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Bij biljartcafé Jorissen

Buffalo.nl sponsor in Den Haag

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

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

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

“Alles voor de biljarter”

Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

®

Op zondag 30 augustus werd in biljartcafé Jorissen te Den Haag in de ere-
divisie driebanden de wedstrijd tussen Buffalo.nl en Post Luchtkanalen ge-
speeld. Buffalo.nl is de nieuwe sponsor van het viertal dat voorheen als bil-
jartcafé Jorissen hoge ogen gooide. Voorafgaand aan het duel stelde Roy
Budde, sales manager bij Buffalo.nl uit Amsterdam, de nieuwe sponsor
voor.

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

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

/amusementbe

Onder vlnr: Cor Trampe, teamleider en Roy Budde, sales manager bij Buffalo.nl.
Boven vlnr: Herman van Daalen, Glenn Hofman, Jean van Erp en Jeffrey Jorissen.
Foto: Jan Rosmulder

”Met trots zijn wij de komende twee jaar
sponsor van dit team hier in Den Haag.
We zijn zeer blij dat we hier deel van uit
mogen maken. Dankzij Henk en Catry
Jorissen, en dankzij ook de spelers. We
begonnen al eerder als persoonlijke
sponsor van Glenn Hofman en nu dus
ook van dit geweldige eredivisieteam.
Vanaf het eerste contact voelde het wat
ons betreft meteen goed en ook gezellig.
Aangezien ik hier nu sta, neem ik aan
dat dit wederzijds is. Nu het na jaren
van neergang weer wat beter lijkt te

gaan met de biljartsport, is het voor ons
als bedrijf eindelijk weer mogelijk om
wat terug te doen voor de sport in het al-
gemeen. Onze insteek is dan ook om
niet twee jaar, maar nog vele jaren daar-
na naamdrager te zijn van dit team. Ho-
pelijk kunnen we elkaar als bedrijven de
komende jaren versterken en beide
groeien tot iets moois.
Biljartcafé Jorissen zit al vele jaren met
passie in het biljarten. Wij bestaan reeds
sinds 1923.

Voor vervolg zie pagina 3
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Burgmans Biljarts wisseltrofee

Ad Burgmans beste golfer 
van driebanden groot spelers

Vlnr. René Dericks, Ad Burgmans, Frank van Rooij, Erik Vijverberg, Jan de Groot
en Marcel van Berkel. Foto: Lia van Loon

In Veldhoven organiseerde Ad Burg-
mans voor de tweede keer een golftoer-
nooi voor driebanden groot spelers.
Moest hij vorig jaar genoegen nemen
met de tweede plaats achter Marcel van
Berkel, nu was Burgmans zelf de beste
van de zes deelnemers. De speler van
de biljartzaak uit Luyksgestel bleef Frank
van Rooij voor, die als runner-up eindig-
de. De derde plaats was voor Marcel
van Berkel die in de eindstand werd ge-

volgd door René Dericks. Plek vijf ging
naar Jan de Groot en Erik Vijverberg
sloot de rij. De “longest” kwam op
naam van winnaar Ad Burgmans. De
eer voor de “neary” ging naar Frank
van Rooij. Het bleek weer een zeer ge-
zellige golfdag en dus is de datum van
editie drie ook al bekend. Iedere biljar-
ter die driebanden groot speelt, kan
zich nu al bij Burgmans opgeven voor
deelname op zondag 12 juni 2016.

NK bandstoten en driebanden dagcompetitie

Nationale titels in Hilversum en Leusden
Bij OSO in Hilversum werd in drie klas-
sen het NK bandstoten dagcompetitie
gehouden. Bij BV ’75 in Leusden streed
men in drie klassen voor de Nederland-
se titels dagcompetitie driebanden.
Bandstoten 1e klasse Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Nissen RBC Doetinchem 6 2.14 13
2. Willem Bakker OBV 4 1.86 7
3. Hans van Capel De Plas 2 1.84 14
Bandstoten 2e klasse
1. Chris van de Laar Stedendriehoek 4 1.36 6
2. Wim Draijer Bollenstreek 4 1.43 8
3. Theo Reintjes Doetinchem 2 1.38 10
4. Pieter Brull OSO 2 1.38 6
Bandstoten 3e klasse
1. Martien Dofferhoff Bollenstreek 6 1.27 8
2. Henk Oldenkamp OBV 4 1.00 8

De 3 kampioenen bandstoten met vlnr: 
2e klasse Chris van de Laar, 1e klasse Henk 
Nissen en 3e klasse Martien Dofferhoff. 
Foto: Wim van Dijk

Erepodium driebanden 1e klasse. 
Foto: Wim Roseboom

3. Jan van der Geest ROAC 60+ 2 0.95 6
4. Joke van Alebeek De Hazelaar 0 0.63 5
Driebanden 1e klasse Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim Roseboom De Beurs 5 0.63 4
2. Frans de Valk Orderbos 3 0.54 2
3. Joop de Man Croydon 2 0.60 5
4. Jaap Hoogenboezem Schollevaar 2 0.60 3
Driebanden 2e klasse
1. Joep van Loon De Bun 5 0.63 6
2. Piet Vos Crooswijk 3 0.43 5
3. Wiebe Pomper OBC 2 0.37 3
4. Simon van Capel De Plas 2 0.28 3
Driebanden 3e klasse
1. Harry Fijn DOS 4 0.47 5
2. Ad Smits NAL 4 0.28 2
3. Henk Schutte OBC 3 0.30 2
4. Jan Willem van der Vliet OBC Randstad 1 0.27 4

WK titel voor Tae Kwan Kim 
in eigen land
GURI – De 19-jarige Koreaan Tae
Kwan Kim, een jonge broer van
de voormalige wereldkampioen
Haeng Jik Kim, heeft in eigen land
de wereldtitel bij de junioren vero-
verd. Daarmee trad hij in de voet-
sporen van de viervoudige kampi-
oen bij de junioren. Tae Kwan Kim

versloeg in de finale een andere
Koreaan, Jun Tae Kim met 35-30 in
30 beurten.
Door: Frits Bakker
Het tijdperk van de Kim's in de wereld
van het driebanden, met de betreurde
Kyung-Roul als grote voorloper en Ha-
eng Jik als briljante en meest getalen-
teerde jonge speler, heeft weer een ta-
lent voortgebracht. Tae Kwan Kim, stu-
dent aan de hogeschool, nota bene re-
serve voor dit WK, werd onverwacht
gekroond tot winnaar.
Twee dagen voor de start kreeg hij te
horen dat hij mocht invallen als vijfde
Koreaan, omdat de twee Colombianen
niet kwamen opdagen. Zonder voorbe-
reiding, na een moeizame start in de
voorronden, versloeg Kim daarna eerst
Berkay Karakurt, een andere grote
kanshebber, daarna in de halve finale
Jung Ju Shin en tenslotte in de finale de
grote favoriet Jun Tae Kim, die al twee
keer eerder op een wereldpodium had
gestaan. Voor het WK waren geen
Nederlandse spelers uitgenodigd.
Naam                                           Moy   
1 Tae Kwan Kim (Korea) 1.250
2 Jun Tae Kim (Korea) 1.286
3 Adrien Tachoire (Frankrijk) 0.983
3 Jung Ju Shin (Korea) 1.386
5 Berkay Karakurt (Turkije) 1.213
6 Yusuke Mori (Japan) 1.301
7 Patrick Butora (Oostenrijk) 0.831 
8 Matthieu Franck (Frankrijk) 0.834
9 Manuel Lindao (Ecuador) 1.200
10 Jung Hae Chang (Korea) 0.964
11 Joao Ferreira (Portugal) 0.964
12 Geoffrey Dresselaerts (België) 0.729
13 Arda Gungor (Turkije) 0.688
14 Myungwoo Cho (Korea) 1.122
15 Jesus Rico (Spanje) 1.086
16 Mahmoud Ayman (Egypte) 0.493
Hoogste gemiddelde: 
Yusuke Mori 1.301
Hoogste serie: Berkay Karakurt 14.

1e klasse ankerkader 38/2

Nationale voor-
wedstrijden bij 
De Eekhoorn
Op 10 en 11 oktober wor-
den er op camping De Eek-
hoorn nationale voorwed-
strijden in de eerste klasse
ankerkader 38/2 gespeeld.
De partijlengte is 250 ca-
ramboles. Op beide dagen
is de aanvang om 11.00
uur bepaald en de plaats
van handelen is Seterseweg
4 in Oosterhout.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Jan de Bruin HWA
2. Piet van Dooren Dubac
3. Ies ’t Mannetje Honky Tonk
4. Adrie Pols BC Goirle
5. Tonnie v/d Wetering Dos ‘71

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819

Nat. voorw. AK 47/2 ereklasse

Uitslag Wijchen
Naam Pnt Gem HS
1. Dennis Timmers 6 26.51 218
2. Hans Klok 6 20.39 137
3. Michel van Silfhout 4 28.11 146
4. Martijn Egbers 4 22.29 170
5. Peter de Bree 0 16.51 122

1064 partijen gespeeld 
tijdens De Ram Zomercup
Vlak voor aanvang van de nieuwe com-
petitie werden in Roosendaal de finales
gespeeld van De Ram Zomercup. de 90
deelnemers speelde verdeeld over vijf
klassen in totaal 1064 partijen. Door de
nieuw aangelegde klimaatregeling in
café De Ram kon de hele zomer, on-
danks het soms erg hete weer, onder
heerlijk koele omstandigheden ge-
speeld worden. De finales van het libre
in de 2e klasse en dames werden even-
als de 2e klasse driebanden op zater-
dag 22 augustus afgewerkt. Op zon-
dag werden de 1e klasse libre en de 1e
klase driebanden beslist. Na de finales,
waarvan er drie werden afgesloten met
een shoot-out van drie beurten, kwamen
de volgende eindstanden tot stand.

Libre dames
1e Marleen Matthijssen
2e Linda Wagemakers
3e Jeanne Backx
4e Wilma Pattiruhu

Libre 2e klas
1e Cor Hermus
2e Lea Christen
3e Johan Knook
4e Lian van Dongen

Driebanden 2e klas
1e Kees Traas
2e Leo Gabriëls
3e Teun Helmons
4e Jolanda Hazenbroek

Driebanden 1e klas
1e Danny Godschalk
2e Theo van Meel
3e Henk Schneijderberg
4e Ali Aljilji

Libre 1e klas
1e Piet de Jong
2e Peter van Dongen
3e Arian Heeren
4e Danny Koeijvoets

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
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mailto:twgrafisch@gmail.com
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Het volgende
nummer 

verschijnt
21 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 14 oktober

Kampioenenregen tijdens twintigste 
Simonis Biljartlaken Landsfinale

Hotel Stadt Lobberich/BCT werd kampioen in de tweede divisie driebanden.
Vlnr: Karl-Heinz Gertzen, Rob Mans, Paul Savelkoul en John van Tienen. Tom
Löwe ontbreekt op de foto. Thuisbasis is café-biljartzaal Van Tienen aan Kalden-
kerkerweg 19 in Tegelen. In seizoen 2015-2016 is Hotel Stadt Lobberich/BCT
ingedeeld in poule twee van eerste divisie driebanden. Foto: André van Hattum

De twintigste Simonis Biljartlaken Landsfinale die van 26 t/m 28 juni in
Sportcentrum Merwestein te Nieuwegein werd gehouden heeft weer een
reeks aan landskampioenen opgeleverd. Ondanks de levende discussie
om het festijn te decentraliseren is dit voor velen het hoogtepunt van het
biljartseizoen. Gedurende drie dagen streden de gewestelijke kampioenen
uit de verschillende klassen om de hoogste eer; de nationale titel.

Eindstanden
Klasse A driebanden groot
1. ’t Pleintje West-Brabant
2. DVO West-Friesland
3. De Veemarkt Doetinchem e.o.

Klasse B1 driebanden klein
1. Carambole N.o. Overijssel
2. Bolwerk '81 Duinstreek
3. De Bloemenmarkt West-Brabant

Klasse B2 driebanden klein
1. Baracuda West-Brabant
2. DOS ’71 Oss
3. BV Oud Diemen Amsterdam

Klasse C1
1. BV B.V.V. '75 Berkel en Slinge
2. De Bergerie Woerden e.o.
3. Biljartc. Goirle Midden-Brabant

Klasse C2
1. Sombroek Langedijk Den Haag
2. Onder Ons ’67 Duinstreek
3. Ons Thuis Betuwe-Veenendaal

Klasse C3
1. De Stompetoren West-Friesland   

2. ABC ’t Töpke Venlo En Omstreken  
3. De Harmonie Groningen-Drenthe

Dagcompetitie libre
1. De Bleek Friesland 
2. Crooswijk Rotterdam   
3. Wieringermeer '85 N/W Nederland

Damesbeker
1. De Plas Veen en Rijnstreek
2. Club 70 Duinstreek
3. ’t Kempke Z.-Limburg

Tweede divisie driebanden
1. Hotel Stadt Lobberich/BCT
2. Thekes Park Tivoli

Derde divisie driebanden
1. Cafédepijp.nl
2. De Viersprong/TS Metals
3. Albert Heijn Van Rijn

Vierde divisie driebanden
1. Noordelingen Harlingen 
2. B.C. Tegelen 3 
3. De Haven 3

BV Carambole, ofwel De Zware Jongens, met vlnr: Hendrik Bakker, Marcel
Krikhaar, Peter Timmer en Richard Vogelzang, streken de hoogste eer op in de
eerste klasse driebanden klein. Thuislokaal is café-biljart ‘t Vossenhol aan Spoor-
straat 7 in Daarlerveen. Het team is actief in het district Noord-Oost Overijssel.
Foto: André van Hattum

Cees van Oosterhout overleden
Met het overlijden op 7 juli van Cees van Oosterhout hebben we afscheid moe-
ten nemen van een grootheid uit de biljartwereld. Hij mag worden beschouwd
als één van de grootste biljarters die ons land heeft gekend. De bondsridder, die
op 31 augustus 1930 in Rotterdam werd geboren veroverde in de periode van
1950 tot 1985 alle Nederlandse titels, behoudens het 47/1. Als tijdgenoot van
o.a. Henk Scholte, Tiny Wijnen, Henk de Kleine, Bert Teegelaar en Hans Vultink
vervulde hij daarnaast verschillende functies op bestuurlijk gebied. Als propa-
gandist van de biljartsport verzorgde hij ook regelmatig commentaar bij tv-uit-
zendingen.

Duitsland wint Coupe van Beem, 
België tweede, Nederland derde

Het jonge Duitse biljartteam met zijn talenten Simon Blondeel, Lukas Blon-
deel en Michael Range heeft in België de driekamp om de Coupe van Beem
gewonnen. De jaarlijkse landenwedstrijd met de jeugdteams van Duits-
land, België en Nederland op handicap in het libre werd deze keer geor-
ganiseerd door Biljartclub Gilde Hoger in Kortrijk.
De Duitsers prolongeerden de zege die
vorig jaar werd behaald in Afferden en
voerden na de dubbele ontmoeting de
ranglijst aan voor België en Nederland.
Simon Blondeel, die met 50.27 het
hoogste gemiddelde haalde, was een
van de spelers die voor de Duitsers de
matchpunten binnen moest halen. Ook
Lukas Blondeel, Enrico Ercolin, Ton
Schulz en Marcel Back droegen door
winstpartijen hun steentje bij. Blondeel
schitterde onder meer met een serie van
329, Gérôme Dieu met 246.
Voor Nederland viel Daan Glissenaar
van ABC 't Töpke op door twee keer
van Michael Ramge te winnen. 250-24
uit 6 en 250-55 uit 4.
De Duitsers speelden twee keer gelijk te-

gen België (8-8) en versloegen Neder-
land met 10-6 en 11-5. Nederland won
de eerste ontmoeting van België met 10-
6, de return werd door de Belgen ge-
wonnen met 10-6. Daardoor eindigde
Duitsland met 6 punten, België met 4 en
Nederland met 2.
Sportbestuurder Frederik van Moor van
de organiserende club sprak na afloop
van een vlekkeloos toernooi met veel
mooie wedstrijden en een uitstekende
publieke belangstelling.

Het Duitse team bleef België en Nederland voor. Foto: www.billiardsphoto.com
© F. De Moor/W.Seynhaeve

Buffalo.nl sponsor
in Den Haag
Vervolg van de voorpagina

In het begin alleen biljart, tegenwoordig
ook bijvoorbeeld tafeltennis en vooral
fitness.
Henk en Catry, bedankt voor deze kans
en we hopen nog vele jaren hier te mo-
gen komen.
Maar uiteindelijk zijn het de spelers die
het moeten doen. In de nabije toekomst
elk met een eigen Buffalo naamkeu!
Daar werken we momenteel hard aan
en binnenkort uiteraard ook te koop. Bij
dezen, Glenn, Jean, Jeffrey en Herman.
Het laatste woord is toch echt aan jullie.
Maak er een fantastisch jaar van. 
Onze hoop is om samen mooie dingen
te gaan beleven, op sportief en per-
soonlijk vlak.
Heel veel succes! Ook voor de tegen-
standers van vanmiddag.” Na afloop
van de wedstrijd stond een 6-2 thuisze-
ge op het scorebord.

In Memoriam Jan Janson
Op 27 juli is Jan Janson overleden. Janson (87) was wellicht
de meest beroemde supporter van de biljartsport die er te vin-
den was. Overal ter wereld werd hij met open armen ont-
vangen. Zoals een van de Nederlandse topbiljarters op Fa-
cebook schrijft: “Met pijn in mijn hart vernomen dat onze gro-
te biljartvriend Jan Janson is overleden. De biljartsport verliest
hiermee zijn grootste supporter. En veel biljarters over de he-
le wereld een goede vriend en fijn mens die altijd wel een
grap of scherpe opmerking klaar had staan. Heb zelf meni-
ge toernooien en competitiewedstrijden met hem mogen
meemaken en kan oprecht zeggen dat ik hem ontzettend zal
missen.” Janson wordt ook door een andere bekende driebandenspeler als volgt
omschreven: “Jan was altijd belangstellend, vroeg altijd: Hoe is het met je werk,
hoe is het met het gezinnetje. Doe je pa en ma de groeten van mij, niet vergeten
hè. Jan was een warm en goed mens, vele toernooien meegemaakt. Je kon al-
tijd bij hem terecht. JAN we zullen je missen, het ga je goed.” Jan Janson was
ook bekend als voormalig uitbater van biljartcentrum Rembrandt in Arnhem. 

http://www.billiardsphoto.com
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Champion Biljarts in Arnhem nu Hofleverancier

Aan dit predicaat Hofleverancier bij
Koninklijke Beschikking worden zeer
strenge eisen gesteld en uitreiking vindt
pas plaats als:
- het een bedrijf betreft dat 100 jaar be-
staat

- dit 100 jaar ononderbroken in de fa-
milie is gebleven

- onderscheidend is in zijn branche
- innoverend is in zijn branche
- vooruitstrevend is in zijn branche
- verder is dit onderhevig aan vele toet-
singen zoals een financieel rapport
over vele jaren van een registeraccoun-
tant als ook een toetsing vanuit de
Arbowetgeving.

Als een bedrijf aan al deze strenge pun-
ten voldoet mag deze een aanvraag in-

dienen waarna dit wordt getoetst en be-
oordeeld, bij de meeste bedrijven wordt
dit overigens niet gehonoreerd. Deze
toetsing vindt eerst plaats op gemeente-
lijk niveau, dan provinciaal, dan de Se-
cretaris van de Koning en uiteindelijk
bepaalt de Koning zelf of deze wordt
toegewezen of niet. In totaal duurde
deze aanvraag meer dan één jaar. 

Geschiedenis van Champion Biljarts

Het betreft een echt familiebedrijf dat al
langer bestaat dan 100 jaar. Voor
1915 heette het bedrijf Hout & Ivoor
draaierij Nijenhuis en vanaf 27 juli
1915 tot op heden onder de naam
Champion Biljarts. 

Overgrootvader van Henry, Hendrik
Nijenhuis, is hiervan de oprichter.
Daarna hebben zijn zonen Henk, Joop
en Frans Nijenhuis het bedrijf geleid tot
aan de Tweede Wereldoorlog. In 1938
is Joop Nijenhuis (opa van Henry) een
filiaal gestart in Nijmegen waar hij
tweemaal door bombardementen alles
is kwijtgeraakt. Het hoofdfiliaal in Arn-
hem, in de Spijkerstraat, werd toen nog
steeds geleid door Frans Nijenhuis. De
zoon van Joop Nijenhuis, Henk, ofwel
de vader van Henry, heeft in 1965 de
leiding over het bedrijf in Arnhem ge-
kregen en is in 1987 eigenaar gewor-
den. 
In 1988 is Henry Nijenhuis bij zijn ou-
ders in het bedrijf gestart waarna hij in
1990 als vennoot is aangesteld. Henry
heeft Champion Biljarts uiteindelijk in
2002 overgenomen. Daarmee is hij in-

middels de vijfde Nijenhuis en vierde
generatie die zich met man en macht
inzet voor dit prachtige traditionele be-
drijf in de biljartvakhandel. De zesde
Nijenhuis en daarmee de vijfde genera-
tie is/zijn inmiddels weer in aantocht.
Een belangrijke activiteit is altijd ge-
weest het leveren, onderhouden en re-
pareren van biljarts. Hierin heeft
Champion Biljarts dan ook een toon-
aangevend bestand van 1600 vaste
klanten. Het betreft uiteraard horecaon-
dernemingen, maar ook particulieren en
overheidsinstanties zoals wijk- en buurt-
centra, gevangenissen, etc. 
Champion Biljarts levert een brede lijn
artikelen in de segmenten: carambole-
biljarts, poolbiljarts, snookertafels, voet-
baltafels en airhockeytafels. 
Zie voor meer informatie:
www.championshop.nl.Op donderdag 16 juli ontving Henry Nijenhuis namens Champion Biljarts

uit handen van de burgemeester van Arnhem, drs. H.J. Kaiser, het predi-
caat Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking. Hofleverancier is Koninklijk
maar dan voor het MKB. Het werd een bijzonder mooie bijeenkomst aan
Malburgse Sluis 23 te Arnhem.

