 50-47 win-
nend af te sluiten. De prestatie van Va-
lentijn; 1.807 en een serie van elf is ze-
ker ook vermeldenswaardig. Leppens
won na een zenuwslopende  37 beur-
ten durende partij met slechts één ca-
rambole verschil van Philipoom. Hierbij
liet Philipoom wel een reeks van dertien
noteren.  

Capelle/De Terp - 
Biljartcafé Jorissen 1-7
Capelle/De Terp, dat met slechts drie
spelers kon aantreden, werd in eigen
huis terug verwezen naar de eerste divi-
sie. Hierdoor kwam Herman van Daa-
len voor de gasten niet in actie. Peter
van Lieshout verloor met 38-50 uit 43
van Jeffrey Jorissen, beiden maakten
een serie van negen. Dan Breur zette
met 1.468 en een serie van tien een pri-
ma partij neer, maar dat was niet vol-
doende om nationaal kampioen Jean
van Erp te stoppen. De Heeswijker deed
er met 1.562 nog een schepje bovenop
en maakte zijn 50 caramboles in 32
beurten. Als toetje serveerde hij een
reeks van elf. De partij tussen Martin
Spoormans en Glenn Hofman werd een
geweldig schouwspel. In 27 omlopen
eindigde men gelijk, wat voor beiden
resulteerde in een gemiddelde van
1.851. Spoormans realiseerde daarbij
een serie van dertien.

Van Wanrooy Transport - 
Ripa Recycling/Pearle 8-0
Op camping De Eekhoorn haalde de

thuisclub met 8-0 flink uit naar Ripa Re-
cycling/Pearle. Ad Broeders won met
50-43 uit 47 van Dion Bergmans en
Harrie van de Ven zette Jens van Dam
in 44 beurten opzij (50-40). Hoewel
Frank Martens zijn handen vol had aan
Ronnie Daniëls, kon hij met 50-47 (40)
toch winnend afsluiten. Kopman Kurt
Ceulemans speelde 1.785 en over-
klaste zijn landgenoot Francis Forton
met 50-37.

HCR Prinsen - A1 Biljarts 2-6
In Haarlo wist alleen Raymund Swertz
voor het thuisfront tot winst te komen. Hij
wees Addy Wienk met 50-22 uit 47
terug. Michel van Silfhout moest buigen
voor Henk Blauwblomme en Dave van
Geel zag Martien van der Spoel
(1.470) eerder aankomen. Anno de
Kleine was kansloos tegen Raimond
Burgman, die 1.785 liet noteren en ver-
loor met 31-50.

Post Luchtkanalen - 
Pressplate Machielsen.fa1-7
In Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
wist Wilco van Wijk zich kranig te we-
ren tegen Peter Ceulemans. Ceulemans,
die bij de pauze een 14-28 voorsprong
had opgebouwd, kreeg plotseling te
maken met een ontketende Van Wijk.
Tot twee keer toe zette Van Wijk succes-
vol de achtervolging in en wist zelfs als
eerste de 50 caramboles te bereiken.
Ceulemans kon de gelijkmakende beurt
met twee treffers optimaal benutten en
wreef de plooien strak. Frits Pijnenburg
verloor nipt met 47-50 van Raymon
Groot en Marc Celen moest de eer aan
Barry van Beers laten. Roland Forthom-
me rekende af met Davy van Havere,
het werd 35-50. 

Holland Mineraal - 
AEJ/Dallinga 3-5
Jelle Pijl kwam tegen Jean-Paul de Bruijn
verrassend sterk naar voren en kon op
een 44-34 voorsprong komen. De
Bruijn kwam met 48-49 in zijn voordeel
terug, maar moest toch toezien hoe Pijl
met twee de overwinning naar zich toe
trok. Frans van Schaik kon tot omloop
dertien nagenoeg op gelijke hoogte blij-
ven met Dick Jaspers, maar had geen
afdoende antwoord op de serie van ne-
gen die de Willebrorder lanceerde. Van
Schaik mocht Jaspers uiteindelijk met
32-50 uit 24 feliciteren. Stefan Spille-
man had na 35 pogingen een 32-28
voorsprong op Bart Ceulemans, maar
zag de Belg toch als eerste aantikken.
Met drie treffers in de nabeurt maakte
Spilleman gelijk. Stefan Galla presteer-
de tegen Frédéric Caudron goed en
had in zestien beurten een 27-18 voor-
sprong opgebouwd. Met een sterk
tegenoffensief wist Caudron (43-50 uit
30) toch de winst te pakken.

Dave Christiani 1.923 en een serie van 14. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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Nat. voorw. driebanden groot 1e klasse

Rob Mans met volle buit in 
biljartcentrum De Molen te Reusel
De nationale voorwedstrijden drieban-
den groot eerste klasse in biljartcentrum
De Molen te Reusel werden een prooi
voor Rob Mans. De speler van BC Tege-
len behaalde twaalf punten na zes par-
tijen en scoorde een moyenne van
1.065. Daarmee plaatste hij zich over-
tuigend voor het NK. Paul Valckx en
Hans van Lierop eindigden met zes pun-
ten respectievelijk als tweede en derde.
Mans had het beste gemiddelde, met ne-
gen caramboles de hoogste serie en via
1.400 ook de kortste partij. Het Neder-
lands kampioenschap wordt van 10 tot
en met 12 april gehouden bij café Sie-
mens in Midwolda. Zie voor de aankon-
diging elders in deze biljartkrant. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Mans BC Tegelen 12 1.065 9
2. Paul Valckx Inaborg 6 0.719 6
3. Hans van Lierop De Molen 6 0.699 5
4. Piet Smits DAB 4 0.713 5
5. Cock Ooms 't Klötske 2 0.651 6

Winnaar Rob Mans. 
Foto: Jan Rosmulder

Van 14 t/m 17 januari 2016 in Den Durpsherd in Berlicum

Masters driebanden weg uit Kaatsheuvel 

Den Durpsherd in Berlicum. Foto: Bart Coolen

Na twee succesvolle edities in De Werft te Kaatsheuvel, wordt de KNBB Bil-
jartpoint Masters volgend jaar van 14 t/m 17 januari in Berlicum gehou-
den. De reden van het vertrek uit het sprookjesdorp is de gedeeltelijke
sloop van het complex.
De gemeente heeft het pand, wat ei-
gendom was van SMC accomodatiebe-
heer, aangekocht en wil alleen de sport-
hallen met minimale horeca behouden.
De overige activiteiten zouden dan
plaats moeten vinden in het nabij gele-
gen en nieuw gebouwde “Klavier”. Ech-
ter volgens Biljart Evenementen Neder-
land, onder aanvoering van Harry Ma-
thijssen en Ad Smout, is dit geen pas-
send alternatief. “Niet alleen is de zaal
in oppervlakte kleiner en smaller dan
die van De Werft, maar ook de overige
faciliteiten stroken niet met de behoef-
ten. Daarbij komt, dat er nog geen dui-
delijkheid bestaat m.b.t. de exploitatie
van de horeca” weten de organisatoren
te melden. 

Als één grote familie
”De samenwerking met en de inzet van
de directie en medewerkers van De

Werft is altijd optimaal geweest. Als één
grote familie stonden ze samen met ons
volledig achter het evenement. Niets
was teveel en er werd alleen maar in
oplossingen gedacht.” beamen Smout
en Mathijssen. 
Ondertussen is in Den Durpsherd te Ber-
licum een nieuw onderkomen gevon-
den. Het complex beschikt over een
prachtige zaal met nabijgelegen kleed-
ruimten voor spelers en arbiters, evenals
regiekamer voor Kozoom, wedstrijdlei-
ding, organisatie etc. Na de gesprek-
ken die hebben plaatsgevonden is er
wederzijds vertrouwen en volop enthou-
siasme. Samen met de te bieden faci-
liteiten dus voldoende ingrediënten om
van De Masters 2016 weer een succes
te maken. “We hebben een nieuw thuis,
waar we het gevoel hebben in een
warm bad te worden ontvangen” aldus
beide organisatoren.

Vierde divisie driebanden poule 5

Felle strijd tussen DKM Tools en 
Böhnke/v. Delft Verhuur
In de kop van het klassement is een felle
strijd om de titel ontstaan tussen de huis-
genoten DKM Tools en Böhnke/v. Delft
Verhuur. Na negentien speelronden
staan beiden op 25 punten, terwijl Cor-
né v/d Nieuwenhuizen Schilderwerken
op één punt achterstand volgt. Eek-
hoorn 6, dat nog niet kansloos is, kijkt
op gepaste afstand toe.

Speelronde 16
Böhnke/v. Delft Verhuur – Eekhoorn 5:
4-4, Johan Aarts van De Eekhoorn be-
haalde in 30 beurten winst. DKM Tools
– De Romein: 6-2, Marc Luyten speelde
op bord vier in 33 pogingen naar de
overwinning. Corné v/d Nieuwenhui-
zen Schilderwerken – Eekhoorn 6: 4-4,
Frans Michielsen van de gasten was
met 0.714 het eerst klaar.

Speelronde 17
Eekhoorn 6 - Böhnke/v. Delft Verhuur:
3-5, Wim Rijvers van de bezoekers kon
na 39 beurten tekenen voor de winst.
DKM Tools – v.d. Brandt: 6-2, met
0.657 tekende Wilfred Tempelaars
voor de kortste partij. De Romein -

Corné v/d Nieuwenhuizen Schilder-
werken: 4-4, Peter de Wit trakteerde de
thuisclub op 0.961.

Speelronde 18
Böhnke/v. Delft Verhuur – De Romein:
1-7, de thuisclub verloor hiermee kost-
bare punten.  Corné v/d Nieuwenhui-
zen Schilderwerken – DKM Tools: 6-2,
John Verkooijen had als enige bezoeker
succes en kwam tot 0.925.

Speelronde 19
DKM Tools – Böhnke/v. Delft Verhuur:
4-4, John Verkooijen van DKM Tools
was in 29 omlopen met 0.862 het
snelst aan de meet. Setpoint 2 – Café
’t Vaartje: 4-4, Sjef Westenburger kwam
voor het thuisfront tot 0.862. Eekhoorn
6 – Café ’t Steegje: 6-2. Remco Gerrits
realiseerde 0.937, terwijl Piet den Rid-
der goed was voor 0.781. Eekhoorn 5
– Sun Control BV: 2-6. Maikel van Op-
dorp (0.882) zorgde voor de enige
thuiswinst. Corné v/d Nieuwenhuizen
Schilderwerken – v.d. Brandt: 2-6, een
verrassend verlies voor de titelkandi-
daat.

Vierde divisie driebanden poule 3

BC Capelle 7 heeft nog kans op ereplaats
Terwijl Merwehof In de vierde divisie
driebanden het kampioenschap binnen
heeft, maakt BC Capelle 7 nog kans op
een tweede plaats. 
Bij Café de Uitspanning werd in speel-
ronde zestien met 0-8 gewonnen, ter-

wijl een week later RSD/Kloens Bestra-
ting met 6-2 aan de zegekar werd ge-
bonden. De zegereeks werd in de acht-
tiende ronde voortgezet, toen men het
bezoek bij De Maasstad met 3-5 win-
nend afsloot. 

Vierde divisie driebanden poule 2

Jorissen 5 verstoort kampioensrace 
Boekbinderij Hoogendijk

In ronde zestien won Jorissen 4 met 6-2

van Café de Uitspanning, Eerste man
Henk Jorissen (0.769) vernederde Wim
Kokje met 30-10. Een week later was
de Haagse formatie weer succesvol en
bleef op bezoek bij De Does Trappen
met 2-6 aan de goede kant van de sco-
re. Rob Scholtes onderscheidde zich
met 1.153. Geheel onverwacht moest
titelkandidaat Boekbinderij Hoogendijk
in speelronde negentien  met 2-6 de
winst aan Jorissen 5 laten en verspeelde
daarmee kostbare punten.

Rob Scholtes 1.153. 
Foto: Henry Thijssen

Tweede divisie driebanden poule 3

Leider Thekes/Park Tivoli uit Herpen
met drie punten voorsprong 
Na negentien speelronden bezet The-
kes/Park Tivoli met 28 punten de eerste
plaats. De ploeg uit Herpen heeft een
marge van drie punten op Carambole,
Didden Distributie en HCR Prinsen 2. 

Speelronde 16
Zwiers Groot Keuken – Caudron Billi-
ardproducts 6-2. Riny Zwiers ging on-
danks 1.000 moyenne onderuit tegen
de 1.538 van Jos van Engelenburg.
Veemarkt 3/Pelgrom Speelautomaten –
HCR Prinsen 2 4-4. Voor de gasten be-
haalde Stefan Siegburg 1.000. Zusen-
Zo/De Veemarkt – BC Stokkers 2-6.
Wim Vredeveldt 1.212 redde de eer.
Didden Distributie – Thekes/Park Tivoli
4-4. De kortste partij kwam met 40 uit
35 op naam van Jurgen de Ruijter. 

Speelronde 17
Thekes/Park Tivoli – Veemarkt 3/Pel-
grom Speelautomaten 8-0. Jos Bongers

1.111 en Jurgen de Ruijter 1.093 wa-
ren duidelijk een maatje te groot. HCR
Prinsen 2 – Carambole 6-2. Carsten Läs-
sig 0.971 boog voor de 1.142 van Ste-
fan Lenting. De Haven – ZusenZo/De
Veemarkt 6-2. Met gemiddelde van
1.290 redde Henk van Mourik de eer. 

Speelronde 18
Zwiers Groot Keuken – De Haven 4-4.
Riny Zwiers won ondanks een serie van
elf die Peter Stakenburg produceerde.
BC Stokkers – HCR Prinsen 2 4-4. Ste-
fan Siegburg bleek dankzij 1.166 nog
altijd in goeden doen. 

