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NK dames van 30 oktober t/m 1 november in Oosterhout

Gaat iemand Therese onttronen
bij De Eekhoorn?

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

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

“Alles voor de biljarter”
Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem ☎026-3515919

info@championbiljarts.nl

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

OOSTERHOUT – De concurrentie is groter dan ooit, ook al is Therese Klom-
penhouwer natuurlijk weer de absolute favoriete om de nationale titel in
het driebanden te verlengen. Voor het Nederlands kampioenschap, op
Camping De Eekhoorn in Oosterhout, hebben zich in totaal 32 speelsters
aangemeld. Therese is de recordhoudster met zeven titels.

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

Titelverdedigster Therese Klompenhouwer. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Tekst: Frits Bakker

Het toernooi wordt gespeeld van vrijdag
30 oktober tot en met zondag 1 novem-
ber. De top acht, volgens de ranglijst van
de afgelopen jaren, is vrijgesteld van
kwalificatie en is rechtstreeks geplaatst
voor het hoofdtoernooi. Die acht zijn

Therese Klompenhouwer, Karina Jetten,
Gerrie Geelen, Monique van Exter, Han-
ny Hultermans, Sylvia Eckel, Daisy Wer-
dekker en Joke Breur.
Het verdere deelnemersveld is verdeeld
over zes poules en strijdt om de overige
acht plaatsen in het hoofdtoernooi.

Vervolg op pagina 3

GRATIS
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KNBB
Biljartpoint Masters

NK driebanden 2016
14 t/m 17 januari

Toegang 
gratis

Den Durpsherd
Kerkwijk 61, Berlicum

www.biljartevenementen.nl
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Vormgeving:

NK libre 3e klasse jeugd in Rosmalen

Arno Coenradi sterkste bij De Hazelaar

De kleine Arno Coenradi liet in de laatste van zeven ronden nog één keer
zien wie de sterkste was. Op het Nederlands kampioenschap libre derde
klasse libre jeugd, dat in De Hazelaar in Rosmalen werd gespeeld, bleef de
Gelderlander ongeslagen.
Hij versloeg in de laatste ronde zijn be-
langrijkste concurrent Rowan Kremer uit
Zevenbergen met 30-14 in 23 beurten.
Dat bracht Coenradi met veertien
matchpunten en 1.09 gemiddeld bo-
venaan de ranglijst aan het eind van het
kampioenschap. De nieuwe titelhouder
startte met winst op Tycho Schoofs en
liet daarna in een triomfreeks al zijn
tegenstanders achter zich. Op het
podium stond Rowan Kremer uit Zeven-
bergen als tweede en Daphne Klappe
uit Kampen na winst op Tycho Schoofs
in de laatste ronde (30-23 in 20) op de
derde plaats. Vijf van de acht spelers
en speelsters op dit NK promoveren
naar de tweede klasse. Bij biljartvereni-
ging De Hazelaar was de organisatie in
uitstekende handen.

Eindstand

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arno Coenradi 1e Glanerburgse 14 1.09 8
2. Rowan Kremer Amorti 10 0.83 6
3. Daphne Klappe Kamper BC 8 0.95 5
4. Maarten Mosch De Liefhebber 8 0.84 5
5. Joyce Coumans De Witte Hoeve 6 0.82 7
6. Tycho Schoofs ABC ‘t Töpke 6 0.77 7
7. Dannis Schrijver De Liefhebber 2 0.61 7
8. Nicky Gillessen Inaborg 2 0.61 7

Tekst: Frits Bakker

Driebanden klein extra klasse

Nationale finale 
in Andijk
Van 23 t/m 25 oktober wordt bij café
pension ’t Ankertje aan de Dijkweg 338
in Andijk de nationale finale gespeeld
in de extra klasse driebanden klein. Met
een moyennegrens vanaf 1.000 dient
men 50 caramboles te maken. Wilfried
van Beek, die met 1.403 bovenaan
prijkt, krijgt de hete adem in de nek van
Henk Overmars en BC Tegelen speler
Rob Mans. Zowel op vrijdag, zaterdag
als zondag wordt om 13.00 uur begon-
nen. Biljartvereniging De Hoop is ver-
antwoordelijk voor de organisatie. 

Deelnemers
Naam Vereniging                  Moy
1. Wilfried van Beek Carambole 1.403
2. Henk Overmars NHD 1.398
3. Rob Mans BC Tegelen 1.339
4. John Schollink BCA 1.315
5. Albert Kooistra N-joy 1.284
6. Gert Jan Esvelt DVS 1.160
7. Renier Burgemeester Tap. FF Nix 1.140
8. Erik van Haestregt Roelofsarendsveen 1.067

Libre groot ereklasse en 57/2 eerste klasse

Twee NK’s van 23-25 oktober in Hattem
Maar liefst twee nationale finales wor-
den er van 23 tot en met 25 oktober ge-
houden bij DOS Hattem aan Veenbur-
gerweg 15. Het betreft libre groot ere-
klasse met twaalf deelnemers en an-
kerkader 57/2 eerste klasse met acht
spelers. 
Bij het libre is Sam van Etten titelverde-
diger en op de kleine tafel mag Roland
Deelen proberen om zijn kampioen-
schap te prolongeren. Van beide spels-
oorten beginnen de partijen dagelijks
om 10.00 uur en er wordt aansluitend
doorgespeeld. Libre gaat over 350 ca-
ramboles en 57/2 heeft de finish bij
200 treffers. 

Libre groot poule A Poule B
1. Sam van Etten 1. Raymund Swertz
2. René Tull 2. Micha van Bochem
3. Roij van Raaij 3. Martijn Egbers
4. Demi Pattiruhu 4. Gert-Jan Veldhuizen
5. Hans Klok 5. Erik van der Linden
6. Dennis Timmers 6. Ferry Jong
Ankerkader 57/2 Vereniging
1. Theo Derksen Woezik
2. Raymond van Garderen Almere '83
3. Roland Deelen VIOS
4. Pieter van der Geest Horna
5. Robert Prakke Moira
6. Peter Haanen Maarland
7. Maarten Broers De Markt
8. Robin Bastiaan Rappel

Van 31 oktober t/m 1 november

Drie nationale finales bij Amorti 
in Zevenbergen
In het weekend van 31 oktober en 1 no-
vember worden er in het biljartcentrum
van JBV Amorti aan de Dr. Ariënslaan
88 in Zevenbergen drie nationale fina-
les gespeeld. Het betreft de 2e klasse
libre jeugd, libre groot jeugd en anker-
kader 47/2 jeugd.
De wedstrijden beginnen op zaterdag
31 oktober om 11.00 uur. Bij de twee-
de klasse libre jeugd is de partijlengte
40 caramboles. De parijen in het libre
groot en ankerkader 47/2 worden om
en om gespeeld met dezelfde deelne-
mers. Eerst wordt een ronde libre van
250 caramboles afgewerkt, gevolgd
door anker kader 47/2, waarbij de
meet na 150 treffers wordt bereikt.
In de finale tweede klasse libre heeft
de organiserende vereniging JBV
Amorti met Stephan Kortsmit en

Sybren Hofma twee ijzers in het vuur.

Deelnemers 2e klasse libre
Naam Vereniging Moy
1. Twan Vriens De Liefhebber 1.35
2. Martijn Dekker De Liefhebber 1.33
3. Bradley Marriot JBCW 1.31
4. Stephan Kortsmit Amorti 1.21
5. Marius Kronen Glanerburgse BV 1.15
6. Sybren Hofma Amorti 1.11
7. Justin Huijs Inaborg 1.04
8. Roché van Grinsven BC Zeeland 1.02

Deelnemers libre groot en 
ankerkader 47/2
Naam Vereniging Woonplaats
1. Sam van Etten Horna Schermerhorn
2. Ferry Jong Horna Zwaagdijk West
3. Jim van der Zalm HWA De Lier
4. Jordy Jong Horna Zwaagdijk West

Koppeltoernooi driebanden
Jack Bierens en Luc van
Stappen kampioen
Het koppeltoernooi driebanden in De
Ossekop te Zundert is een prooi gewor-
den voor Jack  Bierens uit Eersel en zijn
Belgische maat Luc van Stappen. Zij
waren in de finale een maatje te groot
voor Leo Oostvogels en Paul Bruyneel.  

Foto: Jan Rosmulder

Verwoestende brand biedt nieuw perspectief

Carambole Rumpt tijdelijk met 
4 kleine biljarts in Beesd

Voor vereniging Carambole was dinsdag 30 juni 2015 een inktzwarte
dag. Het biljartcentrum aan Boutensteinseweg 2b in Rumpt brandde af.
Het met eigen handen gebouwde lokaal werd totaal verwoest. Voor de
vereniging van voorzitter Hans de Ridder een nachtmerrie. Inmiddels, ok-
tober 2015, heeft men een tijdelijk onderkomen en wordt weer naar de
toekomst gekeken. 

Aan Voorstraat 69b te Beesd beschikt
Carambole nu over een mooie ruimte
met vier kleine tafels. Daar spelen vijf
teams in het district Betuwe Veenendaal.
Nieuw is een team bij Regio Ouderen-
biljart Rijnstreek en Vallei. Ook staan er
verschillende districtsfinales op het pro-
gramma. In poule vijf van de kader-
competitie heeft men met Carambo-
le/Kofferweb en Carambole/Radema-
ker twee ijzers in het vuur. Voor de twee
teams op de matchtafel is in het seizoen
2015-2016 uitgeweken naar Alblasser-
dam. Dat betreft Kofferweb.nl in de eer-
ste divisie voor topteams en Carambo-
le/R&H Afrekensystemen in poule drie

De biljartzaal in Beesd. Foto: Jan Rosmulder

van de derde divisie. “Het is de plan-
ning dat we bij aanvang seizoen 2016-
2017 weer actief zijn op onze oude
vertrouwde plek in Rumpt”, aldus Hans
de Ridder. “De bedoeling is om vier klei-
ne en vier grote biljarts te plaatsen. Ook
willen we dan tribunes realiseren. We
moeten nog overleggen met de ge-
meente en intern in de club. In het verle-
den hebben we stapsgewijs uitgebreid
maar nu kan dat in één keer gereali-
seerd worden. Dat biedt enorme voor-
delen voor een efficiënte indeling. Dan
zijn we ook in staat om internationale
wedstrijden te organiseren en komt een
droom uit.”

Derde divisie driebanden poule 1

Bert ten Haaft maakt
serie van dertien
Tijdens de wedstrijd tussen Megafa Bet-
ty Boop en BV Zaanzicht, verloor kop-
man Bert ten Haaft jr. van de thuisclub
zijn partij van Gertjan Rayer. Deson-
danks, boekte Ten Haaft met een serie
van dertien toch succes.

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:twgrafisch@gmail.com
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direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 11 november

Gaat iemand Therese onttronen
bij De Eekhoorn?
Vervolg van de voorpagina

De toernooileiding met Henny Wezen-
beek, Cees Sprangers en Arie Hermans
opent het toernooi op vrijdag met de
eerste poulewedstrijden. De partijlengte
in de zes poules van vier is twintig ca-
ramboles met een maximum van 40
beurten en een gelijkmakende beurt.

Hoofdtoernooi
Het hoofdtoernooi wordt in vier poules
van vier gespeeld met een partijlengte
van 25 caramboles en maximaal vijftig
beurten. De poulewinnaars en de  num-
mers twee gaan door naar de knock-out
fase.
De kwartfinales, halve eindstrijd en
finale, volgens het knock-out systeem,
naar dertig caramboles zonder beurten-
limiet met nastoot. Bij gelijke stand vol-
gen penalty’s.
Het totale prijzengeld is 1600 euro:
Nummer één 500, nummer twee 300,

nummers drie en vier 200, nummers vijf
tot en met acht 100 euro.
De officiële opening van het hoofdtoer-
nooi is zaterdag om 12.00 uur. Zondag
wordt in de knock-outfase gespeeld om
11.00, 13.00 en 15.00 uur.

De poules voor de voorronden:
Poule A: Monique Wilkowski, Petra Pot,
Petra Lips-Versluis, Natasja Damen.
Poule B: Mirjam Pruim-Emmens, Silvy
Glissenaar, Maartje de Jong, Bianca
Hermans.
Poule C: Ineke Kooistra, Marieke Jon-
kergouw-Mulders, Marlous van Riel-De
Graaff, Joyce Beekink.
Poule D: Anja Verbogt, Janine Verkerk,
Graddie Berry, Joke Jacobs.
Poule E: Francine van Yperen, Charissa
Beemsterboer, Monique Rosier, Esmee
Willems.
Poule F: Nynke Kuindersma, Loes Schil-
der-Van Dansink, Celina Wolfs, Femke
Verheul-Matze.

Vierde divisie driebanden poule 2

Capelle 7 laat punten liggen en 
Ernst Phielix speelt 1.153
Speelronde 2
De Does Trappen-Capelle 7: 4-4. Stefan
Osnabrug was met 0.555 de beste spe-
ler. Capelle 6-RCD/ Kloens Bestrating:
2-6. Wout van den Berg van de gasten
speelde 0.714.

Speelronde 3
Capelle 7-Ladies First: 8-0. Capelle 6-
De Does Trappen: 4-4. Ernst Phielix van
de gasten wist met 1.153 de show te
stelen. 

Speelronde 4
Café de Uitspanning 4-Capelle 7: 0-8.
Theo Bierhuizen maakte een serie van
zes. RCD/Kloens Bestrating-De Does
Trappen: 4-4. Ernst Phielix toonde zich
met 0.833 weer als beste speler. Ladies
First-Capelle 6: 4-4. Capelle 7-Il Giardi-
no: 2-6. Theo Bierhuizen zorgde met
0.806 voor de enige thuiswinst. Capel- le 6-Café de Uitspanning 4: 4-4.

Naast het spelen van respectabele
moyennes weet Ernst Phielix ook hoge
snelheden te bereiken.

Overgangsklasse libre

Nationale voorwed
strijden ’t Veld
Biljartvereniging BCS organiseert op 4,
5 en 12 november nationale voorwed-
strijden overgangsklasse libre. De wed-
strijden met een lengte van 250 caram-
boles worden gespeeld bij café De Uit-
daging, Rijderstraat 89, ’t Veld. 
De moyennegrenzen zijn van 20.00
t/m 35.00. 