Vlnr: Nick Nijenhuis, Fanny Nijenhuis, Sacha Nijenhuis, Burgemeester drs. 
H.J. Kaiser, Luuk Nijenhuis, Henry Nijenhuis, Joyce Nijenhuis, Henk Nijenhuis,
Trudy Nijenhuis. Foto: Jan Rosmulder.  

Vlnr: Henry Nijenhuis, Burgemeester drs. H.J. Kaiser, Luuk Nijenhuis, 
Sacha Nijenhuis, Fanny Nijenhuis. Foto: Jan Rosmulder.

Nat. voorr. libre extra klasse

Jan Liebregts ongeslagen 
Biej Ton en Marij in Kessel

Tijdens een nationale voorronde libre
klein extra klasse eindigde Jan Liebregts

met elf punten na zes duels bovenaan.
In zijn thuisbasis café-zaal Biej Ton en

Boven vlnr: Jan Liebregts, Marcel Schattenkerk en Philip Dierijck. 
Onder vlnr: John Koopmans, Wim Strik en Jan Brueren. Foto: Jan Rosmulder 

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 9-ball Leende kozoom.com 30 sept – 4 okt
Worldcup driebanden Istanbul kozoom.com 12-18 okt
Bandstoten FFB toernooi Saint-Quentin kozoom.com 16-18 okt
Driebanden Frans kampioenschap dames kozoom.com 17 okt
Libre Frans kampioenschap dames kozoom.com 18 okt
Driebanden Lausanne Billard Masters kozoom.com 20-22 nov
Driebanden WK in Bordeaux kozoom.com 1-5 dec
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 13-19 dec
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

Martij te Kessel hield de speler van de
organiserende vereniging De Maasoe-
ver het beste moyenne over van 16.46.
Marcel Schattenkerk, terug van wegge-
weest, sloot op de tweede plaats af. De
biljarter van BC Tegelen zette met 179
caramboles de hoogste serie in de boe-
ken. Ook was hij met 225 treffers na
slechts vijf beurten, gemiddelde 45.00,
goed voor de kortste partij. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Liebregts De Maasoever 11 16.46 120
2. Marcel Schattenkerk BC Tegelen 8 14.69 179
3. Wim Strik De Maasoever 6 14.88 100
4. John Koopmans De Maasoever 6 11.07 114
5. Philip Dierijck BC Tegelen 3 7.97 37
6. Jan Brueren SSV 2 10.67 61

Driebanden eerste divisie poule 2

Volle buit Ripa 
Recycling/Pearle
Biljartcentrum Arnhem – Ripa Recy-
cling/Pearle 0-8. Ronny Daniels was
namens de bezoekers de beste van ie-
dereen. De Belg verzamelde de vijfen-
veertig caramboles na dertig beurten en
dat betekende moyenne van 1.500.
Kay de Zwart zegevierde met 1.111
ruim. Jens van Dam 1.025 en Francis
Forton 1.022 hadden beiden een mar-
ge van twee caramboles aan de finish.
Daniels realiseerde met tien treffers de
veruit hoogste serie. 

http://www.championshop.nl
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Raymon Groot wint vriendentoernooi

Bevrijd van alle spanning van toptoer-
nooien, nationale en internationale
kampioenschappen werd in Zwaag
voor de derde keer het vriendentoer-
nooi door en voor de jeugdtop van
Nederland in de spelsoort 57/1 gehou-
den. Een goede gewoonte is dat het
districtsbestuur van West-Friesland de
jeugdspelers tijdens de prijsuitreiking
van het toernooi de nodige herinnerin-
gen uitreikt aan diegene die zowel na-
tionaal als internationaal successen
heeft geboekt. Een speciale herinnering
kregen Danny Vermeulen, Joris Ligthart,
Lucas Meppe en Piet Kok van NHD uit
Zwaag voor de behaalde titel bij de
jeugd in de landscompetitie.      
Een speciale oorkonde was er voor de
opa van Sam van Etten voor zijn jaren-
lange inzet voor de jeugdspelers van
West-Friesland, die onder een luid ap-

plaus van de overvolle zaal uitgereikt
werd door Cor Bleeker, de voorzitter
van de jeugdcommissie van het district.
Niet alleen Sam, maar ook zijn team-
genoten van Horna heeft ‘Opa Henk’
naar de wedstrijden gereden door ge-
heel Nederland en soms daarbuiten.
“Zonder mijn opa had ik dit allemaal
niet kunnen doen” zei Sam na afloop
van de prijsuitreiking. 

Eindstand
Naam Tmc. MP Moy
1. Raymon Groot 60 12 6.42
2. Sam van Etten 100 10 13.36 
3. Guido Kauffeld 100 9 9.92                    
4. Robin Bastiaans 60 7 7.17                    
5. Bas Bouwhuis 50 7 4.33                    
6. Hans Snellen 50 6 3.41                    
7. Ferry Jong 100 5 8.92                    
8. Jordy Jong 60 0 4.56

Eerste en hoofdklasse driebanden Midden-Brabant

Directe promotie voor Ad van Sas
Tijdens de gecombineerde districtsfinale
van de eerste en hoofdklasse drieban-
den klein van Midden-Brabant heeft Ad
van Sas directe promotie af gedwongen
naar de hoofdklasse. Raymon van Heu-
men en Peter Rijckaert verdienden een
ticket voor de gewestelijke finale hoofd-
klasse, terwijl Stephan van den Hooff en
Henk Kosters hun district gaan ver-
tegenwoordigen in de eerste klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ad van Sas HGL 10 0.847 6
2. Raymon van Heumen Landzicht 10 0.757 7
3. Stephan van den Hooff Borduurhuis 8 0.712 5
4. Peter Rijckaert De Eekhoorn 8 0.929 6
5. Richard van Heumen Landzicht 4 0.784 7
6. Henk Kosters ‘t Vosje 2 0.571 8
7. Mart Moolenschot Euphonia 0 0.445 5

Vijfde klasse libre district Rotterdam

Finale bij 
BV Schollevaar
Van 18 t/m 20 september wordt door
BV Schollevaar aan het Hollands Diep
63d in Capelle a/d IJssel de finale vijf-
de klasse libre van het district Rotterdam
georganiseerd.  Er wordt gespeeld met
handicap. Op 18 september is de aan-
vang 19.30 uur en op 19 en 20 sep-
tember om 12.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy Tmc
1. Joop Eikmann Kralingen 1.16 45
2. Ruud Kremer Hofplein 1.15 45
3. René Zwerts Hofplein 1.06 42
4. Wim Dumee Schollevaar 1.00 42
5. Chico Ellis Hofplein 0.95 42
6. Pieter Bubberman De Rietlander 0.95 39
7. Berna Diependaal Hoogvliet 0.80 34
8. Gerrit Gruijs Vriendenkring 0.80 34

Kader 57/2 eerste klasse

Nationale voorwedstrijden in 
Noordscharwoude
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 septem-
ber organiseert biljartvereniging Som-
broek/Langedijk nationale eerste klasse
voorwedstrijden kader 57/2. Op vrij-
dag beginnen de wedstrijden om
19.00 uur, terwijl op zaterdag om
13.00 uur het startsein wordt gegeven.
De plaats van handelen is Sporthal
Geestmerambacht, Dr. Wilminkstraat 3
in Noordscharwoude.

Deelnemers

R. Bastiaan Rappel
B. Duivenvoorde. B.C.O.
P. v d   Geest. B.C.S.
P. v d   Geest. B.C.S.
M. Hofland. De Musketiers
W. Hummel. K.O.T.
J. Jong Horna

Biljarters dragen bij aan nieuwe
toekomst van 1½ jarig jongetje
Ze bestaan nog, de
missionarissen die di-
recte hulp bieden in
ontwikkelingslanden.
Een belangrijk steun-
punt is gevestigd in
het Belgische Essen,
waar Broeder Willy
Mosselmans van het
Redemptoristen-
klooster met een le-
gertje vrijwilligers
dagelijks in de weer
is voor het goede
doel. Maar ook bil-
jarters die hun hart
laten spreken, want
in januari tijdens de
Biljartpoint Masters driebanden in
Kaatsheuvel is het laken van de finale-
partij door oud Tour de France coryfee
Rini Wagtmans met opbod verkocht. Jo-
hanna en Frans van Bokhoven, van Bil-
jartcentrum de Westhoek in Drunen
brachten het hoogste bod uit en werden
de nieuwe eigenaars. Biljartfabriek Eu-
reka monteerde het laken, voorzien met
handtekeningen van de vier halve fina-
listen, op één van hun tafels. Bij de in-
gebruikname in Drunen, was meervou-
dig Nederlands, Europees en regerend
wereldkampioen Therese Klompenhou-

wer aanwezig. Belangstellenden kon-
den tegen donatie van 25 euro een set-
je van negen tegen Therese spelen. Aan
de totale opbrengst werd door een be-
drijf in sportkleding uit Sint Willebrord
nog een flink bedrag toegevoegd. De
anderhalfjarige Jhon Kenneth uit de Fili-
pijnen heeft een stoma en de ouders le-
ven van dag op dag in zeer grote ar-
moede Deze maand zal het kindje van
de totaalopbrengst geopereerd worden
en een normale anusopening krijgen.
Met dank aan alle mensen die dit heb-
ben mogelijk gemaakt.

De armoedige en dankbare ouders met hun zoontje Jhon

Zilveren omlijsting 
café De Westhoek in Drunen

Op 3 augustus 2015 was het 25 jaar
geleden dat Frans en Johanna van Bok-
hoven, de deuren openden van hun ca-
fé biljartcentrum De Westhoek aan de
Eindstraat 50 te Drunen. Een bijzonder
feit, want in die 25 jaar maakten zij
veel mee, o.a. de wisseling van gulden
naar euro, rookbeleid enz. Het echt-
paar wist hun zaak in al die jaren op te
laten bloeien tot een heel bekende loca-
tie. De plaats waar zij gevestigd zijn
gaf daar zeker niet alleen aanleiding
toe, maar zeker het gastheer/vrouw
schap wat ze hanteren.  Het terras was
dan ook al snel een bekende plaats om
in de zomermaanden als wandelaar,
fietser, solex-rijder of met de auto, aan
te doen. Biljarters vonden al snel een
mooie plaats om competitie te spelen of
zomaar onderling te biljarten op de ver-

schillende tafels, die
van goede kwaliteit
zijn. Samen biljart
het echtpaar regel-
matig mee, al heb-
ben ze daar vaak
weinig tijd voor.
Voor een glaasje,
maar zeker ook voor
een lekker hapje is
men er aan het juiste
adres. Zaterdag 5
september werd dit
jubileum gevierd
waarbij ook duide-
lijk, gezien de super-
grote belangstelling,
dat men het onderne-
mende echtpaar een
groot warm hart toe-
draagt. Onder het
genot van, zeer veel,
hapjes en drankjes

werd er dan ook goed geproost op dit
zilveren jubileum.

Johanna en Frans van Bokhoven, een echt ondernemerspaar.
Foto: Ad Smout

Opa en oma moeten nog even geduld
hebben, de opvolging komt er aan.
Foto: Ad Smout

Derde divisie driebanden poule 1

Biljartshop Leiden
opent met verlies
Biljartshop Leiden kwam op bezoek bij
BeautySauna Peize niet verder dan een
6-2 verlies. Alleen vierde man Gerrit
Balkenende wist zijn partij tegen Dille-
ma te verzilveren. Voor de thuisclub was
Anne Hoekstra met 1.129 in blakende
vorm.

3e klasse driebanden groot Midden-Brabant

Finale bij Biljartcentrum Goirle
De districtsfinale derde klasse drieban-
den groot van Midden-Brabant wordt
van 9 t/m 11 oktober gespeeld bij Bil-
jartcentrum Goirle aan de Kloosterstraat
30 in Goirle. Met de moyennegrenzen

van 0.300 tot 0.475 dienen de deelne-
mers 20 caramboles te maken. Op vrij-
dagavond 9 oktober beginnen de wed-
strijden om 19.00 uur. Zaterdag en
zondag wordt om 11.00 uur het start-
sein gegeven.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Piet Kamp ’t Vaartje 0.475
2. Anton de Ronde ’t Steegje 0.459
3. Stephen v.d. Hooff Borduurhuis.nl 0.449
4. Gerard Snoeren BSV 0.429
5. Henk Smolders ’t Vaartje 0.404
6. Cees Busio BV den Berg 0.399
7. Cees de Laat ’t Steegje 0.399
8. Pieter van Sprundel ’t Steegje 0.370
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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

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

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

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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

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

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 

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
• SS&P/De Molenvliet

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

http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
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‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

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

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

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

”Wij zijn de trots van café De Langstraat"

Biljartvereniging Carambole in het nieuw

Onder de naam BV Carambole is bij
café de Langstraat in Waalwijk al bijna
negen jaar een kleine, maar actieve, bil-
jartvereniging gevestigd. De ledenlijst
omvat vijf namen en men speelt in de
3e klasse van de dagcompetitie in het
district Midden-Brabant. Negen jaar ge-
leden werd gestart met zes leden, waar-
van er één is overleden. De overige vijf
zijn zowel in de competitie als bij de

persoonlijke kampioenschappen actief.
Vorig seizoen is het vijftal als derde in
de teamcompetitie geëindigd. Onlangs
heeft het kasteleinsechtpaar Daan en
Herja de biljarters in het nieuw gesto-
ken. Daar zijn ze dan ook geweldig blij
mee. “Wij zijn de trots van Café de
Langstraat en sportiviteit en gezelligheid
staat bij ons voorop" beaamt woord-
voerder Jan Maas.

BV Carambole trots met het nieuwe tenue. Foto: Ad Smout

2e klasse driebanden klein Noord-West Nederland

Finale in Heerhugowaard
Biljartvereniging DNO ’86 is van 23
t/m 26 september verantwoordelijk
voor de organisatie van de finale 2e
klasse driebanden klein van het district
Noord-West Nederland. De partijen
met een lengte van 25 caramboles wor-
den gespeeld in Biljartcentrum Heerhu-
gowaard aan het Parelhof 3. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Niels Quant de Liefhebber 0.528
2. Johan de Nijs KOT 0.519
3. Peter Blom De Treffers 0.507
4. Frans van Zijl Tempelhof 0.494
5. Piet Nierop Kaper 0.479
6. Cees Bas BIOS 0.468
7. Jan Latenstein BIOS 0.463
8. Joop Looyenga Sombroek 0.456Derde divisie driebanden poule 4

Alleen puntendelingen
in eerste ronde
Tapperijke 2 – Bierwinkeltje: 4-4, René
Dam maakte een serie van zes. 
Bottles/de Parel – De Bevelanders:  4-4,
Hoondert de Waard - De Geslootene
Boom: 4-4, Jony Sanders had maar
liefst 89 pogingen nodig om tot winst te
komen. De Distel 7 – De Stene Brug:
4-4, Rick van den Enden was met
0.777 de beste speler.

Vierde divisie driebanden poule 2

Capelle 7 wijst 
huisgenoten terug
Capelle 7 won met 6-2 van BC Capelle
6. Winst was er voor Marco Hout, Kees
van der Stel en Piet Netten. Stefan
Osnabrug verloor van Jimmy Worung.
De Pijp kwam tegen De Does Trappen
tot een 7-1 overwinning.

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000 speelt gelijk tegen Ribas

Derde divisie driebanden poule 5

Maximale winst voor 
De Eekhoorn 3/Biljartpoint
DKM Tools maakte in de thuiswedstrijd
tegen Café ’t Steegje een valse start en
verloor met 0-8. ADC Repro bleef in de
huislijke derby met 6-2 voor op Café
de Molenvliet. Bij de gasten zorgde
Martin Korthout voor de enige punten.
Vissenberg Sierteelt kreeg een 0-8
nederlaag toegediend van De Eekhoorn

3/Biljartpoint. Nol Nooten realiseerde
een serie van zeven. DC Michielsen
zag de punten met 2-6 naar Stolting Ad-
vocatuur gaan. Henk Schneijderberg
kreeg een ontketende Kees Vijfhoek
tegenover zich, die 1.111 speelde. Bu-
ro Balens en BH Keukens bleven in
evenwicht.

Het eerste team van Jorissen 2000 begon
in eigen lokaal de competitie tegen Ribas
met een puntendeling. Rob Scholtes en

Fred Dijkhuizen zorgden voor de thuisze-
ges. Bij de gasten trokken Rini Faay en
Teus Uittenbogert aan het langste eind.

"Afspraken nakomen, betaalbaar en goed werk afleveren"

Familiebedrijf Sijm Biljarts staat voor
vakmanschap en betrouwbaarheid

Derde divisie driebanden poule 3

De Distel Biljarts 5
trapt af met winst
Countryclub kon thuis een puntje van
Rietlander afsnoepen. Ron Schumann
en Kees Stel claimden de winstpartijen.
De Reigers contra Eekhoorn 4 werd 6-
2. Voor de Oosterhouters redde Patrick
Timmermans de eer. De Distel Biljarts 5
begon de nieuwe competitie met een 6-
2 overwinning op Café de Uitspanning
2. Ekber Yildirim was met 0.714 en een
serie van zeven de beste speler.

In 1985 begon Henk Sijm zijn zelfstan-
dige biljarthandel in het West-Friese
Westwoud. Nu zo'n 30 jaar later is het
bedrijf aardig gegroeid en is ook zijn
zoon Arjan als firmant toegetreden.
Voordat Henk zijn eigen bedrijf startte
had hij al vanaf 1968 ervaring opge-
daan in de branche. "Dat was in de tijd
dat we de mooiste antieke biljarts
moesten ombouwen naar moderne,
door er spaanplaten kasten onder te be-
vestigen. We noemden het doodskisten,
zo lelijk maar ja, de tijd vroeg erom.
We reden in een Fiatje met aanhanger,
waar toen nog gemakkelijk een biljart
op paste, door West-Friesland. Het wa-
ren allemaal 2.10x1.05 tafeltjes dus
dat kon makkelijk" vertelt Sijm. Tegen-
woordig beschikt Sijm Biljarts over een
bus met trailer, waarin gemakkelijk twee
grote biljarts kunnen. 
Sinds de start in 1985 is vestigings-
adres van de biljarthandel nog steeds
Binnenwijzend 26 in Westwoud. Het
kantoor is aan de Karos 16 in Hoorn.
Op zowel de particuliere als professio-
nele markt worden nieuwe en gebruikte
biljarts verkocht, veelal Roothaert en
Gabriels. De nadruk ligt op gebruikte ta-
fels van hoge kwaliteit. Daarnaast be-
horen ook pooltafels van Buffalo en
Brunswick tot het assortiment. Ook het
onderhoud, reparatie en verhuizing van
alle biljarttafels, carambole, snooker en
pool, behoren tot de activiteiten van
Sijm. Regelmatig worden ook carambo-
le- en pooltafels verhuurd, de laatste met
of zonder muntinworp. Hoewel men ac-
tief is in geheel Nederland, wil Sijm
zich ook meer op de regionale markt
van West-Friesland en Noord-Holland
richten. Sijm is een West-Friese naam,
die al in 1650 voorkwam en betrouw-

baarheid uitstraalt. Henk Sijm beaamt
dan ook "Onze bedrijfsfilosofie is vak-
manschap, eerlijkheid en accuratesse,
afspraken nakomen en betaalbaar werk
af leveren. Wij beogen niet goedkoper
te zijn dan de concurrent, dat heeft
geen toekomst. Kwaliteit wint het altijd
van de rommelaars, met z.g goedkope
lakens of onvakkundig werk.”

Webwinkel
De website werd vorig jaar uitgebreid
met een webwinkel, waarin de biljartar-
tikelen overzichtelijk en alfabetisch zijn
ondergebracht. Daarnaast zijn er pro-
ducten zoals darts, air hockey en tafel-
tennis toegevoegd. De meeste bestellin-
gen worden binnen twee dagen gele-
verd of kunnen in Westwoud worden op
gehaald.
Over voortzetting van het bedrijf hoeft
vader Sijm zich geen zorgen te maken.
Zeven jaar geleden is zijn zoon als fir-
mant in het bedrijf toegetreden en die
gaat het zeker voortzetten. Daarnaast
heeft hij ook twee kleinzoons, dus wie
weet?

mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
http://www.poolcafedeposterij.com
http://www.facebook.com/deposterij
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
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Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

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

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

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.

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

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

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

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 

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

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

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.