Speelronde 19
Caudron Billiardproducts – Carambole
0-8. Stefan Lenting verzamelde de 40
caramboles na 34 beurten: 1.176. De
Haven – Didden Distributie 4-4. Voor de
gasten boekte Nicky van Venrooy moy-
enne van 1.290 na 40 uit 31. 

Gewest Zuid-Nederland

Damesfinale in
Bergen op Zoom
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Chantal Arntz ’t Kempke 12 1.89 14
2. Claudia v/d Berge De Herberg 12 1.47 8
3. Maddy Zeguers De Ketsers 8 0.90 7
4. Cor Dagevos De Ram 8 0.94 11
5. Carien Schuurmans ’t Klötske 6 0.69 4
6. Ria Heesters BVWG 6 0.70 6
7. Maria van Hoof De Zwaan 2 1.00 6
8. Anita Hazen SVW 2 0.44 5

LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook
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073 5031264

Zoals iedereen weet, wordt het met het
vorderen van de jaren minder met het
gezichtsvermogen. Dit begint meestal
reeds rond het veertigste levensjaar.
Heel vervelend voor de biljarter die

dens het recente NK 47/2 eerste klasse
in De Hazelaar te Rosmalen legde Lyon
Megens beslag op de tweede plaats.
Megens had een bril die men kon ver-
gelijken met een sportbril. Hij kwam in
contact met Patrick Derks en maakte een
afspraak met hem, die 30-45 minuten
duurde. Lyon Megens: ”Details zijn nu
duidelijk waar te nemen.” “Persoonlijke
oogmeting is maatwerk”, aldus Patrick
Derks. ”Ik kijk ook hoe een biljarter bo-
ven zijn keu staat. Iedereen heeft een
andere houding. Dit wordt per speler
bepaald. Sommige biljarters hebben
zelfs twee biljartbrillen. Eén voor 2.30
biljart en één voor matchtafel. ” Lyon
Megens is zo tevreden over zijn biljart-
bril dat hij nu via zijn blouse reclame
maakt voor Optiek & Hoortechniek
Derks. 

Een beter gemiddelde begint 
bij een biljartbril
De biljartbril van Derks Optiek & Hoor-
techniek is speciaal ontwikkeld voor het
biljarten. De bril is ultra licht, zit uiterst
comfortabel en ziet er ook nog eens
goed uit. De biljartbril bestaat uit: licht-
metalen veren (poten), onbreekbare gla-
zen, superontspiegeling, cleancoat en
een hardingslaag. De biljartbril is ver-

(Advertorial)

Foto Jan Rosmulder

Derks Optiek & Hoortechniek aan Markt 1D te Druten bestaat al bijna
twintig jaar. Vanaf 2010 heeft Patrick Derks zich gespecialiseerd in bil-
jartbrillen. Deze professionele biljartbrillen zijn een schot in de roos. Ge-
zien de vergrijzing in de biljartsport neemt de belangstelling niet alleen
uit Nederland toe. Ook Belgen en Duitsers weten de weg naar betere bil-
jartprestaties.

Ook Nederlands kampioen Lyon Megens nu ervaringsdeskundige

Veel interesse voor biljartbrillen 
Derks Optiek & Hoortechniek uit Druten

Foto Jan Rosmulder

het van de nauwkeurigheid moet heb-
ben. Zo ook Lyon Megens. Hij werd in
het seizoen 2014-2015 al Nederlands
kampioen in het libre groot eerste klasse
en ankerkader 57/2 hoofdklasse. Tij-

krijgbaar vanaf € 299,- inclusief gla-
zen. Omdat u bij het biljarten vanuit
een lage hoek over de keu kijkt, kijkt u
met een normale bril al snel over uw
glazen of tegen uw montuur aan. Dit
belemmert uw spel enorm. Bij een bil-
jartbril van Derks Optiek & Hoortech-
niek ontbreekt het montuur en zijn de
antislip neussteuntjes zo geplaatst dat
de bril hoger op de neus staat. Hier-
door heeft u vanuit iedere hoek onge-
hinderd zicht op uw spel! De biljartbril
wordt op maat gemaakt, aangepast
aan uw ogen, neus en oren. Derks Op-
tiek & Hoortechniek gaat een stap ver-
der met de biljartbril door een specia-
le 3D oogmeting aan te bieden. Hier-
mee wordt exact bepaald welke cor-
rectie het best bij uw favoriete spel
past. Deze door Patrick Derks ontwik-
kelde test is standaard bij de prijs in-
begrepen.
De levertijd is binnen één week en
Derks heeft een niet goed geld terug
garantie. Veel klanten voor biljartbril-
len schaffen tegelijk een multifocale
bril aan bij Derks. Men heeft dan het-
zelfde montuur, alleen een iets ander
model. Derks Optiek staat bekend om
zijn kwaliteit en service. Voor meer in-
formatie kan contact worden opgeno-
men via telefoon 0487-511630. Ook
de site www.derksoptiek-druten.nl ver-
schaft veel informatie. Een afspraak
maken kan ook online.  

Biljartspecialist Brabant
Bisschop Zwijsenstraat 75
5021 KA, Tilburg
www.biljartspecialist.nl
info@biljartspecialist.nl Antwerpsesteenweg 1092390 MalleTel. +32 (0)3 312 11 59

E-mail: info@verhoeven-biljarts.be
www.verhoeven-biljarts.be

Café

Ons Genoegen
Frans 

Adriaenssensstraat 121

2170 Merksem

03/644 79 81
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sympathie’

Karin 
Van Mierlo

Vrolijk Pasen van het      musement team

Vrolijk Pasen van het      hissen team
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JB FASHION
BILJART
KLEDING

Bestel tijdig voor het

nieuwe seizoen

Nieuwe design 2015
vanaf nu leverbaar

JB FASHION DE SPECIALIST VOOR BILJARTKLEDING VOOR NEDERLAND & BELGIË

JB Fashion - Specialist in kleding voor: Biljarten - Darten - Muziek en Horeca
Jules Verneweg 121, 5015 BK Tilburg, T: 0411-611166, M: 06-26544556, W: www.jbfashion.nl, E: info@jbfashion.nl

“Eindelijk! 
Door Cheqio ben ik 
minder gespannen en 
meer zelfverzekerd”

Jean-Paul de Bruijn

cheqio.com

F O R  P R E C I S I O N  S P O R T S

http://www.jbfashion.nl
mailto:info@jbfashion.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel
Beste biljartvrienden,
Fusie van KNBB en 
KVC/Nieuwe structuur
In de vorige edities van deze biljartkrant
en van de Nieuwsbrief driebanden heb
ik u telkens uitvoerig geïnformeerd over
de stand van zaken omtrent de fusie en
de invoering van de nieuwe KNBB struc-
tuur.  Deze structuurvernieuwing was
noodzakelijk door de in het verleden,
tussen de KNBB en KVC, gerezen me-
ningsverschillen over het financiële be-
leid van de KNBB en wegens de zeg-
genschap en bevoegdheden van de
secties: in het bijzonder van KVC, die
ca. 82% van de KNBB leden vertegen-
woordigt. De disciplines worden in de

nieuwe structuur, immers, in het bonds-
bestuur vertegenwoordigd. Bovendien
is het wenselijk, als teken van goed
sportbestuur, om te werken aan een
structuur met één bestuurslaag, waar-
door de structuur dan beter aansluit bij
de eenheid van bestuur en beleid.

Vooruitzichten
Zaterdag 28 maart a.s. vindt dan ook
de uitgestelde ledenvergadering plaats
van KVC. Deze vergadering is het ver-
volg op de ALV van KVC van 22 no-
vember 2014, waarin de KVC-begro-
ting 2015 door de ALV werd afge-
keurd. Het bestuur en de penning-
meester van KVC kregen de opdracht
van de ALV om de begroting te herzien,
die sluitend werd gemaakt door dek-
king uit de algemene middelen en con-

®

tributiebegroting van 2,00 euro, met als
uitgangspunt te bezuinigen in de uitga-
ven. Met andere woorden: geen dek-
king vanuit de algemene middelen en
geen contributieverhoging. Op 28
maart ligt de begroting die aan deze
voorwaarden voldoet aan de leden van
KVC voor.

Voortschrijdend inzicht
Omdat het proces om tot een sluitende
begroting te komen moeizaam verliep,
is er bij enkele districten twijfel ontstaan
over de fusie en het toekomstig finan-
cieel beleid van de KNBB. Ondanks de
positieve gewestelijke overlegrondes
met de districten heeft het begrotings-
proces en andere recente aspecten som-
mige bestuurders doen twijfelen over de
noodzaak - met deze verdeeldheid van
inzichten en omstandigheden - om nu
de fusie aan te gaan.

Positie van het sectiebestuur 
driebanden
Het sectiebestuur driebanden en de sec-
tieraad driebanden hebben eerder de
steun voor de fusie uitgesproken. Het
sectiebestuur onderschrijft de vereni-
gingsdemocratie en dat de fusie alleen
kan doorgaan als de ALV van KVC, die
na de fusie over ca. 82% van de stem-
men in de ledenraad beschikt, bij voor-

keur unaniem, maar in ieder geval met
een voldoende meerderheid van de
stemmen, instemt met de fusie. De ALV
van KVC is nu aan zet. 28 maart a.s.
zal gestemd worden over het wel of niet
- onder de omschreven omstandigheden
– doorgaan met de fusie en als conse-
quentie met de ontbinding van KVC als
vereniging met rechtsbevoegdheid. Aan-
sluitend vindt op 28 maart de bonds-
raadvergadering plaats die, afhankelijk
van het resultaat van de stemming van
de ALV van KVC, de dan te volgen koers
mede zal bepalen. Omdat deze uitgave
van De Biljart Ballen vóór de ALV van
KVC en bondsraadvergadering ver-
schijnt, leek het ons opportuun om u uit
eerste hand over deze aspecten te infor-
meren. Wij zullen u via nieuwsbrief en
publicaties op de website informeren
over de uitkomst en het vervolg.

Algeheel rookverbod bij horeca en 
openbare ruimte.
Al geruime tijd is het aspect roken in de
biljartzaal een punt van discussie, en bij
sommige spelers en publiek van erger-
nis geweest. Reglementair moeten we
ons conformeren aan de wetgeving
over het rookverbod. De situatie is thans
zo dat er geen dispensatie meer wordt

Grand Prix stand na Vlaardingen
VLAARDINGEN/ROSMALEN – De eer-
ste Grand Prix van dit jaar, in ’t Oogh
van Vlaerdingh in Vlaardingen met Dick
Jaspers als winnaar, werpt zijn scha-
duw alweer vooruit. KNBB-wedstrijdlei-
der Henny Wezenbeek heeft inmiddels
al 112 inschrijvingen binnen voor het
tweede Grand Prix toernooi, dat in De
Hazelaar in Rosmalen wordt gespeeld
van 1 tot en met 13 juni. De inschrijving
sluit op 19 april.

De eindstand van de Grand Prix in
Vlaardingen zijn wij u nog schuldig:
1. Dick Jaspers 2.352  

2. Frans van Schaik 1.309
3. Barry van Beers 1.555
4. Dave Christiani 1.207
5. Raimond Burgman 1.903
6. Jean van Erp 1.809  
7. Jeffrey Jorissen 1.391
8. Glenn Hofman 1.330
9. Jean Paul de Bruijn 1.445

10. Huub Wilkowski 1.410
11. Martien van der Spoel 1.372
12. Ad Koorevaar 1.253
13. Adrie Demming 1.183
14. Therese Klompenhouwer 1.112
15. Roland Uytdewilligen 0.980
16. Albert Kooistra 0.914

Eerste World Cup in Egypte
LUXOR – De eerste World Cup van dit jaar, in Luxor (Egypte) krijgt in het
hoofdtoernooi tenminste twee Nederlanders aan de start. Dick Jaspers
(zesde op de wereldranglijst) en Jean Paul de Bruijn (elfde op het moment
van de peildatum) behoren tot de twaalf geplaatste spelers.
Het toernooi aan de boorden van de
Nijl krijgt in totaal 138 spelers aan het
vertrek met vooral veel spelers uit het
gastland Egypte en Turkije. De wildcard
spelers zijn de Aziatische kampioen
HaengJik Kim, Filippos Kasidokostas,
Amerikaans kampioen Pedro Piedra-
buena, Sameh Sidhom en Riad Nady.
De World Cup van Luxor, die vorig jaar
voor het eerst op de kalender stond,
wordt gespeeld in het Sonesta St. Geor-
ge. Frédéric Caudron won de vorige
editie in een finale tegen Torbjörn Blom-
dahl. De Koreaanse wereldkampioen
Sung-Won Choi voert voor het eerst de
deelnemerslijst aan van een World-Cup.
Hij leidt de ranking samen met Eddy
Merckx (beide 313 punten). Daarna
volgen in de top twaalf van geplaatste

spelers: Frédéric Caudron, Torbjörn
Blomdahl, Marco Zanetti, Dick Jaspers,
Jae Ho Cho, Tayfun Tasdemir, Dong
Koong Kang, Dani Sánchez, Jean Paul
de Bruijn en Roland Forthomme.
De World Cup cyclus voor 2015 be-
staat voorlopig uit vijf toernooien: na
Luxor wordt later dit jaar gespeeld in
Porto, Hochiminh, Guri en Hurghada.
De Nederlanders die verder naar Luxor
reizen zijn: Therese Klompenhouwer,
Karina Jetten, Wiet Kaethoven, Sylvia
Eckel en Ronald van Geyt. Therese
Klompenhouwer, die in de World Cup
in Guri het hoofdtoernooi haalde, speelt
in de Pré kwalificaties onder meer tegen
de Koreaan Tae Soo Lim. Het hele toer-
nooi wordt van 29 maart t/m 4 april
rechtstreeks uitgezonden door Kozoom.