Deelnemers
Naam Vereniging
1. H. Buys Steeds beter
2. J. Koorn DVO
3. J. Rodermond Ons Genoegen
4. J. Roelands BCS
5. A. Schipper Tokoloco
6. J. v/d Starre Rappel

Nat. voorwedstrijden 
1e klasse kader 57/2

Uitslag 
Noordscharwoude
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Pieter van de Geest BCS 7 22.22 94
2. Robin Bastiaan Rappel 6 17.52 88
3. Piet van der Geest BCS 5 15.39 70
4. Jordy Jong Horna 2 14.36 62
5. Willem Hummel KOT 2 13.90 46
6. Ben Duivenvoorde BCO 2 11.02 43

Libre extra klasse

Anton Slof wint spannend NK 
in Almere

De nationale finale libre klein extra klas-
se leek na drie ronden een strijd te wor-
den dus Ton Groot en Anton Slof, die
toen nog altijd zonder puntverlies wa-
ren. Bij Almere '83 liep Slof vervolgens
tegen zijn eerste en naar later bleek eni-
ge nederlaag aan. Edwin Tieman nam
nu de tweede plek in achter Groot. Na
sessie vijf waren het toch weer Ton
Groot met negen punten en Anton Slof
via acht punten die het NK aanvoerden.
Het deelnemersveld kroop na ronde zes
helemaal bij elkaar. Groot bleef koplo-
per ondanks dat hij met 12-225 na ze-
ven beurten van Tieman verloor. Slof
profiteerde maar half en speelde gelijk
tegen Bert Thoonen. Beiden negen pun-
ten en zij werden met acht punten ge-

volgd door Edwin
Tieman en Jan Lie-
bregts. Ton Groot,
lijstaanvoerder vanaf
begin tot en met ron-
de zes kon zijn werk
niet bekronen. In de
slotsessie was Anton
Slof hem met 71-225
na zeven beurten de
baas waardoor Slof
het Nederlands kam-
pioenschap behaal-
de. Groot viel terug
naar plek drie en Jan
Liebregts van vereni-
ging De Maasoever

uit Kessel klom na zijn 225-85 (7) winst
op Bert Thoonen op naar de tweede po-
sitie. Hij zorgde met 28.82 tevens voor
het beste algemeen moyenne. Ook de
kortste partij van 56.25 kwam mede op
zijn naam want Tieman presteerde dit
ook. Ab Severs ging via 178 carambo-
les met de eer voor de hoogste serie
strijken van dit enerverende NK.
Naam  Vereniging Pnt Gem HS
1. Anton Slof Harago 11 19.15 86
2. Jan Liebregts De Maasoever 10 28.82 175
3. Ton Groot Tokoloco 9 21.57 153
4. Edwin Tieman Brockie 8 25.54 130
5. Paul Bosman De Posthoorn 8 12.92 123
6. Ab Severs DOS 5 19.35 178
7. Bert Thoonen DOS '71 5 13.53 90
8. Harry Verschoor ’s-GBC 0 11.20 90

www.bv-almere83.nl. Foto: Fons van Brakel

3e klasse libre district Rotterdam

Richard Oost feilloos naar titel bij Ommoord
Tijdens de finale der-
de klasse libre van
het district Rotterdam
liet Richard Oost
geen steekje vallen
en won al zijn partij-
en. De biljarter van
Buitenzicht behaalde
een algemeen ge-
middelde van 2.67
en een hoogste serie
van 28.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Richard Oost Buitenzicht 14 2.67 28
2. Dirk v/d Bosch Hoogvliet 12 2.35 15
3. Cees de Block Ommoord 8 2.04 16
4. Ton van Vliet Hoogvliet 6 1.81 13

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. John Lotte Schollevaar 6 1.64 12
6. Gerard Vermeulen Ommoord 4 2.03 11
7. Lex Fok Schollevaar 4 1.70 11
8. Rien Vrijdag Schollevaar 2 1.79 15

Vlnr: Dirk van den Bosch, Cees de Block en Richard Oost.
Foto: Martin de Boer

3e klasse driebanden gewest West Nederland

Titels Vincent van Steijger en 
Gerard Mitgenberg
Afdeling 1
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Vincent Steijger Wormerveerse 10 0.375 4
2. Piet Kost Pr. Hendrik 10 0.366 5
3. Peter Kamp Bolwerk 10 0.278 3
4. Aad Weyers TOG 9 0.338 4
5. Theo Mol CIOS 7 0.287 5
6. Jos Huiskens De Krim 4 0.288 5
7. Nico Tesselaar Stille Kracht 4 0.279 4

8. Rien Bakker Horna 2 0.315 5

Afdeling 2
1. Gerard Mitgenberg ONA 8 0.452 4
2. Willem Vork De Plas 8 0.447 5
3. Richard Wesseling Het Noorden 8 0.389 5
4. Ferry Sarucco Merwehof 4 0.359 4
5. Cees van den Berg Posthoorn 2 0.348 3
6. Daniël Tolhuisen De Kroon 0 0.350 5

2e klasse libre district Den Haag

Finale bij Biljartcafé Jorissen
Van 26 t/m 29 oktober wordt bij Bil-
jartcafé Jorissen aan de Heelsumstraat
92 in Den Haag de districtsfinale 2e
klasse libre gehouden.  De partijen met
een lengte van 90 caramboles begin-
nen op alle dagen om 19.30 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Arie van den Berg Morgenstond

2. Theo Dekker GBC
3. Bradley Roeten Jorissen 2000
4. Ferry van der Veen Jorissen 2000
5. Jan van der Werff BCCD
6. Jan van Wijk Bescamp

http://www.bv-almere83.nl
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Kader poule 5

Teams Carambole in middenmoot
Carambole/Rademaker – De Poedel
6-2. Frans Bambacht was met honderd-
zestig caramboles na negen beurten de
enige onder de tien pogingen. Caram-
bole/Kofferweb – Padoc 6-2. Vierde
man Raymond Drost moest nu 150 pun-
ten maar dat was geen probleem want
na acht omlopen stond hij aan de eind-
streep. Kaderteam Almere '83 – Ca-
rambole/Kofferweb 4-4. René van Aer-
le bleek met 130 uit 8 de beste. Padoc
– Carambole/Rademaker 4-4. Bezoe-
ker Jan de Jong scoorde honderdtachtig
treffers na acht pogingen. Carambo-
le/Kofferweb – Biljartcentrum Arnhem

2-6. Bert Vink kreeg maar negen kan-
sen van Raymon Gielens. Carambo-
le/Rademaker – Almere '83 2-6. Tonny
van Meeuwen kwam er niet aan te pas
tegen de 170 uit 8 van Martin Vree-
kamp. BVM Apollo/Etikon – Carambo-
le/Kofferweb 6-2. Jacques de Beurt
was in eigen huis goed voor tweehon-
derdvijftig caramboles na zes omlopen
en daarbij was een reeks van 138. Ra-
ymond Drost redde via 130 uit 9 de
eer. Na vijf ronden is BIOS/Blitz Optiek
nipt lijstaanvoerder. De beide teams van
Carambole bivakkeren in de midden-
moot. 

Nationale kadercompetitie poule 2

De Ram uit Roosendaal 
ongeslagen op kop 
Speelronde 2
’s Lands Welvaren 2 was kansloos te-
gen HWA Hotel van Krimpen en verloor
met 0-8. HWA Alblasserdam bleef op
gelijke hoogte met De Ram. Voor de
Roosendaalse gasten wist Demi Pattiru-
hu in vier beurten zijn benodigde 190
caramboles te verzamelen. 

Speelronde 3
De Ram domineerde in de thuiswed-
strijd tegen De Posthoorn/RBS 2 en won
met 8-0. Vooral Frans van Hoeij blonk
uit. De Etten-Leurse biljartinstructeur
speelde met een gemiddelde van
90.00 in twee pogingen uit. 

Speelronde 4
Honky Tonk behaalde een 6-2 zege op
’s Lands Welvaren. Bij de bezoekers uit
Kwadendamme had alleen Peter de
Bree succes, hij won in vijf beurten
(40.00). De ontmoeting tussen De Post-
hoorn/RBS en De Ram bleef met 4-4 on-
beslist. Demi Pattiruhu en Hans Snellen
jr. zorgden voor winst bij De Ram.

Speelronde 5
Bellevue/F. van Giessel slijptechniek-’s
Lands Welvaren 2 eindigde in 6-2.
Sjoerd Breas wist de eer voor de
Zeeuwse formatie te redden. De Ram
bleef met 6-2 de baas over HWA Ver-
haar BKS. Alleen Frans van Hoeij moest
buigen voor Piet Verhaar. De teams van
's Lands Welvaren speelden in Kwaden-
damme een onderling thuisduel. Het
eerste team won met 6-2.

3e klasse libre Den Haag

Titel voor Frans Sauselé

5e klasse libre afd. Zuid 1

Remco Koolen 
gewestelijk kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Remco Koolen ’t Dobbertje 9 1.01 6
2. Tonia Braat Avontuur 8 0.53 5
3. Wilma Geertse SVW 8 0.35 4
4. Sandra van den Berg Kwadendamme 7 1.08 7
5. Corrie Goossens ’t Dobbertje 7 0.74 8
6. John Kleijsen BVWG 6 1.30 11
7. Jac. Van Veldhoven BVWG 6 0.88 8
8. Leo Hakbijl Graanbeurs 5 0.96 7

Eerste divisie driebanden poule 1

Bijzonder hoge moyennes 
sieren de competitie 

Speelronde 2
Burgmans-Biljarts.nl  – Van Broekho-
ven/De Distel 1-7. Namens de gasten
behaalde Dirk Weeremans 1.406 na
45 uit 32. FDV Jacoby/Schuler Cues –
W. van der Sanden 4-4. Vierde man
Bryan Vangenechten scoorde 40 ca-
ramboles na 33 beurten. TOVV/Royal
Pro – Poelierschrauwen.nl 7-1. Richard
Bitalis zette moyenne 1.875 op het sco-
rebord. Teamgenoot Emilio Sciacca be-
haalde 1.333. Capelle – Hultermans
Inst. Bedr. 4-4. Rudy Persyn was bij de
thuisploeg de beste via 1.250. Voor de
gasten Jack Wijnen 1.500 en Kees Wit-
tens 1.451. 

Speelronde 3
Hultermans Inst. Bedr. – MCR/De Uit-
spanning 6-2. Jack Wijnen zorgde voor
de kortste partij door de 45 treffers na
22 pogingen bij elkaar te hebben, op-
gesierd met een serie van vijftien. W.
van der Sanden – TOVV/Royal Pro 4-4.
In biljart- en poolcentrum Hilvarenbeek
bleek Jack van Peer de beste van ieder-
een na veertig caramboles en twintig
beurten. Tegenstander Frans van Schaik
had onvoldoende aan 1.450. Zijn
teammaat Martin Spoormans behaalde
1.451 na 45 uit 31. Van Broekho-

ven/De Distel – BCO/Paeoniapas-
sion.com 2-6. Verrassende winst voor
de bezoekers die met Hans de Bruin,
Rens Hoeba en Paul Witteman succes-
vol waren. Adrie Demming 1.666 red-
de de eer. 

Speelronde 4
Burgmans-Biljarts.nl – W. van der San-
den 4-4. Johan Claessen 1.125 en
reeks van elf was de meest opvallende
speler namens de gasten. FDV Jaco-
by/Schuler Cues – Hultermans Inst.
Bedr. 6-2. Wesley de Jaeger haalde uit
met serie van elf en 1.451. MCR/De
Uitspanning – Vriendenkring/De Distel
– 0-8. Ad Koorevaar stuntte met 45 tref-
fers na slechts 20 pogingen: 2.250 als
gemiddelde. TOVV/Royal Pro – Jan
Brock Amusement 7-1. Emilio Sciacca
zette 2.000 in de boeken. Knappe re-
mise tussen Frans van Schaik en Dennis
Hoogakker: 45-45 (30). Van Broekho-
ven/De Distel – Poelierschrauwen.nl 6-
2. Ivan Stitschinsky hoefde maar 32
keer van zijn stoel voor de veertig pun-
ten. BCO/Paeoniapassion.com – Ca-
pelle 2-6. Voor de bezoekers scoorde
Danny Breur 1.285. 

Speelronde 5
Jan Brock Amusement – Burgmans-Bil-
jarts.nl 5-3. Dennis Hoogakker had aan
1.000 onvoldoende want Wilco Meu-
sen vertrok met 1.481. Vrienden-
kring/De Distel – FDV Jacoby/Schuler
Cues 4-4. Ad Koorevaar 1.551 zette
Wesley de Jaeger 1.413 opzij. De Belg
zorgde wel voor een serie van dertien.
Hultermans Inst. Bedr. – TOVV/Royal
Pro 2-6. Jack Wijnen 1.250 redde de
eer. Bij de gasten teammoyenne 1.344
na Frans van Schaik 1.538, Hans de
Groot 1.428, Martin Spoormans 1.406
en Richard Bitalis 1.083. Capelle –
MCR/De Uitspanning 6-2. Dan Breur
1.129 ging kopje onder tegen de
1.451 van Roland Uytdewilligen. W.
van der Sanden – Van Broekhoven/De
Distel 4-4. De ongeslagen Jack van Peer
is in vorm want nu stond hij al na 29
beurten aan de finish van veertig punten
en dat bracht 1.379 op. Voor de gasten
zetten Dirk Weeremans en Adrie Dem-
ming 1.323 op het scorebord. Titelfavo-
riet TOVV/Royal Pro staat met negen
punten na vijf ontmoetingen twee pun-
ten los.

Jack van Peer: moyennes van 2.000
en 1.379. Foto: Jan Rosmulder

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Frans Sauselé Morgenstond 10 2.30 17
2. Ramon Nagessar De Kroon 8 2.33 21
3. Henk Broomans BCCD 8 2.09 16
4. Sam Bikha DE Kroon 6 2.13 14
5. Peter de Groot BCCD 6 1.92 14
6. Boyke Rodjan Suriboys 2 1.78 11
7. Jos van Zijl WBD 2 1.76 14

Jong geleerd is oud gedaan

Tygo Cuijpers (2) is het jongste lid 
van district Venlo e.o. 