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

mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
http://www.fellerbiljart.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
mailto:info@castlecity.I.www.castlecity.Ingang
mailto:info@castlecity.I.www.castlecity.Ingang
mailto:info@castlecity.I.www.castlecity.Ingang
mailto:c.dewijs@kpnmail.nl
http://www.debiljartmakers.nl
mailto:info@castlecity.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
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Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

Vlnr: Gerard ten Lohuis, Rob Pot, Brian ter Braak, Peter Heutinck en 
Paul Wissink. Foto: www.biljartenhaarlo.nl

Kader poule 4

Peter Heutinck uitblinker bij zege
HCR Prinsen in Haarlo

Het kaderteam van HCR Prinsen is
goed begonnen. In een nieuwe
prachtige ambiance wisten de ka-
dristen een 6-2 winst te behalen tegen
BV Zandweerd. Peter Heutinck beet het
spits af en deed dat meer dan voortref-
felijk. In slechts vier beurten liet hij
tegenstander Toon Haverkort volkomen
kansloos en sloot af met een serie van
127 (140-3). Rob Pot kon zijn eerste
wedstrijd voor HCR Prinsen niet omzet-
ten in winst. Ondanks de ruime voor-
sprong van Pot na zes pogingen, 59-
11, moest hij de overwinning laten aan

Pavlos Karaberis die middels een reeks
van 63 in twaalf omlopen finishte: 140-
160.
Brian ter Braak won in elf beurten.
Tegenstander Tom Temmink kon in het
begin goed volgen maar had na series
van 54 en 43 niets meer in te brengen
getuige de 200-81 cijfers. Gerard ten
Lohuis debuteerde met winst op Bert van
Essen. Ten Lohuis, die in 2009 voor het
laatst actief was in de kadercompetitie,
speelde solide en gaf Van Essen geen
kans en realiseerde na een slotserie van
27 via 110-71 na negentien beurten. 

Libre derde klasse jeugd op 3 en 4 oktober

NK bij De Hazelaar in Rosmalen
Op 3 en 4 oktober wordt bij Sportfoyer
De Hazelaar aan de TM Kortenhorst-
laan 6, in Rosmalen de nationale finale
derde klasse libre voor de jeugd gehou-
den. Het aantal te maken caramboles is
30 en de organisatie is in handen van
BV De Hazelaar. 
Op beide dagen begint men om 10.30
uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Daphne Klappe Kamper BC 0.85
2. Arno Coenradi Eerste Glanerburgse 0.79
3. Joyce Coumans De Witte Hoeve 0.75
4. Maarten Mosch De Liefhebber 0.67
5. Dennis Schrijver De Liefhebber 0.66
6. Rowan Kremer Amorti 0.65
7. Tycho Schoofs ABC ’t Töpke 0.61
8. Nicky Gillessen Inaborg 0.54

Cynthia van Peer en Coba van Oers
de sterksten bij Dames koppeltoernooi
Tijdens het Roosen-
daalse kermisweek-
end 5 en 6 septem-
ber werd bij de Ram
weer een jaarlijks
terugkerend toernooi
gespeeld. Dit keer
het Dames koppel-
toernooi. Ook nu
waren weer twaalf
koppels actief tijdens
dit super gezellige
evenement, waarbij
geen punt werd weg-
gegeven en dus ge-
streden werd tot de
laatste snik. Uit deze
sfeervolle strijd kwa-
men Cynthia van
Peer en Coba van
Oers als sterksten
naar voren. Zij be-
haalden op basis
van de Belgische tel-
ling bijna het volledig aantal punten na-
melijk 64.200 van de 66.000 te beha-
len punten.

Eindstand
1. Cynthia van Peer en Coba van Oers

64.200
2. Jeanne Backx en Wilma Lazeroms

62.000
3. Elly Schalk en Jet de Wit     60.429
4. Kitty Meesters en Marij Martens

58.949
5. Anneke Mulders en Cor Dagevos

58.098

6. Lenie Aantjes en Diana Biermann
56.524

7. Marion de Graaf en Diana Embregts
54.927

8. Elly v.d. Heuvel en Corina van Oers
53.313

9. Toke Hennekam en Therja Maas
48.857

10. Rosita Rommers en Guillaime v. Erven
47.897

11. Ella van Loon en Bianca Spaapen
46.783

12. Toke Bogers en Rietje Focke
41.000

Cynthia van Peer en Coba van Oers

Lucien Maas en Jeanne Backx kampioen
veteranen dames 2015 bij De Ram

Lucien Maas en Jeanne Backx

Bij De Ram in Roosendaal werd het
jaarlijkse veteranen heren/dames kop-
peltoernooi gespeeld. Twaalf koppels
speelden op zaterdag en zondag tel-
kens drie partijen verdeeld in drie pou-
les. In de gezellige en koele ruimte wer-
den de wedstrijden met veel plezier af-
gewerkt, op zaterdag onderbroken
voor soep en broodjes en op zondag
voor een lekker broodbuffet. Nadat alle
koppels zes partijen hadden gespeeld
werd de stand gebaseerd op de

Belgische telling op-
gemaakt.
Eindstand
1. Lucien Maas - 
Jeanne Backx

61.970
2. Paul Hendrikx -
Rietje Focke

61.907
3. Ad Goorden - 
Cor Dagevos

60.000
4. Ger van de Heu-
vel - Elly van de Heu-
vel

57.581
5. Krijn Paantjesa -
Cynthia van Peer

56.615
6. Maarten den 

Hollander -            Rosita Rommers 
56.604

7. Cor Hermus - Lucia de Jong  54.653
8. Chiel Mulders - Anneke Mulders

53.333
9. Clemens v. Tiggelhoven - Lea Christen

50.593
10. Paul van Gastel - Lenie Aantjes

49.347
11. Jos Verschuren - Jolanda Hazenbroek

48.667
12. Piet van Steen - Toke Bogers

46.075

De kampioenen waagden zich, ondanks de hitte, na de huldiging toch even
buiten voor de foto. Foto: Henry Thijssen
Onder voor Nederlandse begrippen
bloedhete temperaturen werd bij Sport-
foyer De Hazelaar in Rosmalen van 3
t/m 5 juli het jaarlijkse Mart van der
Heijden arbiterstoernooi afgewerkt. De
verkoeling werd dan ook gezocht in de
van airco voorziene biljartzaal.
Bij het libre kon Theo van Beekveld uit
Heeswijk-Dinther als winnaar worden
gehuldigd, terwijl de hoofdprijs in het
bandstoten naar de Ravensteinse Henk
Schaap ging. 
Het driebanden klein werd een prooi
voor Marco Ubbink uit Aalten en Ton

van Heumen (Spijkenisse) zegevierde
bij het driebanden groot. De hoogste
eer bij het 38/2 was voor Leo van der
Heijden uit Wateringen.

Bloedhete strijd tijdens 
arbiterstoernooi in Rosmalen

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.biljartenhaarlo.nl
http://www.evenementenshop.com
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Biljarten slaat de weg in naar een positiever imago

’We moeten onze sport beter verkopen’

Als het aan de twee voorzitters ligt, gaat
de KNBB stappen zetten naar een posi-
tiever imago. ,,We moeten onze sport
beter verkopen’’, vindt zowel Jaap La-
brujère als Bennie Deegens. ,,We moe-
ten bedenken hoe we mensen beter aan
ons kunnen binden.’’
Wij stelden, aan de vooravond van een
nieuw seizoen, tien vragen aan de twee
beleidsmakers voor carambole en drie-
banden.

1. Waar kijk je met grote voldoening op
terug als we het vorige seizoen onder
de loep nemen, zowel bestuurlijk als
sportief?
Jaap Labrujère: ,,Zeker naar onze
landsfinale in Nieuwegein, die was dit
jaar heel bijzonder. Veel publiek en
mooie wedstrijden. Zelf heb ik zeer ge-
noten van de dameswedstrijden. Zeer
gedisciplineerd en keurig aan de tafel,
eigenlijk zouden er veel meer dames
moeten biljarten. Het is wel onze doel-
groep.’’ 
,,Ja… en natuurlijk ook de Europese
kampioenschappen in Brandenburg
waren voor ons weer succesvol.’’
,,Bestuurlijk was het geen succesvol
jaar, maar na het mislukken van de fu-
sie hebben we wel grote stappen voor-
waarts gezet en daar houd ik me aan
vast. Leren van het verleden, maar altijd
vooruitkijken is mijn motto.’’ 
Bennie Deegens: ,,Sportief gezien heb-
ben het KVC bestuur (Carambole),
waarvan ik toen nog deel uitmaakte en
de familie Prinsen van HCR Prinsen in
Haarlo een huzarenstukje afgeleverd,
toen de Grand Dutch was teruggege-
ven. In een tijdbestek van drie weken,
met de steun van enkele sponsoren na-
tuurlijk, kon dit prachtige evenement
toch doorgang vinden.’’
,,Bestuurlijk ben ik minder tevreden over
het afgelopen seizoen. Er is ontzettend
veel tijd en energie in de fusie tussen

KNBB en KVC ge-
stopt. Dat was een
enorme aanslag op
mijn privéleven, zon-
der het gewenste re-
sultaat voor de bil-
jartsport. Maar ook
hieruit heb ik lering
getrokken. Het geeft
mij weer een goed
en beter inzicht in de
toekomst.’’

2. Wat hadden we in
jouw visie beter kun-
nen of moeten doen?
Bennie: ,,We heb-
ben het te weinig
over de sport gehad.
Te vaak vergeten we
dat we er voor de le-
den zijn en dat onze
primaire taak is dat
we de belangen van
’al onze leden’ moe-
ten behartigen. We

leven te veel op eilanden met ieder zijn
eigen belangen. Een visie ontwikkelen,
met daaraan een beleidsplan gekop-
peld, geeft inzicht. Zowel financieel als
op de weg ernaartoe. Daardoor ben je
met elkaar beter in staat om onze bil-
jartbond beter aan te sturen. Tussentijds
evalueren van beleidsplan en begro-
ting, dat houd je op de juiste weg, want
je kunt sneller reageren en bijsturen.’’
Jaap: ,,Ledenwerving. Ik vind dat we
daar grotere stappen in moeten maken.
Het 5-ball is om allerlei redenen niet ge-
noeg uit de verf gekomen. En tijdens het
fusietraject zijn er verkeerde aannames
gedaan, dat heeft zich gewroken.’’

3. De hele KNBB heeft best een bewo-
gen jaar achter de rug. Denkt u dat de
rust weer een beetje is teruggekeerd?
Met andere woorden: wordt het een
rustiger jaar?
Jaap: ,,De rust is inderdaad terugge-
keerd en dat stemt mij tot genoegen.
Na het mislukken van de fusie zijn we
op volle kracht als KVC (carambole)
doorgegaan. Nu de secties en de
KNBB vereniging carambole een zetel
hebben in het bondsbestuur, verwacht
ik meer eenheid. 
Bennie: ,,Ja, het was een erg bewogen
jaar mag je wel zeggen. Je kan niet
zeggen dat de rust is teruggekeerd.
Mijn ervaring in onze biljartsport is dat
er nooit rust is. Je bent een bestuurder
die zijn verantwoordelijkheid moet dra-
gen. Daarin is geen plaats voor rust: er
is constant beweging en er zijn voortdu-
rend onderwerpen die ons bezighou-
den. Het jaar wórdt ook niet rustig. Nu
de fusie niet doorgaat, betekent dat niet
dat er niets moet gebeuren. Het eerste
rapport Donkervoort heeft ook mooie en
goede onderwerpen aangedragen, die
we zeker kunnen gebruiken. Dat zal ze-
ker als een rode draad mee gaan
lopen, dit jaar.’’

NIEUWEGEIN – Met één en hetzelfde doel voor ogen
gaan Jaap Labrujère (Vereniging Carambole) en Ben-
nie Deegens (Sectie driebanden) het nieuwe seizoen en
een nieuw tijdperk in. Het jaar waarin de zo lang ver-
wachte fusie (KNBB/KVC) mislukte, is inmiddels afge-
sloten. De blik is weer gericht op de toekomst.

4. De bond heeft twee ijzers in het vuur
op het internationale vlak: Bennie Dee-
gens bij de CEB, Santos Chocron in een
adviserende rol bij de UMB. Hoe be-
langrijk is dat voor een nationale sport-
bond?
Jaap: ,,Dat is enorm belangrijk: tegen-
woordig is het zaak dat je erbij bent en
mee kan beslissen op alle fronten. De
klassieke spelsoorten zitten een beetje
in het verdomhoekje, maar ik weiger te
geloven dat, zoals sommigen beweren,
het steeds minder wordt met de klassie-
ke disciplines. Kijk maar eens wereld-
wijd, dan zie je dat in Azië, Korea ,
Afrika en Zuid Amerika deze spelsoor-
ten juist toenemen. Het is steeds een
golfbeweging en wij moeten zien dat
wij weer op de golven komen in plaats
van ertussen.’’
Bennie: ,,De KNBB is naast Frankrijk en
Duitsland één van de belangrijkste fe-
deraties van de UMB en CEB. Het is
daarom erg belangrijk dat we hierin af-
gevaardigden hebben. Daardoor laten
we een belangrijke stem horen namens
de KNBB en wordt er ook geluisterd.
Vergeet niet dat we een groot aanzien
hebben in de wereld. Ik persoonlijk
merk dat zeer sterk binnen de CEB, bij-
voorbeeld als ik afgevaardigde ben.
Santos Chocron is door zijn bestuurlijke
verleden in het driebanden ook een per-
soonlijkheid geworden en daardoor
ook zeer belangrijk voor het internatio-
nale beleid. Beide worden we erg ge-
respecteerd, waardoor deuren open-
gaan.’’

5. Hoe staat de KNBB er met betrekking
tot het NOC voor? Zijn er stappen voor-
uit of achteruit gemaakt?
Bennie: ,,Met betrekking tot het
NOC/NSF mag je niet spreken in ter-
men van ’zijn er stappen vooruit of
achteruit’ gemaakt. We moeten als
sportbond lid zijn van NOC/NSF, om-
dat we onze spelers graag willen af-
vaardigen naar internationale evene-
menten. Dat kan niet zonder lid te zijn,
want je moet erkend zijn door het
NOC. Dit staat in de reglementen van
de internationale sportbonden. Mijn me-
ning is dat dit het enige nog is wat ons
bindt. Het NOC heeft in 2012 een am-
bitie en doelstelling uitgesproken: de
top-10 ambitie, het streven van Neder-
land om structureel tot de tien beste top-
sportlanden ter wereld te behoren. Het
doel is om dat in 2028 te verwezenlij-
ken. Voor deze ambities worden vele
tientallen miljoenen uitgetrokken! Besef
wel dat deze gelden dan naar die sport-
bonden gaan die een Olympische sta-
tus hebben. Dat betekent dat dit vele
geld niet aan de kleinere bonden kan
worden besteed. De subsidies nemen af
en wij moeten daardoor elders onze
gelden weghalen. Het is een zware
taak, die voor ons als bestuurders voor
ons ligt. Willen we speelsters en spelers
blijven afvaardigen, dan moeten we ’de
boer op’. Zeg maar rustig, dat is een

flinke uitdaging, die we met elkaar moe-
ten zien te bewerkstelligen.’’ 
Jaap: ,,Wij weten dat subsidies minder
worden, dus moet je jezelf hiertegen
wapenen. Zoals eerder aangegeven,
gaan we gezamenlijk een meer-jaren
beleidsplan maken voor de gehele
KNBB. Misschien wel voor heel biljar-
tend Nederland. Dit plan zullen wij pre-
senteren aan het NOC/NSF , daarna
gaan wij zelf kijken wat hierbij de struc-
tuur moet worden. Een Olympische
sport zullen wij voorlopig niet worden,
maar is dat nu zo belangrijk? Een sport
kan evengoed boeiend en uitdagend
zijn.’’

6. Wat kunnen we zeggen over groei of
verval binnen onze bond?
Jaap: ,,Groei is hard nodig, want onze
gemiddelde leeftijd is te hoog. Doel-
groepen om te groeien zijn collega-bon-
den (we kunnen niet zonder elkaar), da-
mes, de groep veertigers en vijftigers en
last but not least de dagcompetitie. Wij
worden gemiddeld ouder en blijven lan-
ger fit, dus is biljarten een sport bij uit-
stek om te gaan beoefenen. Zeker als
iemand niet meer deel kan nemen aan
fysiek zwaar belaste sporten is biljarten
een mooi alternatief. Hier moeten wij
ons meer op focussen, vind ik.’’
,,Verval…, wij moeten de tering naar
de nering zetten. Zuinig zijn met contri-
butiegelden, maar oppassen dat we
niet bezuinigen op verkeerde punten,
want dan ga je zeker aan de wortels
van onze mooie sport knagen. Wij
moeten collega-bonden ervan zien te
overtuigen dat samenwerken de enige
optie is om het biljarten in Nederland
een gezonde toekomst te geven. Over
onze grenzen heen kijken en samen be-
kijken wat wenselijk is om het biljarten
een positieve wending te geven. Voor
collega-bonden is het ook belangrijk dat
de biljartsport in de schijnwerpers staat,
dat zorgt ervoor dat de interesse toe-
neemt, ook bij die collega-bonden. En
zo kunnen we samen groeien. Blijven
zitten waar je zit en niet verroeren is
niet goed, want ook bij de collegabon-
den loopt de deelname terug. Ik zou
graag meer biljarts in voetbalkantines
zien, want voetballers hebben vaak ook
talent voor biljarten en na hun actieve
voetbalcarrière ligt er wellicht een bil-
jarttoekomst voor hun in het verschiet.
Wellicht kunnen we een brug slaan
naar de KNVB. In dorpshuizen, ont-
moetingscentra en sportzalen zien we
wel steeds meer biljarts verschijnen. Ei-
genlijk zou de KNBB gesprekspartner
moeten zijn van de ’vereniging van
Nederlandse gemeenten. Het welzijns-
deel van deze gemeenten beslist vaak
over het plaatsen van biljarts in publie-
ke centra. Ik denk dat die gemeenten
zich graag laten adviseren. Hier spelen
vaak ouderen hun partijtje in de dag-
competitie. In grote delen van Neder-
land moet dit nog vorm krijgen, dus ook
hier liggen kansen.’’

7. Hoe moeilijk is het in deze tijden om
de jeugd te bereiken en te inspireren om
te biljarten?
Jaap: ,,Heel moeilijk: veel sportbonden
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kampen met dit fenomeen. De jeugd
heeft andere opties tegenwoordig, maar
jeugd wordt ook ouder en dan is het
zaak dat zij weten wat biljarten is. Dus
blijven enthousiasmeren, maar wel be-
denken dat korte termijn resultaat niet be-
reikt gaat worden.’’
Bennie: ,,Dat is een heel moeilijke vraag.
Ik ben geen wetenschapper of marke-
tingman, maar een groot biljartliefhebber
en vrijwilliger die mag besturen. Dat
vergt veel kennis van verschillende za-
ken. Of ik over de juiste kennis beschik,
weet ik niet, maar ik heb wel een me-
ning. De maatschappij is in de afgelopen
jaren erg veranderd. Met name het digi-
tale tijdperk, dat steeds meer mogelijkhe-
den biedt, is voor de jeugd een belang-
rijk instrument geworden. Het is de
’grootste hobby’ geworden over de hele
wereld. Daarvoor kunnen we de ogen
niet sluiten: het is voor sportbonden de
grootste bedreiging. Een ander groot na-
deel is dat we een ander modern item als
’sport en bewegen’ ook moeilijk kunnen
gaan gebruiken, waardoor we dus ge-
noodzaakt worden om onze sport op
een geheel eigen manier aan de man te
brengen. De vraag die moet worden be-
antwoord is: wat is je doelgroep dan? Is
dit de jeugd? Wat hebben we de jeugd
dan te bieden? Volgens mij moeten we
eens ophouden met te zeggen dat we
’vergrijzen’. In mijn beleving zijn het juist
de oudere generaties die onze doelgroe-
pen zijn. Mensen/sporters die niet zo ac-
tief meer met de bewegingssporten mee
kunnen komen, zijn nog goed in staat om
te biljarten. Kijk om ons heen: hoeveel
biljarters er wel niet zijn. We moeten be-
denken hoe we deze mensen aan ons
kunnen binden. Je sport verkopen en
mensen iets bieden, daar gaat het om,
denk ik. Dat kun je niet als vrijwilliger,
daarvoor heb je professionele ondersteu-
ning nodig. We kunnen niet alles zelf, al
denken we dat wel eens. De vraag is
dan ook hoe we dit kunnen bewerkstelli-
gen met alleen de contributie inkomsten.
Willen bestaande leden daarvoor extra
betalen? De toekomst zal het ons vertel-
len.’’

8. Met welke ambities gaat u persoonlijk
het nieuwe seizoen in, gekeken door de
bril van de eigen sectie?
Bennie: ,,Ik maak sinds juni van dit jaar
deel uit van het nieuwe sectiebestuur drie-
banden. Een zeer goed bestuur, in mijn
ogen, met ’mensen van de vloer’. Daar-
mee bedoel ik dat ze weten wat er in de
biljartwereld leeft. Het driebanden zit na-
tionaal en internationaal in de lift. Daar
kunnen we gebruik van maken, vooral
door sponsoren te vinden, die ons kun-
nen ondersteunen in onze plannen. Het
maken van een nieuw beleidsplan is dan
ook hoofdzaak. Het is daarom belangrijk
de evenementen die op de kalender heb-
ben gestaan te continueren. Mijn grote
ambitie is om met een aantal trainers een
plan te maken om over twee tot drie jaar
bij de jeugd weer internationaal mee te
tellen. Daar ligt een grote uitdaging. Met
KVC gaan we samenwerken om dit te
kunnen realiseren. We moeten hiervoor
gelden vrijmaken, want we moeten de
aansluiting met de internationale top bij
de jeugd weer krijgen.’’ 
Jaap: ,,De ambitie van de KNBB staat
voorop en voor mij zelf, de ambitie van
de KNBB Vereniging Carambole. Geza-
menlijk zullen wij een beleidsplan formu-
leren dat gedragen moet worden door
onze leden. De teruggang van het leden-
volume is de grootste uitdaging. Zelf heb
ik een plan gelanceerd om onze vereni-
ging carambole te hervormen. Dat plan
wil ik dit najaar meer vorm geven, want
ik geloof er heilig in. Provinciale open
kampioenschappen is in mijn beleving
de opstap naar succes. De huidige
districten ongemoeid laten, maar per

provincie meer samenwerken.  Kampi-
oenschappen organiseren voor ieder-
een, dus ook voor niet KNBB leden, zal
wedstrijden spannender maken. De deel-
name zal toenemen, de reisafstanden
worden kleiner, snellere plaatsing voor
een NK, kortom, mijn ambitie is om bij te
dragen aan een KNBB die anders zal
moeten denken, meer open moet zijn
voor iedereen en die bereid is om te ver-
anderen, want kansen zijn er voldoen-
de.’’  