Brabander organiseert Crazy Billiards toernooi

Dick Jaspers op de gekke toer

ROSMALEN - De veelvoudige
Nederlands kampioen en drievou-
dig wereldkampioen Dick Jaspers
nodigt biljarters van alle rangen en
standen uit om mee te doen aan
zijn Crazy Billiards toernooi. De
Brabander gaat zelf de rol van or-
ganisator spelen in een toernooi
waarin niets te dol is.
Het Crazy Billiards toernooi wordt
op één dag verspeeld, op 20 juni in
De Hazelaar in Rosmalen. Jaspers
gokt op 128 inschrijvingen. Het
toernooi in vogelvucht: korte partij-
tjes naar vijftien punten, knock-out
vanaf de eerste ronden en een flin-
ke prijzenpot. Voor een serie van
elf wordt een premie van vijftig eu-
ro uitgeloofd, maar na het twaalf-
de punt is de speler weer alles
kwijt. De speler met de meest ludie-
ke outfit krijgt een premie van 250
euro.
Dick Jaspers, zelf het toonbeeld van de
net geklede biljarter, vindt het prachtig
om zoiets te organiseren. Jaspers: ,,Je
zou denken dat het helemaal niks voor
mij is, maar ik loop er al lang mee be-
zig. Veel mensen verzamelen op één
dag, korte partijtjes spelen, de betere
spelers tegen mindere spelers en toch ie-

dereen kans om te winnen. Dat moet de
opzet van het toernooi worden.''
Alexander Remi, de persoonlijke spon-
sor en vriend van Jaspers, is één van de
drijvende krachten achter het initiatief.
De 42-jarige Brabander uit Den Bosch,
directeur van het IT-bedrijf Emma Solu-
tions: ,,Dick belde me op een dag en
vertelde me met welke plannen hij rond-
liep. Het idee komt van hem, ik heb er
mijn 'crazy' gedachten over laten gaan
en we zijn het daarna samen verder uit
gaan werken.''
De sponsor en de biljarter vormen een
aardige combinatie. Alexander: ,,Dick
is heel serieus in zijn sportbeleving en ik
ben een beetje crazy. Zo vullen we el-
kaar aan. Ik kan voor Dick best ook wat
betekenen op het gebied van mental co-
aching, omdat het tijdens een toernooi
nogal eens voorkomt dat het wat rom-
melt in zijn hoofd. Ik probeer hem over
die momenten heen te helpen.''
Het Crazy Billiards toernooi wordt op
de kleine tafel gespeeld en is een uitda-
ging voor alle spelers die eraan mee-
doen. Jaspers: ,,Er zijn misschien wel
500 of 600 spelers in Nederland die
één gemiddeld op de kleine tafel spe-
len. Voor deze spelers zijn geen grote
wedstrijden. Ik wilde op dat gebied ge-
woon iets doen met mijn naam en mijn
contacten. Mijn eerste inzet was dat het
spannend en spectaculair moest zijn en
dat iedereen kans heeft om te winnen.''
De inschrijving is vijftig euro, die na
twee gewonnen partijtjes al is terugge-
wonnen. Daarnaast is er een flinke prij-
zenpot voor de uiteindelijke winnaars.
Dick Jaspers: ,, Alles zal anders zijn
dan bij gewone toernooien en partijen:
geen inspelen, een eendaags toernooi,
geen arbiters in de eerste ronden, grote
bonussen en geen verplichte kledingeis.
Daarom heet het terecht ook Crazy
billiards toernooi.''
Het toernooi wordt gespeeld op zater-
dag 20 juni en is natuurlijk opengesteld
voor spelers van elk niveau. Inschrijven
kan via de website www.crazy-billi-
ards.nl. Daar worden de regels verder
toegelicht.

Voor vervolg zie pagina 15

http://www.crazy-billi-ards.nl
http://www.crazy-billi-ards.nl
http://www.crazy-billi-ards.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN Voedingssupplement en precisiesport

Niet meer zweten, niet meer trillen
maar gewoon winnen
Concentratie, alertheid, goed in balans
zijn, de ingrediënten die nodig zijn als
je een precisiesport beoefent. Al ben je
nog een zodanig geoefende speler, er
zijn vaak toch nog trillende handen,
zweetdruppels op het voorhoofd en wat
al niet meer, zeker als je een belangrij-
ke wedstrijd moet spelen. De een medi-
teert, de ander neemt bijvoorbeeld een
energiedrankje, allemaal om wat rusti-
ger de wedstrijd in te gaan. 

Sinds januari van dit jaar hoeft men niet
meer te wikken of te wegen, sinds het
Middelburgse bedrijf Cheqio BV een
voedingssupplement op de markt heeft
gebracht. En daar komen de gedachten
misschien als men dit leest ‘wat zou dat
kunnen helpen?’ De eerste reactie van
Masters- winnaar 2015, Jean van Erp
liegt er niet om. Reden om dan ook
even zijn ervaring in het  kort te om-
schrijven: “Voor mij is het duidelijk, voor
de Masters ben ik het nieuwe concen-
tratieproduct Cheqio gaan gebruiken. Ik
zeg dit niet omdat ik de Masters heb ge-
wonnen, maar dit product heeft echt
fantastisch gewerkt op mij, mijn concen-
tratie was beter dan ooit, ook in de fi-
nale en tijdens de partij tegen Dick Jas-
pers. Ik heb werkelijk geen een stres-
smoment gevoeld en kon onder alle om-
standigheden normaal afstoten, iets wat
ik echt nog nooit eerder gevoeld heb!”
Zo geeft ook Jean-Paul de Bruijn, derde
op wereldkampioenschap in Zuid-Ko-
rea weer, dat hij misschien wel dankzij
Cheqio zo ver is gekomen, ‘wie zal het
zeggen, misschien was ik zonder ook
zo ver gekomen? Duidelijk is wel dat ik
mij op spannende momenten wel heel
erg rustig voelde. Ik was niet op zoek
naar een concentratiemiddel, maar vind
het wel prettig dat het er nu wel is”. 

Voorbeelden liegen er niet om
Wat is er aan de hand met de Neder-
landse biljarters? Als we tien dagen na
de Masters in Kaatsheuvel kijken, zijn
de moyennes van topspelers plotseling
omhoog geschoten. Ook de Grand Prix
in Vlaardingen stond op zeldzame
hoogte. Een van de redenen om ook de
reactie van Sander Jonen even weer te
geven. De 41-jarige Jonen die een klein
jaar geleden getroffen werd door een
kaaktumor, onderging een zware ope-
ratie. Maar na dit alles is de razend-
snelle comeback van de tweevoudige
wereldkampioen kunststoten wonder-
baarlijk te noemen. Sander Jonen zegt
opgelucht en blij te zijn met zijn diverse
overwinningen die hij inmiddels heeft
behaald, nadat hij amper een jaar lang
niet aan toernooien heeft kunnen mee-
doen. Een teken dat zijn vorm weer
terug is en ik daarvoor niet veel extra
training nodig heb gehad. Ik voelde mij
echt het hele weekend super en heb zelf
drie partijen boven de tachtig gespeeld,
dat is natuurlijk uitzonderlijk hoog”. Jo-
nen bekende net als Van Erp na de
Masters, dat hij vanaf drie dagen voor
de Grand Prix het middel Cheqio heeft
ingenomen en zegt daarbij dat hij nog
nooit zo
geconcen-
treerd en
daarbij re-
laxed is
geweest. 
De voor-
beelden
liegen er
niet om,
wat is dit
wonder-
middel ?
“In ieder
geval een
dopingvrij
middel 

zeggen Rudy Loontjens en Nico Smeets,
die het bedrijf runnen. We hebben
testen gedaan op topsporters in onze
doelgroep, om dit even toe te lichten:
niet alleen biljart -pool of snooker, maar
ook darts, bowling, boogschieten, golf
en zelfs bridge –poker enz. Na jaren
van voorbereiden en testen kunnen we
dit eindelijk op de markt brengen. Het
idee ontstond eigenlijk toen we de volle
rekken van supplementen voor de actie-
ve sporters zagen en vreemd genoeg
was er niets te vinden voor concentra-
tiesporten”. Reden temeer voor Loon-
tjens en Smeets om drie jaar geleden de
handen ineen te slaan en de diverse
specialisten  in binnen –en buitenland te
contacteren. Hierna kregen ze onge-
veer 25 producten te testen met een uit-
gebalanceerde innovatie precisie for-
mule die  als basis zou gaan dienen
voor de huidige producten.

Wat zit er allemaal in? 
Cheqio wordt geleverd in capsules of in
blikjes om te drinken. De bedoeling is
dat je geconcentreerd raakt, maar niet
na een paar uur in slaapt valt, het pept
dus op, maar op een aanvaardbare
manier. Vaak betreft het toch een hele
wedstrijddag. De belangrijkste ingredi-
ënten van de capsule zijn: Ashwagan-
da, ViritivaIGinkgo biloba extract.  Voor
het drankje zijn de belangrijkste be-
standdelen: Saffraan, Lactium en Mag-
nesium.
De inname van de capsules gebeurt
vanaf drie tot vijf dagen voordat een
prestatie geleverd moet worden en op
de bewuste dag zelf. Het drankje kan
tijdens een lange wedstrijd genuttigd
worden, maar niet als dorstlesser. Het
product staat in de database van het
Nederlands Zekerheidssysteem Voe-
dingssupplementen Topsport. “Wie het
inneemt wint niet gegarandeerd”, zo
zeggen Loontjens en Smeets eerlijk.
Loontjens –eigenaar van het bijna hon-
derd jaar oude bedrijf Loontjens Biljarts
en de Belg Nico Smeets, willen mensen
geen rad voor ogen draaien met mooie
beloften, maar wel de resultaten laten
zien die dit uitgebalanceerde middel
heeft opgeworpen. Ze zijn dan ook
overtuigd van het feit dat met dit middel
wordt bijgedragen aan de prestaties en
de balans van de sporter. 
De mooiste binnenkomer voor deze he-
ren is de prestatie die Martin Horn de
afgelopen weken leverde. De Duitser
won in de Belgische competitie van
Caudron en Blomdahl met gemiddeldes
van boven de 2.000. Horn won tegen
Burgman in 16 beurten met 50-20, ver-
sloeg Caudron met 50-37 uit 22, won
van Forthomme in 17 omlopen met 50-
30 en zette Blomdahl met 50-37 (22)
buitenspel.  
De Europese poolspelers wonnen de
Mosconi Cup, Jean Paul de Bruijn werd
derde op het WK driebanden. Ook de
vele vele anderen, die als tester Cheqio
gebruikten presteerden boven hun ni-
veau. Wij zouden daarom ook hard
willen uitroepen: “NOTEREN”!  

Van 21 t/m 24 mei in De Koutershof 

Nationale bekerfinale driebanden
in Rijsbergen
RIJSBERGEN – De lange aanloop voorafgaand aan de traditionele KNBB
bekerfinale heeft acht van de beste teams uit de eredivisie driebanden toe-
gang verschaft tot de eindronden. De topteams, met AEJ Dallinga als titel-
houder, treffen elkaar van 21 tot en met 24 mei in De Koutershof in Rijs-
bergen, waar de Stichting Topbiljart Zundert in samenwerking met de
KNBB Sectie Driebanden tekent voor de organisatie.

De faciliteiten in De Koutershof zijn uit-
stekend. Hans Snellen: ,,Alles is er voor-
handen, want het is een Multifunctioneel
centrum. Bovendien kunnen we Ko-
zoom in deze zaal ook meer bieden,
zodat de tv-beelden nog mooier zullen
zijn.’’
Voorafgaand aan de bekerfinale is er

op woensdag 20 mei een try-out met
nieuwe spelvormen. De opzet is een
klein toernooi met een poule van vier
spelers in een halve competitie met een
gelimiteerde tijdsduur en een poule van
vier in een halve competitie op basis
van ’best of seven’ naar sets van negen
caramboles.

verleend aan horecaondernemers zon-
der personeel. Daar waar ,,bediend
wordt’’ is roken  niet meer toegestaan.
Horecazaken die de biljartzaal als
rookruimte gebruiken, zijn dan in over-
treding. Uit spelende teams dienen er-
vanuit te gaan dat zij in een ruimte spe-
len die aan de wetgeving voldoet. Is dat
niet het geval dan mag het team weige-

ren om te spelen. Het thuisteam, of één
of meer spelers uit dat team, verliest dan
de partij met 0-2 cq. de wedstrijd met
0-8. Het uit spelende team dient de situ-
atie duidelijk op het wedstrijdformulier
te vermelden en de wedstrijdadministra-
tie van de KNBB zo spoedig mogelijk te
informeren.