Tygo Cuijpers is met zijn twee jaar het
jongste lid van KNBB district Venlo. Met
ouders Marijke en Bas Cuijpers, die bei-
den fanatiek biljarten, werd zoon  Tygo
al voordat hij ging lopen lid van biljart-
vereniging ODS uit Reuver. Moeder
Marijke is secretaris van district Venlo
en de twee  opa’s van Tygo beoefenen
de biljartsport eveneens. Nu komt hij

graag kijken naar pappa, mamma of
opa om deze luid aan te moedigen. 
Helaas nog te klein om boven het biljart
uit te komen, maar zeker niet te klein
om te leren. Zo ook het boek dat hij op
dit moment graag leest voor het slapen
gaan. Zodra Tygo groot genoeg is, zal
het niet lang gaan duren voordat hij zijn
eerste keu mag gaan uitzoeken.

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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District Midden-Brabant

John Kleijssen kampioen
5e klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. John Kleijsen BVWG 10 1.55 11
2. Jac. Van Veldhoven BVWG 8 1.00 8
3. Gerrie van Veldhoven BVWG 6 1.24 9
4. Aad Campfens BVWG 6 0.84 9
5. Jeann. Van Veldhoven BVWG 4 0.85 8
6. Will Coenen BVWG 4 0.49 5
7. Andreas van Dooren DKS 4 1.03 7
8. Ria Heesters BVWG 2 0,64 5
9. Lenie Heesters BVWG 0 0.367 3

3e klasse driebanden klein NW-Nederland

Aad Weyers 
neemt afstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aad Weyers TOG 12 0.440 6
2. Piet Kost Prins Hendrik 10 0.410 5
3. Aik Zutt Ons Genoegen 8 0.318 4
4. Dick Beerse DNO ’86 8 0.317 4
5. Jan Nijhuis Turnlust 6 0.300 6
6. Jef de Graaf KOT 6 0.266 3
7. Jan Stam En tot kijk hé 4 0.382 6
8. Dik Hendriks Turnlust 2 0.266 5

Cor Hermus en Lucia de Jong winnen
driebanden speciaal bij De Ram
Met maar liefst 31 deelnemers werd bij
De Ram in Roosendaal een driebanden-
toernooi gespeeld in twee klassen qua
moeilijkheidsgraad. Door de organisa-
toren Robin van den Bosch en Peter van
Dongen was voor beide klassen een 15
tal stootbeelden verzameld in een boek-
je, dat na aanmelding aan de deelne-
mers werd verstrekt. Beide organisato-
ren, die ook de wedstrijdleiders waren,
gaven per stootbeeld aan hoe de bal
gespeeld moest worden. Hiervan mocht
niet worden afgeweken. Op basis van
de moeilijkheidsgraad werden punten
toegekend aan het stootbeeld en kon
men punten behalen, dit in vergelijking

met Biljart Artistiek, als men de stoot re-
aliseerde in 1, 2 of 3 beurten. Ook was
het twee keer mogelijk een joker in te
zetten als men dacht een bepaalde
stoot goed te kunnen maken. Dit resul-
teerde dan in dubbele punten.
De avond werd opgeluisterd door ere-
divisie speler Barry van Beers. Ook hij
had moeite om de stoten in één keer
goed af te werken op de geëiste wijze.
Aan het eind liet hij ook nog even zien
welke onvoorstelbare stoten ook nog
kunnen worden gemaakt.
De uiteindelijke winnaars waren in de
1e klasse Cor Hermus en in de 2e klas-
se Lucia de Jong.

5e klasse libre district Rotterdam

Derde reserve Van Munster grijpt titel
De als derde reserve opgeroepen Tom
van Munster is kampioen geworden in
de vijfde klasse van het district Rotter-
dam. De biljarter van Schollevaar be-
haalde zelfs het maximale aantal van
14 wedstrijdpunten. In de finale was hij
al na elf pogingen op de helft en reken-
de vervolgens overtuigend af met Chico
Ellis. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Tom van Munster Schollevaar 14 0.62 5
2. Chico Ellis Hofplein 12 1.17 10
3. Joop Eikmann Kralingen 10 1.11 9
4. Peter Bubberman Rietlander 6 0.90 13
5. Kees Vanca Schollevaar 6 1.01 8
6. Wim Dumee Schollevaar 4 0.90 10
7. Rene Zwerts Hofplein 2 0.96 7
8. Gerrit Gruijs Vriendenkring 2 0.70 6 Tom van Munster

2e klasse driebanden West-Brabant in Roosendaal

Ricardo Rens ongeslagen naar titel 
bij De Ram
Bij De Ram in Roosendaal bleef Ricardo
Rens ongeslagen. De biljarter van SVW
uit Bergen op Zoom moest alleen in ron-
de vijf de punten delen met Simon van
Noort. Johan Heeren kwam met 1.000
tot de beste partij. Toch kon de slotron-
de nog spanning brengen. Rens kwam
met 11 punten in botsing met Heeren,
die 10 punten had.  Ricardo Rens liet
zijn opponent echter kansloos en won
met 25-14 uit 28. 
In de eindstand kwam de overmacht
van Rens duidelijk tot uiting. Naast de
drie wedstrijdpunten voorsprong teken-
de hij ook voor de hoogste serie van
zes, het hoogste algemeen gemiddelde
en met 127% voor het beste percentage
gemiddelde. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ricardo Rens SVW 13 0.675 6
2. Johan Heeren Baracuda 10 0.613 5
3. Simon van Noort Kruisstraat 9 0.474 4
4. Martien Jaspers ’t Pleintje 7 0.457 4

5. Rien Brouwers SVW 6 0.452 4
6. John Zegers De Kastanje 5 0.397 5
7. Hans Suijkerbuijk De Kastanje 4 0.506 4
8. Rini Wagtmans Baracuda 2 0.470 5 

Ricardo Rens
Foto: Peter van Dongen

2e klasse driebanden 
Noord-West Nederland

Niels Quant 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Niels Quant De Liefhebber 11 0.504 5
2. Joop Looyenga Sombroek 11 0.495 6
3. Johan de Nijs KOT 8 0.463 5
4. Frans van Zijl Tempelhof 6 0.548 5
5. Cees Bas BOIS 6 0.500 6
6. Peter Blom De treffers 6 0.471 4
7. Cor Zutt De Treffers 6 0.468 8
8. Joop Latenstein BIOS 5 0.424 4

2e klasse driebanden Rotterdam

Theo Dam 
verrassend kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Theo Dam De Maasstad 6 0.464 6
2. Aad de Vlaam Kralingen 5 0.491 4
3. Marco Warnaar Buitenzicht 5 0.475 4
4. Willem Hijlkema Rijnmond 5 0.464 4
5. Douwe Oostra De Posthoorn 5 0.425 4
6. John Hoorens v/d Berg Ommoord 4 0.393 4

3e klasse libre Midden-Brabant

Finale in 
Sprang-Capelle
Biljartvereniging HMS organiseert van
30 oktober t/m 1 november aan de
Nieuwevaart 36 in Sprang-Capelle de
districtsfinale 3e klasse libre van
Midden-Brabant. De partijlengte is 70
caramboles. Vrijdag 30 november van-
gen de eerste partijen om 19.00 uur
aan. Op zaterdag en zondag wordt om
11.00 uur gestart.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. John van de Sanden BSV 2.42
2. Frans van Groeninge DKS 2.33
3. Corné Klemans ’t Raadhuis 2.28
4. Henk Blom Werkendam 2.04
5. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 2.03
6. Marcel de Brouwer De Hofstede 1.88
7. Sander Janssens DKS 1.87
8. Gerrit de Man B.S.V. 1.59

Horecapaar ziet toekomst in biljarten

Ruud en Miranda hebben hun draai
gevonden in Biljartcentrum Goirle

Ruud is beslist geen onbekende in de
horeca en de biljartwereld. Vanaf zijn
17e jaar biljart hij actief, waarvan ruim
30 jaar in Biljartcentrum Goirle. Daar-
naast is hij voor een beveiligingsbedrijf
lange tijd als portier in de horeca actief
geweest. Miranda ging al op zestienja-
rige leeftijd als serveerster aan de slag
bij Hotel Gilze Rijen. “Toen we begin
van dit jaar de mogelijkheid kregen de-
ze zaak over te nemen, zag ik er direct
een uitdaging in. Ik ken de zaak en alle
in- en outs op biljartgebied. Hoewel het
me duidelijk was, dat er meer mogelijk-
heden benut moesten worden om er de
kost in te verdienen. Miranda moest er
iets langer over nadenken alvorens ze
mijn ambities ging delen” weet Ruud te
vertellen. In een gesprek met Miranda
wordt al snel duidelijk dat ze enthousi-
ast is over het biljarten. “Ik was me er
van te voren niet van bewust wat het al-
lemaal inhield. Nu ik er middenin zit
vind ik het een geweldige sport, hoewel
ik deze zelf niet beoefen. Maar zeg
“ nooit nooit ” klinkt ze overtuigend.
Naast het biljartcentrum en het borrel-
café runnen ze onder de naam Fratello
ook de naastgelegen ijssalon. Met drie
volwassen dochters is er, indien nodig,

voldoende hulp achter de hand. Ruud
koestert het materiaal, de tafels en de
ballen zien er dan ook altijd op en top
verzorgd uit. Hiervoor kreeg hij kort ge-
leden nog de complimenten van Ray-
mond Ceulemans. De zeven gevestigde
biljartverenigingen tellen totaal zo'n
120 leden. Deze zijn actief in verschil-
lende divisies van de KNBB drieban-
dencompetitie, KNBB Midden-Brabant
en Goirlese Biljartbond. 
Sinds kort speelt ook een topteam uit de
eerste divisie haar thuiswedstrijden aan
de Kloosterweg 30. Op dinsdag is de
dagcompetitie actief. Onlangs meldde
zich een dartvereniging die in de Til-
burgs competitie speelt. Ruud en Miran-
da gaan er trots op dat de biljarters
zich thuis voelen. We hebben te maken
met een gedreven ondernemerspaar, zij
weten dat ze aan de weg moeten blij-
ven timmeren en dat doen ze ook. Zo is
er ook een karaokeavond en wordt er
in de zomermaanden de zogenaamde
binnencompetitie gehouden. 
“Hoewel we ontzettend veel uren moe-
ten maken en daarnaast ook nog een
druk gezinsleven hebben, heb ik nog
geen moment spijt gehad. Ik heb mijn
draai gevonden” besluit Miranda. 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen heeft Biljartcentrum Goirle nieuwe
uitbaters gekregen. De ondernemende Ruud van Gils en partner Miranda
zien de toekomst hoopvol tegemoet. De toevoeging van het (afsluitbare)
borrelcafé voor in het biljartcentrum bleek een schot in de roos.

Ondanks, dat Miranda nog niet van plan is actief te gaan biljarten, brengt Ruud
haar de grondbeginselen bij. Foto: Ad Smout

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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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

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

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

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

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

voor € 2995.-
Sijm Biljarts
Karos 16
1625 HM Hoorn
0229 235806 

Werkplaats
Binnenwijzend 26
1617KV 
WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl
info@sijmbiljarts.nl

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

€ 2675.-

http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
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3e klasse driebanden West-Brabant

Chris Ververs op moyenne 
in St. Willebrord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Christ Ververs Wellse Vaert 8 0.406 5
2. Natasja Lassche De Ram 8 0.297 3
3. Gerard Goossens De Kastanje 7 0.367 4

4. Leo van IJmond ’t Dobbertje 6 0.307 4
5. Jan den Hollander KOT Fijnaart 5 0.311 4
6. Pierre Hazen SVW 4 0.311 3
7. Frank Horemans Vriendschap 4 0.272 4

4e klasse libre Noord-West Nederland

Titel voor 
Peter Teunissen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Theunissen ELTO 11 1.54 9
2. Michael Zoon Turnlust 10 1.62 14
3. Karel Hulspas Heerhugowaard 9 1.52 9
4. Ruud Bos De Liefhebber 8 1.52 12
5. Cock Zut DNO ’86 6 1.64 11
6. Frans Limmen Heerhugowaard 6 1.50 10
7. Arie van Ham WBC 6 1.49 10
8. Frans Vreman Wier.mr ’85 0 1.28 12

Inschrijving geopend

Open Drunens kampioenschap 
bij De Westhoek
Het traditionele open Drunens kampioenschap libre wordt dit jaar gehouden
op de zaterdagen 21 en 28 november, terwijl de finaledag gepland is op
12  december. Het aantal te maken caramboles wordt bepaald aan de hand van
het gemiddelde. Voor de voorronden kan men kiezen tussen 21 of 28 november.
Op zaterdag 12 december worden alle deelnemers verwacht. Men speelt dus
altijd twee dagen. Liefhebbers kunnen tegen betaling van 12,50 en opgave van
moyenne inschrijven bij Biljartcentrum De Westhoek, Eindstraat 50 in Drunen,
tel: 0416-373838 of via e-mail: phlmnederpelt@home.nl. 