9. Wat is uw mening over de structuur
binnen de huidige KNBB?
Jaap: ,,Met de structuur worstelen we al
jaren. Vaak prevaleert het eigen belang
en dat moet anders. Wij hebben nog
steeds 83 procent van het ledenvolume,
dat is in acht jaar niet veranderd. Wij
blijven dus stabiel ten opzichte van el-
kaar. Vaak is tegen mij gezegd: ach, ca-
rambole zal steeds verder teruggaan in
ledenaantal. Maar de geschiedenis leert
dat wij allen teruggaan in ledenvolume,
dus hebben wij een gezamenlijk doel.
Een structuur zal hieraan gerelateerd
moeten zijn. Het klinkt misschien vreemd,
maar de laatste vergaderingen van het
bondsbestuur geven mij meer vertrouwen
dan ooit. Eerst beleid formuleren en dan
de structuur. Ik ben ervan overtuigd dat
we nu stappen gaan maken op dit ge-
bied.’’
Bennie: ,,De structuur is ingewikkeld. Dat
begint met cultuur. De KNBB heeft vier
secties die allemaal hun eigen cultuur
hebben. Het zijn ook verschillende spels-
oorten, al lijken carambole met drieban-
den en pool met snooker nog het dichtst
bij elkaar te liggen. Ook hebben zij an-
dere ambities en doelstellingen ten op-
zichte van elkaar. Ik denk dan ook, nee,
ik vínd dat we naar een structuur en or-
ganisatie moeten, waarbij iedere sectie
een eigen beleid moet gaan voeren. Het
overkoepelende bestuur heeft dan een fa-
cilitaire taak om het geheel te smeden tot
een groot beleidsplan voor de KNBB.
Dat vergt een ander denken van organi-
satie en bestuur en kost tijd. Maar we
moeten naar een organisatie waarin sec-
ties en/of verenigingen zich lekker voe-
len en alleen met de sport bezig zijn. Dat
wordt de hoogste tijd.’’

10. Wat zijn tot slot uw wensen voor het
komende seizoen in de breedste zin?
Bennie: ,,Mijn grootste wens is dat wij als
nieuw sectiebestuur het vertrouwen krij-
gen van de leden om een goede en ste-
vige toekomst te bouwen en dat zij zich
hierin herkennen. ’Samen met elkaar’ zal
het motto zijn. Daarnaast is mijn wens
dat we samen met KVC aan het eind van
dit jaar een plan kunnen presenteren
over hoe we de toekomst in denken te
gaan om jeugd op te leiden, zoals de
eerder geformuleerde doelstelling.’’
Jaap: ,,Een collegiale samenwerking met
iedereen, zowel met districten als met de
kleinere secties. De samenwerking met
driebanden verder uitbouwen. Het
bondsapparaat hervormen en gereed
maken voor de toekomst. De KNBB dient
een positiever imago te krijgen. Financi-
eel doen wij het al sinds de oprichting
van onze eigen vereniging in 2009 heel
goed, dus meer onze zegeningen tellen.
Mijn grootste wens is, dat wij erin slagen
om meer biljarters en belangstellenden
aan ons kunnen binden, zodat de KNBB
op een positieve wijze in de schijnwer-
pers komt te staan en dat biljarters erbij
willen horen. Ik sta zelf twee tot drie
avonden per week aan het biljart, dus ik
hoor en zie veel. Biljarters willen biljarten
en voelen zich best verwant met de
KNBB. Ik hoop dat dit nog verder zal toe-
nemen en overslaat naar alle biljarters,
zowel binnen als buiten de KNBB. Want
voor die biljarters doen wij het alle-
maal.’’  

KNBB en de toekomst van de biljartsport

Diny Meijer geeft haar visie
Nieuw in de biljartwereld en
toch al nadenken over hoe
ze een steentje kan bijdra-
gen aan de KNBB. Dat is Di-
ny Meijer uit Den Haag ten
voeten uit. Na het minderen
van uren in het arbeidspro-
ces en het beëindigen van
een aantal bestuursfuncties
geeft ze haar visie over de
biljartsport. Haar eerste ken-
nismakingen waren geen
onverdeeld succes.

”Sinds een jaar of dertig heb ik
interesse in biljarten”, aldus
Meijer. ”Vanaf 1 april 2015 ben
ik daadwerkelijk actief gewor-
den. Op zoek naar een vereni-
ging waar je kunt leren biljarten
liep ik vrolijk bij de eerste vereni-
ging die ik wilde bezoeken naar
binnen. Eerst aan de heerlijke
koffie maar daarna kwam als
antwoord van de secretaris dat
het bestuur en de leden unaniem
van mening waren dat men
geen vrouwen toe laat op de bil-
jartvereniging. Die mogen van hem wel
lid worden van een damesavond in het
buurthuis om de hoek. Ja, ja . . Bloem-
schikken of zoiets? Cupcakes leren bak-
ken? Of jokeren? Brrrrr. Bij hardlopen
en krachtsport kan ik me in de kleedka-
mers een scheiding tussen geslachten
nog wel voorstellen. Ook wel bij een
cursus ’vrouwen in de overgang’. Maar
toch niet bij biljarten? Zouden ze bang
zijn dat vrouwen met knielaklaarzen of
een string onder de panty komen op-
draven? Er is nog veel te winnen op het
gebied van de emancipatie zeg maar .
. . Op naar de volgende vereniging
dan maar”! Meijer ging verder in haar
zoektocht om iets voor zichzelf te vin-
den, liefst samen met enkele dames. ”Bij
de tweede vereniging kreeg ik te horen
dat binnen enkele weken contact zou
worden opgenomen. Nooit meer iets
van gehoord.”

Driemaal is scheepsrecht
”Bij Samonda in Den Haag werd ik wel
met open armen ontvangen en er speel-
den ook al enkele dames. Gratis vier
weken oefenen en daarna mocht ik be-
slissen. Als beginner speel ik nog geen
competitie maar onderling voor een
prestatierooster. Daarbij is het ge-
middelde bepaald en worden er enkele
caramboles extra bijgeteld. Doel is
vooruitgang boeken en je speelt ook te-
gen betere biljarters”. Diny Meijer
kreeg een boekje met verbeterpunten
mee, een eigen productie van de vere-
niging. Daarin onder andere hoe je
moet staan, keu vasthouden enzovoort.
”Ook na afloop is er nog les te krijgen
om vooral de dames te stimuleren’’, al-
dus de enthousiaste speelster. Een tafel
in het biljartcentrum kan ook in de mid-
dag gehuurd worden zodat je overdag
en in de avonduren terecht kunt. Meijer:
”Ik ben zeer enthousiast want het is een
leuke sport en vrijetijdsbesteding. Je
moet je hersens gebruiken, goed con-
centreren en je hebt ook nog eens vol-
doende lichaamsbeweging. Ik heb thuis
een flinke biljarttafel staan die ook ge-
bruikt wordt. Daar oefen ik op aan de
hand van het boekje van Gerard Klin-
kert, deel 1. 

Promotie biljartsport
Ondanks de beperkte tijd die Diny Meij-
er tot nu toe daadwerkelijk met biljarten
in aanraking is geweest, heeft ze al
ideeën over de toekomst. Eén van haar

wensen is dat er nog meer dames gaan
biljarten. Het totaal van 32 inschrijvin-
gen voor NK driebanden groot dames
is al een mooi signaal. ”Wat betreft
jeugd moet er meer met scholen samen-
gewerkt worden”, zegt Meijer. ”Nieu-
we spelsoorten introduceren want  scho-
len willen best wel naar biljartcentra
maar niet naar de horeca. Een andere
doelgroep is die van 35-40 jaar. Daar
stoppen sporters met zwaardere spor-
ten omdat ze het fysiek niet meer aan-
kunnen. Denk aan volleybal, handbal,
basketbal en voetbal. Dit geldt zowel
voor dames als heren. Ook de gezond-
heidszorg is onvoldoende geïnfor-
meerd. Men is daar niet op de hoogte
van de voordelen die biljarten kan bie-
den. Denk aan de broodnodige bewe-
ging en het tegengaan van eenzaam-
heid. Dat zou ook bij gemeenten aan-
gekaart moeten worden. Een middag of
avondje uit, zowel voor dames als he-
ren. Dit komt de algehele gezondheid
ten goede. Maak voor alle doelgroepen
een aparte brochure die op de doel-
groep is gericht. Schenk in reclamespot-
jes aandacht aan de voordelen van bil-
jarten en de broodnodige beweging,
vervolgt de bevlogen biljartster. ” Ze
heeft nog enkele tips. ”Ga op alle fron-
ten digitaal met Facebook, Twitter, apps
en sites. Denk verder na over besparin-
gen van de kosten van het biljarten. Het
is voor veel liefhebbers best duur want
naast de contributie komen ook reis- en
verblijfkosten en parkeergeld ”. 

Eigen initiatief van de 
biljarters
Diny Meijer heeft haar ogen en oren
goed de kost gegeven. ”Wij als biljar-
ters moeten de sport ook zelf promoten.
Ik vier mijn 65e verjaardag in het bil-
jartcentrum, met een keu in de hand en
laat mijn gasten eens kennismaken met
het mooie spel. Vier je verjaardag niet
thuis maar ga eens naar een biljartcen-
trum. Weinig eigen initiatief zien we
niet alleen bij biljarten maar overal.
Hoe komt het dat zo weinig mensen be-
reid zijn om zich vrijwillig/bestuurlijk in
te zetten? Sport moet aantrekkelijk maar
zeker ook betaalbaar zijn. Met z’n allen
de schouders eronder zetten, ongeacht
leeftijd, geslacht, gezondheid etc. Kort-
om: meer betrokkenheid van alle biljar-
ters.” Tenslotte is biljarten geschikt voor
iedereen en de KNBB is er voor ieder-
een.

Foto: Jan Rosmulder
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Voor al uw feesten, partijen, koffietafels, 
vergaderingen, bijeenkomsten voor verenigingen,
ook als verzamelplaats voor groepen.                         

Tevens hebben we nog plaats voor verschillende
soorten verenigingen. 
Biljartteams, ook kader, van harte welkom

Van 1 mei tot 1 september is ons terras op zondag
geopend vanaf 12.00 uur.

Naast onze Nederlandse keuken hebben we ook
onze specialiteit, DE INDONESISCHE.
Alles vers bereid !!!

Uw gastvrouw: Hélène van Aarle.  

Openingstijden:
Maandag 10.00 – 18.00 uur                                 
Dinsdag 18.00 – 01.00 uur
Woensdag 18.00 – 01.00 uur
Donderdag 18.00 – 01.00 uur
Vrijdag 18.00 – 02.00 uur
Zaterdag 18.00 – 03.00 uur
Zondag 12.00 – 01.00 uur                                 

Café / Zaal D’N DIJK
Maasdijk 36
5371 AA Ravenstein
0486-413394 / 06-83703768
Clublokaal: biljartver. K.O.T. (3 biljarts)
Clublokaal: motor toerclub 

M.T.C. Ravenstein
Residentie: carnavalsver. De Narrekap

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64 • www.eureka-billard.nl

Bij Eureka Billard uw Kamui of Triangle
pomerans laten vernieuwen.
Het is klaar terwijl U wacht.

Goede service zoals U van ons
gewend bent.

Openingstijdenshowroom:
Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van

13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Mywebsport nu ook bij GT Buer 
in Duitsland geïnstalleerd

Sedert eind augustus is men ook bij één van de meest traditierijke Duitse
biljartclubs actief met de moderne technologie van Mywebsport. Op 27
augustus 2015 werd GT Buer als de nieuwste locatie aangesloten.”Wij
verheugen ons erop de fantastische mogelijkheden van Mywebsport nu
ook bij GT Buer aan alle biljartliefhebbers te kunnen presenteren. Een in-
novatie waar het biljarten lang op heeft moeten wachten”, aldus Erhard
Schran, voorzitter van Grüner Tisch Buer. 
Daarmee groeit de Mywebsport ge-
meenschap met een Duitse topclub, die
momenteel bij veel biljartfans bekend is
als organisator van de German Drei-
band Masters. De in Herten gevestigde
grote vereniging ligt middenin het klop-
pende hart van de omvangrijke biljart-
regio Ruhrgebied. De ingang tot de
Mywebsport wereld vond plaats bij de

DBU jeugdcursus, waarbij de jonge
Duitse talenten van de veelvoudige en
toekomstgerichte mogelijkheden van
het Mywebsport systeem overtuigd kon-
den worden. Bondstrainer Wolfgang
Zenkner en Gerd Kunz leidden de trai-
ning met Mywebsport en waren en-
thousiast. Zenkner: ”Het systeem van
Mywebsport is een voortreffelijk instru-

ment bij de ondersteuning van doelge-
richte training. Bij mijn jeugdtraining in
Erlangen en iets later bij de installatie
en jeugdtraining van GT Buer konden
we van het uitstekende systeem prima
profiteren. Bovendien is dit systeem
voor het volle honderd procent aan te
bevelen voor alle enthousiaste biljart-
verenigingen die waarde hechten aan
bevordering van de prestaties. Vooral
de foutenanalyse is zeer waardevol.” 
Stefan Andres, sportbestuurder bij GT
Buer hoopt als nieuw aanspreekpunt
van Mywebsport in het Ruhrgebied ve-
le belangstellenden te morgen begroe-
ten. Hij vindt het systeem ideaal voor
training, alleen of met andere gebrui-
kers waar ook ter wereld. Meer infor-
matie is te vinden bij www.gtbuer.de.

Christian Rudolph en 
In-Won Kang als trainer
Op de nieuwste locatie, van GT Buer,
zal niemand minder dan Christian Ru-
dolph als Mywebsport trainer funge-
ren. Hij biedt zijn lessen wereldwijd
aan en Mywebsport maakt dit moge-
lijk. Toptraining zonder reisproblemen.
GT Buer gaat gemeenschappelijk met
Mywebsport World Asociation (MWA)
regelmatig trainingscursussen organise-
ren. Vanaf september 2015 is met In-
Won Kang de eerste Koreaanse trainer
aangetrokken die de Mywebsport ge-

meenschap verder uitbreidt. Daardoor
kunnen Europese verenigingen en spe-
lers van een van de beste biljartscholen
van de wereld profiteren, zonder daar-
voor in het vliegtuig te moeten stappen.
Dit komt omdat Mywebsport balposi-
ties laat reizen en niet spelers of trainer.
De posities worden in enkele seconden
aan het andere eind van de wereld ge-
projecteerd. Voor meer informatie:
www.mywebsport.com. 

Eerste seizoen voor 
teamspirit league
In het seizoen 2015-2016 zal voor het
eerst een teamkampioenschap via My-
websport plaatsvinden. Dat de Team
Spirit League internationaal georgani-
seerd wordt bij Mywebsport spreekt
voor zich. Het bijzondere aan de com-
petitie is dat elk team uitsluitend thuis-
wedstrijden heeft.    

Mywebsport III
De derde generatie van Mywebsport
wordt binnenkort in gebruik genomen.
Mywebsport III biedt hele nieuwe mo-
gelijkheden voor de trainers. Het is het
meest revolutionaire dat er ooit op trai-
ningsgebied is geweest. 
Over de nieuwe kenmerken wordt na-
der bericht zodra de termijn van be-
kendmaking vastgesteld is. Meer infor-
matie: www.mywebsport.com

Jeugdtraining met Wolfgang Zenkner

Keje Molenaar springt in de bres

Harrie van de Ven in beroep 
tegen straf dopinggebruik
Harrie van de Ven uit
Bergeijk is in beroep
gegaan tegen de
schorsing van 1,5
jaar en € 700,-- boe-
te in verband met do-
pinggebruik. De be-
kende advocaat Ke-
je Molenaar sprong
voor hem in de bres.
Beiden hebben in het
verleden tegen el-
kaar gevoetbald.
Van de Ven werd in

Foto: Jan Rosmulder
Voor vervolg 
zie pagina 13

http://www.eureka-billard.nl
http://www.gtbuer.de
http://www.mywebsport.com
http://www.mywebsport.com
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Harrie van de Ven
in beroep tegen
straf dopinggebruik
Vervolg van pagina 12

februari 2015 in de eredivisie drieban-
den als speler van Van Wanrooy Trans-
port betrapt bij een dopingcontrole. Het
gebruikte middel metoprolol staat, in
tegenstelling tot enkele jaren terug bij
een eerdere dopingcontrole, op de ver-
boden lijst. Van de Ven heeft het medi-
cijn vanwege zijn bloeddruk en was in
de veronderstelling dat alles oké was.
Voor het seizoen 2015-2016 stond hij
in de eerste divisie driebanden op de
spelerslijst van De Distel uit Roosendaal.
De GP in De Eekhoorn in Oosterhout
moest hij noodgedwongen al aan zich
voorbij laten gaan. Harrie van de Ven is
reeds tientallen jaren deelnemer aan het
NK driebanden (Masters). De KNBB
heeft de dopingcontrole uitbesteed aan
het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en
kan alleen de opgelegde straf uitvoe-
ren. 

Uitslag nationale voorwedstrijden

Extra klasse libre 
in Warmenhuizen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rinse Asma Horna 10 18.50 158
2. Tom Stolk BCS 10 15,04 201
3. Henk Lub ABC 4 13.66 88
4. Gerard Lenting BIOS 0 9.70 80

Libre 5e klasse 18-20 september

Finale district 
Kempenland in 
De Zwaan te
Middelbeers
Vereniging De Zwaan organiseert de
eindstrijd district Kempenland in de vijf-
de klasse libre klein. Het aantal caram-
boles is volgens moyenne. De moyen-
negrenzen in deze klasse gaan van
0.25 tot 1.25. In café-restaurant De
Zwaan aan Hoogdijk 32 te Middel-
beers begint men op vrijdag 18 sep-
tember om 19.00 uur. Overige aan-
vangstijden worden aldaar bekendge-
maakt. 
Naam Vereniging Gem
1. Toon Somers De Kraanvogel 1.11
2. Riek Willems-Wouters De Zwaan 1.07
3. Piet van de Pasch NAS 1.17
4. Jan Joosten Poedelvrees 1.20
5. Maria Blom Combi '95 1.11
6. Janus van Poppel Nooit Volleerd 0.99
7. Jan Schoenmakers De Zwaan 1.04
8. Frans Veron De Hangijzers 0.87
Res. 1. Corry Deenen-Raasveld De Zwaan 0.87
Res. 2. Marion van den Berkmortel De Zwaan 0.72



KNBB SECTIE dRIEBANdEN

Van de bestuurstafel te hebben met de internationale jeugd.
We hebben moeten constateren dat dit
onderwerp, ook door gebrek aan cen-
tjes, onderbelicht is.
De KNBB Vereniging Carambole heeft
ons de helpende hand toegestoken. Zij
beschikken immers al over een goed
functionerende opleidings- en trainings-
piramide, die jaarlijks weer grote talen-
ten voortbrengt. Wij kunnen hierbij aan-
schuiven en gaan de komende maan-
den in gesprek om te kijken hoe we dit
aanpakken. Dit kost natuurlijk geld en
inspanning van beide secties. Met de in-
spanningen komt het zeker goed, maar
ik doe graag een beroep op potentiële
sponsoren die ons project willen onder-
steunen.
Naast de bondscoach, Raimond Burg-
man, moeten we ook nog enkele as-
sistent bondstrainers aanstellen, die de
jeugdspeler de eerste stappen bijbren-
gen. De discipline driebanden zit erg in
de lift en wordt mondiaal alleen maar
belangrijker. Deze trein mogen we ab-
soluut niet missen. We moeten erop
springen.
Een sponsor of sponsoren, die ons bij
dit fantastische project financieel wil
ondersteunen is een must. Bij deze wil ik
dan ook een beroep doen op mogelijke
sponsoren, die helpen onze plannen te
verwezenlijken. In de volgende uitgave
zal ik u vertellen, wat de status is van dit
mooie project. Met mij zal Paul Brekel-
mans in deze commissie zitting nemen.
Afgezien van deze mooie doelstelling
gaan we de banden met KVC nog meer
versterken. Eric van Thiel zal als afge-
vaardigde namens de sectie Drieban-
den zitting nemen in de Commissie Ar-
biters. Deze commissie gaat de taken
beheren van opleidingen, planningen,
samenwerking tussen beide secties en-
zovoort.
Tot slot, maar erg belangrijk nu de nieu-
we competitie weer van start gaat, nog
even iets over deze competitie. Als
nieuw bestuur zijn we geconfronteerd
met competitiereglementen die, op zijn
zachtst gezegd, verschillend geïmple-
menteerd kunnen worden. Dat kan en
mag natuurlijk niet zo zijn. Een regle-
ment dient op de eerste plaats duidelijk
te zijn, voor iedereen. Niet ingewikkeld
en niet proberen om voor elk incident
dat zich kan voordoen weer een aan-
passing te maken. Duidelijk en helder!
Zo was er een probleem met het toe-
kennen van een licentie voor een be-
paald team. Het licentie reglement was
hier niet duidelijk in en je kunt het ver-
schillend uitleggen. B.v. wie krijgt er nu
wel of geen licentie. Aan wie behoort
de licentie en voor hoelang? Eens in de
zo veel jaren komt het dan voor dat er
andere belangen zijn en dat er van de-
ze ’mazen in de wet’ gebruik wordt ge-
maakt. Voor een bestuur wordt het dan
wel erg lastig om een besluit te nemen,
want wat je ook besluit, het is niet goed.
Omdat we al de nodige problemen
hadden ondervonden met de nieuwe
software, die de KNBB heeft aange-
schaft, moesten we wel besluiten, an-
ders kwamen we in tijdnood.  Dan heb
je een beslissing te nemen die op dat