Namens het sectiebestuur driebanden,
Santos Chocron, voorzitter

Vervolg van pagina 14

(Advertorial)

Belgen weer gouddelvers op WK
Het Belgische team met Eddy Merckx en Frédéric Caudron heeft zich op-
nieuw de sterkste van de wereld getoond. Voor de vierde keer op rij won
België in Viersen het wereldkampioenschap driebanden voor landente-
ams. Caudron en Merckx versloegen Korea in de finale in de Scotch Dou-
ble, die met 15-11 werd gewonnen. De barrage was nodig nadat Eddy
Merckx in de finale Jung-Han Heo achter zich had gelaten (40-32 in 25) en
Frédéric Caudron was verslagen door Jae Ho Cho (40-33).
Door Frits Bakker

De ontknoping in een korte race naar vijf-
tien punten, in een zinderende ambiance,
bracht de Belgen weer op het hoogste po-
dium. Merckx en Caudron werden voor
de vierde keer met goud bekroond, nadat
onze zuiderburen zelfs in de periode van
Raymond Ceulemans en Ludo Dielis in al-
le voorgaande edities nooit succes had-
den gehad. In de drie voorgaande WK's
wonnen Caudron en Merckx van Duits-
land, Turkije en Nederland. De Korea-
nen, met België ongetwijfeld het sterkste
driebandenland in de wereld, hebben het
WK nog nooit gewonnen. Ze speelden in
Viersen met twee van hun topspelers Jung-
Han Heo en Jae Ho Cho. De Belgen en
de Koreanen kwamen in de finale na een
bloedstollende aanloop op de slotdag.
Twee keer moest een Scotch Double be-
slissen over winst in de halve finales. De
Nederlanders, die vorig jaar in de eind-
strijd tegen België stonden, speelden ge-
lijk tegen Korea. België kwam na twee
partijen ook op 1-1 uit tegen Turkije. Voor
Nederland won Dick Jaspers van Jung-
Han Heo met 40-27 in 22, Jae Ho Cho
trok de score gelijk tegen Barry van Beers
met 40-32 in 20. De Scotch Double ging
tot 9-9 gelijk op, daarna trokken Jae Ho
Cho en Jung-Han Heo de Koreanen over
de eindstreep: 15-10.Op de tafels waar
België en Turkije streden, was Frédéric
Caudron nog maar eens snel aan de fi-
nish met winst op Adnan Yüksel (40-12 in
12). Daarmee schroefde de Belgische
nummer twee zijn algemeen moyenne na
vier partijen op naar 2.857, met voor-
sprong het hoogste van alle spelers op dit
toernooi. Eddy Merckx geraakte niet
voorbij Tayfun Tasdemir (40-25 in 16),
waardoor ook na deze partij een Scotch

Double nodig was. Caudron en Merckx
liepen uit naar 9-0, hadden even een klei-
ne terugslag en zagen de tegenstander
terugkomen tot 12-7. De strijd viel in Bel-
gisch voordeel uit na twee laatste punten
van Caudron en Merckx. Frédéric Cau-
dron stelde na die sensationele sessies
vast: ,,Het is prachtig voor het publiek,
maar niet voor ons, de favorieten voor de
titel.'' Frédéric Caudron was individueel
de beste speler met 2.506 algemeen. In
al zijn partijen schitterde de Belg met ho-
ge moyennes, hoge series en een verbluf-
fend eindschot. De voorzitter van de
wereldbond, Jean-Claude Dupont, rea-
geerde enthousiast op de invoering van
het Scotch Double systeem. ,,We mogen
het nu al een groot succes noemen. Het
geeft spektakel en het publiek leeft fel
mee. Dat is de opzet geweest om het WK
spannender en sensationeler te maken.
We gaan er zeker mee door. Bij veel
mensen gaan zelfs stemmen op om vanaf
de voorronde Scotch Double te spelen,
maar zo ver zijn we nog niet.'' 
De vraag blijft nog altijd of Viersen het
toernooi ook volgend jaar zal organise-
ren. Jean Claude Dupont verwacht, als
dat niet het geval is, dat er zich wel kan-
didaten zullen melden om het WK over te
nemen. De organisatie in de Festhalle
schat de kans op tien procent dat er een
27e editie komt in Viersen. De reden voor
de twijfel is dat de UMB graag een orga-
nisatie wil vastleggen voor vijf jaar en wil
de spelers in de komende jaren prijzen-
geld aanbieden.
De einduitslag:
1 België A 1.968 gemiddeld
2 Korea A 1.867
3 Turkije 1.427
3 Nederland 1.693
5 Duitsland A 1.313
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Derde divisie driebanden poule 3

Murat Hayta speelt met 2.058 
absoluut seizoenrecord

Murat Hayta 2.058

De Hazelaar 4 stevent in de derde divi-
sie poule 3 af op het kampioenschap,
met 't Steegje in hun kielzog. Onderin
lijkt voor D'n Beuk het doek te zijn ge-
vallen. 

Speelronde 16
Eekhoorn 3 – De Hazelaar 4: 4-4, Ber-
nard Legierse realiseerde voor de
gasten met 0.937 de snelste partij.
Eekhoorn 4 – Buro Balans: 2-6, Murat
Hayta verraste iedereen en speelde te-
gen Ronny van Vliet in zeventien beur-
ten met een gemiddelde van 2.058
naar winst. Een absoluut seizoenrecord
in de derde divisie.

Speelronde 17
Buro Balans – De Beuk: 4-4, Murat
Hayta en Gerrit van Roekel wonnen in
36 beurten. De Hazelaar 4 - Eekhoorn
4: 8-0, Bernhard Legierse was in 39
beurten het snelst aan de meet.

Speelronde 18
Eekhoorn 3 - The Gamblers: 8-0,  Geof-
frey Molenschot speelde met 0.750 de
beste partij. D'n Beuk - De Hazelaar 4:
0-8, Frits Pijnenburg blonk uit met
1.400 en een serie van acht.

Speelronde 19
De Hazelaar 8 - Eekhoorn 3: 6-2, bij de
bezoekers redde Peter Rijckaert de eer
en haalde uit met 1.060. In de laatste
zes beurten maakte hij mede door een
serie van zeven veertien treffers.

In de eindfase is Café Molenvliet terrein
aan het verliezen en moet met nog drie
ronden te gaan Autobedrijf Lion van
Loon en Autobedrijf Schrauwen met een
punt voorsprong voor zich dulden.
Onderaan heeft BCG IJssalon Fratello
zich goed weten te herstellen en is na-
genoeg uit de gevarenzone.

Speelronde 16
Machielsen FA/Pressplate - BCG IJssa-
lon Fratello: 2-6, voor de bezoekers een
belangrijk resultaat om degradatie te
ontlopen. Café Molenvliet - Autobedrijf
Schrauwen: 4-4. BCG Goirle - Vissen-
berg Sierteelt: 6-2, Bas Hutten zag on-
danks zijn 0.800 de winst naar Daniël
van Nijnatten (1.000) gaan.

Speelronde 17
’t Rijens Vat – Café Molenvliet: 5-3, een
gevoelig verlies voor de gasten uit
Waalwijk. BH Keukens - BC Goirle: 3-5.

Speelronde 18
Doggen Timmerbedrijf- BCG IJssalon
Fratello: 3-5, Leon Visser van de gasten
speelde in 39 beurten de kortste partij.
Café Molenvliet - DC Michielsen: 6-2,
Martin Korthout kwam voor de thuisclub
tot 1.166. BC Goirle - Autobedrijf
Schrauwen: 1-7.

Speelronde 19
Machielsen FA/Pressplate - BC Goirle:
2-6, Bas Hutten van de bezoekers haal-
de tegen Tony de Greef in 22 beurten
uit met 1.590. Peter van de Sande
maakte een serie van acht. 't Rijens Vat
- Autobedrijf Schrauwen: 4-4. BCG IJs-
salon Fratello - Café Molenvliet: 4-4,
hierdoor zakt Café Molenvliet naar de
derde plaats.

Bas Hutten 1.590

Eerste divisie driebanden poule 1

Tweestrijd Aardexpress en 
Garage Verbrugge Hyundai

Na negentien speelronden gaat de titel-
strijd tussen Aardexpress en Garage
Verbrugge Hyundai. Beide teams be-
schikken over 29 punten maar Aardex-
press heeft zes partijpunten meer. On-
derin doet Snip Biljarts een stapje terug
naar de tweede divisie. Er woedt nog
een felle strijd om de tweede degrada-
tieplaats.  

Speelronde 16
AJ Biljart/Van der Sanden – Poelier-
schrauwen.nl 8-0. Jack van Peer bleek
met een moyenne van 1.500 de veruit
beste speler. MCR/de Uitspanning –
Eekhoorn 2 6-2. Hans de Groot haalde
met 1.800 uit tegen de 1.200 van Serg
Dianov. Roland Uytdewilligen 1.406
zette Eddy Willems 1.281 opzij. Burg-
mans-Biljarts.nl – Aardexpress 2-6. Jo-
han Roijers verloor ondanks een serie
van tien tegen de 1.323 van Arie
Weijenburg. Uwe Arndt redde met
1.363 de eer. Garage Verbrugge Hy-
undai – Hultermans Inst. Bedr. 6-2. Bart
Ceulemans zorgde met 45 uit 32
(1.406) voor de kortste partij. Biljart-
centrum Arnhem – Het Caves 6-2. Andy
de Bondt kon als enige dankzij 1.607
antwoord geven bij de bezoekers. 

Speelronde 17
MCR/de Uitspanning – Burgmans-
Biljarts.nl 6-2. Kopman Roland Uytde-
willigen liet er met gemiddelde 2.045
geen gras over groeien. Biljartcentrum
Goirle – AJ Biljart/Van der Sanden 5-3.
Eric Hendrickx had te weinig aan zijn
reeks van dertien en 1.250 want Johan
Claessen realiseerde 1.607. Luc Roy-
berghs 1.285, Menno de Vries 1.184
en Roger Spijkers 1.000 zorgden voor
een sterk collectief. Poelierschrauwen.nl
– Garage Verbrugge Hyundai 0-8. Ste-
ven van Acker keerde met 1.607 huis-
waarts. Het Caves – Aardexpress 4-4.
In deze topper hielden Raymond Ceule-
mans en Andy de Bondt de punten in ei-

gen huis. Rudy de Laet en Renen Wij-
nen bleken namens de gasten succes-
vol. 

Speelronde 18
Burgmans-Biljarts.nl – Het Caves 2-6.
Uwe Arndt was namens de Bergeijkse
ploeg als enige succesvol maar de Duit-
ser bekroonde dit wel met 1.875 en se-
rie van twaalf. Raymond Ceulemans
produceerde namens 't Caves 1.323.
Garage Verbrugge Hyundai – Biljart-
centrum Goirle 6-2. Steven van Acker
was in vorm middels 1.500. Menno de
Vries won mede dankzij een reeks van
tien. 

Speelronde 19
MCR/de Uitspanning – AJ Biljart/Van
der Sanden 6-2. Roland Uytdewilligen
bleek met 1.551 veel te sterk voor Jack
van Peer. Biljartcentrum Goirle – Biljart-
centrum Arnhem 6-2. Belangrijke winst
voor de thuisploeg in de strijd tegen de-
gradatie. Eric Hendrickx 1.406, Luc
Royberghs 1.285 en Roger Spijkers
1.022 zorgden voor de broodnodige
punten. Hultermans Installatiebedrijf –
Het Caves 5-3. Ook hier opluchting bij
de gastheren. Jack Wijnen en Raymond
Ceulemans speelden 1.323 tegen el-
kaar. Kees Wittens reikte tot 1.250.
Poelierschrauwen.nl – Aardexpress 1-7.
Geen uitschieters want Bert Pijnenburg
realiseerde met 45 uit 42 de minste
beurten. Eekhoorn 2 – Garage Verbrug-
ge Hyundai 4-4. Eddy Willems leidde
na dertien pogingen en een serie van
veertien al met 32-14 tegen Steven van
Acker. Willems hield als moyenne
1.800 over en Van Acker 1.400. Serg
Dianov besliste de partij tegen Bart Ceu-
lemans na een 35-34 stand met een slot-
reeks van tien. Snip Biljarts – Burgmans-
Biljarts.nl 2-6. Daarmee viel het doek
voor de thuisploeg. Voor Burgmans-Bil-
jarts.nl waren het twee heel belangrijke
punten.

Vierde divisie driebanden poule 4

's Lands Welvaren 2 blijft de rij sluiten
Speelronde 16
BV De Zwaan – Zandee Kloetinge: 4-4,
Martin Capelle van de gasten presteer-
de met 0.909 goed. L&B Ledermode –
Rob Jacobs Mannenmode 2: 8-0.
’s Lands Welvaren 2 – De Distel 6: 2-6.
Hydro Zorg – Hoog/Laag Keukens:
4-4. Rob Jacobs Mannemode 3 - De Os-
sekop: 2-6.

Speelronde 17
Rob Jacobs Mannenmode 2 – Zandee
Kloetinge: 4-4. De Distel 6 – Rob Jacobs
Mannenmode 3: 2-6, Bij de bezoekers
was Frits van der Vlies op bord vier in
35 beurten uit. Hoog/Laag keukens –
’s Lands Welvaren 2: 8-0. Hydro Zorg –
BV De Zwaan: 6-2.

Speelronde 18
Zandee Kloetinge – Stuc. bedr. Kanters:
4-4, Ad van der Werf was als gastheer
met 0.757 de beste speler. BV De
Zwaan – Rob Jacobs Mannemode 2:
6-2. ’s Lands Welvaren 2 – Hydro Zorg:
0-8, Sjaak de Visser speelde zijn twintig
caramboles in 31 beurten bij elkaar.
Rob Jacobs Mannemode 3 – Hoog/
Laag Keukens: 4-4

Speelronde 19
De Distel 6 - L&B Ledermode: 2-6.
Hydro Zorg - Rob Jacobs Mannenmode
3: 6-2, Jean Louis Smulder maakte een
serie van zeven. 's Lands Welvaren 2 -
De Zwaan: 2-6, de formatie uit Kwa-
dendamme blijft hekkensluiter.