4e klasse libre Rotterdam

Reserve Purcy Woen A Lien grijpt titel
Naam Vereniging Pnt Moy
1. Purcy Woen A Lien Kralingen 9 1.83
2. Mark Luyendijk Posthoorn 6 1.74
3. Fred Vlasblom Hofplein 6 1.43
4. Cees Visser Hofplein 4 1.24
5. Jan Goudswaard Rietlander 3 1.22
6. Henk Louwe Maasstad 2 1.28

Purcy Woen A Lien

3e klasse driebanden gewest Zuid 1 in Sas van Gent

Gerard Goossens op moyenne bij Reseda
Tijdens de finale 3e klasse driebanden
klein van het gewest Zuid-Nederland af-
deling 1 moest het moyenne de beslis-
sing brengen. Bij Reseda in Sas van
Gent eindigden drie spelers met acht
punten. Gerard Goossens bleef met een
gemiddelde van 0.425 duidelijk voor
op Toon Klaassen en Leo van IJmond.
Goossens tekende met 0.645 ook voor
de kortste partij. Toon Klaassen reali-

3e klasse driebanden groot Midden-Brabant

Piet Kamp vroegtijdig kampioen 
bij Biljartcentrum Goirle

Op de eerste speeldag van de distritsfi-
nale derde klasse driebanden groot van
Midden-Brabant gaf de jeugdige Ste-
phan van den Hooff meteen zijn visite-
kaartje af. In 30 beurten verzamelde hij
tegen Gerard Snoeren zijn twintig ca-
ramboles. Een ronde later moest Van
den Hooff echter zijn tol betalen en ver-
loor van Cees Busio. Anton de Ronde
en Piet Kamp kwamen de eerste dag
ongeschonden door. Met twee verlies-
partijen op de tweede dag moest De
Ronde afhaken. Piet Kamp profiteerde
hiervan en stelde door winst op Cees
Busio en Stephan van den Hooff, met
vier punten voorsprong, vroegtijdig de
titel veilig. Piet Kamp startte op zondag
in de laatste ronde met de intentie on-
geslagen kampioen te worden. Dat liep
echter anders, want Anton de Ronde
had na zijn mindere resultaten van een

dag eerder wat goed te maken en pak-
te de winst. Snoeren liet Busio struikelen
en Van den Hooff stelde tegen Pieter
van Sprundel de tweede plaats veilig.
Zowel Piet Kamp als Stephan van den
Hooff promoveren naar de tweede klas-
se. Door de directe promotie van Piet
Kamp, vertegenwoordigen Stephan van
den Hooff en Anton de Ronde het
district tijdens de gewestelijke finale die
op 15 en 17 januari ook in Biljartcen-
trum Goirle wordt gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Kamp ‘t Vaartje 8 0.531 4
2. Stephan van den Hooff Borduurhuis 6 0.506 5
3. Anton de Ronde ‘t Steegje 6 0.406 5
4. Gerard Snoeren BSV 4 0.422 5
5. Cees Busio Den Berg 4 0.397 3
6. Pieter van Sprundel ‘t Steegje 2 0.319 3

1e klasse driebanden Duinstreek

Ben de Graaf in slotfase naar titel 
bij BCO in Oegstgeest

Tijdens de finale 1e klasse driebanden
klein van het district Duinstreek nam
Hans Hoefnagels het initiatief en was
na vijf ronden nog steeds de te kloppen
man. Toen struikelde hij over Edwin Tim-
merman. Ondertussen had Ben de
Graaf, na één nederlaag, geen steek
meer laten vallen en kwam op gelijke
hoogte. Thuisspeler Ben Duivenvoorde
en Timmerman volgden op korte af-
stand, maar waren verder kansloos
voor de titel. De botsing  tussen Hoefna-
gels en De Graaf moest dus de beslis-
sing brengen. Beiden begonnen zeer
matig, maar toen kwam De Graaf los
en met series van 4, 6 en weer 6 had
hij na tien beurten een voorsprong van
5 –18. Hoefnagels kon het verschil nog
wel terug dringen doch moest met 26-
30 uit 28 capituleren. Hierdoor kwam
hij nipt op de tweede plaats omdat hij
de goed spelende Duivenvoorde met
tweeduizendste punt voor bleef. Duiven-
voorde veroverde het brons door zijn
overwinning op Timmerman in 36 po-
gingen, die hij daardoor naar de vierde
plek verwees. Mauricel Orru en Edwin
Timmerman deelden de eer voor de
hoogste serie van tien, terwijl Ben Dui-
venvoorde met 1.250 de kortste partij
speelde. De Graaf gaat het district Duin-
streek vertegenwoordigen tijdens de ge-
westelijke finale die op 27-29 novem-
ber gehouden wordt in Andijk (West-

Friesland).
Op basis van hun gemiddelde werden
De Graaf en Hoefnagels uitgenodigd
om deel te nemen aan de districtsfinale
hoofdklasse die op 30 november, 3 en
5 december wordt gespeeld in het
Koetshuys te Haarlem.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben de Graaf Koetshuys 12 0.860 8
2. Hans Hoefnagels Norhtgo-Royal 10 0.809 8
3. Ben Duivenvoorde BCO 10 0.807 7
4. Edwin Timmerman Koetshuys 9 0.684 10
5. Frank Witterland Concordia 7 0.633 6
6. Mauricel Orru Wasbeertje 4 0.611 10
7. Jan Prikkel Onder Ons 2 0.571 5
8. Ron van Leeuwen Sportrust 2 0.558 4

Vlnr: Ben de Graaf, Maurice Orru, Frank Witterland, Ron van Leeuwen, 
Edwin Timmerman, Ben Duivenvoorde, Hans Hoefnagels en Jan Prikkel.
Foto: Ben Duivenvoorde

Vierde divisie driebanden poule 3

's Lands Welvaren 2 sluit de rij
Speelronde 2
Sprundel 2-De Distel Biljarts 8: 4-4.
Hydro Zorg-’s Lands Welvaren 2: 4-4.
Zandee Kloetinge- Rob Jacobs Mannen-
mode: 4-4. De Distel Biljarts 9-Rob Ja-
cobs Mannemode 2: 4-4.

Speelronde 3
Hydro Zorg- Bilj. Ver. De Zwaan: 8-0.
Jan Suykerbuyk kwam op bord vier in
31 pogingen tot winst. L&B Ledermode-
’s Lands Welvaren 2: 8-0. Bert Ligtvoet

was in 28 beurten uit. De Distel Biljarts
8-Zandee Kloetinge: 6-2. Rob Jacobs
Mannemode-De Distel Biljarts 9: 2-6.
René Koetsier redde de eer voor de
gastheren. Rob Jacobs Mannenmode 2-
Hoog/Laag Keukens: 4-4.

Speelronde 4
Sprundel 4-Hydro Zorg: 4-4. L&B Leder-
mode-Rob Jacobs Mannenmode 2: 6-2.
Willie Verbeek van de bezoekers reali-
seerde 0.781 en een serie van zes. De
Distel Biljarts 9-De Distel Biljarts 8: 8-0.
Zandee Kloetinge-De Ossekop: 4-4.
’s Lands Welvaren 2-Bilj. Ver. De
Zwaan: 2-6. Willem Smid wist als enige
de punten thuis te houden.

Speelronde 5
De Distel Biljarts 8-Hoog/Laag keukens:
3-5. Rob Jacobs Mannenmode-L&B
Ledermode: 2-6. Hydro Zorg-Zandee
Kloetinge: 6-2. Daan Weststrate redde
in 37 beurten de deer voor de bezoe-
kers. Rob Jacobs Mannenmode 2-
's Lands Welvaren 2: 4-4. Ellen Riemens
maakte een serie van zeven. De Osse-
kop-De Distel Biljarts 9: 6-2.

seerde de hoogste serie van zeven.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerard Goossens De Kastanje 8 0.425 5
2. Toon Klaassen Delta 8 0.407 7
3. Leo van IJmond ‘t Dobbertje 8 0.349 4
4. Nico de Winter DOS 6 0.400 3
5. Jacco Ras Groede 6 0.347 5 
6. André Joosse ‘t Anker 4 0.318 3
7. Pierre Hazen SVW 2 0.327 4

mailto:phlmnederpelt@home.nl
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Finale 5e klasse libre West-Brabant

Remco Koolen claimt titel bij De Ponderosa
De districtstitel vijfde klasse libre van
West-Brabant is ten prooi gevallen
aan Remco Koolen. De biljarter van
’t Dobbertje verzamelde bij De Pon-
derosa in Bergen op Zoom twaalf wed-
strijdpunten en bleef daarmee thuis-
speelster Wilma Geertse twee punten
voor. De hoogste serie van tien werd ge-
maakt door André Moerbeek. Wilma
Geertse behaalde met 154% het hoog-
ste percentage moyenne. Het aantal te
maken caramboles werd bepaald aan

de hand van het aanvangsgemiddelde. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Remco Koolen ’t Dobbertje 12 1.10 9
2. Wilma Geertse SVW 10 0.40 4
3. Corrie Goossens ’t Dobbertje 8 0.77 4
4. Joke Nuijten ’t Dobbertje 8 0.69 5
5. André Moerbeek De Kroon 6 0.88 10
6. Wilbert Koster KOT Zundert 5 0.83 7
7. Karin Schrovers SVW 4 0.95 9
8. Samantha Valentijn SVW 3 0.62 5

2e klasse driebanden gewest Zuid 1

Ricardo Rens de te kloppen man
Bij ’t Pleintje aan de Kanariestraat 15 in
Sint Willebrord wordt van 30 oktober
t/m 1 november de gewestelijke finale
tweede klasse driebanden klein van de
afdeling Zuid 1 gehouden. Naast de
gewestelijke titel strijden de deelnemers
voor deelname aan de nationale eind-
strijd die van 11 t/m 13 december in
Almelo is. Bovenaan de deelnemerslijst
prijkt Ricardo Rens van SVW. Rens, die
zijn thuiswedstrijden speelt bij de Pond-
erosa in Bergen op Zoom, gaat het toer-
nooi in met een aanvangsmoyenne van
0.676. 

De partijen met een lengte van 25 ca-
ramboles beginnen op vrijdagavond
om 19.00 uur. Zaterdag en zondag
wordt om 11.00 uur gestart.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ricardo Rens SVW 0.676
2. Johan Heeren Baracuda 0.614
3. Piet Kamp ’t Vaartje 0.544
4. Mark Pijnenburg VOO 0.535
5. Simon van Oort Kruisstraat 0.531
6. Rob Jacobs ALM 0.489
7. Boy Vader De Herberg 0.487
8. Kees Vermeulen Graanbeurs 0.432

Nationale kadercompetitie poule 1

Het blijft sprokkelen voor 
BCO De Beste Keus
In de poule 1 van de nationale kader-
competitie lukt het BCO De Beste Keus
niet om tot winst te komen. Op bezoek
bij Kitseroo Speelautomaten werd gelijk
gespeeld. Mart Bakker en Jos Kerkman
zorgden daar voor de partijpunten. 
Een week later werd in de thuishaven
Biljartcentrum Oegstgeest hetzelfde re-
sultaat bereikt. Ben Duivenvoorde toon-
de zich met 22.86 als beste speler en

mocht evenals Jos Kerkman de felicita-
ties in ontvangst nemen. 
De eveneens thuisontmoeting met het
Haagse Samonda leverde een 2-6
verlies op. Ben Duivenvoorde kon de
eer redden door van Harry Verschoor
te winnen. In ronde zes was BCO
De Beste Keus te gast bij De Mus-
ketiers/Beemsterkaas en verloor daar
met 2-6.

Derde divisie driebanden poule 3

Carambole/R&H afrekensystemen 
bezet tweede plaats
Speelronde 2
Carambole / R&H afrekensystemen-
Distel Biljarts 5: 6-2.Boekbinderij Hoog-
endijk- Countryclub 019: 8-0. Beste spe-
ler was Wim van Zalm (0.789). Eek-
hoorn 4-Merwehof/Derogee: 2-6. Ron-
ny van der Vliet blonk uit met 0.937. 

Speelronde 3
De Reigers-Carambole R&H afrekensy-
stemen: 4-4. Bij de bezoekers was Bert
Vink met 0.789 het snelst uit. Distel Bil-
jarts 5-Merwehof: 6-2. Countryclub
019-Eekhoorn 4: 2-6.

Speelronde 4
Eekhoorn 4-TOVV 4: 5-3. Distel Biljarts
5-De Reigers: 2-6. Carambole R&H af-
rekensystemen-Merwehof/Derogee: 0-
8. Café de Uitspanning 2-Coutryclub
019: 8-0.

Speelronde 5
The Gamblers-Eekhoorn 4: 4-4. Coun-
tryclub 019-Carambole/R&H afreken-
systemen: 0-8. Merwehof/Derogee-
Distel Biljarts 5: 0-8. Michael Zwaken-
berg tikte voor de bezoekers middels
een serie van acht 0.945 aan.

Vierde divisie driebanden poule 4

Patrick Oelp toont vorm met korte partijen
Speelronde 2
De Windhoek-Van de Brandt: 4-4. Peter
Dix kreeg zijn punten cadeau omdat
zijn tegenstander verstek liet gaan. Eek-
hoorn 6-SunControls: 4-4. De Romein-
Eekhoorn 5: 6-2. Böhnke/v. Delft Ver-
huur-DC Michielsen: 5-5. Thomas Her-
mans speelde op bord vier in 37 beur-
ten de snelste partij.

Speelronde 3
Kamp Scheeps- en Konstruktiew.-
Eekhoorn 6: 4-4. Bij de gasten haalde
Remco Gerrits uit met 0.925. Eekhoorn
5-De Staart/TVM: 6-2. DC Michielsen-
De Windhoek: 4-4. Theo van Uum
speelde 0.781. Café ’t Steegje 2-
D’n Beuk: 6-2. Jimmy Segeren (0.740)
was in 27 beurten aan de meet. Van de
Brandt-Café ’t Vaartje: 4-4. Leo  Loonen
finishte in 36 pogingen. SunControls-
Böhnke/v. Delft Verhuur: 4-4. Patrick
Oelp was met 0.675 de beste speler.

Speelronde 4
Café ’t Vaartje-DC Michielsen 2: 0-8.
Eekhoorn 6-Eekhoorn 5: 6-2. Remco
Gerrits tekende voor 0.657. D’n Beuk-
Van de Brandt: 2-6. Böhnke/v. Delft Ver-
huur- Kamp Scheeps- en Konstruktiew.:
2-6. De Staart/TVM-De Romein: 2-6.
Tiziano de Jonge zette voor de bezoe-
kers 0.769 op het bord.

Speelronde 5
DC Michielsen 2-D'n Beuk: 6-2. Marco
Bongaards speelde als vierde man in 37

beurten uit. Van de Brandt-Café ’t Steeg-
je: 3-5. Anton Pals zette voor de bezoe-
kers 0.757 in de boeken. Eekhoorn 5-
Böhnke/v. Delft Verhuur: 0-8. De show
werd met 1.086 gestolen door Patrick
Oelp. De Romein-Eekhoorn 6: 5-3. 

Speelronde 6
Böhnke/v. Delft Verhuur-De Romein:
4-4. Patrick Oelp was in 34 onderne-
mingen weer als eerste aan de meet.
Café ’t Steegje 2-DC Michielsen 2: 7-1.
Eekhoorn 6-De Staart/TVM: 6-2. De
Windhoek-Eekhoorn 5: 4-4.