®

Onze oud voorzitter, Santos Chocron,
begon zijn laatste schrijven in dit mooie
blad met het besef dat het de laatste
keer was, dat hij jullie op deze wijze in-
formeerde als bestuurder. Graag willen
wij, als bestuur Sectie Driebanden, de-
ze traditie voortzetten. Wij hebben er
dan ook voor gekozen veel mediamo-
gelijkheden te gaan benutten om onze
prachtige sport te blijven promoten. Het
bestuur van de sectie Driebanden hecht
grote waarde aan een goede communi-
catie met haar leden. Vandaar dat de
sectie Driebanden onlangs een eigen fa-
cebookpagina heeft gelanceerd die te
bereiken is op het volgende adres:
www.facebook.com/knbbsectiedrie-
banden. Op deze pagina plaatsen wij
berichten, aankondigingen, foto’s, uit-
slagen etc. die betrekking hebben op
activiteiten van onze sectie of van acti-
viteiten waar leden van onze sectie bij
betrokken zijn. 
Wilt U trouwens zelf in contact treden
met het bestuur van de sectie Drieban-
den dan kan dit via het emailadres
secretaris@knbbdriebanden.nl.
Bent U trouwens al vriend van onze
Facebook pagina? Het is zeer de moei-
te waard, want er staat, voor zover mo-
gelijk, dagelijks weer nieuws op.
Ik ben er erg trots op dat ik uw nieuwe
voorzitter van de sectie mag zijn. En
eveneens ben ik bijzonder trots op mijn
medebestuursleden, Paul Brekelmans,
Hans de Bruin, Eric van Thiel en Henny
Wezenbeek. Een team, dat volgens mij
over de kennis beschikt, die noodzake-
lijk is om de belangen van de discipline
driebanden goed te kunnen behartigen.
Bovendien, zo heb ik dat in korte tijd al
ervaren, is dit een team dat is samenge-
steld van ’de werkvloer’. Een team dat
niet houdt van ............., maar van
poetsen!
Dát mag U ook in de komende ’regeer-
periode’ van ons verwachten. Een paar
belangrijke speerpunten wil ik alvast be-
noemen. De hoogste prioriteit geven we
de komende maanden aan het maken
van een plan, met als doelstelling om
over twee à drie jaar weer aansluiting
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moment het algemeen belang dient.
Hadden we dit niet gedaan dan was er
volgens onze inschatting geen competi-
tie geweest, dit seizoen, want dan wa-
ren een derde van de ingescheven
teams gedupeerd geweest. We besef-
fen dat dit niet de schoonheidsprijs ver-
dient en bieden onze excuses hiervoor
aan.
Wat u van ons mag verwachten, is dat
we zeker aan het eind van dit seizoen
of mogelijk eerder met een nieuw licen-
tievoorstel komen en met aanpassingen
van de reglementen. Er moet reglemen-
tair een goede basis zijn om de sectie te
kunnen besturen. Door gebrek aan tijd
van het vorige sectiebestuur, dat toen
ook niet uit vijf bestuursleden bestond, is

Foto: Henry Thijssen

dit helaas even blijven liggen. U weet
als geen ander dat de fusie en daaraan
gekoppelde besprekingen, een groot
beslag op de beschikbare tijd van de
bestuurders heeft gelegd. Hans de Bruin
zal zich hiermee in de komende tijd be-
zighouden en zal met de benodigde
voorstellen komen die wij U dan weer
laten weten.
Namens het nieuwe bestuur wil ik jullie
allen hartelijk danken voor het gestelde
vertrouwen in ons. De discipline Drie-
banden is erg in beweging. Uw steun is
nodig om onze doelstellingen te realise-
ren en het driebanden de plaats te ge-
ven die het verdient.
Voorzitter Sectie Driebanden
Bennie Deegens.

Santos Chocron benoemd tot erelid 
van de KNBB

De Sectievoorzitter driebanden stelde
zich op de vergadering van 16 juni niet
meer verkiesbaar en droeg het voorzit-
terschap over aan zijn opvolger Bennie
Deegens. Santos Chocron werd be-
noemd tot erelid voor de vele verdien-
sten voor de biljartsport en in het bij-
zonder voor het driebanden, zowel na-
tionaal als internationaal. De onder-
scheiding werd opgespeld door Marcel
Ceulen, voorzitter van het bondsbestuur.
In zijn dankwoord sprak het nieuwe ere-
lid lovend over zijn medebestuurders,
onder andere Henny Wezenbeek, met
wie hij vele jaren de sectie driebanden
heeft bestuurd. De loopbaan van Santos
Chocron in de vele organisaties werd
uitgebreid gememoreerd. Chocron
heeft enorm veel betekend voor de
KNBB, biljarten in Nederland en de dis-
cipline driebanden.
Hij was sinds 2004 voorzitter van de

Sectie driebanden en daarvoor, vanaf
1994, van de Vereniging Driebanden
Nederland. Verder was hij onder meer
voorzitter van het district Utrecht van de
KNBB. Op het internationale vlak kreeg
hij bekendheid als voorzitter van de
BWA, de professionele driebanden or-
ganisatie van Dr. Werner Bayer. Het
voorzitterschap van die organisatie be-
kleedde hij van 2000 tot en met 2003.
In de jaren daarvoor was hij secretaris
en vice-president van de BWA.
Van 2006 tot 2010 maakte Santos
Chocron deel uit van het bestuur van de
UMB, de wereldbond, waarvoor hij
ook in de komende jaren weer actief
zal zijn. De Nederlander gaat voor de
wereldwijde organisatie als office ma-
nager een nieuwe (office)structuur op-
zetten. Daarnaast gaat hij zich bezig-
houden met de vernieuwing van het ran-
kingsysteem voor de wereldranglijst.

NIEUWEGEIN - De Koninklijke Nederlandse biljartbond heeft tijdens de
Landsfinale in Nieuwegein afscheid genomen van Santos Chocron, die ge-
durende twintig jaar actief was in allerlei organisaties en vele functies be-
kleedde.

http://www.facebook.com/knbbsectiedrie-banden.Op
http://www.facebook.com/knbbsectiedrie-banden.Op
http://www.facebook.com/knbbsectiedrie-banden.Op
mailto:secretaris@knbbdriebanden.nl
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Zijn laatste was alweer in Amsterdam
Osdorp in 2012 in de finale tegen Da-
ve Christiani. Dat jaar won Burgman
ook de Grand Prix in Rosmalen in de fi-
nale tegen Jean Paul de Bruijn. Met zijn
zege in de Grand Prix van Oosterhout
was Burgman bijzonder blij. ,,Het is
toch altijd speciaal om Dick Jaspers te
verslaan in een Grand Prix finale.’’
De klassieker voor wat het Nederlandse
driebanden betreft was van een redelijk
niveau, maar vooral spannend, vond
de winnaar zelf. ,,Mooi biljarten afge-
wisseld met wat kleine foutjes'', kwalifi-
ceerde Burgman die finale in Ooster-
hout, waar het publiek in De Eekhoorn
de twee finalisten tot net boven de der-
tig punten gelijk op zag gaan. ,,Toen
maakte ik een klein serietje, even later
ging ik uit en Dick had geen nabeurt.''
Het gaf Raimond Burgman de voldoe-
ning die hij af en toe eens nodig heeft.
,,Het is goed om weer eens te laten zien
dat ik nog kan winnen'', zei hij na af-
loop. ,,Ik spring niet meer zo snel op de
tafel, maar na drie jaar ben ik blij dat ik
weer eens heb kunnen winnen.’’ Het
was zijn negende in totaal na Utrecht
1993, Veldhoven 2002, Oldenzaal
2003, Wychen 2004, Oldenzaal
2006, Wychen 2007, Rosmalen 2012
en Amsterdam Osdorp 2012.
Het toernooi in De Eekhoorn kreeg op
de slotdag eerst twee halve finales,
waar Dick Jaspers riant won van Jean
van Erp met 40-14 in 13 beurten en Rai-
mond Burgman de ambities van Jeffrey
Jorissen een halt toeriep met 40-29 in
29.
Raimond Burgman was weer eens op
zijn best als meesterlijke technicus met

het tactisch vermogen om zijn tegen-
standers te slopen. Dick Jaspers, die in
topvorm is en na zijn successen in de
World Cups tot de top drie van de
wereld behoort, miste alleen wat
scherpte in de finalepartij.
Raimond Burgman bekroonde zijn zege
met 1.489 gemiddeld, Dick Jaspers met
1.772, Jean van Erp met 1.658, Jean
Paul de Bruijn, vijfde in de ranking, had
1.958 als eindtotaal.

Eindstand met gemiddeldes 
en hoogste serie
1 Raimond Burgman 1.489 8
2 Dick Jaspers 1.772 11
3 Jean van Erp 1.658 8
4 Jeffrey Jorissen 1.316 13
5 Jean Paul de Bruijn 1.958 11
6 Glenn Hofman 1.189 12
7 Jerry Hermans 1.071 12
8 Kay de Zwart 1.021 8
9 Dave Christiani 1.470 10

10 Ad Koorevaar 1.339 12
11 Martien van der Spoel 1.270 9
12 Sander Jonen 1.112 6
13 Roland Uijtdewillegen 1.096 8
14 Wiljan van den Heuvel 1.023 8
15 Therese Klompenhouwer 0.993 11
16 Ruud Nieuwenburg 0.905 9
Dick Jaspers leidt na drie Grand Prix
toernooien het klassement met één over-
winning, één tweede plaats en een der-
de plaats. De koploper heeft 172 pun-
ten voor Jean van Erp met 144, Rai-
mond Burgman met 132, Frans van
Schaik met 90, Jean Paul de Bruijn en
Jeffrey Jorissen met 80, Glenn Hofman
met 78, Bert van Manen met 74, Dave
Christiani met 70 en Barry van Beers
met 64.

OOSTERHOUT –
Het was al even
geleden, maar ein-
delijk kon Raimond
Burgman weer
eens toeslaan. In
de Grand Prix in
Oosterhout ver-
sloeg de routinier
zijn jarenlange ri-
vaal Dick Jaspers
in de finale en ver-
rijkte hij zijn erelijst
met een negende
Grand Prix zege. Foto Paul Brekelmans

Dick Jaspers uitgeschakeld in halve finale na ijzersterk toernooi

Dani Sánchez wint met record in Guri

Het erepodium, met vlnr: Tayfun Tasdemir, Dani Sánchez, Frédéric Caudron en
Dick Jaspers. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

GURI - De vierde World Cup van dit jaar is gewonnen door de drievoudi-
ge wereldkampioen Dani Sánchez. De 41-jarige Spanjaard, die al enkele
jaren geen grote overwinning meer had geboekt, is met zijn zege in Guri,
Korea, terug aan de top van het mondiale driebanden. Hij triomfeerde in
Guri na een prachtig optreden op de slotdagen en versloeg de Turk Tayfun
Tasdemir in de finale met 40-15 in 12 beurten.

De overwinning in de Koreaanse stad
kreeg ook nog een historische waarde:
Sánchez evenaarde het wereldrecord
toernooigemiddelde van Torbjörn Blom-
dahl. De Zweed bracht het record in het
Griekse Peloponnese op 22 september
2013 op 2.739. Dani Sánchez eindig-
de met exact dezelfde score: 200 ca-
ramboles in 73 beurten, gemiddeld
2.739.
Dick Jaspers, werd in de halve finales
verslagen door Sánchez, die zijn laatste
World Cup won in Matosinhos in
2011. De Spanjaard zette Jaspers op
een schier onoverbrugbare achterstand
in de halve finale met 30-5 in vier beur-
ten (serie van achttien). De Nederlander
vocht nog sterk terug (39-29 in 8), maar
moest zich één beurt later gewonnen
geven met 40-33, gemiddeldes, 4.444
voor de winnaar, 3.666 voor de verlie-
zer!!
,,Het is heel zuur, dat je niet wordt be-
loond voor zo'n sterk toernooi'', ver-
zuchtte Jaspers. ,,Ik ben gevloerd door
de indrukwekkende start van Sánchez,
maar ik kan toch tevreden zijn. We heb-
ben weer eens laten zien hoe fan-
tastisch er wordt gespeeld. Hoog tijd
dat we echt eens wat meer geld gaan
verdienen.'' Dani Sánchez speelde een
onberispelijke finale, waarin hij geen
moment werd bedreigd door Tasdemir.
Sánchez leidde met 19-4 na zes beur-
ten en sloeg de definitieve kloof met een
serie van twaalf in de 9e beurt (33-10).
In zijn laatste twee partijen, de halve fi-
nale en finale, speelde Sánchez 3.809
gemiddeld: 80 caramboles in 21 beur-
ten. In zijn partij tegen Jaspers in negen
beurten was het scoreverloop: 8-4-0-18-
1-4-4-0-1. In de finale tegen Tasdemir:
2-4-4-0-1-2-6-2-12-1-4-2.
De halve finales lieten twee grandioze
partijen zien van een uitzonderlijk ni-
veau (Sánchez-Jaspers, 40-33 in 9 beur-
ten) en onder grote spanning (Tasdemir-
Caudron, 40-40, 7-6 in de shoot-outs).
Caudron en Tasdemir gingen nek-aan-
nek naar de finish: de Belg maakte uit
met vier, waarna Tasdemir met één punt
van acquit op 40-40 kwam. De penalty
serie dreef de spanning nog verder op.
Caudron startte met zes, Tayfun Tasde-
mir, de laatste winnaar in Ho Chi Minh,
stond voor een zware opgave, maar
sloeg meedogenloos toe vanaf de stip-
pen met een serie van zeven.
Het podium van de vierde World Cup
bestond uit Dani Sánchez (Spanje), Tay-

fun Tasdemir (Turkije), Dick Jaspers
(Nederland) en Frédéric Caudron (Bel-
gië). De Europese hegemonie tekende
zich af in de slotfase, waarin de Kore-
aanse favorieten van het thuispubliek
zich gewonnen moesten geven en
Quoc Nguyen Nguyen de laatste Azi-
aat was in de top acht.
Het totale niveau van deze World Cup
lag hoger dan ooit: het record van Ho
Chi Minh (1.776) werd een maand la-
ter alweer verbeterd en gebracht op
1.787. Dick Jaspers speelde over vier
wedstrijden zelfs 2.942, gemiddeld,
maar het wereldrecord telt alleen voor
de winnaar van een World Cup.
Jean Paul de Bruijn werd in de eerste
ronde van het toernooi uitgeschakeld
door de Colombiaan Jose Juan Garcia,
de voormalige wereldkampioen bij de
junioren: 40-20 in 20 beurten. De
Zeeuw was al uit de top twaalf van de
wereldranglijst gezakt en staat nu op
een vijftiende plaats. Therese Klompen-
houwer werd uitgeschakeld in de voor-
ronden.

De eindstand
1 Dani Sánchez (Spanje) 2.739 18
2 Tayfun Tasdemir (Turkije) 2.160 17
3 Dick Jaspers (Nederland) 2.942 14
3 Frédéric Caudron (België) 1.818 10
5 Eddy Merckx (België) 2.019 8
6 Roland Forthomme (België) 1.691 11
7 Quoc Nguyen Nguyen (Vietnam)1.672 10
8 Jose Juan Garcia (Colombia) 1.541 10
9 Jae Ho Cho (Korea) 2.607 15

10 Sung-Won Choi 2.222 9
11 Anh Vu Duong (Vietnam) 1.862 6
12 Quyet Chien Tran (Vietnam) 1.673 11
13 Dong Koong Kang (Korea) 1.647 12
14 Hyung Kon Kim (Korea) 1.600 9
15 Marco Zanetti (Italië) 1.568 10
16 Torbjörn Blomdahl (Zweden) 1.375 9
17 Young Hoon Lee (Korea) 1.944 5
18 Semih Sayginer (Turkije) 1.888 11
19 Eddy Leppens (België) 1.800 15
20 Pedro Piedrabuena (USA) 1.777 80

De nieuwe wereldranglijst
1 Torbjörn Blomdahl 433 punten
2 Eddy Merckx 305 punten
3 Dick Jaspers 272 punten
4 Tayfun Tasdemir 269 punten
5 Dani Sánchez 268 punten
6 Sung-Won Choi 243 punten
7 Marco Zanetti 224 punten
8 Frédéric Caudron 195 punten
9 Jae Ho Cho 185 punten

10 Hyung Bum Hwang 154 punten

11 Haeng Jik Kim 151 punten
12 Jung Han Heo 144 punten
13 Roland Forthomme 143 punten
14 Sameh Sidhom 143 punten
15 Jean Paul de Bruijn 141 punten

16 Dong Koong Kang 140 punten
17 Quyet Chien Tran 131 punten
18 Pedro Piedrabuena 129 punten
19 Jérémy Bury 124 punten
20 Adnan Yüksel 119 punten

Raimond Burgman winnaar 
bij De Eekhoorn in Oosterhout
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Start eredivisie driebanden 
belooft een spannend verloop

overwinning. Rudy
de Laet bleek in de
ontmoeting met Eddy
Merckx (1.923)
kansloos.

STZ Zundert - 
’t Hartje/
Van Wanrooij
5-3
STZ Zundert had de
handel vol aan 't
Hartje/Van Wanro-
oy. Barry van Beers
zag Frank Martens
met 48-50 winnen.
Roland Forthomme
en Peter Ceulemans
wonnen van Martin
Spoormans en Ad
Koorevaar. Raymon
Groot kon ternau-

wernood tegen Dirk Weermans tot 50-
50 komen.
Speelronde 2
Holland Mineraal/
Bousema - De Distel 3-5
Met 50-17 kon Stefan Spilleman de feli-
citaties van Hans van der Wurf ontvan-
gen. Wesley de Jaeger zag John Tijs-
sens met 46-50 winnen en Therese
Klompenhouwer moest buigen voor Jef
Philipoom. De kopmannen Stefan Galla
en Gerwin Valentijn deelden de buit.

Eekhoorn - HCR Prinsen 7-1
Eekhoorn poetste in eigen lokaal de
tegenvaller van een week eerder weg
en won overtuigend van HCR Prinsen.
Jerry Hermans tikte als eerste aan en
gaf Raymund Swertz het nakijken. Ken-
ny Miatton bleef nipt overeind en klopte
Jelle Pijl met 50-49. Kurt Ceulemans, die
voor het eerst in zijn oude vertrouwde
locatie voor Eekhoorn uitkwam, speelde
gelijk tegen Anno de Kleine (serie 10).
Eerste man Frans van Kuyk haalde flink
uit in het treffen met zijn dorpsgenoot
Dick Jaspers. Met een gemiddelde van
2.631 en een reeks van elf liet hij Jas-
pers met 50-27 ver achter zich.

’t Hartje/Van Wanrooij - 
MCR/de Uitspanning 3-5
Wim van Cromvoirt en Sander Jonen
kwamen tot een puntendeling, terwijl
Yves Schiettecatte geen schijn van kans
had tegen Thorsten Frings. Frank Mar-
tens schoot iets tekort in zijn duel met
Dave Christiani. Ad Broeders verraste
Eddy Leppens en kwam via een serie
van tien tot een 50-49 overwinning.

A1 Biljarts - STZ Zundert 2-6
Addy Wienk moest de eer aan Raymon
Groot laten en Raimond Burgman had
aan zijn serie van 13 en 1.840 niet ge-
noeg om Peter Ceulemans (2.000) te
verslaan. Martien van der Spoel en
Barry van Beers speelden in 45 beurten
gelijk. Eddy Merckx zag de overwin-
ning naar zijn landgenoot Forthomme
gaan.

Dallinga.com - Buffalo.nl2-6
In Sluiskil won Berry Dallinga van Her-
man van Dalen. Patrick Vasseur tikte als
eerste aan tegen Jeffrey Jorissen en Je-
an-Paul de Bruijn kwam met 49-50 ten
val tegen nationaal kampioen Jean van
Erp. Eerder had Frédéric Caudron met
2.941 al genadeloos afgerekend met
Glenn Hofman.

Post Luchtkanalen - VDO6-2
Wilco van Wijk liep een nederlaag op
tegen Wiljan van den Heuvel. Henk Ha-
braken had gezien de 50-24 eindstand
geen moeite met René Wijnen. Davy
van Havere bleek iets beter dan Arie
Weijenburg en Martin Horn zette via
een serie van vijftien en 2.173 Rudy de
Laet opzij.

De resultaten van de eerste twee speelronden in de
eredivisie driebanden beloven een spannend verloop.
De krachtsverhoudingen zijn dermate goed verdeeld,
dat we zeker van acht kanshebbers voor de play-offs
mogen spreken. 