Burgmans-Biljarts.nl met vlnr: René Peters, Roger Roefs, Johan Roijers, Uwe Arndt
en Ad Burgmans. Foto: Jan Rosmulder

Kader 38/2 tweede klasse

NK in Vlaardingen van 10 t/m 12 april
Bij ’t Oogh van Vlaerdingh wordt van
10 t/m 12 april de nationale finale ka-
der 38/2 gehouden. De gelijknamige
vereniging is daar verantwoordelijk
voor de organisatie. Wilbert van Dijke
uit Sint Annaland, die De Ram uit Roo-
sendaal vertegenwoordigt staat met een
gemiddelde van 19.00 als eerste geno-
teerd. De partijen met een lengte van
200 caramboles worden gespeeld aan
de 1e van Leijen Gaelstraat 17-19 in

Vlaardingen. Voor alle dagen is de aan-
vangstijd om 11.00 uur gepland. 
Naam Vereniging Moy
1. Wilbert van Dijke De Ram 19.00
2. Harold megens Touché 18.24
3. Piet Schuitema HBC 18.13
4. Tonny van de Wetering DOS ’71 18.10
5. Adrie Pols BC Goirle 15.88
6. Tony van Loosbroek Moira 15.57
7. Rob Kok BC Schagen 15.01
8. Rick Pot WBD 13.16

www.debiljartballen.nl

Derde divisie driebanden poule 5

Bas Hutten haalt met 1.590 flink uit 

http://www.debiljartballen.nl
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Enige dame in finale 
moet het afleggen tegen drie heren
Serge Debut van BC Polygoon kreeg als
nieuwe speler een herklassering naar
27 punten en kon om die reden niet
deelnemen aan de districtfinale, waarin
de ook net gepromoveerde Sandra Ver
bruggen (BC De Ploeg), vertrok als fa-
voriet. Waren de verwachtingen hoog
gespannen, dan sloeg Verbruggen er
ditmaal niet in, er ook aan te voldoen.
De enige dame in het finalepak weerde
zich kranig, maar belandde uiteindelijk
nog op de laatste plaats. De eindzege
was voor Ruddy Van Den Bergh (BC De
Leug), die met vier matchpunten terug
richting Aartselaar trok. Clement Kennis
(Driebandclub De Deken) veroverde zil-
ver en Freddy De Mol Van BC Avenue,
mocht het brons omklemmen. Voor de
statistieken : kampioen Van Den Bergh
was de enige die binnen het gemiddel-

Het kranige verweer tegen drie heren,
zette geen zoden aan de dijk voor
Sandra Verbruggen.
Foto: www.billiardsphoto.com
de de finale besloot.
Bart Van Reeth
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Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

www.espa-biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B-8800 Roeselare-Beveren

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
www.herbergterheide.be
info@herbergterheide.be

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

2 x biljart 2,10 m. - 2 x biljart 2,85 m.
Lokaal van B.C. AVENUE

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.
Openingsuren:

Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)

Zondag van 9.00 tot 13.00 uur
Correspondentieadres:

Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36
9870  MACHELEN (O.-Vl.)

frederik.de.moor1@telenet.be
0496/26.44.85.

Burgmans Biljarts
Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

De Biljart Ballen in België
per post ontvangen?

Neem contact op met 
Bart van Reeth

bart.van.reeth2@telenet.be

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Driebanden KB

Tegenstanders kansloos 
tegen sterke Murrath

Na de districtfinale, heeft Kapelse-spe-
ler François Murrath in Kalmthout ook
de Gewestfinale naar 18 speelpunten,
met glans gewonnen. Door de herkwa-
lificering van de vierde deelnemer werd
deze finale afgewerkt met drie spelers

en telkens dubbele
ontmoetingen. Mur-
rath moest zich over
de vier partijen
slechts één keer ge-
wonnen geven, tegen
vice-kampioen David
Van Den Bosch (BC
Duffel-Oost), maar
speelde in de eerste
wedstrijd tegen die-
zelfde wel een pro-
motie-  gemiddelde
van 0,428. In de

opener had hij het zelfs met 0,514 tegen
Willy Michielsen van De Coeck Ravels,
nog beter gedaan. François Murrath
mag met twee eretekens op de borst, aan
de nationale finale beginnen.
Bart Van Reeth

Overlijden

Afscheid 
van een biljartvriend
Rust in Vrede beste vriend.
Rafaël VERMEERSCH, actief lid van de biljartclub
“Volharding Izegem” en Gewestelijk scheidsrechter
in District Zuidwest-Vlaanderen heeft onze wereld ver-
laten en hopelijk kan hij nu verder genieten van  alles
waarvan hij zo graag genoot. Rafke was een  le-
vensgenieter pur sang.
Het ga je goed Rafke, we zullen je missen.
Dirk Acx

Artistiek Biljart

Daelman ook in Snookerpocket de beste
In de Deerlijkse biljartzaal Snookerpoc-
ket, won Eric Daelman het vierde ran-
kingtornooi, dat de ontmoeting van de
artistiekspelers in De Witte Molen (Sint-
Niklaas) verving. Daelman, die eerder
het BK met de gouden medaille verliet,
blijft daardoor ook op kop in de ran-
king en is aan een heel sterk seizoen be-
zig. De Nielenaar moet alleen de con-
currentie dulden van twee andere ge-
wezen Belgisch kampioenen en ran-
kingwinnaars, Erik Vervliet en de vaak
verrassende Walter Bax. Bax werd
tweede in Deerlijk, op slechts enkele
percentjes van de winnaar, 67,05 te-
gen 67,43, eindresultaat. Eric Daelman
scoorde 354 punten in 138 beurten en
dat was amper meer dan de Turnhoutse
opponent, die er 352 wist te beuren na
143 pogingen. Met 347 uit 155 en
66,10 % blijft ook Erik Vervliet deel uit-
maken van het trio dat kampt om de
prijzen. Na Vervliet volgt het peloton,
maar de kloof bedraagt toch al snel
meer dan 13 %. Met nog twee ranking-
tornooien, in Op De Meir in Emblem en
in het Turnhoutse Biljartvrienden, en met
de drie tenoren, die aan elkaar ge-
waagd zijn, lijkt het erop dat de beslis-

Ook Erik Vervliet blijft in de running
om de rankingtitel.
Foto: wwwbilliardsphoto.com

sing zal vallen op de allerlaatste speel-
dag. Spanning troef, dus !
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Districtfinale 3de Klasse Driebanden KB

Avenue-man Somers wint met maximum

Verzendkosten in België

Maandelijks 1 exemplaar:   € 22,50*
Maandelijks 4 exemplaren: € 29,50*
Maandelijks 8 exemplaren: € 39,50*

*Voor het hele seizoen 2015/2016.
Bij aanmelding en betaling tot 20
april de resterende maanden van het
huidige seizoen gratis.

Aanmelden: 
bart.van.reeth2@telenet.be

Tot driemaal toe maakte Jan Somers (BC
Avenue) het totaal van 27 punten en
bleef daarbij in het gemiddelde. Somers

mag als winnaar deelnemen aan de ge-
westfinale. Zijn clubgenoot Sven Mer-
tens verging het minder goed. Hij moest
het stellen met de laatste plaats, met
0,297 ver  beneden de moyenne, en
zag Carlos Ribeiro (Bilhar Barriguinhas)
voor zich eindigen op een derde plaats,
net achter Ludo Janssens van Drieband-
club De Deken, die slechts één wedstrijd
kon winnen. 

http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.espa-biljarts.be
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

ALLE DAGEN OPEN
VAN 9U30 TOT...
Metrostation Van Eeden

Tram 2 - 3 - 5 - 15
Bus 36 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 89 -

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 4 biljarts 2,85 m.

www.biljartcentrumdeploeg.be

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

TURNHOUTSEBAAN 433 - 2110 WIJNEGEM
chris-verheyen@telenet.be

0472/32.28.00

OPEN I MA. - VR. 18.30 » 20.30 I ZAT. 12.00 » 17.00

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

KBBB  Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

De Mol en Somers onder het 
gemiddelde uit de finale 
Jan Somers (BC Avenue) lukte de volle
winst in de 27-ers finale van het drie-
banden. In het bandstoten ging het ech-
ter helemaal de andere kant op. De Ant-
werpenaar bleef onder het gemiddelde,
won geen enkele partij en eindigde dus
als allerlaatste. Zijn Avenue-collega
Freddy De Mol, kon zich evenmin door-
zetten en nam de derde plaats voor z’n
rekening.  Jozef Van Eester (BC De De-
ken) werd vice-kampioen, weliswaar
met amper twee matchpunten, maar
met een aanvaardbaar algemeen ge-
middelde. Daar zat de uithaal tegen So-
mers met een moyenne van 3,33 voor
iets tussen. Zes op zes, en dus het maxi-
mum voor Jurgen Beelaerts (BC Lugo

Deurne), die daarmee bewees de kam-
pioenskroon bij de 30-ers, meer dan
waard te zijn.

Bart Van Reeth

Van Eester speelde met 3,33 het
hoogste gemiddelde van de 
Antwerpse districtfinale

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 6de Klasse Driebanden KB

Beperking hoeft geen handicap te zijn

Een betere titel konden we niet beden-
ken om de overwinning van Alfons Van
Den Broeck (BC Moedig & Vrij) te be-
schrijven. Van Den Broeck is immers be-
perkt in zijn bewegingen, maar getuigt
van een ongelooflijk optimisme en en-
thousiasme, als het over biljarten gaat.
In 1958 heeft hij kinderverlamming

(poliomyelitis) gehad aan het rechter-
been. Dit resulteerde in een ernstige ver-
lamming en misvorming van de been-
derstructuur van dat rechterbeen. Nu,
op zijn 59ste, komt daar ook nog eens
een ernstige osteoperosis aan dat rech-
terbeen bij. De minste val kan ernstige
breuken opleveren, hetgeen in het re-
cente verleden al is gebeurd. Maar zelf
zegt hij over zijn mentaliteit en doorzet-
tingsvermogen aan de biljarttafel : “De
biljartsport is een kwestie van respect to-
nen voor de tegenstrever, zich onthou-
den van zinloze negatieve commentaar
en zéér veel oefening en wilskracht, in
tijden dat het minder goed gaat.  Be-
paalde vlakken op de biljarttafel zijn
moeilijk bespeelbaar voor mij omwille
van deze handicap. Dus proberen we
steeds 'van de nood een deugd te ma-
ken', maar dat vraagt zéér veel oefe-
ning, geduld en tijd. Derhalve train ik
meerdere uren en dagen per week on-
der het motto : blijven oefenen, het re-
sultaat komt wel, maar wees geduldig”.
En dat bewees de man in Turnhout. Met
het maximum van de wedstrijdpunten
uit drie matchen, werd hij kampioen en
mag ook promoveren naar 18 speel-
punten en 5de Klasse. Een sterke presta-
tie !
Bart Van Reeth

Alfons Van Den Broeck liet zich niet
hinderen door zijn handicap en werd
gewestkampioen

7de Wisselschaal Ludo Dielis in Brasschaat

Enthousiaste deelnemers zorgen 
voor spetterend biljartfeest

“Respect”, dat was wat een sterk geë-
motioneerde Ludo Dielis zei tegen de
deelnemers, na afloop van de 7de
Wisselschaal vrijspel biljart, voor men-
sen met een mentale- en/of  fysieke be-
perking. Zesendertig spelers werden in
stelling gebracht, door acht centra. De
Steiger uit Antwerpen, Ludentia en Ster-
renhuis uit Brasschaat, De Vluchtheuvel
uit Stabroek, Albe uit Kapellen, Zwart
Goor uit Merksplas, De Wingerd uit
Westmalle en De Lier uit Lier ; stuk voor
stuk zorgden zij twee dagen lang voor
een bonte en vooral enthousiaste men-
geling van spelers, supporters en sym-
pathisanten. Net als de vorige jaren,
waren ook de vrijwilligers Yves Bis-
schops, Nadia Verwilt, Henri Verwilt,
John Aerts, Marc Wouters en Bart Van
den Bulck weer van de partij om alles in
goede banen te leiden. Na een uitput-
tingsslag, waarbij eigenlijk alleen maar
vrolijke gezichten van spelers te zien
waren, voor wie deelnemen het hoogste
goed is en de overwinning aan ieder-
een wordt gegund, werd uitgekeken
naar de troosting tussen Steven 'Man
van staal' Tops van De Vluchtheuvel en
Kurt 'Lucky Luke' Hellemond van Luden-
tia, naar respectievelijk 10 en 7 speel-
punten. De dolgelukkige Lucky Luke,
trok aan het langste eind en werd zo
bronswinnaar van het tornooi. Het 'mo-
ment suprême', de finale, ging tussen
Theo 'Vlaamse reus' Dictus van Albe en
René 'Bliksem Mc Queen' Van Welde,
zo genoemd omwille van zijn snelle
speelstijl. Beide heren, geplaagd door
een zware fysieke beperking, waarbij
Dictus erg slecht te been is en Van Wel-
de aan een rolstoel gekluisterd, zorg-
den voor een wedstrijd van waar topni-
veau. De Vlaamse reus, die in 2014
nipt de finale verloor, had ditmaal de
batterijen extra opgeladen en dat loon-
de. De 27 punten werden netjes in 10
beurten rondgemaakt en daar zat zelfs
een reeks van 7 tussen. Bij het zegege-

baar schoot het gemoed van organisa-
tor Ludo Dielis vol, en daarmee was hij
lang niet de enige in de zaal. Nogal
wat aanwezigen moesten even een
traan wegpinken bij het zien van zulke
sportiviteit, waarbij de verliezende fina-
list zich groot toont, en de winnaar zelf
zegt : “we hebben eigenlijk allemaal
gewonnen, vandaag”. Dit was mooi !