Derde divisie driebanden poule 4

De Distel Biljarts 7 koploper en 
Rick van den Enden speelt 1.206

Speelronde 2
De Bevelanders-Hoondert de Waard:
Marc van den Boom speelde voor de
bezoekers 0.882. De Stene Brug-Vei-
lingzicht: 4-4. De Geslootene Boom-
Stuc. Bedr. Kanters: 8-0. Bierwinkeltje-
Bottles/de Parel: 4-4. De Distel 6-De
Distel Biljarts 7: 3-5.

Speelronde 3
Hoondert de Waard-Bottles/de Parel: 8-
0. Frans de Kock kwam via een serie van
zeven tot 0.810. Piet Kock was in 34
beurten uit, wat goed was voor 1.029.

De Distel Biljarts 7-De Geslootene Boom:
8-0. Rick van den Enden van de gasthe-
ren liet 1.206 noteren. Bierwinkeltje-
The Friends/Ad’s Catering: 3-5. Veiling-
zicht-De Distel 6: 2-6. Stuc. bedr. Kanters-
De Bevelanders: 6-2. Tapperijke 2-De Ste-
ne Brug: 0-8. Joey de Kok van de gasten
toonde zich met 0.833 als beste speler.

Speelronde 4
Bottles/de Parel-The Friends/Ad’s Cate-
ring: 2-6. De Distel 6-Tapperijke 2: 6-2.
Hoondert de Waard-Stuc. Bedr. Kan-
ters: 8-0. De Bevelanders-De Distel Bil-
jarts 7: 2-6. Rinus Kramer redde de eer
voor de thuisclub. Veilingzicht-De Ge-
slootene Boom: 4-4. Bij de Zeeuwse be-
zoekers zette Robert van Stevendaal
0.972 in de boeken. De Stene Brug-
Bierwinkeltje: 4-4.

Speelronde 5
De Distel Biljarts 7-Hoondert de Waard:
6-2. Bierwinkeltje-De Distel 6: 2-6. Stuc.
Bedr. Kanters-Bottles/de Parel: 0-8. The
Friends/Ad's Catering-De Stene Brug:
4-4. Wim de Kok speelde met 0.833 de
kortste partij. Veilingzicht-De Bevelan-
ders: 6-2. Tapperijke 2-De Geslootene
Boom: 2-6. Rien Sadrini (0.882) be-
haalde in 34 beurten naar de overwin-
ning.

Derde divisie driebanden poule 5

Wisselende resultaten voor 
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl
Speelronde 2
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl-ADC Repro:
2-6. Peter Rijckaert redde met 0.833 en
een serie van acht de eer voor de thuis-
club. BH Keukens-DKM Tools: 6-2. Mar-
cel Simons was goed voor 0.967. Café
’t Steegje-DC Michielsen: 6-2. Met
1.129 was Goof de Bok uitblinker.
Café Molenvliet-Buro Balans: 4-4. 

Speelronde 3
Buro Balans-ADC Repro: 6-2. DC Mi-
chielsen-BH Keukens: 6-2. Eekhoorn
3/Biljartpoint-Autobedrijf Lion van Loon:
5-3. DKM Tools-Café Molenvliet: 4-4. 

Speelronde 4
ADC Repro-Autobedrijf Lion van Loon:
0-8. Stolting Advocatuur-Eekhoorn 3/
Biljartpoint.nl: 6-2. Café Molenvliet-
DC Michielsen: 2-6. Buro Balans-DKM
Tools: 4-4. Harrie Cas liet voor de
gasten 0.972 noteren.

Speelronde 5
Café de Uitspanning-Café Molenvliet:
3-5. Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl-Café
't Steegje: 4-4. Bij de gastheren was er
winst voor Frans Sebregts en Geoffrey
Molenschot. DKM Tools-ADC Repro:
4-4. DC Michielsen-Buro Balans: 2-6.

Vierde divisie driebanden poule 1

Teams Jorissen 2000
in middenmoot
Met vijf speelronden achter de rug ver-
toeven de teams van Jorissen 2000 in
de middenmoot. Jorissen 2000/3
speelde in de tweede ronde gelijk tegen
Onder Ons Beverwijk. Ook voor Joris-
sen 2000/2 was er remise, zij bleven
op gelijke hoogte met BvmApollo. Een
week later won Jorissen 2000/2 met 5-
3 van hun huisgenoten (2000/3). De
vierde ronde was Push And Win te sterk
voor Jorissen 2000/2, het werd 6-2.
Jorissen 2000/3 haalde gezien de 4-4
eindstand een puntje weg bij BvmApol-
lo. In de vijfde ronde moest men de eer
met 2-6 aan Push And Win laten. Joris-
sen 2000/2 contra Blauw Wit/De Klos
bleef met 4-4 onbeslist.

Rick van den Enden Driebanden 1e klasse district Venlo

Eric Vanderplaetsen met maximale score
In Arcen behaalde Eric Vanderplaetsen
de volle veertien punten tijdens de eind-
strijd driebanden eerste klasse district
Venlo. De speler van de Deurnese vere-
niging Ames/De Peel had een marge
van drie punten op naaste achtervolger
Jac Litjens. Ger van Deur zorgde met
0.718 voor het beste algemeen moyen-
ne. Ook zette hij de kortste partij via
0.882 op het scorebord. De hoogste se-
rie kwam met acht caramboles op
naam van Sjra Jacobs van BC Tegelen.

De gewestelijke finale is 11 tot en met
13 december in café De Mert in Born.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Eric Vanderplaetsen Ames/De Peel 14 0.686 5
2. Jac Litjens VOP/DWH 11 0.669 5
3. Cetin Kosar De Maasoever 10 0.576 4
4. Ger van Deur 't Klötske 9 0.718 5
5. Marcel Schattenkerk BC Tegelen 6 0.590 4
6. Sjra Jacobs BC Tegelen 4 0.464 8
7. Louis Beekhuijzen BC Tegelen 2 0.521 6
8. Piet Bouten De Maasoever 0 0.462 4
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Tweede divisie driebanden poule 3

DBG 't Ottertje na vijf duels 
op tweede plek

Didden Distributie – Carambole 8-0.
Marty Hermse 1.290 versloeg Stefan
Lenting 1.225. DBG/'t Ottertje – TS Me-
tals/Viersprong 6-2. In Ottersum be-
haalde Geert-Jan Manders 1.379. HCR
Prinsen 2 – De Haven 5-3. Stefan Sieg-
burg bleek via 1.666 in vorm. HCR
Prinsen 2 – Didden Distributie 4-4. De
thuisploeg realiseerde een teammoyen-
ne van 1.084 na de prestaties van

Markus Wirgs en
Carsten Lässig bei-
den 1.111 en de
1.093 van Dinand
Prinsen en 1.031
van Freddy ter
Braak. De meeste
aandacht ging uit
naar bezoeker Ron-
ny Lindemann die
met 40 uit 18 voor
liefst 2.222 en bo-
vendien superserie
van achttien zorgde.
Carambole – HCR
Prinsen 2 6-2. Stefan
Lenting noteerde
1.176. HCR Prinsen

2 – TS Metals/Viersprong 8-0. Markus
Wirgs met zijn 1.142 werd nog over-
troffen door de 1.250 van Freddy ter
Braak die een serie van acht produceer-
de. Teammaat Stefan Siegburg reali-
seerde een serie van negen. Koploper
Didden Distributie heeft na vijf ronden
negen punten. DBG 't Ottertje uit Otter-
sum is runner-up met twee punten min-
der.

Ronny Lindemann: moyenne 2.222 en serie van 18. 
Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 1

Gert-Jan van der Veen schittert met 
3.500 en Eddie Siemens speelt 1.904

Speelronde 2
TOVV 2/Biljartshop Vlaerdingh behaal-
de een 6-2 overwinning op Aannemers-
bedrijf Beer de Jong. Richard Bitalis
overtuigde met 1.904 en een serie van
tien. Zijn tegenstander Ruud Nieuwen-
burg was nog altijd goed voor 1.047.
Voor de gasten zorgde Peter Berndsen
met 1.142 voor de enige winstpartij. In
de confrontatie tussen BV Steenwijk en
Biljartcentrum Siemens zorgde Gert-Jan
van der Veen voor de nodige sensatie.
De Steenwijkse speler had aan tien po-
gingen via een serie van tien voldoende
om tot een 35-5 overwinning op Jarno
Bierlings te komen. Het resultaat:
3.500!

Speelronde 3
Snip Biljarts kwam tegen Aannemersbe-
drijf Beer de Jong tot 4-4. Biljartcentrum
Siemens en EDO ’83 eindigde even-
eens in remise. 
Opvallend was de prestatie van Eddie
Siemens, die met 1.904 Frans de Vries

(1.095) volkomen kansloos liet.

Speelronde 4
Aannemersbedrijf Beer de Jong wees
NHD Zwaag met 6-2 terug. Alleen
Ruud Nieuwenburg verloor ondanks
zijn 1.233. Dick van Mourik arriveerde
iets eerder (1.333). De Barbier Leeuw-
arden zag de punten naar Biljartcen-
trum Siemens gaan (2-6). Weer was Ed-
die Siemens de beste speler, hij kwam
tot 1.176.

Speelronde 5
Albert Heijn Van Rijn zag Aannemers-
bedrijf Beer de Jong met 1-7 winnen.
Wim van der Laan kon nipt een puntje
van Beer de Jong afsnoepen. Biljartcen-
trum Siemens was met 6-2 overtuigend
tegen Hektisch Biljartschool/Frans van
Kuyk. In 27 omlopen speelde Eddie Sie-
mens (1.481) naar winst.

Gert-Jan van der Veen 3.500.
Archieffoto: Frank Sanders

Eerste divisie driebanden poule 2

Burgmans Biljarts 
met de maximale tien punten

Speelronde 2
Man op Maat/'t Caves – ZFD/De Ha-
zelaar 2-6. Raymond Ceulemans moy-
enne 1.607 en serie van elf redde de
eer. Peter Heerkens was bij de gasten
eveneens goed voor reeks van elf en hij
zorgde voor 1.406. Sprundel – Hotel
Stadt Lobberich/BCT 2-6. Wilfried van
Beek 1.323 en serie van tien hield de
punten in eigen huis. Karl-Heinz Gertzen
vertrok met 1.451 op zak. Eekhoorn 2 –
Biljartcentrum Arnhem 8-0. In Ooster-
hout was Eddy Willems dankzij 1.800
de uitblinker. Serg Dianov liet 1.379 no-
teren. Ripa Recycling/Pearle – Burg-
mans Biljarts 2-6. Belangrijke uitslag
voor beide teams en bij de gasten reali-
seerde Bert van Manen reeks van tien. 

Speelronde 3
La Plaza Hoensbroek – Ripa Recy-
cling/Pearle 2-6. Francis Forton bleek
dankzij 1.363 de beste van iedereen.
Hotel Stadt Lobberich/BCT – Man op
Maat/'t Caves 2-6. Raymond Ceule-
mans gaf iedereen het goede voorbeeld
middels 1.875. Dit tot groot genoegen
van de volle café-biljartzaal Van Tienen. 

Speelronde 4
Man op Maat/'t Caves – Biljartcentrum
Arnhem 6-2. Freddy Staelens zette
1.607 op het scorebord. Eekhoorn 2 –
La Plaza Hoensbroek 4-4. Mathy Mon-

nissen haalde uit met 1.451.
Thekes/Park Tivoli – Ripa Recycling/
Pearle 6-2. De eerste winst voor het
team uit Herpen. Jurgen de Ruijter
1.290 en Jos Bongers 1.323 met reeks
van tien, waren de besten. 

Speelronde 5
Burgmans Biljarts – Man op Maat/
't Caves 8-0. Rik van Beers leidde tegen
Marty Hermse na tien beurten met 13-
10. Vervolgens was de thuisspeler vijf-
tien keer productief en het gevolg was
een 45-28 (25) uitslag die goed was
voor 1.800. Ook de ongeslagen kop-
man Marco Janssen kwam met vijfen-
veertig uit dertig prima voor de dag.
Burgmans Biljarts is koploper met de
volle tien punten na vijf duels. Hotel
Stadt Lobberich/BCT – Constructor
Staalbouw 4-4. De kortste partij was
met 1.184 voor Rob Mans. Constructor
Staalbouw – ZFD/De Hazelaar 2-6. Les-
lie van Neyen stond met de pauze met
23-16 achter maar produceerde bij de
hervatting twee series van negen achter
elkaar. Met 45 uit 31 scoorde de Belg
1.451. Ripa Recycling/Pearle – Eek-
hoorn 2 8-0. Francis Forton 1.216
maakte een serie van tien en dat
presteerde zijn tegenstander Eddy Wil-
lems ook. Ronnie Daniëls 1.551 en Jens
van Dam 1.142 kwamen ook sterk voor
de dag.

Eddie Siemens 1.904

Hotel Stadt Lobberich/BCT en Man op Maat/'t Caves. Foto: Huub Leijendeckers

Tweede divisie driebanden poule 2

Pearle Opticiens kan niet tot winst komen
Speelronde 2
Lynn-Somers won met 6-2 van Pearle
Opticiens. De ontmoeting tussen Klusbe-
drijf Staf en De Distel Biljarts 4 eindigde
met dezelfde cijfers. Voor de Roosen-
daalse gasten speelde Erik Kortsmit
1.060. Hordijk Biljartartikelen/HWA
en Polka Print kwamen remise overeen.
Het treffen tussen TREVA/’s Lands Wel-
varen en Capelle/De Terp 2 bleef even-
eens onbeslist. Luc Peeters zette met
1.111 de beste partij neer.

Speelronde 3
Capelle/De Terp 2 verloor met 1-7
bij Sprundel 2. Pearle Opticiens moest
in eigen huis Hordijk Biljartartikelen/
HWA voor laten gaan. Pascal Claus
wist met 1.111 de eer voor de thuisclub
te redden. Cor de Jonge maakte een
serie van acht. Polka Print en TREVA/
’s Lands Welvaren speelden gelijk.
Koen Saver was met 1.176 de beste
speler en maakte evenals Meerten
Dallinga een serie van zeven. Sprundel
3 kwam met 5-3 tot winst op De Distel
Biljarts 4. 