Frans van Kuyk 2.631. Foto: Paul Brekelmans

Nu ook eredivisie driebanden 
in ’t Hartje van Oosterhout

Teamleider Ad Broeders heeft weer een
mooie groep op de been gekregen
waarmee het mogelijk moet zijn om
zich te handhaven in de eredivisie. In
de basis speelt Ad als kopman, wat
zeer opmerkelijk is daar hij eigenlijk al-
tijd als vierde man fungeerde, op bord
twee opereert good old Frank Martens,
als derde speler hebben ze de Belg
Yves Schiettecatte bereid gevonden en
Wim van Cromvoirt sluit de rij. De re-
servespelers zij niemand minder dan
Martin Spoormans, Ad Koorevaar, Dirk
Weeremans en Ludo Kools.
De eerste twee wedstrijden van het nieu-
we seizoen werden jammerlijk verloren
daar in beide een gelijk spel mogelijk
was geweest. In Zundert had Dirk Weer-
emans op matchpoint acht caramboles
voorsprong op zijn opponent Raymon
Groot, nadat Dirk faalde op zijn 50e
carambole haalde Raymon vier treffers
en uit zijn gelijkmakende beurt de vol-

gende vier. Hierdoor werd met 5-3 ver-
loren.
In de thuiswedstrijd tegen MCR de Uit-
spanning, waarbij Ad Broeders zeer
knap Eddy Leppens versloeg met 50-
49, grepen ze ook naast een punt. San-
der Jonen benutte toen met een reeks
van vijf de gelijkmakende beurt. En
weer werd met 5-3 verloren.
Het zal echter niet lang duren vooraleer
het team zijn eerste punten pakt. Men
hoopt dat dit gebeurt tijdens een thuis-
wedstrijd, in het volkomen vernieuwde
biljartcentrum aan de Braak in Ooster-
hout, waar nu al zeven Verhoeven bil-
jart tafels staan (de 8e is besteld) en
twee matchtafels. Deze zomer is het
centrum naar achteren uitgebreid
waardoor er nog meer ruimte tussen de
tafels is ontstaan. En ook is er een
prachtige biljartarena gecreëerd waar
de divisieteams hun kunsten kunnen ver-
tonen.

Met ingang van het huidige seizoen speelt het team ‘t Hartje/van
Wanrooy hun thuiswedstrijden bij biljart centrum ’t Hartje van Oosterhout.
Eigenaar en uitbater Seyfi Sarikcioglu is zeer in zijn nopjes met deze ont-
wikkeling en is mede sponsor geworden van de formatie.

Vlnr: Ad Koorevaar, Martin Spoormans, Ad Broeders, Frank Martens, 
Dirk Weeremans, Wim van Cromvoirt en Yves Schiettecatte

Tweede divisie driebanden poule 3

Dirk Harwardt behaalt moyenne 
1.600 in Vossenhol te Daarlerveen
Speelronde 1
Tijdens de openings-
ronde van seizoen
2015-2016 leverde
Dirk Harwardt al di-
rect een opvallende
prestatie. 
In de 4-4 wedstrijd
tussen Carambole en
De Haven verzamel-
de de Duitser in thuis-
basis ’t Vossenhol te
Daarlerveen de veer-
tig caramboles al na
vijfentwintig beurten.
Goed voor een fraai
gemiddelde van
1.600. 
Bij de gasten reali-
seerde kopman Alex
ter Weele een serie
van tien. Zijn hoog-
ste serie ooit op een
matchtafel. 
ZusenZo/de Vee-
markt – DBG 't Otter-
tje 4-4. Met 0.897
bleek Teeky Reessink
de beste van ieder-
een. 
HCR Prinsen 2 – Zwiers Grootkeuken-
service 4-4. Stefan Siegburg gaf met
1.025 het goede voorbeeld. Teamge-
noot Freddy ter Braak verloor ondanks

reeks van tien. TS Metals – Didden
Distributie 0-8. Voor de bezoekers zette
Ronny Lindemann 1.379 op het score-
bord. 

Dirk Harwardt van Carambole. Foto: Alex ter Weele

Derde divisie driebanden poule 7

BC Goirle zet Van den
Berg Biljarts opzij
BC Goirle was met 6-2 de meerdere
van Van den Berg Biljarts. Peter van de
Sande bleek bij de thuisploeg de beste
speler dankzij 0.714. De Hazelaar 3 –
DAB 6-2. Vierde man Peter Viguurs
hoefde slechts 34 keer naar de match-
tafel voor de 30 caramboles. Dat lever-
de moyenne 0.882 op. Ploeggenoot
Bart Wellerd behaalde 0.750. 

Speelronde 1
MCR/de Uitspanning - 
Eekhoorn 8-0
Sander Jonen klopte Jerry Hermans met
50-40 (50) en Thorsten Frings bleef Ken-
ny Miatton voor. Met 1.923 was Dave
Christiani tegen Kurt Ceulemans de uit-
blinker. Eddy Leppens had zoals ver-
wacht zijn handen vol aan Frans van
Kuyk, maar zegevierde na 33 pogin-
gen toch met 50-48.

HCR Prinsen - Holland 
Mineraal/Bousema 6-2
Bij HCR Prinsen in Haarlo maakten Mi-
chel van Silfhout en Stefan Spilleman er
een marathonpartij van en eindigden
met 50-48. Raymond Swertz schoot te-
kort tegen Wesley de Jaeger, terwijl Jel-
le Pijl Frans van Schaik op de knieën
wist te krijgen. Met een serie van elf
schitterde Anno de Kleine en behaalde
een 50-29 zege op Therese Klompen-
houwer.

De Distel - Dallinga.com 2-6
Adrie Demming zorgde met 50-40 te-
gen Patrick Vasseur voor de enige thuis-
winst. John Tijssens moest Steven van
Acker voor laten gaan en Jef Philipoom
kwam aan de meet net één treffer tekort
om gelijk met Jean-Paul de Bruijn te ein-
digen. Gerwin Valentijn zag Frédéric
Caudron 2.272 spelen en had geen af-
doende antwoord. 

Buffalo.nl - 
Post Luchtkanalen 6-2
In Den Haag bleef Herman van Daalen
(serie van 11) aan de goede kant van
de score en klopte Marc Ceelen (serie
van 10). Na een moeizame start kon
Jeffrey Jorissen toch Wilco van Wijk van
zich af schudden. Met de 50-41 winst
van Jean van Erp op Henk Habraken
was de eindzege voor de Haagse for-
matie een feit. De verliespartij van
Glenn Hofman tegen Davy van Havere
was niet meer van invloed.

VDO - A1 Biljarts 0-8
Bert Pijnenburg verloor van Henk Blauw-
blomme en ook René Wijnen kon geen
potje breken tegen Martien van der
Spoel. Met 42 uit 38 was Arie Weijen-
burg de beste speler van het thuisfront,
maar toch pakte Raimond Burgman de
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Vierde divisie driebanden poule 1

Winst en remise voor
teams Jorissen
Café de Tapuit kreeg in Haarlem bezoek
van Jorissen 2000/3 en verloor met 2-6.
Willem van Esveld wist op bord vier met
winst op Van Beek de eer te redden. Bij
de Haagse gasten zorgden Fred van
Leeuwen, Ferry van der Veen en Ronald
Verhoog voor de punten. De botsing tus-
sen Onder Ons Beverwijk en Jorissen
2000/2 bleef met 4-4 onbeslist.

Vierde divisie driebanden poule 4

Böhnke/v. Delft Verhuur pakt punten 
in Waalwijk
DC Michielsen 2 speelde gelijk tegen
huisgenoot Eekhoorn 6. Ook D’n Beuk –
’t Vaartje werd 4-4. Van den Brandt ging

in de ontmoeting met Böhnke/v. Delft
Verhuur met 2-6 onderuit. Drik van der
Kaa redde de eer voor de Waalwijkers.

Sijm Biljarts
Karos 16
1625 HM Hoorn
0229 235806 

Werkplaats
Binnenwijzend 26
1617KV 
WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl
info@sijmbiljarts.nl

Buffalo PRO 2
Compleet nu met balreturn van € 3149.-, 

voor € 2995.-

Altijd voorradig prachtige klassieke 
biljarts van hoge kwaliteit al v.a. 

€ 2675.-

Vierde divisie driebanden poule 3

Winst voor Rob Jacobs Mannenmode
In Roosendaal kreeg De Distel 8 met
0-8 een flink pak slaag van De Zwaan.
Rob Jacobs Mannenmode bracht het
er beter af en won met 6-2 van Sprun-
del 4. Joop Fouw was op bord vier in
23 omlopen klaar en kwam via een se-
rie van acht op 0.869. L&B Ledermode
behaalde een krappe 5-3 overwinning
op De Distel Biljarts 9. In Kwadendam-

me ging ’s Lands Welvaren in de ont-
moeting met Hoog/Laag Keukens met
2-6 onderuit. Sylvia Eckel behaalde de
enige thuiswinst. Rob Jacobs Mannen-
mode 2 mocht ook voor een 2-6 verlies
tekenen. Zandee Kloetinge was te
sterk. Vierde man Piet Bom redde de
eer en speelde in 34 beurten naar
winst.

Tweede divisie driebanden poule 2

TREVA/'s Lands Welvaren 
claimt winst in Rotterdam
Voor Polka Print begon de competitie met
een remise tegen Lynn-Somers. Louis Dal-
linga was in 34 beurten aan de meet,
wat resulteerde in 1.029. Capelle/De
terp 2 hield aan de botsing met Hordijk
Biljartartikelen/HWA een 1-7 nederlaag
over. Alleen Henk Weber wist een puntje

af te snoepen van Wilfried van Beek. De
Distel Biljarts 4 stuurde ’t Tapperijke met
een 6-2 nederlaag terug naar Hoeven.
Cafedepijp liet thuis in Rotterdam de
winst met 2-6 aan TREVA/'s Lands Wel-
varen. Ronald van Geyt lanseerde voor
de gasten een serie van acht.

Karien Schroevers en Ad de Krom 
winnen bij de Ram

Het jaarlijkse jaarlijkse gemengd kop-
peltoernooi bij de Ram is ten prooi ge-
vallen aan Karien Schroevers en Ad de
Krom. Gedurende twee dagen speel-
den alle koppels zes partijen volgens
Belgische telling. De poule-indeling op
zaterdag werd bepaald door loting en
de indeling van zondag werd gemaakt

op basis van de stand op zaterdag-
avond.
Zoals altijd was het weer een heel ge-
zellig toernooi waarbij plezier en span-
ning hand in hand gaan, uiteraard ge-
bruik makend van een lekker hapje en
drankje en onderbroken door een lek-
ker lunch. Na een aantal spannende
partijen trokken Karien Schroevers en
Ad de Crom aan het langste eind en
werden winnaar.

Eindstand
1. Karien Schroevers en Ad de Crom

64.667
2. Ella van Loon en Theo v. Meel

60.545
3. Lucia de Jong en Rien Mathijssen

59.500
4. Lian van Dongen en Danny Godschalk

58.417
5. Wilma Laseroms en Maikel Jansen

58.091
6. Guillaime van Erven en Remco Koolen

56.667
7. Lenie Aantjes en Gilbert Princen

55.075
8. Yvonne de Vos en Ton de Vos

53.852

Karien Schroevers en Ad de Krom
5e klasse libre Noord West Nederland

Districtstitel voor 
Arjen Aarden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arjen Aarden De Liefhebber 10 1.02 7
2. Jan Nijhuis Turnlust 8 1.28 8
3. Trudy Bindinga Kaper 8 1.16 7
4. Hermana van Nieuwenhuizen Kaper 8 1.10 9
5. Piet van Rossum BIOS 6 0.78 4
6. Peter Burger Heerhugowaard 2 0.86 6
7. Siem Smet Heerhugowaard 0 0.92 7

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl


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

Biljartnieuws

België Redactie:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

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

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.

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

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

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

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.

ESPA INTERNATIONAL TOURNAMENT 5 PINS FOR TEAMS

Ook grote namen raken 
geïnteresseerd in boeiend biljartspel
In de vroege ochtend van een donder-
dag aan het einde van het seizoen
2014-2015, ging het tweede interna-
tionaal tornooi 5-kegel voor teams van
start.  Het was een leuk weerzien met
heel veel spelers die deelgenomen had-
den aan de eerste editie.  De nieuwko-
mers keken zich de ogen uit in de Ta-
verne Arena in Roeselare en staarden
begerig naar de enorme blinkende tro-
fee. Tijdens de openingsceremonie wer-
den alle teams welkom geheten en voor-
gesteld. Ze kwamen uit Duitsland, Zwit-
serland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, De-
nemarken en België. Enkele spelregels
werden verduidelijkt zodat er geen on-
nodige discussies konden ontstaan. Na
het aanhoren van het Europees volks-
lied, volgde een daverende “Tsunami”.
Daarna stelde presentator Benny Van
Goethem de wedstrijden voor en kort
daarna werden de eerste kegels omver
gespeeld. ESPA-DOS 1 had zich ver-
sterkt met de sympathieke Deen Orla
Skjoldbjerg. Tijdens het voorbije EK te
Brandenburg konden ze hem overhalen
om hun rangen te komen versterken.
Toch moest hij in extremis de duimen
leggen tegen Roland Forthomme van
BC Herstalien. Peter Mostrey (ook indi-
vidueel) en Peter Debaes en Jean-Char-
les Wallart (per koppel) konden wel
winnen. De relais zou beslissen wie
doorstootte naar de kwartfinale. De ze-
ge van de thuisploeg was overduidelijk
: 160 – 105. Voor de kwartfinale
wachtte hen de sterkste Duitse ploeg :
Dresden-Reick.  De eerste individuele
wedstrijden waren de Duitsers verras-
send sterk maar dank zij een onver-
wachte zege van het koppel Debaes-
Skjoldbjerg zou ook hier de relais be-
slissing moeten brengen. De Duitsers be-
gonnen furieus en sloegen meteen een
kloof. Orla, laatste man bij de Roese-
laarse ‘thuisploeg’, speelde ongelooflijk
sterk en kon terugkeren tot op een vijf-
tiental punten. Net toen echter, vond
Sven Petzke zijn vertrouwen terug en
bewees dat de Westvlamingen nog heel
wat moeten leren. Het leverde hen een
twee plaats op in hun poule wat bete-
kende dat ze tegen Leone Chiasso
moesten aantreden.  Franky Deconinck
hield gelijke tred met Thomas Primon tot

halfweg de partij.  Jean-Charles Wallart
kon weinig inbrengen tegen een ontke-
tende Riccardo Barbini.  Het koppel De-
baes-Skjoldbjerg strandde op 82 –
100. De jonge Zwitserse ploeg kegelde
ESPA-DOS 1 genadeloos met 3 – 0 uit
het tornooi. Intussen werd ook het twee-
de DOS-team uitgeschakeld. In de ein-
drangschikking bleven ze wel netjes
voor Equipe LM, uit Luik. Er vielen geen
grote verrassingen te noteren in de an-
dere kwartfinales en ook de halve fina-
listen waren voorspelbaar. 
In de eerste halve finale legde BK Hoeij-
en uit Denemarken het vuur aan de
schenen van de Zwitserse ploeg Leone
Chiasso. Enkel Thomas Primon (2de
plaats op het EK te Brandenburg) kon
zegevieren en sleepte door zijn over-
winning (100 tegen 98) een relais uit
die brand. De Denen vielen echter zon-
der brandstof en werden naar een eer-
volle, gedeelde derde plaats verwezen.
In de andere halve finale stond geen
maat op het meesterschap van de
wereldkampioenen en hun collega’s.
Diamante Lugano droogde het Duitse
team van topspeler Gerd Kunz af met
een droge 3-0, relais overbodig. De fi-
nale werd gespeeld door de jonge leeu-
wen van Leone Chiasso tegen de gesle-
pen vossen van Diamante Lugano.  Gi-
ampiero Rosanna (2 maal wereldkam-
pioen) bewees dat hij nog niet versleten
is en overtroefde de stijlvolle Riccardo
Barbino. Het koppel Aimé-Calzi ver-
raste ons toch enigszins door winst op
Locatelli-Gargiulo.  Opnieuw was het
aan Primon om zijn ploeg in de running
voor de titel te houden.  Lange tijd zag
dit er niet goed uit.  Gustavo Torregiani
(3 wereldtitels en regerend wereldkam-
pioen) haalde alles uit zijn kast om een
snelle beslissing af te dwingen.  Primon
bewees dat hij zijn zilveren EK-medaille
meer dan waard is en dwong toch nog
een relais af met zijn bloedstollende ze-
ge van 100 – 96. Locatelli opende voor
Leone Chiasso maar kon zoals in gans
het tornooi geen bal goed raken.  Aimé
profiteerde daarvan en zijn teamlid Cal-
zi kon deze voorsprong nog uitdiepen.
Toen kwam de gentleman Rosanna aan
tafel.  Met een nooit geziene flair, pre-
cisie en snelheid toverde hij de ene ho-

ge score na de andere uit zijn Stargate
Ares-keu. Barbini wist niet wat hem
overkwam en boog vol waardering het
hoofd voor zoveel talent. Primon kon
toch nog wat achterstand ophalen. Ech-
ter, je zag dat de tactisch sterke Torregi-
ani alles onder controle had en dat hij
quasi moeiteloos de resterende punten
op het scorebord plaatste. “We are the
champions” klonk door de speakers van
de Arena. Een hels applaus voor de
kampioenen barstte los. De Zwitsers
van Diamante Lugano hadden hun titel
verlengd en genoten met volle teugen
van de vele felicitaties.  Alles werd vlie-
gensvlug klaargezet voor de prijsuitrei-
king. Vele bedankingen volgden elkaar
op. Johny Houtsch kon aan de terechte
winnaars de schitterende trofee over-
handigen. In naam van de twee Zwit-
serse ploegen werd uit dankbaarheid
een mooie gedenkschaal overhandigd
aan de uitbaters Ilse en Henk. Bijna alle
aanwezige ploegen hebben nu al be-
vestigd dat ze volgend jaar terug ko-
men. Er is zelfs sprake dat Andrea

Quarta ook van de partij zou zijn.  De
Fransen willen ook revanche nemen en
opnieuw met een topteam aantreden.
Misschien kan er ook een Belgisch
superteam samengesteld worden ge-
zien Frédéric Caudron en Peter Debac-
ker al hun interesse voor deze discipline
uitgesproken hebben. Dit zou zeker het
brede publiek moeten aanspreken en
hen aanmoedigen om deze prachtige
biljartvorm te ontdekken. Alle deelne-
mers namen voldaan afscheid van el-
kaar. Het was weer een “amazing”
event, concludeerde top-organisator
Franky Deconinck. Eerst nog even na-
genieten, vervolgens wat evalueren en
dan plannen maken voor volgend jaar.
De aanvraag wordt eerstdaags aan de
CEB bezorgd. Liefhebbers van deze dis-
cipline houden best  alvast volgende da-
gen vrij : 9, 10, 11 en 12 juni 2016.
Gedetailleerde uitslagen kunt u terug-
vinden op : http://users.telenet.be/es-
pa5pinsforteams/

Peter Debaes

89-jarige staat nog wekelijks trouw aan de biljarttafel

De ‘Sus’ is altijd goedgezind
Einde juli vierde hij zijn 89ste ver-
jaardag en daar mochten de klanten en
clubmakkers van café Ons Genoegen
in Merksem van mee genieten. Sus
Grielens draaft –ondanks zijn respecta-
bele leeftijd-nog elke week op om deel
te nemen aan  de handicapwedstrijden
van BC Ons Genot, de plaatselijke vrij-
dagclub. En dat hij er plezier aan be-
leeft, verraadt zijn immer aanstekelijke
glimlach. Na de biljartinspanningen,
komt de ‘Sus’ steevast tot rust aan de ge-
zellige toog van het volkse café, waar
hij een graag geziene gast is en altijd te
vinden voor een vlotte babbel of een ge-
animeerde discussie. Een lach en een
kwinkslag staan daarin meestal  cen-

De Biljart Ballen in België
per post ontvangen?

Neem contact op met 
Bart van Reeth

bart.van.reeth2@telenet.be

traal. De ingesteldheid en de vreugde-
volle blik, waarmee Sus Grielens tegen
het biljart en het leven aankijkt, mag
een inspiratie zijn voor ons allen !

Bart Van Reeth

Sus Grielens poseert in zijn geliefde 
lokaal
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België

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

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

Driebandentornooi gesponsord door Carl Veeckmans

55 plussers zetten Biljartcentrum 
De Ploeg op zijn kop

Op 18 juli waren tal van aanwezige
supporters, getuige van een  buitenge-
woon tot “triller” verheven finale, de
vier finalisten Jules Van Aperen, Jef Ne-
lis, Marc Rooms, en Louis Jansen  (1ste
vervanger van een door familiale om-
standigheden grote afwezige Fonne
Bauwens). Nadat we in de voorrondes
al fantastische matchen mochten bele-
ven waaronder de  wedstrijd van Peter
Van Looveren tegen Jef Nelis, door de-
ze laatste gewonnen vanuit een bijna
hopeloze positie. En de memorabele
wedstrijd tussen Eddy Bollansee en Re-
né Vermeiren, die vertrok als een trein,
en dan haperde op de sporen en een
vanuit een verloren gewaande positie
terugkerende Eddy die René Vermeiren
met één punt wist te kloppen.
Er moesten tijdens deze finaledag drie
wedstrijden afgehaspeld worden door
iedere finalist, m.a.w. iedereen moest
tegen iedereen spelen. En geloof het of
niet maar na 8 uur biljarten (2 x 4 uur)
was het de allerlaatste stoot van Jules
Van Aperen die zou bepalen welke
naam op deze wisselbeker zou bijge-
schreven worden. De plezierige en
spannende organisatie was samenge-
steld uit alle spelers van diverse ploegen
die in de Ploeg actief zijn. Met een
voorzichtige aanvang tussen Jules Van
Aperen en Louis Jansen had het er lang
de schijn van dat Jules vlot zou win-
nen,ware het niet dat een niet aflatende
Louis, Jules bleef onder druk zetten. Ju-
les speelde uit en Louis  stond voor de
zware opdracht om in de nabeurt nog

drie punten te maken
en deze laatste lukte
daar wonderwel in !
Dus puntendeling,1 -1!
Aan de andere tafel,
in de wedstrijd  tus-
sen Marc Rooms en
Jef Nelis was het
Marc die als een
bliksem startte en Jef
snel op een achter-
stand zette. Hij flirtte
op dat ogenblik  met
een gemiddelde van
1.7.  Maar uiteinde-
lijk was het een niet
aflatende Jef die via
enkele mooie series
terug kwam opzetten
en zo een spannend
slot breidde aan de-
ze wedstrijd die Jef
met één punt kwam
te verliezen. Dus
Marc 2 en Jef 0 pun-
ten.