Bart Van Reeth

De nummers 1 tot en met 4 poseren samen met Ludo Dielis

Winnaar Theo Dictus ontvangt de
wisselbeker uit handen van de Bras-
schaatse burgemeester Koen Verberck

mailto:opdemeir@skynet.be
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:chris-verheyen@telenet.be


Biljartnieuws

België
BK-winnaar driebanden Eddy Leppens over heden en toekomst

“Ik ben een gelukkig man”
EL : Jawel, ik begin
dan te relativeren en
volop de focus te leg-
gen op die finale,
waarin ik dan een
tot de verbeelding
sprekend resultaat
neerzet.
DBB : Je wint niet al-
leen die finale, je
maakt er ook nog
een demonstratie-
wedstrijd van ?
EL : 40-19 in 16
beurten en een moy-
enne van om en bij
de 2,500. Weinig
wedstrijden op dat
niveau, worden zo
uitgesproken gewon-
nen. In alle beschei-

denheid durf ik toch zeggen dat ik in
bloedvorm was, die zondag. Na 10
beurten had ik al 23 punten gescoord.
Eddy Merckx had er op dat moment
nog maar een negental op het score-
bord staan. Het hele plaatje klopte. Ver-
dedigen op het juiste moment, correct
anticiperen op wat de tegenstander
brengt, en nogmaals ; de juiste combi-
natie van beredeneren en beslissen. Als
dat allemaal lukt,dan ga je er nog ster-
ker in geloven natuurlijk.
DBB : Wat ging er door je heen, vlak na
de wedstrijd ?
EL : Een onbeschrijflijk gevoel. Ontla-
ding, opluchting, noem maar op. Een
échte titel ! Eindelijk die fel begeerde ti-
tel op mijn palmares, na al die jaren
knokken in de subtop, in de schaduw
van een Merckx en een Caudron.
Wereldtoppers, hé ? Die overwinning
heeft me bevrijd van veel frustraties. Ik
speel nu vlot en zorgeloos.
DBB : En het blijft vlot lopen. Recent liet
je je opmerken in Praag bij het Kader
47/2 ?
EL : Met Vitkov Praag nam ik deel aan
het seriespel (EK Kwalificaties voor club-
teams n.v.d.r.). Ik speelde drie partijen
over 250 caramboles en had amper 4
beurten nodig om ze te winnen. In 2, 1
en nogmaals 1 beurt, won ik die wed-
strijden. Ik miste in mijn eerste partij na
144 caramboles op een butage. Maar
een gemiddelde van 187,50 is voor mij
persoonlijk een record waar ik ontzet-
tend blij mee ben. Ik heb, eerlijk ge-
zegd, maar twee uur getraind op kader,
maar moet wel zeggen dat ik het vroe-
ger heel veel heb gespeeld. Het is ei-
genlijk wonderlijk dat het de enige
spelsoort is waarin ik nooit een Belgi-
sche titel heb behaald.
DBB : Ook die zege dank je aan je zor-
geloosheid en concentratie ?
EL : Net voor het tornooi in Praag waren
we enkele dagen in Parijs en Brugge
geweest. De combinatie biljarten en toe-
ristische ontspanning heeft zeker mee
bijgedragen aan mijn vorm en inge-
steldheid in Praag.
DBB : In de rankingtornooien heb je je-
zelf ook al flink laten opmerken ?
EL : Klopt, maar toch wil ik de lat voor
mezelf nog hoger leggen. Je kan im-
mers tien rankingtornooien winnen en
op het einde achterblijven met quasi le-
ge handen. De ranking winnen, dààr
ga ik voor ! 
DBB : Met je club, Op De Meir (ODM)
loopt het ook lekker ?
EL : Alleszins. We hebben een prima

team en staan tweede in het klassement.
Net achter De Goeie Queue, die zoals
geweten met Caudron, Jaspers, de
Bruijn en Merckx, de absolute wereld-
top in competitie brengen. Toch ook wel
een prestatie hé ?
DBB : Je voelt je goed bij ODM. Waar-
schijnlijk draagt ook dat bij aan je re-
cente successen ?
EL : En ook aan het feit dat ik zo’n mooi
seizoen speel, met gemotiveerde colle-
ga’s die verder groeien en er voluit voor
willen gaan. Maar ook de omkadering
en de sfeer in Emblem zijn om in te ka-
deren. Na mijn BK-winst hing er aan de
gevel een groot spandoek met foto,
naam en toenaam en werd ik onthaald
als een koning. Weinig gezien in het bil-

jart, waar het nog iets te vaak om ego’s
draait.
DBB : Gaat Eddy Leppens er nog een
seizoen bij doen ?
EL : Als het van mij afhangt, zeer zeker
en ik voel dat het bestuur en de lokaal-
houder ook niet afkerig staan. Integen-
deel.  Ik denk dat het wel de bedoeling
is dat ik blijf en nogmaals, daar ga ik
zeker niet kwaad om zijn. Het respect
dat ik bij ODM krijg, is uniek. Het
draagt ook bij aan mijn verbeterende
prestaties en ik ben blij dat ik die BK-titel
naar deze club heb kunnen brengen.
DBB : Niets dan tevredenheid dus ?
EL : Ik ben een gelukkig man !

Bart Van Reeth

Eddy Leppens beleeft zijn ‘moment de gloire’ en is gretiger
dan ooit. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
In januari werd Eddy Leppens voor het
eerst in zijn carrière Belgisch kampioen
driebanden en wierp daarmee de vloek
van de ‘eeuwige tweede’ te zijn, voor-
goed van zich af. Recent oogstte hij in
Praag nog grote ogen, door in het Ka-
der 47/2 een opmerkelijke prestatie
neer te zetten en bij zijn club, Op De
Meir in Emblem, voelt de Limburger zich
prima in zijn sas. Tijd voor een babbel.
DBB : Het is dan toch gelukt. De BK-titel
driebanden is binnen. Waaraan dank
je dit ?
EL : Vooral aan het feit dat ik dit seizoen
mentaal veel sterker sta. Ik heb daar
hard aan gewerkt en kijk, het resultaat
is er. Als je Eddy Merckx uitschakelt met
zulke sprekende cijfers, dan wil dat zeg-
gen dat je er staat. Dat is ‘Janneke en
Mieke’ niet, hé ?
DBB : Heeft dat mentale dan zo sterk
doorgewogen in die finale ?
EL : Zeer zeker. Tijdens de finalewed-
strijd zelf ben ik er blijven in geloven en
kwam ik al met de juiste ingesteldheid
de arena in. Je mag niet vergeten dat ik
al zes maal de titel nipt aan mijn neus
voorbij zag gaan. Het jaar tevoren
duwde Merckx er al vanaf beurt één,
tien in mijn ‘bak’. Dat wilde ik nu abso-
luut vermijden en daar ben ik in ge-
slaagd.
DBB : Je mocht ook starten van acquit.
Toch altijd een licht voordeel ?
EL : Zeg maar ; een groot voordeel. Ik
was helemaal gefocust op het winnen
van de toss, om toch maar te kunnen
starten. Bij een goede start heb je im-
mers de controle over de wedstrijd.
DBB : Het komt er dan wel op aan die
controle te behouden ?
EL : Natuurlijk, vanaf dan is het opper-
ste concentratie en de juiste beslissingen
nemen. Het vizier op ‘winnen’ en met
niks anders bezig zijn. Daar heb ik het
soms toch nog moeilijk mee, maar in
die cruciale wedstrijd was het kopje he-
lemaal vrij van zorgen en beslommerin-
gen.
DBB : Verklaar ?
EL : Om maar een voorbeeld te geven.
De ochtend voor de finale moesten we
het appartement waar we verbleven
nog helemaal opruimen en poetsen en
dan ben ik daar meer mee bezig, dan
met de clash die er zit aan te komen. Tot
mijn vriendin me dan terug in de rea-
liteit brengt. “Verdomme, Eddy, je moet
zo dadelijk Belgisch kampioen gaan
worden, wat kan dat appartement ons
nou gestolen worden ?” 
DBB : En dat heeft duidelijk geholpen ?

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 6de Klasse Driebanden KB

Detavernier valt naast het podium

Vier matchpunten op acht, bleken zelfs
niet te volstaan om mee het podium te
beklimmen. Hendrik Detavernier (GHO
Kortrijk) kon niet profiteren van het thuis-

Hendrik Detavernier kon geen prijs
pakken in eigen huis.
Foto: wwwbilliardsphoto.com

voordeel en moest tevreden zijn met een
vierde plaats. Net voor hem pakte Mi-
chel Vanthournout (DOS Roeselare)
brons, met evenveel punten, maar een
beter gemiddelde. Nicolas Latruwé
(WO Hooglede) scoorde zes wedstrijd-
punten en dat volstond voor plaats
twee. Kampioen Alex Vankeisbilck (Vol-
harding Izegem), hield aan deze finale
niet alleen zes punten over, hij graaide
ook nog de promotie naar 18 speel-
punten mee. Tenslotte vermelden we
ook nog Dave Vermeersch van De Gilde
Hoger Op, die de vijfde plaats, punten-
loos bezette.
Bart Van Reeth 

Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

Diksmuidestraat,3B Brugge
Tel & Fax 050/33 22 82
e-mail : info@kbbc.be

Private club aangesloten bij de K.B.B.B.
www.kbbc.be 

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

iedere dag vanaf 14:00 ’s zondags van 9:30
dinsdag van 14:00 tot 19:00

mailto:info@kbbc.be
http://www.kbbc.be
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DÉ BILJARTMAKERS

Nieuwe webwinkel met zeer uitgebreid assortiment:

www.debiljartmakers.nl
Gerard en Cees Bocxe

Portengen 51, 3628 EC Portengensebrug
(Breukelen)

Woensdag  t/m. vrijdag 13.00 – 17.30 uur en 
zaterdag 9.30 – 15.00 uur.

0297-282782

Café HOF VAN HOLLAND
Frans en Willy

Bij ons zijn gevestigd:
BV De Kastanje
BV KDS Hof van Holland
BV ZAZOZ

Kastanjelaan 54-60
4621 HH Bergen op Zoom
Tel.: 0164-234659

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

Lekker partijtje biljarten terwijl uw
(klein-)kinderen zich vermaken

in de indoorspeeltuin

Een gezellig bruin café waar ieder
weekend de sterren van de hemel 
worden gezongen.
Kom eens langs voor een lekker kopje
koffie, een heerlijk koud tapje,
of gewoon een gezellig potje biljarten.
Wij zijn de thuishaven van BV D’n Inval
en BV de Fotsers.

Tot ziens bij Leo & Ineke
Café D’n Inval 
Grotekerkstraat 32a • 4941 DP Raamsdonksveer 
Tel: 0162-742888 • M: 06-30643341

Café D’n Inval

c.dewijs@kpnmail.nl 

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Email seyfi@hartjevanoosterhout.nl

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
5 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
WWW.DEDISTEL.NL
Tel. 0165 563800

Elke dag geopend vanaf 14:00 uur t/m 02:00 uur

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838

www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Clublokaal van:
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• B.V. De Molenvliet 
• ADC-Repro
• v/d Brandt
• Nooit Volleerd
• Evenementenshop.com

http://www.debiljartmakers.nl
mailto:info@info@castlecity.castlecity.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
mailto:c.dewijs@kpnmail.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Eurotour Italian Open

Niels Feijen glorieus winnaar in Treviso

Met in de finale een duidelijke 9-2 zege
op de Griek Nick Malai won Niels Feij-
en de titel in de Eurotour Italian Open in
Treviso. Feijen liet Malai geen kans in
de eindstrijd. Zijn opponent miste enke-
le gemakkelijke posities en de Neder-
lander strafte dit feilloos af. De Griek
raakte gefrustreerd op zijn stoel toen hij
Niels Feijen rack na rack zag scoren.
Malai kreeg geen voet aan de grond en
de 9-2 zege in de finale van Feijen was

volledig verdiend. 
Niels Feijen won in
2014 het WK 9-ball
en het EK straight
pool. Zijn laatste
overwinning in een
Eurotour dateert van
juni 2013 Oosten-
rijk. In december van
dat jaar verloor hij in
een finale van Nick
van den Berg. 
In Treviso was Feijen
met 9-7 bij de laatste
vier nipt te sterk ge-
bleken voor de Brit
Karl Boyes. Op deze
Eurotour wist Marco
Teutscher de kwartfi-
nale te bereiken
waarin hij met 2-9
van Boyes verloor.
Marc Bijsterbosch en
Nick van den Berg
strandden bij de laat-
ste 32. Van den Berg
moest ook de koppo-
sitie in de Eurotour
overlaten aan Feijen.    