Speelronde 4
De Distel Biljarts 4 stuurde Lynn-Somers
met een 6-2 nederlaag naar huis. ‘t Tap-
perijke ging thuis in Hoeven met 2-6
onderuit tegen Capelle/De Terp 2. Rei-
nier Burgemeester zette voor de gasten
1.093 op het bord. Sprundel 2 won
met 6-2 van Polka Print. Bij de bezoe-
kers uit Sluiskil maakte Jean-Paul de Kra-
ker een serie van negen. TREVA/'s
Lands Welvaren won de Zeeuwse der-
by met 6-2 van Pearle Opticiens. Pascal
Claus kon met zijn 1.052 de eer voor
de bezoekers redden.

Speelronde 5
Klusbedrijf Staff kwam gezien de 5-3
eindstand met de hakken over de sloot te-
gen TREVA/'s Lands Welvaren. Polka
Print moest de winst met 2-6 afstaan aan
't Tapperijke. Meerten Dallinga presen-
teerde voor het thuisfront een serie van ne-
gen. Pearle Opticiens en Sprundel 2 ein-
digden op 4-4. Pascal Claus realiseerde
een reeks van tien. Capelle/De Terp wees
Sprundel 3 met 6-2 terug. Reinier Burge-
meester was goed voor een reeks van ne-
gen. Café de Pijp.nl zadelde De Distel Bil-
jarts 4 met een 8-0 nederlaag op.

Ook datum en plaats dames bekend

WK driebanden 2017 in Bolivia
De UMB heeft de organisatie van het wereldkampioenschap driebanden 2017
toegewezen aan Bolivia. Van 1 t/m 5 november is La Plaza de plaats van han-
delen. Het WK voor dames wordt in 2016 van 2 t/m 4 september gespeeld het
Zuid-Koreaanse Guri. In 2017 treden de dames van 12 t/m 14 mei aan in de
kapel van het gemeentehuis in Sint-Antonius-Zoersel (België).

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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De voorzitter van de Vereniging Caram-
bole laat in de komende maanden in
De Biljart Ballen zijn toekomstvisie los
op de leden, maar richt zich ook op de
vraag hoe de KNBB nieuwe wegen kan
inslaan en nieuwe impulsen kan geven
aan verouderde culturen.

Deze maand deel 1

Pleidooi voor 
Open toernooien
Het eerste provinciale kampioenschap
voor leden van de bond en voor niet-le-
den is niet meer zo ver verwijderd van
de realiteit. Tenminste: als het aan Jaap
Labrujere ligt en aan een andere voor-
vechter in een nieuwe projectgroep:
Hans Eekels van Duinstreek.

Jaap Labrujere, hoe is de actuele stand
van zaken met betrekking tot de provin-
ciale kampioenschappen, want vooral
dat plan heeft in den lande nogal wat
reacties teweeg gebracht?
,,De reacties waren gelukkig over het al-
gemeen zeer positief. De KNBB en de
achterban moet beseffen dat wij de deu-
ren wijd open moeten zetten. We moe-
ten denken in kansen en niet in bedrei-
gingen: dat is essentieel in de nieuwe
plannen die we willen uitvoeren. De eer-
ste insteek is dat een aantal districten
zich op de bodemgrens bevindt voor
wat betreft het ledental. Het organiseren
van competities en kampioenschappen
wordt daardoor steeds moeilijker, maar
nu al wordt er over de districtsgrens
heen gekeken en zien we dat competi-
ties over de grenzen worden georgani-
seerd.’’
,,Toch denk ik dat dat op de kortere ter-
mijn geen gefundeerde oplossing biedt.
Mijn idee was dus: we moeten kampi-
oenschappen organiseren waar ieder-
een aan mee kan doen, lid van de
KNBB of geen lid van de KNBB.’’
,,De actuele stand van zaken is dat we
twee weken geleden bij elkaar zijn ge-

weest met de Werkgroep Provinciaal
kampioenschap. We hebben besloten
dat Hans Eekels van Duinstreek het pro-
ject gaat runnen. De pilot wordt het per-
soonlijk kampioenschap driebanden
klein in Noord-Holland. Dat is een be-
wuste keuze: we hebben naar een po-
pulaire klasse gezocht om het project te
lanceren. De promotiecampagne daar-
voor zal zo snel mogelijk op gang ko-
men. We gaan een speciale website
maken, raambiljetten laten maken, fly-
ers rondsturen om maar iedereen en-
thousiast te maken. Iedereen die kan bil-
jarten moet mee kunnen doen.’’

Toch was er ook wat kritiek op de plan-
nen en viel er enige scepsis te horen: zo-
als van leden die vinden dat het niet
kan om KNBB leden, die contributie be-
talen, in één toernooi te laten spelen
met niet KNBB leden die niks betalen.
Jaap Labrujere: ,,Dan zeg ik nogmaals,
we moeten niet denken in bedreigingen
of in oneerlijke concurrentie. We heb-
ben besloten dat de niet-KNBB leden
een verhoogd inschrijfgeld betalen en
vervolgens een jaar lang lid zijn van de
KNBB. Na dat jaar worden ze automa-
tisch weer uitgeschreven. En het is zelfs
ook mogelijk om eerder op te zeggen,
dus er is geen verplichting.’’

Het kledingvoorschrift is ook belangrijk:
de KNBB wil daarin de drempel verla-
gen.
Jaap Labrujere: ,,Wat dat betreft gaan
we bij die kampioenschappen veel soe-
peler handelen. Denk maar aan een
nette vrijetijdskleding.’’

Hoe gaat het in zijn werk, bijvoorbeeld
met het Noord-Hollands kampioen-
schap? Zal het organiseren meer of
minder werk met zich meebrengen, wat
moeten we denken bij de afstanden die
deelnemers moeten afleggen?
Jaap Labrujere: ,,De organisatie zal ze-
ker niet meer werk met zich meebren-
gen. Want stel dat een provincie uit vier
districten bestaat. Dan komen de wed-
strijdleiders bij elkaar en verdelen de

disciplines. Dus zal een wedstrijdleider
minder disciplines organiseren, maar
meer biljarters bedienen. Deel de pro-
vincie op in zes postcode gebieden en
speel op die manier de voorwedstrij-
den. Uit elke poule komt een winnaar,
die dan met de andere winnaars om de
provinciale titel gaat spelen. De win-
naar gaat dan weer rechtstreeks naar
het Nederlands kampioenschap. Dus
geen gewestelijke kampioenschappen
meer en naar we hopen nieuwe tegen-
standers, ook uit collega bonden.’’

Hoe ziet de korte-termijn promotie eruit?
,,We gaan een informele rondgang or-
ganiseren, waarin we dit allemaal met
de leden bespreken. Dat doen we door

middel van een presentatie van dit nieu-
we fenomeen. Verder zijn er behalve
voor Noord-Holland ook al plannen
voor een nieuw speerpunt: voor Brabant
willen we in dezelfde klasse een provin-
ciaal kampioenschap voor teams orga-
niseren. Daarin willen we alle lokalitei-
ten betrekken die daar belangstelling
voor hebben: zowel KNBB als niet-
KNBB lokaliteiten. Daarmee hopen we
ook veel zogenaamde zaterdagmiddag
biljarters, die graag een partijtje tien-
over-rood spelen, te bereiken. Het zijn
vooralsnog revolutionaire ideeën, dat
beseffen we maar al te goed, maar we
moeten allemaal beseffen dat ’niets
doen’ de grootste bedreiging is dat we
verder afglijden.’’

Onder de kop ’Samenwerken is ons
credo’ geeft Jaap Labrujere deze maand een eerste aanzet voor een serie
waarin hij de toekomst van de KNBB onder een vergrootglas legt en zich
wil buigen over nieuwe, revolutionaire ideeën.

Opleiding KNBB Regionaal Pooltrainer
van start

Instaptest

Zaterdag 19 september is de eerste cursusdag geweest van de opleiding
KNBB Regionaal Pooltrainer. Onder leiding van docent Alex Lely legden de
cursisten in de ochtend een succesvolle instaptest af in poolcentrum Padoc
te Woerden. In de middag werd het cursusboek erbij gepakt en kon de op-
leiding van start gaan. 

Voor de KNBB markeert dit de start van
het traject om een erkende opleidings-
structuur uit te rollen. Hiermee verwacht
de bond een structuur te bieden waarin
binnen poolcentra/verenigingen een
cultuur van (jeugd)opleidingen kan ont-
staan. De afgelopen jaren zijn diverse
particuliere initiatieven, zoals Poolscool
uit Beek en Pool4Kidz uit Eindhoven,
opgestart. Tijdens de opleidingen wor-
den handvatten aangereikt om derge-
lijke initiatieven door het hele land op te
starten. Naast Regionaal Pooltrainer
zullen ook de cursussen Lokaal Pooltrai-
ner en Nationaal Pooltrainer worden

aangeboden. Meer informatie over de
KNBB opleidingen is te vinden op
www.knbbopleidingen.nl . 

Contactpersonen KNBB
Dhr. Willem La Riviere
Directeur
directie@knbb.nl
06-55888327

Dhr. Maarten Combrink
Programmamanager Topsport Pool
maarten.combrink@knbb.nl
06-46892772

Mw. Nynke Lely 
Sponsoring 
n.lely@knbb.nl 
06-14684834

Cursusboek

Lesmoment

Jaap’s visie

http://www.knbbopleidingen.nl
mailto:directie@knbb.nl
mailto:maarten.combrink@knbb.nl
mailto:n.lely@knbb.nl
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Om de biljartsport in Nederland te ver-
sterken, heeft de KNBB de Branche
Commerciële Zalen (BCZ) opgericht. De
BCZ zet u als zaalhouder centraal want
samen met u willen wij de biljartsport
weer op de kaart zetten. De BCZ is in
april 2014 gestart met 20 grotere zalen
en heeft haar dienstverlening op hen
ontwikkeld en samen met hen investeren
wij in de promotie van de biljartsport.
Hoe meer zalen deelnemen, hoe meer
we samen voor elkaar krijgen. 

Successen BCZ van 2014 en 
2015:
√ TV aandacht bij SBS6-RTL7-NOS

EK Pool-item, NK-item, Mosconi Cup
(6 uur), 5-ball bij Fabels en Feiten

√ Radio 538: 2 maanden aandacht
voor pool en special Eurotour Leende
op website

√ 1.200 nieuwe KNBB leden met pool-
card.

√ Inkoopvoordeel: succesvolle contract-
onderhandelingen met o.a. Biercon-
tract.nl, korting bij BHV, Makro en In-
Bev.

In november start de campagne om
zaalhouders te betrekken bij onze ge-
zamenlijke ambitie om de biljartsport
op de kaart te zetten. 
Met uw deelname zet u samen met ons
de schouders onder de promotie van
biljart, pool en snooker. Doe ook mee
voor slechts € 65,- per jaar (€ 50,- als u
lid bent van KHN).  

Doe mee!
Samen staan we sterk. De BCZ heeft als
missie pool, snooker en biljart te pro-
moten en een waardevolle partner te

zijn voor haar leden door het bieden
van inkoopvoordelen en diensten. Door
samen te werken kan er meer gereali-
seerd worden. Hoe meer zalen deelne-
men aan de BCZ hoe groter het promo-
tiebudget. Hoe meer input vanuit de za-
len aan de BCZ hoe effectiever de
dienstverlening. Hoe meer de zalen
samenwerken hoe groter het inkoop-
voordeel dat gerealiseerd kan worden.
Kijk op www.bcz.nl voor meer informa-
tie!
Afhankelijk van het soort deelname
krijgt u als ondernemer natuurlijk ook
wat terug. Uw deelname is 1 kalender-
jaar geldig en exclusief btw.

Zalen 2016 Kosten ROI
Brons € 65,- • Promotie via consumentenacties landelijk

• Locatiefinder via websites van de KNBB en
€ 50,- indien u BCZ.
lid bent bij KHN • Korting bij commerciële partners op www.bcz.nl 

• Raamsticker deelname branche
• Voorrang bij KNBB bepaalde sportevents
• Eerste drie maanden gratis bij KHN voor 2016

Zilver € 350,- • Brons
• Ondersteuning social media
• Zilveracties (<toppersmenu> vanaf oktober 2015)

Goud € 500,- • Zilver 
• Goudenacties (2 promotiemeiden voor 1 dagdeel

bij jouw event, nader te bepalen)

Ja, ik word lid van de BCZ 2016:

Soort lidmaatschap: brons – zilver – goud 
Wij zijn WEL/NIET lid van KHN (omcirkelen wat van toepassing is)

Naam zaal: .........................………………………………………………………………………
Naam uitbater: ...............................................................................................................
Straat: ............................................................................................................................
Postcode + woonplaats: .........................…………………………………………………………
E-mail:.............................................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................................
KHN nummer:..................................................................................................................
Datum: ...........................................................................................................................
Handtekening: ................................................................................................................
Opsturen naar: BCZ, Postbus 135, 3404 AC Nieuwegein of mail naar info@knbb.nl.
Voor meer informatie kijk op www.bcz.nl

Wat gaat de KNBB ermee 
doen?

Uw bijdrage wordt gebruikt om promo-
tie van de sport mogelijk te maken. Hoe
wij hier invulling aangeven horen wij
graag van u. U als zaaleigenaar staat
dicht bij het biljartend publiek. Input is
output. 

Vul nu de invulstrook in om lid te wor-
den van de BCZ of kijk op www.bcz.nl
voor meer informatie.

✄
KNIP UIT !!!!!!!!!

KNBB zet uitbater centraal met BCZ!

http://www.bcz.nl
http://www.bcz.nl
http://www.bcz.nl
mailto:info@knbb.nl
http://www.bcz.nl
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Biljartfabriek Bierling-de Schepper organiseert 
open dagen op landgoed Nienoord te Leek 

Van 31 oktober t/m 2 november nodigen wij u uit om een kijkje te nemen in onze fabriek.     
Op 1 & 2 november bent u ook van harte welkom op landgoed Nienoord waar Raymond 

Ceulemans diverse demonstraties zal geven en u van allerhande advies kan geven over keuen. 
Houdt onze website in de gaten voor de openingstijden tijdens deze open dagen. 