De volgende wedstrijden, Marc Rooms
tegen Jules Van Aperen en Jef Nelis te-
gen Louis Jansen, liepen bijzonder vlot.
Marc moest de duimen leggen voor een
ontketende Jules Van Aperen. Aan de
andere tafel, in het duel Jef Nelis en Lou-
is Jansen had Jef blijkbaar een “pilletje”
genomen, want halverwege liet hij een
gemiddelde van 2 noteren! Hij kon dan
ook tamelijk vlot afstand nemen van Lou-
is die echter met heel wat pech had af
te rekenen. Een tussenstand op dat
ogenblik, leerde ons dat er 3 kansheb-
bers overbleven voor de titel van “
Eeuwige roem”. Jules, 3 punten en een
last  van 20, Jef 2 punten en een last
van 19.76, Marc 2npunten en een last
van 19.41, Louis tenslotte 1 punt en een
last van 15.55.
De laatste wedstrijden zouden alles be-
palen en de ware opvolger aanduiden
wiens naam zou toegevoegd worden
op deze wisselbeker Carl Veeckmans.
Aan tafel één nam Marc Rooms vrij ge-
makkelijk de maat van Louis die weer-
om niet gespaard bleef van pech, het
was zeker zijn dag niet ! Marc bleef op
die manier in de running voor een zeer
dichte plaats! Jules en Jef gingen uitma-
ken welke naam van de 3 spelers zou
bijgeschreven worden. In een buitenge-
woon spannende laatste wedstrijd gin-
gen de kansen heen en weer en was
spanning  weerom troef ! Géén van bei-
de spelers gaf maar en duimbreed toe
en zo ging dat tot het einde. Tot Jef zijn
42 uitmaakte en zo Jules onder druk zet-
te in zijn nabeurt van drie. Jules legde
aan en de eerste was prijs, dan de
tweede maar, niet eenvoudig maar
wondermooi gespeeld  en nu hop hop

Jef Nelis mag zich een jaar lang bekerhouder noemen  

naar dat laatste   puntje , winst of? Aan-
leggen, spelen en ja, ja, ja, hij is erop
…ware het niet dat in allerlaatste in-
stantie een “klos”  besliste dat er een an-
dere naam op de beker kwam.
Een dolgelukkige en begeesterde spon-
sor was getuige van deze buitenge-
woon boeiende kampioenenfinale, die
hij trouwens  vorig seizoen won tegen
Luc Sebreghts. Terwijl de laatste punten
geteld werden door de jury en het eind-
klassement werd opgemaakt  was de
sponsor zijn meegebrachte lege enve-
loppen aan het vullen, en konden de
aanwezige supporters en spelers  ge-
nieten van diverse lekkere hapjes en
Cava. Deze laatste vloeide rijkelijk bij
deze finale, dewelke een bijzonder
prettig gevoel gaf aan alle aanwezigen
bij dit 55+ evenement. 
De finale uitslag luidt : op plaats 1, Jef
Nelis met 4 punten en een Coëfficiënt
van 29.76, Marc Rooms 4 punten en
een last van 29.41, Jules Van Aperen 3
punten en een last van 29.76, tenslotte

de niet van pech gespaarde Louis Jan-
sen 1 punt en last van 21.84. Dank aan
alle supporters, héél veel dank aan de
sponsor Carl, en ik beloof van volgend
seizoen een dagelijks verslag te maken
van dit formidabel tornooi, zodat “UW”
wedstrijd  de aandacht krijgt die het ver-
diend. Tevens van harte dank  aan alle
“zomaar” aangeboden diensten van
vrijwilligers die kwamen tellen en schrij-
ven. 
Met deze prachtige apotheose viel het
doek over een enkele weken durend tor-
nooi dat dit jaar zeker en vast  een
meerwaarde kreeg en zich veelbelo-
vend  aandient voor volgend seizoen . 

Nogmaals bedankt Carl. Nog dit, een
speciaal woordje van dank aan Daniël-
le voor het gebruik van de biljarttafels
en het opmaken van de klassementen
én om alles in goede banen te ( hihi ) lij-
den (leiden) Proficiat Jef Nelis !

Van de verslaggever ter plaatste L S

Superprestige Driebanden in Lommel

Leppens pas in toegevoegde tijd onderuit

Het werd een finale om duimen en vin-
gers bij af te likken. Organisator Eddy
Leppens hield het tot aan de finale vol
en breidde daarmee eigenlijk al een
verlengstuk aan wat kan beschouwd
worden als ‘zijn’ seizoen.  De Belgisch
kampioen elimineerde in de kwartfinale
Steven Van Acker, die er in de race
naar 40 punten niet aan te pas kwam
en na 17 beurten de 40-8 nederlaag
moest erkennen. In de halve finale nam
de Limburger dan de maat van Martin
Spoormans, die een dag eerder tot ie-
ders verbazing, Eddy Merckx er met
droge 40-28 cijfers had uit gekegeld. In
de andere halve finale kende Frédéric
Caudron geen genade voor Peter Ceu-
lemans en na 22 innings stond de 50-
26 eindscore op het bord.  Een finale
dus met aan de tafel de gezworen ka-
meraden Eddy Leppens en Frédéric
Caudron, die echter sportief steeds wei-
geren elkaar ook maar een duimbreed
toe te geven. En dat demonstreerde de
gewezen wereldkampioen nog eens op
sublieme wijze met een start van 11-0
en de 23-10 stand aan de pauze. Lep-
pens kwam dan terug en Frédéric Cau-
dron kon slechts tweemaal scoren in vijf
hernemingen. Spanning troef en met

wisselende kansen, oogstrelend biljart
en een serie van 7 voor Leppens en één-
tje van 8 voor Caudron, zorgden de
driebanders voor een 50-50 gelijkspel
in 28 beurten, met voor beiden een
moyenne van 1,785. Eddy Leppens
had in het tornooi trouwens het hoogste
gemiddelde reeds achter zijn naam ge-
schreven met 2,352 in de wedstrijd te-
gen Van Acker. Enkel in de halve finale
kwam Caudron in de buurt met 2,272,
maar Leppens tekende ook daar voor
eenzelfde resultaat. De hoofdwedstrijd
moest dus beslist worden via het penal-
tysysteem en daarin bleek de ‘extra-ter-
restrial’ uit Oostmalle de meest accurate
stoten uit de keu te schudden. Frédéric
Caudron maakte er acht van acquit en
dat betekende de nekslag voor Eddy
Leppens, die er nog 2 scoorde. Ver-
baasde de man al vriend en tegenstre-
ver, dan zag het publiek in Lommel ook
nu weer een erg strijdvaardige Eddy
Leppens, die de zenuwen de baas bleef
en tot de laatste figuur de knokkersmen-
taliteit behield. Met het nieuwe seizoen
voor de deur, zijn de opponenten ge-
waarschuwd !

Bart Van Reeth

Vlnr: Burgemeester Van Veldhoven, Frédéric Caudron, Eddy Leppens en schepen
van sport Jasmine Van Summeren. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

mailto:chris-verheyen@telenet.be
http://www.herbergterheide.be
mailto:info@herbergterheide.be


Biljartnieuws

België
Café gesloten om langdurige juridische procedure te vermijden

Buren klagen over geluidsoverlast 
van biljartballen

Een slepende ruzie over te luide bil-
jartballen heeft het einde ingeluid
voor Legends Retro Café op de
Aarschotsesteenweg in Wilsele (B).
Buurvrouw Anita Van Tongelen bel-
de geregeld de politie omdat zij en
haar man niet konden slapen door
het geluid van biljartballen die te-
gen elkaar botsen. Uiteindelijk pas-
seerde de politie op een jaar tijd
meer dan 50 keer in Legends Retro
Café in Wilsele. 
"Ik heb inderdaad de deuren gesloten",
zegt de 28-jarige cafébaas Kevin Van
de Poel. Dat is ongetwijfeld slecht
nieuws voor de verschillende biljart- en

driebandclubs, die onderdak hadden
gevonden in de voormalige jeanswin-
kel. Uiteraard is dat bijzonder jammer,
maar ik had er stilaan genoeg van dat
mijn buren meer dan geregeld de poli-
tie belden om te klagen over geluids-
overlast.”

Het hield niet op
"Politie en brandweer gaven mij keer
op keer gelijk", zegt Van de Poel. "Ja,
volgens de buurvrouw botsten de bil-
jartballen te luid tegen elkaar. De politie
is langs geweest met een decibelmeter
en kon geen geluidsoverlast vaststellen.
Het hield gewoon niet op, al kon de po-
litie geen overlast vaststellen. Maar de
buren bleven bellen...Wat kan je dan
doen? In een juridisch steekspel had ik
geen zin. Ach, het is voorbij. Ik keer
terug naar de hotelsector en zie wel wat
er op mijn pad terechtkomt. Ik betreur
het wel dat jong ondernemerschap gef-
nuikt wordt door verzuurde buren." 

Hele opluchting
Volgens buurvrouw Anita Van Tongelen
en haar man Paul is er helemaal geen
sprake van verzuring. "Die biljartballen
botsten echt luid tegen elkaar. Nacht na
nacht...we konden niet slapen. Het is
voor ons een hele opluchting dat het ca-
fé de deuren heeft gesloten. De rust is
weergekeerd en dat blijft hopelijk zo in
de toekomst." 
De kans dat er een nieuwe horecazaak
de deuren opent in het grote pand is
klein. Mogelijk zou het gebouw nu in-
gericht worden als opslagplaats.

Artistiek Biljart

Niveau van tweede rankingtornooi 
belooft boeiend seizoen
Het wordt ook dit sei-
zoen waarschijnlijk
weer vergeefs wach-
ten op de spreek-
woordelijke ‘ vierde’
hond die met het
been gaat lopen. Na
twee rankingtornooi-
en lijkt het er immers
op dat ook nu weer
de strijd zal worden
uitgevochten tussen
Eric Daelman –al-
weer sterk gestart- en
Erik Vervliet, die de
laatste jaren de pijn-
lijke prikken uitdeelt
en niet te vergeten,
Walter Bax, die in
de Oostendse Biljart-
academie knap
tweede werd en zijn
percentage (60,76)
deelt met Vervliet.
Toch nog altijd een kleine 6 % minder
dan Daelman die een geweldige sei-
zoensstart kent en de tweede reeks won
met 66,29 %. Met beiden meer dan
58 % blijven Patrick Vloemans en Marc
Janssen in het kielzog van de nummers
twee en drie terwijl de achtervolgers al
haast niet meer kunnen aansluiten. Dat

er op hoog niveau wordt gespeeld be-
wijzen de 80 % afwerking van Eric Da-
elman in set J en de 86,67 % van Vloe-
mans in set D. Ook de 348 punten na
152 pogingen van de winnaar in
Oostende,  spreken boekdelen.

Bart Van Reeth

Met de overwinning in Oostende toont Daelman 
zijn ambities. Foto: www.billiardsphoto.com Rechtzetting

In ons vorige nummer sloop een fout in
het verslag over de nationale drieband-
finales. We plaatsten een verkeerde foto
van Eddy Willems, die we verwarden
met diens naamgenoot bij BC De Ploeg.
Hierbij dus de juiste foto, van de Arena-
speler, die een prima finale speelde,
maar net naast de hoofdvogel greep. De 'juiste' Eddy Willems 

‘Den Boot’ is culinair paradepaardje
van Schoten

Fervent biljarter bij BC Deurne en hore-
caman Vincent Eugene heeft met restau-
rant ‘Den Boot’ een vierde uithangbord
aan zijn portefeuille toegevoegd, waar
reeds de bekende biljartzaken De De-
ken en De Nieuwe Lantaarn in Merksem
en Bistro Diablo in Antwerpen deel van
uitmaken. Samen met zakenpartner Leo
Van der Heijden tekende hij nu voor de
opstart van dit uniek gelegen restaurant,
dat door zijn conceptuele opbouw vele
troeven weet uit te spelen. Een ver-
warmd terras, inclusief buitenbar dat
plaats biedt aan 120 personen, die er
van de beste lekkernijen kunnen genie-
ten met uitzicht op de idyllische Scho-
tense vaart, maakt dat het zelfs bij min-
der mooi weer altijd
gezellig vertoeven is.
Binnen geeft de
zaak plaats aan 60
personen in een
mooi en gezellig in-
terieur dat strakheid
met klasse combin-
eert en waarin wit,
zwart en warm rood
de hoofdtinten vor-
men. De menukaart
toont een gevarieer-
de keuze aan vlees-
en visgerechten, op
maat van ieders por-
tefeuille en wensen.
Klassiekers als stoof-
vlees, mosselen en
châteaubriand staan
er naast wildgerech-
ten in het jachtsei-
zoen op het menu,
maar ook de specia-
liteiten van het huis
zijn doorlopend te
verkrijgen. Met de ri-
ante kreeftenmenu’s
en de ‘plateau de
fruits de mer’ zet
restaurant ‘Den Boot’ zich op een exclu-
sieve plaats in de culinaire markt.
Maandelijks wijzigende suggesties, zo-
wel bij de voor- als de hoofdgerechten
en  een veranderend degustatiemenu,
vergroten de keuze voor de fijnproever.
’s Middags kan men in ‘Den Boot’ ge-
nieten van een lunch aan 27,00 euro

per persoon, be-
staande uit een voor-
en hoofdgerecht, kof-
fie inbegrepen.  Via
‘Groupon’ kan men
voortaan ook genie-
ten van de speciale
kreeftenmenu-aan-
bieding, aan halve
prijs. De zaak biedt
een mooie en betaal-
bare wijnkeuze aan
en ook de betere wij-
nen zijn per glas ver-
krijgbaar. De bedie-
ning verloopt in een
ontspannen sfeer,
maar is net, stipt en
erg verzorgd. Op
vrijdagavond, zater-
dag en zondag
wordt het restaurant
erg druk  bezocht en
reserveren is dan ze-
ker de boodschap.
Vanwege het succes
is de zaak dan ook
reeds volledig volge-
boekt op oudejaars-
avond 2015. ‘Den

Boot’ is behalve op maandag, elke dag
geopend vanaf 11.00 uur. De keuken
opent van 12.00 uur tot 14.30 uur en
van 17.30 uur tot 22.00 uur, op zater-
dag van 17.00 uur tot 22.00 uur. Een
ruime gratis en veilige parking staat ter
beschikking van de bezoekers.  Bij re-
servatie en op voorlegging van lidmaat-
schapskaarten van de KBBB, KNBB en
ADL, krijgen de klanten een gratis glas
cava aangeboden. De prachtige lig-
ging en de gemakkelijke bereikbaar-
heid, maken van dit restaurant een ech-
te aanrader.                  Bart Van Reeth

Vincent Eugene poseert bij de klasse uitstralende bar van
‘Den Boot’

De vorm van het gebouw verhult niet waar de naam
van de zaak vandaan komt

Brechtsebaan 264, 2900 Schoten.
www.denboot.be

http://www.billiardsphoto.com
http://www.denboot.be
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Bekerfinale pool

Emmen na thriller de beste in
sportcentrum Ames te Deurne

Vlnr: Eddie Lutjes, Marc Bijsterbosch en Raymond Bos. Foto: Jan Rosmulder

Na een zeer spannende beslissende
wedstrijd, die tot het einde gelijk op-
ging, nam Emmen in de bekerfinale de
wisselbeker poolbiljart mee naar huis.
Thurston Rotterdam ook gefeliciteerd
met de knappe tweede plaats. Strokes
of Genius en Blaak verloren in de halve
finales. Alle uitslagen van de finale:

9-ball: Marc Bijsterbosch - Graham
Hickman 7-1
8-ball: Eddie Lutjes - Hoa Nguyen 6-5
14.1: Raymond Bos - Huidji See ?-75
8-ball koppel: Lutjes/Bos - See/Hick-
man 1-5
10-ball: Marc Bijsterbosch - Jimmy Wo-
rung 6-5.

EK poolbiljart jeugd

Brons hoogst haalbare voor
Nederland

Vlnr: Don de Bois (begeleiding), Jan van Lierop, Joey Haegmans, 
Kaylash Persad en Raymond Meuldijk (begeleiding). Foto: EPBF/DK

In de Oostenrijkse plaats Sankt Johann
wisten de Nederlandse pupillen en juni-
oren in totaal twee bronzen plakken te
veroveren tijdens het EK poolbiljart
jeugd. Kaylash Persad slaagde er indi-
vidueel als enige in om op het podium
te geraken. Hij eindigde bij de pupillen
als derde tijdens het 9-ball. In het onder-
deel straight pool was de kwartfinale
het einde voor hem. Datzelfde ging op

voor Jan van Lierop bij het 8-ball en
Joey Haegmans in het 10-ball. Het
Nederlandse drietal werd in de landen-
strijd om een plek in de finale de deur
nipt versperd door Duitsland. Bij de ju-
nioren wist Cyriel Ledoux twee keer tot
de laatste acht te geraken. In het lan-
denklassement moest Nederland ge-
noegen nemen met de negende positie.
Er deden in totaal vijftien landen deel.

Eurotour in Oostenrijk

Niels Feijen winnaar in Sankt Johann

In een hoogwaardige finale rekende

Foto: EPBF/DM

Niels Feijen met 9-7 af met de jeugdige
Duitser Joshua Filler tijdens de Eurotour
in Oostenrijk. In Sankt Johann was de
stand 5-4 voor Feijen. Filler maakte ver-
volgens een foutje bij een safety en de
Nederlander liep uit naar 6-4. Na der-
tien racks kwam Niels Feijen voor het
eerst op matchpunt: 8-5. Joshua Filler
vocht echter terug naar 8-7. Na een tac-
tisch steekspel eiste Feijen vervolgens
de titel op, zijn tweede alweer in Sankt
Johann. Hij verstevigde met deze eind-
zege ook de koppositie in de Ranking
van de Eurotour. Nick van den Berg fi-
nishte in Oostenrijk als negende en be-
zet in het algemeen klassement positie
zes.
Naam Pnt
1. Niels Feijen 2550
2. Mark Gray 2250
3. Marcus Chamat 2230
4. Petri Makkonen 2210
5. Mario He 2190
6. Nick van den Berg 2140
7. Denis Grabe 2075
8. Nikos Ekonomopoulos 2070

EK senioren poolbiljart

Drie medailles voor Jesse Thehu 
en één voor Jimmy Worung

Tijdens het EK poolbiljart in Sankt Johann
eindigde Jesse Thehu driemaal op het
erepodium. Jimmy Worung kwam een-
maal op de laagste trede. Thehu geraak-
te bij het 10-ball in de finale tegen de
Portugees Correia. De Nederlander pak-
te een 3-1 voorsprong maar bleef daar-
na met lege handen gezien de 3-7 uit-
slag. In het 9-ball en straight pool moest

Thehu genoegen nemen met brons. Jim-
my Worung begon het EK hoopvol met
een derde positie bij het straight pool
maar daar bleef het bij. Team Nederland
verloor de titel voor landenteams en ein-
digde als vijfde na een nederlaag tegen
de latere winnaar Portugal. In het me-
dailleklassement viel onze landgenoten
eveneens een vijfde plek ten deel. 