Naam Pnt
1. Niels Feijen 2500
2. Nick van den Berg 2480
3. Mark Gray 2370
4. Nikos Ekonomopoulos 2320
5. Ralf Souquet 2155
6. Mario He 2110
7. Karol Skowerski 2000
8. Denis Grabe 1980
9. Albin Ouschan 1970

10. Francisco Diaz-Pizarro 1950

Niels Feijen. Foto: EPBF/DM

Bandstoten klein 4e klasse

NK zege Henk de Jong wordt in
Leusden in de laatste beurt beslist 

Foto: Walter Snapper

Het door BV ’75 te Leusden georgani-
seerd NK bandstoten klein vierde klasse
is een spannende aangelegenheid ge-
worden. Tot en met de vierde ronde was
Marcel de Pijper als enige nog ongesla-
gen. In de vijfde sessie moest hij zijn
meerdere erkennen in Dirk Bode.  Tij-
dens diezelfde ronde wist Henk de Jong
opponent Tom Been te verslaan. Zon-
dagmorgen waren er nog vier spelers in
de running voor de titel. Henk de Jong
en Marcel de Pijper hadden acht punten
en Dirk Bode en Tom Been lagen twee
punten achter. De Jong won moeizaam
van Jan Toonen en Marcel de Pijper
maakte korte metten met Tom Been.
Voor de slotronde tussen Marcel de Pij-
per en Henk de Jong stond vast dat De
Pijper aan een remise voldoende had
om kampioen te worden. In het begin
van de partij nam Marcel de Pijper een
kleine voorsprong maar na een serie

van tien kwam Henk de Jong terug. In
de volgende beurten bleef De Jong een
lichte voorsprong houden. Bij de stand
39-36 in het voordeel van Henk de Jong
miste De Pijper de vierde en laatste ca-
rambole op een haar. Henk de Jong
maakte hier dankbaar gebruik van en
maakte de partij uit. Hij was nog niet
verzekerd van de overwinning maar
Marcel de Pijper miste zijn nabeurt.
Daardoor werd niet Marcel de Pijper
maar Henk de Jong kampioen. Tekst
met dank aan Chris Bonte. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk de Jong Twisk 12 1.62 11
2. Marcel de Pijper 't Pleintje 10 1.72 9
3. Dirk Bode De Musketier 8 1.82 15
4. Tom Been Emmen '65 8 1.59 10
5. Joop Hendriksen Voorster BC 6 1.68 10
6. Rinie van Dasler De Poedel 6 1.47 10
7. Jan Toonen Luctor 4 1.54 7
8. Leo Dale De Oase 2 1.33 12

Tweede divisie driebanden poule 4

Hotel Stadt Lobberich/BCT 2 punten 
voor op Biljartplaza.nl/de Molen

Black Cherry Tattoo met vlnr: Pieter Hulsen, Eric Aerts, Louis van der Meijden en
Ton Rovers

Na negentien speelronden strijden
Hotel Stadt Lobberich/BCT en Biljart-
plaza.nl/De Molen nog altijd om het
kampioenschap. De ploeg uit Tegelen
heeft een voorsprong van twee punten
ten opzichte van het team uit Reusel.
Voor Setpoint ziet het er onderaan
slecht uit.   

Speelronde 16
Kin Assurantiën – De Molen 0-8. Erik
van Loon had aan 1.000 moyenne on-
voldoende want Tom Rongé behaalde
1.111 en serie van negen. Vanmelis.nl
– Evenementenshop.com 4-4. Bezoeker
Marten van Engelen zette liefst 1.481
op het scorebord. Teleng Schilderwer-
ken – Voegersbedrijf W. Smetsers 6-2.
Thomas Broux 1.142 gaf het goede
voorbeeld. 

Speelronde 17
Hotel Stadt Lobberich/BCT – Setpoint
4-4. Verrassende remise bij duel tussen
de lijstaanvoerder en hekkensluiter.
Werner Ooijen was voor de gasten
goed voor 1.333 en reeks van twaalf.
Biljartplaza.nl/De Molen – Kin Assu-
rantiën 4-4. Erik van Loon 1.142 en
Volkan Cetin 1.000 vertrokken met
winst. Black Cherry Tattoo – Voegersbe-
drijf W. Smetsers 6-2. Marcel van
Berkel redde dankzij 1.000 de eer. De
Molen – Teletronika 3-5. Ton Rongé trok
ondanks 1.100 aan het kortste eind te-

gen de 1.333 van René Vermeiren. Vic
Herreweghe deed er via 1.379 nog
een schepje bovenop. 

Speelronde 18
Voegersbedrijf W. Smetsers – Hotel
Stadt Lobberich/BCT 4-4. In Het
Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode
ging Marijn Schellekens met 1.000 ge-
middeld de boot in omdat Paul Savel-
koul 1.400 realiseerde. Setpoint – De
Molen 2-6. Dirk Muylaert speelde
middels 1.029 de kortste partij. 

Speelronde 19
aMate Communications – Teleng Schil-
derwerken 4-4. Frank Smetsers tegen
Thomas Broux eindigde in 40-36 na
slechts 31 beurten. Biljartplaza.nl/
De Molen – Setpoint 6-2. Rutger Elshof
had 1.333 nodig want Jan Hultermans
behaalde 1.133. Piet Sleddens scoor-
de 35 uit 33. Hotel Stadt Lobberich/
BCT – Black Cherry Tattoo 6-2.
Ton Rovers redde via 0.972 de eer.
Rob Mans 1.081 was de beste van
iedereen. Vanmelis.nl – Kin Assurantiën
4-4. Hans Vermulst 0.945 na 35
uit 37. Evenementenshop.com –   aMa-
te Communications 2-6. René Soeter-
boek verloor ondanks een reeks van
acht. De Molen – Voegersbedrijf
W. Smetsers 6-2. Frank Hommering
zorgde dankzij 0.897 voor het beste
moyenne.

www.deb i l j a r tba l l en .n l

Derde divisie driebanden poule 2

Capelle 2 en Jorissen 2000/3 
handhaven in middenmoot
In poule 2 van de derde divisie wist
Capelle 2 in ronde 16 gelijk te spelen
bij Café de Uitspanning. Sing Dekker
speelde daar met 0.769 het beste moy-
enne. Valkennest en Jorissen 2000/3
bleven ook in evenwicht. Cafedepijp.nl
won met 6-2 van Markeer. MTS Traffic
Service. 
Ronde 17 bracht Capelle 2 een 8-0
winst op Café de Pijp 2 en Markeer.
MTS Traffic Service won met 6-2 van
Café de Uitspanning. Jorissen 2000/3
zag de buit met 2-6 naar Samonda
gaan.

Een ronde later gaf Rietlander Capelle
2 met 6-2 het nakijken en Café de Pijp
2 strafte Markeer. MTS Traffic Service
met dezelfde cijfers af. Richard Poel van
de gasten redde de eer met 0.921.
Cafedepijp.nl won met 6-2 van Jorissen
2000/3. 
Capelle 2 moest in speelronde 19 we-
derom buigen. Nu was ’s-GBC met 2-6
te sterk. Ook Jorissen 2000/3 kon de
winst met 2-6 aan Café de Uitspanning
laten. Markeer. MTS Trafic Service
kreeg thuis met 0-8 om de oren van Riet-
lander.

http://www.fleurenbiljarts.nl
http://www.debiljartballen.nl
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EK kwalificatie voor topteams

A1 Biljarts/De Veemarkt redt het 
niet in thuisbasis te Doetinchem

Bij kwalificatiewedstrijden voor het EK topteams is A1 Biljarts/De Vee-
markt in eigen huis er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale
in De Hazelaar te Rosmalen. In billardcafé De Veemarkt te Doetinchem ein-
digde het Franse Andernos na drie zeges als eerste. Met vier punten be-
zette de thuisploeg de tweede plek maar de resultaten bleken met slechts
acht partijpunten onvoldoende om als één van de nummers twee door te
gaan. 

Op zaterdag begon Hilden uit Duits-
land met een 2-4 nederlaag tegen
Andernos. Sueca uit Spanje verloor met
dezelfde cijfers van A1 Biljarts/De Vee-
markt.  Esteve Mata trok in het 47/2
met 188-250 na slechts twee pogingen
aan het kortste eind tegen Michel van
Silfhout. Raul Cuenca was in het 71/2
met 194-200 (9) nipt de mindere van
Raymund Swertz. Jordi Garriga had in
het bandstoten weinig moeite met
Dave van Geel: 120-45 (15). Frédéric
Caudron en ook Ludger Havlik ontbra-
ken bij de organiserende vereniging.
Na de pauze rekende Sueca probleem-
loos via 6-0 af met Hilden. Andernos
haalde met dezelfde cijfers uit tegen A1
Biljarts/De Veemarkt. Nicolas Geras-
simopoulos gunde Van Silfhout maar

drie kansen: 250-101. Peter de Backer
won probleemloos dankzij 200-27
na zes pogingen van Swertz. Bernard
Baudoin had aan 4.00 moyenne vol-
doende om Van Geel negen carambo-
les voor te blijven. Op zondag wees
Andernos ook Sueca terug: 4-2. Hilden
trok met 2-4 aan het kortste eind tegen
A1 Biljarts/De Veemarkt. Michel van
Silfhout en Raymund Swertz waren na
respectievelijk zes en vijf pogingen win-
naar. Dave van Geel bleef wederom
met lege handen. 

Team Pnt PP
1. Andernos 6 14
2. A1 Biljarts/De Veemarkt 4 8
3. Sueca 2 10
4. Hilden 0 4

Vlnr: Peter de Backer, Bernard Baudoin en Nicolas Gerassimopoulos. 
Foto: Ton Smilde

Nationale kadercompetitie poule Midden-Nederland

De Hazelaar laat kampioenschap liggen
Het eerste team van De Hazelaar kan
na nederlagen in de 18e en 19e ronde
het kampioenschap vergeten. Het be-
zoek van Brand moest de formatie uit
Rosmalen met een 2-6 verlies bekopen.
Een week later ging men bij de torenho-
ge favoriet voor de poulewinst Caram-

bole/Kofferweb.nl met 7-1 door het
stof. 
Eerder had Carambole/Kofferweb.nl
met dezelfde cijfers van De Hazelaar 2
gewonnen en kan met zes punten voor-
sprong het poulekampioenschap niet
meer ontgaan. 

Nationale kadercompetitie poule West

BCO blijft kans houden op play-offs
Met een gelijkspel tegen Kitseroo Speel-
automaten en de overwinning op het
laag geklasseerde Friends blijft BCO
kans houden op de play-offs. In speel-
ronde 18 tegen Kitseroo Speelautoma-
ten zorgden Ronald Filippo en Mark
Bakker voor de twee winstpartijen. Een
ronde later op bezoek bij Friends moest
men onverwacht stevig aan de bak om
de punten veilig te stellen. Ronald Filip-
po (230) kwam pas in het eind van de
strijd op gang tegen R.Wolthuizen
(150). Met een serie van 51 in de der-
tiende beurt stelde hij de eerste partij-
punten veilig. Mark Bakker en opponent

Koolen startten moeizaam maar hielden
elkaar wel lang in evenwicht. In de veer-
tiende beurt wist Bakker te finishen en
strandde Koolen op 16 voor het eind
zodat een 4-0 voorsprong voor BCO
werd bereikt. Berg gaf Friends weer
hoop door winst op Wilfred Wijnnobel. 
Winst of remise voor BCO was nu in
handen van Ben Duivenvoorde die ech-
ter op “én nog één” miste maar ook Vis-
ser met nog zes te gaan liet de kans lig-
gen. Door het maken van de laatste ca-
rambole haalde Duivenvoorde beide
matchpunten binnen en blijft BCO in de
race voor de play-offs.

Bij topteam Etikon/AEJ

Terugkeer Henri Tilleman
De eerstvolgende wedstrijd speelt
Etikon/AEJ op zaterdag 28 maart thuis
in De Hazelaar te Rosmalen. Dibo/the
City uit Deventer is dan de tegenstan-
der. Op deze laatste zaterdag van
maart krijgt BIOS/Blitz Optiek bezoek
van koploper A1 Biljarts/De Veemarkt.
Topteam Berkelland is in HCR Prinsen te
Haarlo dan gastheer van 't Ottertje. Op
4 en 18 april zijn de laatste twee speel-
ronden en maakt Henri Tilleman zijn
rentree bij Etikon/AEJ. Op 4 april is
men te gast bij 't Ottertje in Ottersum.
Op zaterdag 18 april zijn de wedstrij-
den bij het voor beide teams bekende
HCR Prinsen in Haarlo, waar Topteam
Berkelland wacht. Henri Tilleman. Foto: Henry Thijssen

Eredivisie topteam kampioenspoule

Topper tussen A1 Biljarts/De Veemarkt
en Etikon/AEJ onbeslist

Op zaterdag 21 maart stond in billard-
café De Veemarkt te Doetinchem de on-
vervalste kraker tussen A1 Biljarts/De
Veemarkt en Etikon/AEJ op het pro-
gramma. De onderlinge verhoudingen
wijzigden niet omdat de duels in 4-2 en
2-4 eindigden. Toevallig was dit ook het
resultaat in de andere duels in de kam-
pioenspoule. Daardoor blijft A1 Bil-
jarts/De Veemarkt vijf punten voor-
sprong houden op Topteam Berkelland.
Titelverdediger Etikon/AEJ staat daar
één punt achter.

A1 Biljarts/De Veemarkt – 
Etikon/AEJ 4-2 en 2-4
In een bomvolle De Veemarkt versloeg
Raymund Swertz zijn tegenstander
Gert-Jan Veldhuizen in het 71/2 twee
keer. Beide partijen verzamelde Swertz
de 150 caramboles na vier beurten en
liet Veldhuizen royaal achter. Voor Eti-
kon/AEJ bleef Patrick Niessen ongesla-
gen. Hij won in het 47/2 tweemaal van

Michel van Silfhout. In de eerste partij
deed de Belg het na drie pogingen,
dankzij een mooie slotserie van 199. In
de tweede ontmoeting bood thuisspeler
Van Silfhout meer tegenstand en ging
het gelijk op tot 161-161. Hierna be-
sliste Niessen de ontmoeting met een
reeks van 39. In beide wedstrijden
moest de bandstootpartij de doorslag
geven. De twee beste bandstoters ter
wereld leverden twee geweldige ge-
vechten, waarbij vooral het publiek aan
hun trekken kwam. De eerste werd ge-
wonnen door Frédéric Caudron in 7
beurten via 100-95. In de tweede wed-
strijd trok De Bruijn aan het langste eind
na 69-100 (7). 