Euroweg 15 / 9351 EM Leek 
Tel: 0594-696411 

Mail: info@bierling-deschepper.nl 
www.bierling-deschepper.nl 

Sinds 1887 toonaangevend in de biljartwereld 

Guanto Sport
St. Brigittastraat 4b • 5242 JG Rosmalen

guanto@home.nl

MecStyle billiard glove 
te verkrijgen bij de betere 
biljartvakhandel

NEDERLAND 
Eureka Billard Berlicum
Poolbrothers Oss
Champion Arnhem
Wilhelmina Amsterdam
Dibo Deventer
Burgmans Luyksgestel
Oude Nijhuis Delden
Dirks Sip Biljarts Noord 

Scharwoude
Pims Sport Vlissingen
Biljartpoint Kaatsheuvel
De Biljartmakers Kockengen
Biljartshop Veer Nijkerk
Ten Kate-Winters Boskoop
van Esch Biljarts Asten
Genoeg -Keu's Oosterhout

VERDELER VOOR BELGIË
Verhoeven biljarts Malle België

VERDELER VOOR DUITSLAND
Simanowski Essen

3e klasse libre N-H Midden

Ky Vu Huu op moyenne kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ky Vu Huu De Diamonds 10 2.67 18
2. Peter van de Weert De Band 10 2.64 13
3. Ron Kramer OOW 10 2.53 12
4. Johan Meulebeek WBV 8 2.78 15

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Richard Stuurman WBV 6 2.79 25
6. Willem de Flart Rappel 6 2.09 15
7. André van Genderen Hollandse Club 4 2.15 21
8. Piet Duif Waterland 2 2.14 14

Advertorial

‘Met Buffalo Royal Plus Laken
geen verwarming meer nodig’
Amsterdam, 21 oktober 2015. 

Buffalo introduceert met het Royal Plus Laken, gemaakt van een mix
van polyester en viscose vezels, een innovatie in de biljartsport. Een
echte carambole laken, zeer geschikt voor driebanden, tegen een scher-
pe prijs. Het Royal Plus Laken heeft op een aantal proefopstellingen di-
verse rigide tests ondergaan, uitgevoerd door een aantal doorgewin-
terde biljartexperts. Hun conclusie: In levensduur en prestaties kan het
laken de strijd met de bekende A-merken prima aan. En met een aan-
schafprijs van € 45,- per meter ben je aanmerkelijk goedkoper uit. Het
levert een besparing van wel 40 procent op. En de verwarming kan ook
uit!

Bij het onderzoek is niet over één nacht ijs gegaan. Het Royal Plus Laken is da-
nig op de proef gesteld om meer zicht te krijgen op de slepende en glijdende
wrijving en op de levensduur van het laken. Ook zijn met een High Speed Ca-
mera de prestaties van de bal vastgelegd, om zo de vergelijking met conventio-
nele lakens te kunnen maken. De uitkomst is positief. Het Royal Plus Laken heeft
een aantal eigenschappen die zeer gewaardeerd worden door de 3 banden-
spelers. Zoals langer behoud van spin en een langere afslag. Het dunne laken
(100% synthetisch) loopt zeer snel en trekt geen vocht aan zoals wollen lakens
dat wel doen. De tests bewijzen dat er dus geen enkele noodzaak meer is om de
biljarts te verwarmen, wat weer een prettige besparing op de energierekening
oplevert. En de prijs is natuurlijk erg aantrekkelijk. 

Het laken presteert naar verwachting, dat zit wel goed. De samenstelling van de
vezels en de gehanteerde weefwijze (hoek van 90°, i.p.v. 60°) geven de stof
extra kracht, souplesse en glans. Het laken wordt bovendien geverfd en onder-
gaat een speciaal chemisch proces, waardoor het een slijtvaste en gladde struc-
tuur krijgt. Dit is om de snelheid van de bal tijdens het spel te verhogen. 

Roy Budde van Buffalo (Joba Leisure B.V.): “Wij geloven dat deze innovatie in de
biljartsport, in combinatie met de zeer aantrekkelijk prijspropositie zeker zal aan-
slaan bij een brede groep biljarters, biljartverenigingen en uitbaters.”

Voor vragen of meer informatie:

Buffalo.nl
Roy Budde
sales@buffalo.nl
Jan Rebelstraat 10-12
1069 CB Amsterdam
Tel: +31 (0)20 610 20 31

mailto:info@bierling-deschepper.nl
http://www.bierling-deschepper.nl
mailto:guanto@home.nl
mailto:sales@buffalo.nl


De Biljart Ballen, 19e jaargang, oktober / november 2015 pagina 13

BILJARTLOPER

Van kamerbreed tot karpet op maat

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

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

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

klittenband en antislip
- In alle kleuren te

bestellen
- Ook voor de grote

wedstrijdtafel
- Huren of kopen
- Uniek in Nederland

focus - concentration - endurance - performance

WIN een trip naar het

WK DRIEBANDEN
maak kans op een volledig verzorgde trip naar het WK driebanden in Bordeaux

kijk op www.cheqio.com

http://www.cheqio.com


KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel Betaalbaar biljarten voor een ieder
binnen handbereik/iedereen in staat
stellen de biljartsport te beoefenen in
een verbonden biljartlandschap.

De volgende bijeenkomst van de pro-
jectgroep was gepland op maandag
19 oktober, waarbij de sectie-afge-
vaardigden als huiswerk hebben mee-
gekregen een strategie op papier te zet-
ten, waarmee zij denken de missie en
visie gestalte te kunnen geven.  
De Sectie Driebanden is van mening
dat de KNBB zich meer als dienstverle-
ner moet profileren en het accent voor
de komende jaren dient te leggen op:
- herstructurering van het contributie-
model met ledengroei als doel (mini-
male contributie en aanbod van 

- diensten/producten tegen kostprijs).
- een diep- en vergaande automatise-
ring (creëeren van de portal tot het bil-
jartlandschap).

- een uitgebreide dienstverlening en pro-
ductaanbod (ook voor niet KNBB aan-
geslotenen)

- samenwerking (met name met collega
Sportbonden) 

- accommodatiebeleid

Bovengenoemde punten zijn door de
Sectie-afgevaardigden voorzien van
onderbouwing en aanbevelingen.
Het reikt, gezien de geboden ruimte, te
ver om daar nu dieper op in te gaan,
maar we komen hier zeker nog op
terug.
We vinden in ieder geval dat de biljart-
sport laagdrempelig aan de basis moet
zijn en professioneel in de top.
De komende tijd gaat iedere sectie aan
de slag met het maken van een sectie-
gericht beleidsplan, die uiteindelijk
naast elkaar gelegd zullen worden. De
overeenkomsten en raakvlakken binnen
de secties moeten we dan samen gaan
brengen in een beleidsplan van de tota-
le KNBB en sectie-specifieke zaken ko-
men binnen het nieuwe beleidsplan van
de Sectie Driebanden te liggen. 
Omdat we graag willen dat onze
achterban meedenkt, en meespreekt,
willen we U de volgende drie vragen
voorleggen :
- Op welke wijze denkt u dat we de bil-
jartsport in het algemeen en het drie-
banden in het bijzonder in de basis op
een laagdrempelige manier onder een
grotere groep mensen kunnen bren-
gen?

- Op welke manier is er nog toekomst
weggelegd voor de biljartsport en het
driebanden?

- Welke rol ligt hierin binnen bereik van
de KNBB en onze Sectie en waarin
zouden zij eventueel moeten verande-
ren?

Wij zijn benieuwd naar de reacties uit
de achterban en hopen die te mogen
ontvangen via ons e-mailadres: secreta-
ris@knbb-driebanden.nl
Namens de sectie driebanden,
Hans de Bruin en Paul Brekelmans
(leden van de projectgroep "KNBB
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020")

®

"Een vernieuwde en 
vernieuwende KNBB"

Beste driebandenliefhebbers,

Vanaf begin september zijn de vier sec-
ties binnen de KNBB (carambole, drie-
banden, snooker en pool) op de achter-
grond volop bezig om de toekomst van
de KNBB in te richten en te waarbor-
gen. 
Om de organisatie klaar te maken voor
de toekomst en te blijven voldoen aan
de regels gesteld door het NOC*NSF,
zijn de vier secties bezig om gezamen-
lijk tot een nieuw beleidsplan voor de
komende vier jaar te komen. Naar aan-
leiding van dit beleidsplan worden jaar-
lijks een begroting en jaarplan samen-
gesteld die een houvast moeten bieden
voor de gehele KNBB-organisatie. 
Inmiddels zijn er al een drietal bijeen-
komsten geweest van de projectgroep
"Meerjarenbeleidsplan 2016-2020",
waarvan de laatste op zaterdag 26
september.
Naast het consolideren van de door de
secties ingebrachte swot-analyses (inter-
ne analyse van sterkten en zwakten en
externe analyse m.b.t. kansen en be-
dreigingen) stond het verdere verloop
van deze laatste bijeenkomst in het te-
ken van een eensluidende missie van de
KNBB en visie op de biljartsport in het
bijzonder.

Het is de missie van de KNBB om de stu-
wende kracht en dienstverlenende
Sportbond te zijn voor alle keusporten
in Nederland ten dienste van de sport-
beleving en het spelplezier van een ie-
der, ongeacht het niveau. 

Meer als biljarter dan als bestuurder is
er door de leden van de projectgroep
Out-of-the-box en open-minded gebrain-
stormd m.b.t. een visie over de biljart-
sport.
De visie laat zich (nog) niet vertalen in
een pakkende tekst, maar kenmerkt zich
door de volgende begrippen:
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Hans de Bruin

Vierde toernooi beslissend voor zestien spelers in de Masters

Grand Prix Capelle als scherprechter
CAPELLE AAN DEN IJSSEL – De
laatste van vier Grand Prix toer-
nooien in de spelsoort driebanden
moet van 20 tot en met 28 novem-
ber in Capelle aan den IJssel de top
zestien aanwijzen van de nationale
ranglijst. De finalisten gaan strijden
in de Masters. De eerste drie Grand
Prix winnaars van dit jaar waren
Dick Jaspers, Jean van Erp en Rai-
mond Burgman.

De nationale titelstrijd wordt gespeeld in
het Sociaal Cultureel Centrum Den
Dorpsherd in Berlicum van donderdag
14 tot en met zondag 17 januari 2016.
Jean van Erp is de titelverdediger. Dick
Jaspers voert de ranglijst na drie toer-
nooien dit jaar aan met 172 punten
voor Jean van Erp met 144, Raimond
Burgman met 132, Frans van Schaik
met 90 en Jean Paul de Bruijn met 80
punten. Dick Jaspers won het eerste
toernooi in Vlaardingen in de finale te-
gen Frans van Schaik, Jean van Erp
won in Rosmalen met winst in de finale
tegen Bert van Manen en Raimond
Burgman versloeg Dick Jaspers in de
laatste Grand Prix in Oosterhout.
De Grand Prix in Capelle aan den IJs-
sel, met de maximale 96 deelnemers,
wordt gespeeld in Snookercentrum De
Terp. De eerste kwalificaties starten op
vrijdag 20 november, de laatste kwalifi-
caties zijn op dinsdag 24 november.

Geplaatste spelers voor het 
hoofdtoernooi
Poule A: Dick Jaspers en Adrie Dem-
ming
Poule B: Raimond Burgman en Jerry
Hermans
Poule C: Jean van Erp en Wiljan van
den Heuvel
Poule D: Barry van Beers en Kay de
Zwart
Poule E: Jean Paul de Bruijn en Therese
Klompenhouwer
Poule F: Martien van der Spoel en Bert
van Manen
Poule G: Glenn Hofman en Frans van
Schaik
Poule H: Dave Christiani en Jeffrey Jo-
rissen.

Stand aan kop na drie 
Grand Prix toernooien
1 Dick Jaspers 172 punten
2 Jean van Erp 144
3 Raimond Burgman 132
4 Frans van Schaik 90
5 Jean Paul de Bruijn 80
6 Jeffrey Jorissen 80
7 Glenn Hofman 78
8 Bert van Manen 74
9 Dave Christiani 70
10 Barry van Beers 64
11 Martien van der Spoel 48
12 Ad Koorevaar 48
13 Kay de Zwart 46
14 Therese Klompenhouwer 42
15 Roland Uytdewillegen 42
16 Wiljan van den Heuvel 42
17 Harrie van de Ven 36
18 Sander Jonen 36
19 Adrie Demming 36
20 Albert Kooistra 36
21 Jerry Hermans 32
22 Wim van den Berg 30
23 Huub Wilkowski 26
Raymon Groot 26
Herman van Daalen 26
Ludo Kools 26
Wilco van Wijk 26
Ruud Gerritsen 26.

Dick Jaspers. Foto: Paul Brekelmans

Berry Dallinga trekt zich voorlopig terug
Berry Dallinga heeft besloten voorlopig
niet meer uit te komen in het drieban-
denteam van Dallinga.com. 
“Door mijn drukke werkzaamheden
kom ik te weinig toe aan training om
mijn niveau te halen en dat kun je je in
de eredivisie niet permitteren'', meent
Dallinga. De Zeeuwse biljarter geeft
ook aan al een jaar problemen met zijn
ogen te hebben. 
Rotterdammer Danny Breur, kopman
van ranglijstaanvoerder Capelle in de
eerste divisie, is bereid gevonden als re-
serve te fungeren.

Berry Dallinga. 
Foto: kozoom.com/Harry Van Nijlen

mailto:secreta-ris@knbb-driebanden.nl
mailto:secreta-ris@knbb-driebanden.nl
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Burgman en Christiani als versterking

John Tijssens met nieuw team verder

ROOSENDAAL – Hij weet natuurlijk
wel dat er wat kritiek is geweest op
de snelle bekendmaking van een
nieuw team voor volgend jaar. Toch
is dat een bewuste keuze geweest,
zegt John Tijssens, nu nog teamlei-
der van De Distel, omdat de spon-
sor dat wilde en de spelers en
teams waren ingelicht.