Foto: EPBF/DM

Een zorgeloze dag...
Inmiddels is het alweer even geleden,
dat ik tijdens het jaarlijkse 'vrijwilliger-
sevenement' in de Sporthal Merwestein
actief was. District Veluwezoom had
verbazend veel pc-schermen en bijbe-
horende apparatuur ter beschikking ge-
steld om het door hen ontwikkelde spel
'Veertigen' te introduceren. 
Aanvankelijk leek het, althans bij mij,
overspoeld te worden met een stort-
vloed van regels en voorwaarden, want
'bejaarden' zijn nooit zo erg happig op
'iets nieuws'. Zeker niet in de biljart-
sport en nog zekerder niet binnen de
KNBB, waarbij ik al sedert 1 september
1965 me desondanks thuis voel. Ik
moest destijds ook sterk wennen aan al
die regeltjes, verplichtingen, voorge-
schreven kleding en ga zo maar door,
toen ik van de ‘Amsterdamse Biljart-
bond’ in Apeldoorn overstapte naar de
KNBB. 
Ik heb in de afgelopen vijftig jaar echter
geleerd, dat er zonder strenge regels
geen echt eerlijk spel kan worden ge-
speeld. Daarom heb ik getracht die re-
gels op allerlei manieren 'aan de man
te brengen' door als o.a. (docent- en ac-
tief) arbiter en columnist deze te propa-
geren en vooral te handhaven. 
Toen ik jongstleden maandag weer zo'n
stortvloed van regeltjes over mij leek te
krijgen, schrok ik. Maar het viel reuze
mee. Na een wankel begin bleek het
'gewoon' 25 caramboles in libre-klein
maken (als ik had geweten, dat er een
fles wijn op de hoogste serie stond, dan
had ik er twintig gemaakt. Nu bleef ik
hopeloos steken op 9...). Als je nog aan
de beurt zou zijn, dan moest je daarna
de roemruchte 'tien van rood' trachten

te maken, om tenslotte de totaal score
van 40 caramboles voor 'n team te be-
sluiten met vijf driebanders. Ik heb niet
vernomen, dat er één speler/speelster is
geweest die deze aaneengeschakelde
aantallen van verschillende caramboles
in één beurt maakte. 
Dat was ook niet de insteek, want dát
waren de ontspanning en de gezellig-
heid. 
Elk team bestond uit twee personen. Als
je had gemist, dan mocht 'n tegenstan-
der proberen zijn geluk te tarten... Kort-
om, het werd toch een vermoeiende
dag, die rond vier uur door ons team
werd afgesloten met een respectabele
18e plaats in een veld van 20 teams.
Cor en Harry uit district Maastricht de-
den het beter. Wat dacht u overigens
van de andere finalisten: Bennie, Gerrit
en Jan, van wie de laatste begin au-
gustus 90 jaar oud wordt. Prachtig, Jan.
Je bent een groots voorbeeld voor zéér
velen.
Mijn respect gaat natuurlijk primair uit
naar de vele vrijwilligers, naar de orga-
nisatoren, naar de zorg, die de KNBB
heeft besteed aan deze dag door aan
ieder een heerlijke lunch en een
prachtige bbq aan te bieden. Opmer-
kelijk was, zoals elke keer gedurende
deze bijeenkomsten, dat er vele tijdge-
noten zo'n spektakel niet meer kunnen
meemaken.... Maar ja, dat heb je zo
met mensen van 80 jaar en ouder.

Zoals ik zei, vermoeid, doch voldaan
keerde ik rond zes uur huiswaarts. 
Bedankt KNBB
Ad Vermeulen, 
Lid van Verdienste.

Verslaggeving kader en topteam
Wegens problemen met de automatisering bij de KNBB konden wij niet tijdig
over de gegevens beschikken van kader en topteam. Hierdoor was het voor ons
niet mogelijk een volledig beeld van de competitiestart weer te geven. Hiervoor
onze excuses.

Redactie De Biljart Ballen
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Speelronde 1

De Molen – aMate Communications
6-2. Kopman Wim van Dijck zorgde
met moyenne 1.052 voor de beste par-
tij. Paul Bruijstens en Rudy Hendrickx
deden ook een duit in het zakje. 
De Molen 3 – De Molen 2 0-8. In Reusel
was het Piet Sleddens namens de win-
nende ploeg die 1.081 behaalde.
Zoon Rick versloeg nieuweling Karina
Jetten. 
SS&P/de Molenvliet – Autobedrijf
Schrauwen 8-0. Zonder uitschieters
maximale winst voor Huub Adriaanse,
Marten van Engelen, René Soeterboek
en Mitchell Schilders in Waalwijk. 
Hazelaar 2 – Biljartcentrum Goirle 2-6.
Frits Pijnenburg redde dankzij 0.909 de
eer. Luc Royberghs was bij de bezoe-
kers goed voor 0.897. Piet Sleddens. Foto: Paul Brekelmans

Tweede divisie driebanden poule 4

Winst voor de Molen 1 en 2
Eerste divisie driebanden poule 1

Van Broekhoven/De Distel 
onderuit in eerste topper 

Vriendenkring/De Distel  met vlnr: Ad Koorevaar, Wim Pelders, Kai Siepmann
en Sven van Orshaegen. Foto: Paul Bruijstens

Speelronde 1
Van Broekhoven/De Distel – TOVV/Ro-
yal Pro 1-7. In Roosendaal was Martin
Spoormans uitblinker door de 45 ca-
ramboles al na 21 beurten te verzame-
len en dat leverde moyenne op van
2.142. Dirk Weeremans zorgde voor
het enige partijpunt door Peter de Bac-
ker op 45-45 (29) te houden. De be-
zoekers hadden een teamgemiddelde
van 1.328. Hultermans Inst. Bedr. –
Vriendenkring/De Distel 2-6. Namens
de gasten bleek Ad Koorevaar na
1.184 de beste van iedereen. Jan Brock
Amusement – Capelle 5-3. Vierde man
Gert-Jan Esvelt gaf met 0.930 het goe-

de voorbeeld. Poelierschrauwen.nl –
FDV Jacoby/Schuler Cues 2-6. Het
meest opvallende was dat er twee remi-
ses tot stand kwamen. W. van der San-
den – MCR/De Uitspanning 2-6. In bil-
jart & poolcentrum Hilvarenbeek trok Jo-
han Claessen met 1.111 aan het kortste
eind tegen de 1.250 van Roland Uytde-
willigen. Jack van Peer had aan 1.111
wel genoeg om de eer te redden.
BCO/Paeoniapassion.com – Burgmans-
Biljarts.nl 4-4. In biljartcentrum Oegst-
geest brachten Bob van Ingen Schenau,
serie van tien, en Paul Witteman de
thuisploeg op een 4-0 voorsprong.
Maarten Janssen en Uwe Arndt zorg-
den voor het evenwicht. 

Eerste divisie driebanden poule 2

Raymond Ceulemans leidt Man op Maat/
't Caves naar maximale winst

Speelronde 1
Constructor Staalbouw – Man op
Maat/'t Caves 0-8. De mooiste partij
ging tussen Henk Overmars 1.233 en
Raymond Ceulemans 1.500. Eindstand
37-45 na slechts dertig beurten. Ook
nieuweling Freddy Staelens kwam met
1.125 goed voor de dag bij de bezoe-
kers. ZFD/De Hazelaar – Sprundel 6-2.
Vierde man Richard Dekker bleek via
1.111 de beste van iedereen. Burg-
mans Biljarts – La Plaza Hoensbroek 5-
3. Johan Roijers en Bert van Manen
speelden iets boven 1.000 gemiddeld
en dat was voldoende voor teamwinst,
mede omdat Marco Janssen een remise
behaalde. Roy Zielemans vertrok met
een fraai moyenne van 1.730 op zak.
Hotel Stadt Lobberich/BCT – Eekhoorn
2 4-4. Karl-Heinz Gertzen verloor met
het kleinst mogelijke verschil ondanks
zijn serie van elf. Tom Löwe gebruikte
met 40 uit 38 de minste beurten. The-
kes/Park Tivoli – De Veemarkt 2-6. De
Duitse kopman Dustin Jäschke had
maar 28 pogingen nodig voor de 45
punten en derhalve 1.607. De bezoe-
ker sierde zijn prestatie op met een flin-
ke serie van dertien caramboles. 

Raymond Ceulemans. 
Foto: Paul Brekelmans     

Derde divisie driebanden poule 7

BC Goirle zet Van den Berg Biljarts opzij
BC Goirle was met 6-2 de meerdere
van Van den Berg Biljarts. Peter van de
Sande bleek bij de thuisploeg de
beste speler dankzij 0.714. De Haze-
laar 3 – DAB 6-2. Vierde man Peter

Viguurs hoefde slechts 34 keer naar
de matchtafel voor de 30 caramboles.
Dat leverde moyenne 0.882 op. 
Ploeggenoot Bart Wellerd behaalde
0.750. 

Vierde divisie driebanden poule 6

Setpoint 2 deelt met De Hazelaar 5 
Setpoint 2 – De Hazelaar 5 4-4. In bil-
jartcentrum Roothaert te Tilburg wonnen
Nhiep Tran en Toine Verhoeven namens
de thuisploeg. Voor de gasten bleken
Frans van der Heijden 0.625 en Henk
Laudy succesvol. Thekes Herpen 5 –

De Hazelaar 7 6-2. Peter van de Linden
gaf met 0.638 het goede voorbeeld.
Noud van der Burgt en Frank Peters
maakten de zege definitief. Jan van der
Heijden redde de eer namens de be-
zoekers.  

Vierde divisie driebanden poule 5

Remise voor HCR Prinsen 3
Veemarkt 4 – HCR Prinsen 3 4-4. Na-
mens de gasten won Tinus Doornberg
met het kleinst mogelijke verschil van Leo

Vermeiren. Beiden maakten een serie
van vijf. Chris Spapé zorgde voor de an-
dere zege van de formatie uit Haarlo. 

Vierde divisie driebanden poule 7

Volle buit Van den Berg Biljarts/Merks
In café-zaal 't Oventje te Zeeland haalde
Van den Berg Biljarts/Merks met 8-0 uit
tegen BC Tegelen 4. Kopman Harry
Meulendijks was met 0.681 de beste.
Vierde speler Hans van Uden zette
0.526 op het scorebord. DAB 2 – NAS
Outlet DHZ Valkenswaard 4-4. In biljart-
centrum De Mixx te Geldrop versloeg
Gerben de Greef met 0.697 als moyen-
ne Martijn Roefs 0.604. Spel-Sport.nl –

ABC ’t Töpke 8-0. De teruggekeerde
Frans Blankers liet met 0.731 zien dat
hij het driebanden intussen niet verleerd
is. Hij produceerde evenals zijn teamge-
noot Staf Nys een serie van zes. Aanne-
mersbedrijf P. van Hulst – Ames/De Peel
7-1. Nol van Dongen 0.857, Wil Kanen
0.757, Wim Houbraken 0.645 en Fons
Maas 0.431 produceerden een teamge-
middelde van 0.636. 

Tweede divisie driebanden poule 1

Winst voor aannemersbedrijf Beer de Jong
Biljartcentrum Siemens ontving NHD
Zwaag en kwam tot 4-4. De beste partij
werd gespeeld door Lucas Bronsema
(1.000). Aannemersbedrijf Beer de Jong
won met 6-2 van Hektisch Biljartschool/

Frans van Kuyk. Peter Berndsen schitterde
met 1.333, terwijl Ruud Nieuwenburg
aan 35 beurten genoeg had om tot winst
te komen. Voor de gasten redde John
Kuijken in 37 omlopen de eer.

Cees Benschop benoemd tot Lid
van Verdienste

De onderscheiding werd hem 
opgespeld door KVC-voorzitter 
Jaap Labrujère

veel andere functies binnen de bond. Hij
was districts- en gewestelijk wedstrijdlei-
der, was lid van het nationaal bestuur,
van de jeugdcommissie KNBB en voorzit-
ter jeugdcommissie als opvolger van Sjef
Hamers. Jonge talenten, zoals Raymund
Swertz, Gert-Jan Veldhuizen, Guido Kauf-
feld en van de nieuwe lichting Sam van
Etten, Ferry Jong en Jordy Jong en andere
opkomende beloften heeft Cees Ben-
schop naar de top zien groeien en vaak
ook begeleid op nationale en internatio-
nale toernooien. ,,Kunnen we die reputa-
tie ook in de toekomst houden’’, heeft hij
zich vaak afgevraagd. Raymund Swertz
is inmiddels doorgestroomd naar de seni-
oren en werd in 2013 twee keer Euro-
pees kampioen in de kaderspelen en Gui-
do Kauffeld greep de Europese titel onder
21 in het vrij spel. Dit jaar won Raymund
Swertz opnieuw goud bij de senioren en
blonken Sam van Etten en Ferry Jong uit
bij de jeugd. Bovendien was hij de grote
inspirator achter het 5 Balls spel dat vorig
jaar door de KNBB werd gelanceerd.
Cees Benschop verrichtte veel voorberei-
dend werk en slaagde erin veel clubs en-
thousiast te maken. Hij is altijd overtuigd
geweest van de Nederlandse opleiding.

Cees Benschop (59), uit Zwaagdijk-Oost,
jarenlang één van de drijvende krachten
achter de jeugdopleidingen als coördina-
tor bij de KNBB afdeling Carambole, is tij-
dens de algemene ledenvergadering van
KNBB Vereniging Carambole onder-
scheiden als lid van verdienste. De onder-
scheiding werd hem opgespeld door
KVC-voorzitter Jaap Labrujère. Behalve
dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet
voor de jeugd bekleedde Benschop nog
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Artistiek bij Van Tienen in Tegelen

René Dericks prolongeert titel 
Ralf Laakman Memorial

Op 29 en 30 augustus is het artistiek
Ralf Laakman Memorial toernooi ge-
speeld in café-biljartzaal Van Tienen.
Het evenement had weer een mooie be-
zetting van dertien spelers, met toppers
en subtoppers. Vier deelnemers uit Bel-
gië kwamen naar Tegelen om hun kun-
sten te vertonen waaronder Johan Gri-
mon. Dit betreft een rolstoelspeler en het
is prachtig om te zien hoe hij zijn sport
beoefent.
Met ivoor biljarten, dat zijn de deelne-
mers niet gewend en de meesten heb-
ben er nooit mee gespeeld. Dat zie je
terug in de percentages maar het mocht
de pret zeker niet drukken.
Wat opvalt in dit toernooi is de vriend-
schap die er is onder de spelers die el-
kaar de figuren gunnen en elkaar terzij-
de staan.
Onder toeziend oog van wedstrijdleider

René Peters werden
de 68 figuren ge-
speeld. Op zaterdag
kwam het koppel
Wilfrie Vermeer/Re-
né Dericks op de eer-
ste plek en dachten
zij de overwinning te
halen. Op zondag
kwam echter het duo
Benny Smits/Roger
Everaert sterk terug
en pakten de over-
winning.
Individueel speelde
René Dericks een
sterk en prachtig
toernooi en ging
zeer verdiend met de

hoofdprijs aan de haal. Hij werd op de
voet gevolgd door Benny Smits en de
derde plek ging naar Mark Janssen.
Voor de dertiende keer werd er weer
teruggekeken naar een zeer geslaagd
weekeinde, met dank aan Sandra en
John van Tienen. Tekst Cock Ooms.
Naam Pnt Pog
1. René Dericks 285 153
2. Benny Smits 280 152
3. Mark Janssen 264 168
4. Robert van Veenendaal 222 168
5. Roger Everaert 207 169
6. Jean-Marie Limbourg 200 166
7. Cock Ooms 198 178
8. Wilfrie Vermeer 186 166
9. Pierre Scheers 174 178
10. John Titselaar 156 179
11. Johan Grimon 140 180
12. Rob Mans 139 186
13. André Renkens 108 190

Foto vlnr: André Renkens, Wilfrie Vermeer, René Dericks
en wedstrijdleider René Peters. Foto: Jan Rosmulder

Eredivisie topteam speelronde 1

Aan einde van dit seizoen 
van 10 naar 8 teams 
In de eredivisie
wordt in het onlangs
begonnen seizoen
2015-2016 met tien
teams gespeeld.
Eerst is er een halve
competitie. Daarna
spelen de nummers
1 t/m 4 in een halve
competitie om het
kampioenschap. De
nummers 5 t/m 10
biljarten nog een hal-
ve competitie waar-
uit nummers 8, 9 en
10 degraderen. Alle
behaalde resultaten
uit de eerste halve
competitie tellen mee
in de tweede helft.

A1 Biljarts/de Veemarkt – 
Egbersbeek.nl/Biljartcentrum
Arnhem 6-0 en 6-0
Michel van Silfhout kwam met tweehon-
derd caramboles 47/2 na respectieve-
lijk vijf en zes beurten geen moment in
gevaar tegen Harrie van den Boo-
gaard. In de eerste ontmoeting was er
een slotserie van 159 van de thuisspe-
ler. Raymund Swertz bleek in het 71/2
met moyennes van 21.42 en 16.66
veel te sterk voor Martijn Egbers. Het
bandstoten werd een prooi voor Frédé-
ric Caudron tegen Markus Dömer: 100-
24 en 100-31 na telkens zes pogingen
namens de titelverdediger. 

Horna de Vries juwelier – 
Etikon 2-4 en 3-3
Germ Bot kwam met negen treffers in de
nastoot alsnog op gelijke hoogte met
Ferry Jong: 200-200. De geschiedenis
herhaalde zich in het tweede duel toen
Jong met een slotreeks van 67 als eerste
finishte maar Bot met 25 op gelijke
hoogte zag komen. Sam van Etten
kwam opvallend voor de dag tegen zijn
leermeester Patrick Niessen. Van Etten
zag in de openingspartij kans om een
slotserie van 96 te realiseren. Niessen
maakte toen echter met 51 alsnog gelijk
in het 71/2. Een slotreeks van 94 in de
tweede wedstrijd was beslissend in het
voordeel van Van Etten. George Kenter
bleef in Hoorn tweemaal met lege
handen tegen Jean-Paul de Bruijn na

23-100 (7) en 66-100 (13). 

Topteam Berkelland – 
BIOS/Blitz Optiek 6-0 en 6-0
In HCR Prinsen te Haarlo was nieuwe-
ling Roij van Raaij met een acquit van
166, gevolgd door serie van 34 veel te
sterk voor Erik van der Linden. De twee-
de keer werd het 200-173 (8). Marek
Faus bleek via 71/2 gemiddeldes van
21.42 en 30.00 een maatje te groot
voor Peter Volleberg. Debutant Eddy
Leppens verzamelde de honderd punten
bandstoten tegen Fabian Blondeel al na
zeven en vijf omlopen. Hoogste serie
74. 

Benelux Biljarts/Snellen 
Horeca Service – Dibo The City
4-2 en 4-2
Demi Pattiruhu boog twee keer voor de
16.66 en 40.00 van René Luijsterburg.
Thomas Nockemann verzamelde de
honderdvijftig punten beide keren na
maar vier beurten. Wiel van Gemert
bleef ook zonder puntverlies na 100 uit
10 en 100 uit 15. 

't Ottertje – ’s Landswelvaren/
Reedijk 4-2 en 4-2
In Ottersum moest de thuisploeg het
doen zonder vaste waarde Jos Bongers.
Robert Prakke was zijn vervanger. De
twee nederlagen die hij leed, werden
door Micha van Bochem en Martien
van der Spoel weggepoetst.

Sam van Etten. Foto: Henry Thijssen

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Ad Koolen geëerd voor geweldige
staat van dienst binnen de bond

NIEUWEGEIN – De KNBB heeft tij-
dens de afsluitende vrijwilligers-
dag, na drie dagen landsfinale in
Sportcomplex Merwestein in
Nieuwegein een bijzonder lid in de
schijnwerpers gezet. Ad Koolen
werd benoemd tot erelid van de
KNBB en kreeg de versierselen op-
gespeld door voorzitter Jaap La-
brujère van de KNBB Vereniging
Carambole
De Brabander, die totaal verrast werd
door de benoeming, heeft een geweldi-
ge staat van dienst binnen de biljart-
bond. Hij startte zijn bestuurlijke carriè-
re in het district Bergen op Zoom in
1972, werd daar vier jaar later wed-
strijdleider, vervolgens penningmeester
en secretaris tot en met 1988.

Van 1995 tot en met 2004 was hij
waarnemend voorzitter van het district

KVC voorzitter Jaap Labrujère spelt
Ad Koolen de versierselen op

Bergen op Zoom en vervolgens pen-
ningmeester vanaf 2004. In die periode
was Ad ook penningmeester van het
gewest Zuid Nederland en van 2000
tot en met 2004 voorzitter van het ge-
west.

Gewestelijk arbiter is hij vanaf 1996 en
van 2000 tot 2008 bestuurslid van de
Sectie Carambole. Tenslotte is Ad vanaf
2012 lid van de bondsraad van de
KNBB en vanaf 2013 weer voorzitter
van het gewest Zuid Nederland. KVC
voorzitter Jaap Labrujère roemde het
nieuwe erelid om zijn enorme, jarenlan-
ge inzet voor de biljartbond.

Nat. voorw. libre 3e klasse jeugd

Rowan Kremer 
oppermachtig in 
biljartcentrum JBGB
Bij nationale voorwedstrijden libre der-
de klasse jeugd liet Rowan Kremer er
geen twijfel over bestaan wie de beste
was. In biljartcentrum JBGB te Den
Bosch verzamelde hij de maximale
twaalf punten. De speler van JBV Amor-
ti uit Zevenbergen behaalde in de klas-
se van 0.40 tot 0.80 een algemeen mo-
yenne van 0.65. In zijn beste partij rea-
liseerde Kremer een gemiddelde van
0.90. Hij zette met zes caramboles ook
de hoogste serie in de boeken. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rowan Kremer JBV Amorti 12 0.65 6
2. Djovanny van Eindhoven De Hazelaar 4 0.41 4
3. Dante Dekkers JBCW 2 0.41  4

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

1e klasse op 19 en 20 september

Eerste Grand Prix Artistiek 
in Vlaardingen
Op zaterdag 19 en zondag 20 sep-
tember wordt bij ’t Oogh van Vlaer-
dingh de eerste GP Artistiek in de
eerste klasse gehouden. 
De wedstrijden in de vier poules begin-
nen op beide dagen om 10.30 uur.

Deelnemers

Poule A
Johnny van Mil
Cock Ooms
Eric van Hoorn
Shane Hilgers
Patrick de Haan

Poule B
Jean-Marie Limbourg
Walter Crols
Wilfrie Vermeer
Roger Everaert

Poule C
Robert van Veenendaal
John de Bruijn
Eric van Kampen
Remy Sleijpen

Poule D
Pierre Scheers
Mark Janssen
Jan Jansen
Danny Molier

http://www.fleurenbiljarts.nl
http://www.debiljartballen.nl
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