't Ottertje – Dibo/The City       
4-2 en 2-4
In Ottersum bleven Micha van Bochem
en René Luijsterburg in evenwicht. Na
200-34 (4) werd het in de herkansing
56-200 (2). In de openingspartij serie
van 188 voor Van Bochem en daarna
191 voor Luijsterburg. Martien van der
Spoel beleefde een gemakkelijke mid-
dag tegen Dennis Timmers gezien de
150-113 (20) en 150-34 (7) scores. Jos
Bongers trok eerst met 88-100 na elf
omlopen aan het kortste eind tegen Da-
ve Christiani. Daarna werd het nog
eens 86-100 na wederom elf beurten in
het voordeel van Christiani. 

BIOS/Blitz Optiek – Topteam 
Berkelland 2-4 en 4-2
In de eerste ontmoeting redde Peter Vol-
leberg de eer in het bandstoten. Hans
Klok en Marek Faus brachten namens
de gasten het ankerkader op hun naam.
In de herkansing liet Faus zijn klasse
nog eens zien met honderdvijftig treffers
71/2 na maar twee pogingen. De thuis-
ploeg was echter de winnaar via Erik
van der Linden en wederom Peter Volle-
berg.

Frédéric Caudron en Jean-Paul de
Bruijn maakten pure reclame voor de
biljartsport. Foto: Ton Smilde

Nationale kadercompetitie Zuid-West Nederland

Geen titelkansen meer voor De Ram
HWA Hotel van Krimpen gaat in de
poule Zuid-West Nederland van de na-
tionale kadercompetitie zo goed als ze-
ker met de titel aan de haal. Door tegen-
vallende resultaten in de laatste ronden
is De Ram kansloos geworden. Een
tweede plaats ligt voor de Roosendalers
mogelijk nog in het verschiet.

Speelronde 20
’s Lands Welvaren kreeg bezoek van
Honky Tonk 2 en won met 6-2. Robert
van Stevendaal was met 22.22 de
beste speler. ’s Lands Welvaren 2 zag
de thuiswedstrijd tegen ’t Groene Hart
met 2-6 verloren gaan. Alleen Phuc
Nguyen wist zijn partij te winnen. 

Speelronde 21
De Ram haalde met 8-0 uit tegen Honky
Tonk. Ton van Eekelen presenteerde
zich met een serie van 131 en een ge-
middelde van 38.33. HWA Alblasser-

dam stuurde ’s Lands Welvaren met een
6-2 nederlaag naar huis.

Speelronde 22
Met een 6-2 overwinning schudde
HWA Hotel van Krimpen concurrent
De Ram definitief van zich af. Toch was
het niet echt overtuigend, want voor de
bezoekers verzamelde Demi Pattiruhu
258 van zijn benodigde 260 carambo-
les. ’s Lands Welvaren 2 bleef tegen
De Posthoorn/RBS 2 met 7-1 aan de
goede kant van de score.

Speelronde 22
Met 1-7 kreeg De Ram in eigen huis een
flink pak rammel van Bellevue/F. van
Giessel Slijptechniek. Demi Pattiruhu
wist met een gemiddelde van 32.50
nog remise in de wacht te slepen. De
Posthoorn/RBS bleef op gelijke hoogte
met ’s Lands Welvaren 2.
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Derde GP artistiek ereklasse

Martin van Rhee overtreft alles en 
iedereen bij Van Tienen in Tegelen
De derde en tevens laatste GP ar-
tistiek ereklasse is een prooi ge-
worden voor Martin van Rhee. In
café-biljartzaal Van Tienen in Tege-
len verbeterde de speler uit Groen-
lo tevens zijn persoonlijk record
naar 73.77%. Erik Vijverberg
moest genoegen nemen met de
tweede plek.
Vijverberg had eerder in poule A de
meeste concurrentie van Sander Jonen
en Jop de Jong. In de vijf duels eindigde
hij echter ongeslagen en liefst drie keer
hoger dan zeventig procent. Jonen ver-
loor alleen van hem en finishte met acht
punten als tweede in de groep. Gevolg
was dat jongeling De Jong genoegen
moest nemen met de derde positie. In
poule B bleek Martin van Rhee dankzij
tien punten ongenaakbaar. Zijn percen-
tages van 90.90, 85.26 en 74.43
maakten veel indruk. Met zes punten
eindigden Peter van der Werff en René
Dericks met flinke achterstand als res-
pectievelijke tweede en derde. Het set-
saldo van Van der Werff was een fractie
hoger. In de halve finale tegen Erik Vij-
verberg trok Van der Werff met 1-3 aan
het kortste eind. Martin van Rhee ver-
sperde met 3-0 de weg naar verder suc-
ces voor Sander Jonen. Jonen herpakte
zich in de strijd om brons en bleek via
een percentage van 84.96 enkele
maatjes te groot voor Van der Werff. In
de finale liet Martin van Rhee zijn beste
spel zien. Met liefst 91.30% werd Erik
Vijverberg dan ook met 3-0 opzij gezet.

Fraaie eindcijfers voor Van Rhee: de vol-
le veertien punten, setsaldo 16-0 en met
73.77% een nieuw persoonlijk record.  
Naam Pnt %
1. Martin van Rhee 14 73.77
2. Erik Vijverberg 12 63.88
3. Sander Jonen 10 59.57
4. Peter van der Werff 6 51.10
5. René Dericks 6 60.48
6. Jop de Jong 6 59.45
7. Benny Smits 4 45.33
8. Jean-Marie Limbourg 2 53.55
9. Randy Loenen 2 47.38

10. Mark Janssen 2 44.99
11. Robert van Veenendaal 2 44.14
12. Pierre Scheers 2 35.10

Martin van Rhee. Foto: Jan Rosmulder

Biljart Artistiek 17-19 april

Masters in Mariënberg
De beste acht spelers bepalen van 17
tot en met 19 april wie zich Nederlands
kampioen in het artistiek mag noemen.
Na drie GP’s ereklasse zijn de twee
poules van vier ingedeeld aan de hand
van de eindstand van deze toernooien.
In café Mans aan Nieuweweg 4 te Ma-
riënberg wordt vrijdag 17 april om
11.00 uur begonnen en dan duren de
wedstrijden tot ongeveer 21.00 uur. Za-
terdag van 12.00 tot circa 18.30 uur.
Slotdag zondag zijn om 12.00 uur de

beide halve finales en de eindstrijd staat
om 15.00 uur op het programma. 
Poule A Plaats
1. Martin van Rhee Groenlo
2. Jop de Jong Bathmen
3. René Dericks Venray
4. Benny Smits Geldrop
Poule B
1. Erik Vijverberg Almelo
2. Sander Jonen Badhoevedorp
3. Peter van der Werff Zoetermeer
4. Randy Loenen Vlaardingen   

Eerste divisie topteam

123 Biljarts/BV BCO geeft titelkansen prijs
In de tiende speelronde verloor 123 Bil-
jarts/BV BCO de eerste confrontatie
met Horna De Vries Juwelier, het werd
2-4. Freek Ottenhof zorgde bij het libre
voor de enige winst en speelde tegen
Vincent Veldt in twee beurten (serie
240) naar 250-75. De tweede wed-
strijd eindigde met 3-3 onbeslist. Nu
speelden Ottenhof en Veldt in drie po-
gingen gelijk. Paul Witteman pakte ten
koste van George Kenter de overwin-
ning bij het bandstoten. Voor de gasten
behaalde Germ Bot in vier omlopen met
43.75 een kaderoverwinning. Door dit
puntenverlies zijn de titelkansen voor
123 Biljarts/BV BCO zo goed als zeker
verkeken.
Dos Hattem kreeg bezoek van Terborg-

se Wijncentrale/Veltins en pakte met
6-0 en 4-2 winst. Jurgen Toorneman
was goed voor een libreserie van 161.
In de tweede botsing redde Boudewijn
Alink door een kaderzege de eer voor
de bezoekers.
Tussen HWA Alblasserdam en De Ha-
zelaar werd het 4-2 en 2-4. In zijn eer-
ste librepartij kwam Gerard Johler tot
een serie van 245 en speelde in twee
omlopen naar winst. Het tweede duel
met Paul van de Wouw moest hij met
76-250 buigen. Jim van der Zalm boek-
te voor het thuisfront twee keer kader-
winst op Eric Dericks. 
Bij het bandstoten moest Reijer van Koo-
ten twee keer buigen voor Jordy Kan-
ters. 

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden competitie Frankrijk kozoom.com 27 mrt
Driebanden wereldbeker, Luxor kozoom.com 29 mrt – 4 apr
Driebanden competitie Frankrijk kozoom.com 8 apr
Driebanden FFB toernooi Andernos (Fr) kozoom.com 10-12 apr
Driebanden competitie, Duitsland kozoom.com 12 apr
Driebanden competitie Prinsen, Haarlo kozoom.com 12 apr
EK Porto poolbiljart kozoom.com 12-22 apr
Eurotour 9-ball men + women Porto kozoom.com 22-25 apr
Masters artistiek biljart.tv 17-19 apr
EK’s alle spelsoorten Brandenburg kozoom.com 24 apr – 3 mei
NK poolbiljart bij Ames in Deurne biljart.tv 2-10 mei
German Dreiband Masters kozoom.com 8-10 mei
EK topteams in Hazelaar te Rosmalen biljart.tv 8-10 mei
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en 
biljart.tv.

Tweede divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts 3 blijft op titelkoers
Met nog drie reële kanshebbers en drie
ronden te gaan blijft het spannend in de
top van het klassement. Naast De Distel
Biljarts 3, zijn ook Sprundel 2 en
HWA/Hordijk Bilj. Art. serieuze kans-
hebbers op de titel. Onderin maakt
Merwehof/ Dérogée zich op voor de
derde divisie.

Speelronde 16
Merwehof/ Dérogée zag De Distel Bil-
jarts 3 met 2-6 winnen. Kopman Piet
van Es redde de eer met 1.142. Rokx
Transport won met 6-2 van Hoondert De
Waart, terwijl Stolting Advocatuur met
0-8 kopje onder ging tegen ’s Lands
Welvaren. HWA/Hordijk Bilj. Art. bleef
met 6-2 de baas over Polka Print. Bij de
gasten tekende Jean-Paul de Kraker met
1.111 voor de enige winstpartij.

Speelronde 17
De Distel Biljarts 3 zag de thuiswedstrijd
tegen HWA/Hordijk Bilj. Art. met 2-6
verloren gaan. Wim Pelders botste te-
gen Wilfried van Beek (1.600). Polka
Print en Stolting Advocatuur speelden
gelijk. Jean Paul de Kraker van het thuis-
front was met 1.290 de beste speler.
's Lands Welvaren wist Rokx Transport
met 6-2 van zich af te houden.

Speelronde 18
Rokx Transport en Polka Print kwamen
niet tot een beslissing. Met 1.250 toon-
de Jean Paul de Kraker wederom zijn
vorm. Klusbedrijf Staf stuurde Hoondert
de Waard met een 6-2 nederlaag naar
huis. Stolting Advocatuur verloor thuis

van titelkandidaat De Distel Biljarts 3.
Lynn-Somers zag de punten naar Pearle
Opticiens gaan, het werd 2-6.

Speelronde 19
Hoondert de Waard bleef met 6-2 te-
gen Pearle Opticiens aan de goede
kant van de score. Richard de Bruin
trakteerde het thuisfront op een ge-
middelde van 1.379. Polka Print haalde
met 8-0 uit tegen Sprundel 2. De Distel
Biljarts 3 kwam met Rokx Transport re-
mise overeen en verloor een kostbaar
punt. Wim Pelders pakte uit met 1.379.
's Lands Welvaren en Klusbedrijf Staf
kwamen remise overeen. Onur Can
speelde voor eigen publiek 1.000.

Wim Pelders 1.379
Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 1

Café Siemens verliest kostbare punten 
In de eindsprint naar de titel heeft café
Siemens belangrijke punten verloren.
Tijdens speelronde 16 werd de winst
prijs gegeven tegen Drukkerij 3 in 1.
Eddie Siemens zorgde in 36 beurten
met 1.111 voor de enige winstpartij.
BCO/Paeoniapassion behaalde op be-
zoek bij Valk Waarland wel winst
en liep twee punten in. Edo ’83 zag
Aannbedrijf Beer de Jong met 0-8 win-
nen. Ruud Nieuwenburg speelde met
1.290 de beste partij. 

Speelronde 17
BCO/Paeoniapassion zette de zege-
reeks voort en won met 6-2 van Edo
’83. De Barbier Leeuwarden bleef op
gelijke hoogte met Café Siemens. De
gasten, waarvan Eddie Siemens zich
met 1.176 profileerde, moesten hier-
door weer een punt inboeten. Aannbe-
drijf Beer de Jong zag kopman Ruud
Nieuwenburg met 1.250 weer goed
presteren en won met 7-1 van NHD Bor-
den Appel. 

Speelronde 18
NHD Borden Appel verloor met 2-6 van
BCO/Paeoniapassion.com. Hans de
Bruin van de gasten speelde met 1.025
de beste partij. Café Siemens moest in
eigen huis rode lantaarndrager BV '75
naast zich dulden en kwam tot 4-4.
Winst was er voor Harry Viswat met
1.142 en Eddie Siemens, die uitblonk
met 1.666. Take 5 en Annbedrijf Beer
de Jong tekenden ook voor 4-4.

Speelronde 19
Met het gelijke spel bij Valk Waarland,
verloor Café Siemens weer meer ter-
rein. Aan Eddie Siemens ligt het zeker
niet, want die zette met 1.428 weer een
geweldige prestatie neer. De andere
winstpartij viel Jarno Beerlings ten deel.
BCO/Paeoniapassion.com, die thuis
met 5-3 tegen Take 5 zegevierde, profi-
teerde hiervan en gaat nu met Café
Siemens en het Schuurtje in de laatste
drie ronden strijden voor het kampioen-
schap.
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