Het huidige team van De Distel in Roo-
sendaal gaat gedeeltelijk op in een
team dat in De Windhoek in Utrecht
gaat spelen. Met John Tijssens opnieuw
als teamleider en Hans van der Wurf als
sponsor en drijvende kracht wordt een
nieuw team gevormd, waarvan de
naam nog niet bekend is.
De versterking is opvallend: Raimond

Burgman (nu A1 Biljarts) en Dave
Christiani (MCR/De Uitspanning) wor-
den de nieuwe kopmannen, uit het hui-
dige team verdwijnen Gerwin Valentijn
en Jef Philipoom.
Veel wil John Tijssens niet zeggen over
de opvallende transfers. ,,Alleen dat Va-
lentijn en Philipoom min of meer had-
den aangegeven dat ze bij De Distel
wilden blijven.’’ En dat de teamleiding
op zoek moest naar nieuwe spelers.
Hoe voor de hand lag die keuze? John
Tijssens: ,,We hebben in België een
team met Raimond Burgman, Hans van
der Wurf en ik en we zijn al jaren heel
goed met elkaar. Dus Raimond was een
logische keuze. Het leek ons dat Dave
goed in dat team zou passen en uitein-
delijk zijn de onderhandelingen vrij snel
rond gekomen.’’
De kracht van het nieuwe team is de
continuïteit en structuur voor de komen-
de jaren. ,,Het worden in principe
contracten voor drie jaar met een optie
voor vijf jaar. We kennen De Windhoek
goed, omdat we daar met het huidige
team jaren hebben gespeeld. Ik ver-
wacht een prima sfeer bij de thuiswed-
strijden.’’
Maar eerst, verzekert Tijssens, willen we
het jaar zo goed mogelijk afsluiten met
De Distel. ,,Het moet zo kunnen zijn dat
we als een vriendenploeg uit elkaar
gaan. Daarover hebben we in elk geval
al goede gesprekken gevoerd. Tenslotte
krijgen we een vergoeding voor het spe-
len en hebben we onze verplichting
tegenover de sponsor.’’
,,Ik verwacht dat we in de middenmoot
kunnen eindigen. Peter De Backer speelt
een vijftal wedstrijden met ons mee en
we zijn nog op zoek naar een reserve-
speler. Met deze spelers gaan we zeker
niet degraderen.’’

John Tijssens. Foto: Kozoom.com

Murat Naci Çoklu wint zijn eerste 
World Cup

ISTANBUL – Voor een publiek dat minuten lang zijn naam scandeerde
werd een nieuwe Turkse biljartheld geboren. Murat Naci Çoklu (41), in de
Nederlandse competitie actief voor Holland Mineraal, won zondagmiddag
in Istanbul voor eigen publiek de eerste World Cup uit zijn carrière in een
finale tegen de Belg Roland Forthomme: 40-26 in 21.

De Turkse winnaar greep de macht in
een toernooi waarin alle top twaalf spe-
lers stuk voor stuk werden uitgeschakeld
en de strijd om het goud werd uitge-
vochten tussen twee outsiders.

Dick Jaspers, verslagen door Çoklu in
de halve finale en Eddy Merckx (door

Roland Forthomme) maakten het podi-
um compleet in de prachtige biljartare-
na van het Zeytinoglu Caddesi sport-
centrum in Besiktas, Istanbul. Jaspers
speelde wel weer een uitstekend toer-
nooi en verbeterde zijn positie op de
ranglijsten. In de stand om de World
Cup van 2015 staat hij nu tweede ach-

ter Dani Sánchez, die nog een kleine
voorsprong heeft. 

Murat Naci Çoklu toonde vooral zijn gro-
te vechtlust toen hij in de halve finale Dick
Jaspers in de shootouts na 40-40 ver-
sloeg met 5-4. Die partij werd aanvanke-
lijk gedomineerd door Jaspers met een
voorsprong van 20-13 in 15 beurten en
32-23 in 22. De vlam sloeg in de pan
toen Coklu aanzette voor een prachtige
eindfase, waarin hij eerst terugkwam tot
32-30, goed en degelijk scoorde en
dicht in Jaspers' buurt bleef, maar toch
de Nederlander uit zag spelen op 40-36
in 30 beurten. De zenuwen gierden door
de keel van al zijn supporters, toen Çoklu
de nabeurt inging en koelbloedig de vier
caramboles maakte die hij nodig had
voor de remise.

Jaspers mocht daarna van acquit,
maakte vier punten en miste het vijfde,
moeilijke punt door een klos. En op-
nieuw stond Murat Naci Çoklu voor een
zware krachtproef. Toegejuicht na iede-
re carambole verrichtte hij het huzaren-
stukje: met vijf punten versloeg hij Jas-
pers en plaatste hij zich voor de finale.
Roland Forthomme en Eddy Merckx ble-
ven in de Belgische botsing ook heel de
partij in evenwicht, totdat Forthomme
na 29-27 in 20 beurten iets uitliep en
leidde met 37-32. Zijn laatste carambo-
le, op 40-36, was maar 'net aan',
waarna Merckx, die om gelijk te maken
van acquit vier keer moest scoren, zijn
laatste carambole miste: 40-39 in 30.

Finale
De finale ging gelijk op tot 24-23: de
Turkse climax tekende zich af op 31-23
na een serie van zeven van Çoklu, die
daarna vlot naar de winst kon uitlopen,
omdat Forthomme in die moeilijke fase,
vanaf de 10e tot de 20e beurt nog
maar zes keer wist te scoren. Murat
Naci Çoklu kreeg daardoor de eindze-
ge in de schoot geworpen en ging on-
der hartstochtelijke aanmoedigingen
over de finish. 

Met de tachtig punten voor zijn World
Cup zege steeg de Turk naar de vijftien-

Het erepodium met vlnr: Roland Forthomme, Murat Naci Çoklu, Dick Jaspers en
Eddy Merckx. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

de plaats op de wereldranglijst. Sameh
Sidhom en HaengJik Kim vielen weg uit
die top twaalf. Roland Forthomme steeg
dank zij zijn finaleplaats in Istanbul
naar de negende plaats.

Torbjörn Blomdahl bleef ondanks een
vroege uitschakeling leider van de
wereldranglijst voor Dani Sánchez, Dick
Jaspers, Tayfun Tasdemir en Eddy
Merckx. Dani Sánchez is de nieuwe
aanvoerder van de World Cup ranking
2015 met een kleine voorsprong op
Dick Jaspers en Torbjörn Blomdahl.
De laatste en zesde World Cup van dit
jaar is in Hurgahda van 13 tot en met
19 december.
De eindstand van de World Cup in
Istanbul (gemiddelde en hoogste serie):

Eindstand
Naam Moy HS
1 Murat Naci Çoklu 1.612 9
2 Roland Forthomme 1.576 13
3 Dick Jaspers 1.666 15
3 Eddy Merckx 1.500 9
5 Carlos Crespo 1.859 12
6 Jae Ho Cho 1.575 7
7 Dani Sánchez 1.415 7
8 Quyet Chien Tran 1.390 10
9 Jung Han Heo 2.228 11
10 Jean Paul de Bruijn 1.800 8
11 Pedro Piedrabuena 1.750 12
12 Frédéric Caudron 1.725 8
13 Tayfun Tasdemir 1.638 7
14 Xuan Cuong Ma 1.418 8
15 Quoc Nguyen Nguyen 1.415 9
16 Hyung Bum Hwang 1.138 5

Het algemeen gemiddelde in het hoofd-
toernooi: 1.494.

De nieuwe World Cup 
ranglijst 2015
1. Sánchez 208
2. Jaspers 202
3. Blomdahl 196
4. Tasdemir 174
5. Forthomme 130
6. Merckx 126
7. Coklu 114
8. Hwang 109
9. Choi 104

10. Caudron 94

Driebanden 2e divisie poule 4

Menno de Vries van BC Goirle:
2.000 moyenne
Op maandagavond 19 oktober verloor
biljartcentrum Goirle met 6-2 bij aMate
Communications. In Wapen van Eer-
schot redde Menno de Vries op fraaie
wijze de eer. Tegen Frank Smetsers had
hij een bliksemstart met 29 caramboles
na negen beurten. Toen miste hij echter
vijf keer op rij. Na een omloop van drie
treffers was er een nul maar vervolgens
bleek de kopman weer vier pogingen
succesvol. Dat leverde een 18-40 eind-
stand op na slechts twintig beurten.
Goed voor 2.000 moyenne. Het beste
gemiddelde tot dan toe in deze poule
van de tweede divisie. Menno de Vries. Foto: Jan Rosmulder

Het Nederlands kampioenschap drie-
banden klein derde klasse vindt van 13
tot en met 15 november plaats. In deze
klasse zijn de moyennegrenzen 0.250
tot 0.400 en het aantal caramboles
twintig. Het evenement wordt gehouden
in snooker- en biljartcentrum Vink aan
Veenslag 80-82 te Veenendaal. Aan-
vang vrijdag om 19.00 uur en zater-
dag/zondag om 12.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Kees van der Zijden De Klok 0.511
2. Herman Cox Niet Klossen 0.495
3. Alex Vroling De Friesche Club 0.474
4. Gerard Mitgenberg ONA 0.452
5. Leo Walbeek Maarschalk 0.449
6. Gerard Goossens De Kastanje 0.425
7. Philip van de Mosselaar Ivoor Groenlo 0.411
8. Vincent Steijger Wormerveerse BV 0.375

Driebanden klein 3e klasse 13-15 november

NK in Veenendaal
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Beker driebanden groot op 7 november

't Ottertje 2 ontvangt eredivisionist 
A1 Biljarts in Ottersum

Het leuke aan de bekercompetitie drie-
banden groot is dat de zogeheten klei-
nere teams bezoek krijgen van ploegen
uit de eredivisie. Een goed voorbeeld
daarvan is 't Ottertje 2 dat in de vierde
divisie speelt en als gastheer optreedt
voor A1 Biljarts uit de eredivisie. Deze
bekerontmoeting vindt zaterdag 7 no-
vember om 15.00 uur plaats in biljart-
centrum 't Ottertje aan St. Janstraat 1 te
Ottersum. De bezoekers komen aan de
start met Raimond Burgman, Nijmege-
naar Martien van der Spoel, Addy
Wienk en Henk ten Berk de Boer. 

In een eerdere ronde wist 't Ottertje 2
het uitduel in het Haarlemse Koetshuys
tegen De Tapuit via 2-6 (4-8) tot een
goed einde te brengen. Vierde man
Jacky Ritmeijer was de meest opvallen-
de speler. In de tweede set tegen thuis-
biljarter Mike Jahreis verzamelde Rit-
meijer de vijftien caramboles al na ne-
gen beurten. Goed voor een setgemid-
delde van 1.666. Uitzonderlijk daarbij
was de serie van negen van de bezoe-
ker. Jan Damen, Theo Reuvers en Jan
van Klompenburg waren zijn teamge-
noten.

't Ottertje 2 met vlnr: Jan Damen, Theo Reuvers, Jan van Klompenburg en 
Jacky Ritmeijer. Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl

Eredivisie driebanden

Frédéric Caudron naar 3.333 en 
persoonlijk record Jeffrey Jorissen 

In de eredivisie beginnen de krachts-
verschillen kenbaar te worden. MCR/
de Uitspanning en STZ Zundert leiden
de dans met twaalf punten. Onderin
sluiten ’t Hartje/ Van Wanrooy en
VDO de rij met twee punten. In de ze-
vende ronde zette Jeffrey Jorissen een
persoonlijk record in de boeken en
Frédéric Caudron wist in vijftien beur-
ten uit te spelen. 

VDO - De Distel 2-6
In Oss wist alleen Bert Pijnenburg voor
eigen publiek van Puck van Aart te win-
nen. René Wijnen maakte het John Tijs-
sens wel moeilijk, maar moest uiteinde-
lijk toch met 47-50 buigen. Arie Weijen-
burg had niet afdoende antwoord op
de serie van tien die Jef Philipoom pro-
duceerde en verloor in 39 beurten. Kop-
man Rudy de Laet speelde met 1.464
een prima partij. Dit bleek echter niet
genoeg om Gerwin Valentijn (1.785)
op afstand te houden.

Post Luchtkanalen - Dallinga.com 0-8
In Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
kon Post Luchtkanalen gezien de 0-8
eindstand geen voldoende weerstand
bieden aan Dallinga.com. Het was
vooral Frédéric Caudron die bij de
gasten uitblonk met een gemiddelde
van 3.333. De Belg lanceerde na de
pauze in omloop dertien een reeks van
vijftien, gevolgd door een nul om ver-
volgens met zes uit te maken. Tegen-
stander Davy van Havere kwam on-
danks zijn 1.400 niet verder dan 21
treffers. Bert van Manen bleek kansloos
in zijn treffen met Steven van Acker. Frits
Pijnenburg kwam in zijn ontmoeting met
Patrick Vasseur amper twee caramboles

tekort. Ook Wilco van Wijk wist het pu-
bliek te boeien, hij maakte het Jean-Paul
de Bruijn knap moeilijk, maar verloor
uiteindelijk met 47-50 uit 38.

Buffalo.nl - MCR/de uitspanning 4-4
Buffalo.nl ontfutselde in de thuisbasis Ca-
fé Jorissen in Den Haag het eerste puntje
van MCR/de Uitspanning. Bijna be-
zorgde Glenn Hofman het thuisteam de
overwinning. Eddy Leppens speelde in
beurt 40 zijn bord vol, terwijl er voor
Hofman nog zes waren te gaan. In de
gelijkmakende beurt strandde de Haag-
se kopman op vijf. Herman van Daalen
had eerder met 45-50 verloren van Ro-
land Uijtdewilligen. Jeffrey Jorissen zorg-
de voor de sensatie van de middag. Via
een serie van dertien versloeg hij met
2.500 Thorsten Frings en behaalde een
persoonlijk record. Nooit eerder verza-
melde hij 50 caramboles in 20 beurten.
Jean van Erp gaf Dave Christiani weinig
kans en zegevierde met 50-34 uit 34.

Holland Mineraal/Bousema - 
A1 Biljarts 6-2
Murat Naci Çoklu viel met 27-50 in 31
pogingen ten prooi aan Eddy Merckx.
Stefan Galla wist in evenzoveel onder-
nemingen Raimond Burgman van zich
af te schudden (50-41). Therese Klom-
penhouwer rekende af met Martien van
der Spoel en Stefan Spilleman liet Addy
Wienk zonder punten.

STZ Zundert - HCR Prinsen 6-2
Raymon Groot poetste de 26-33 achter-
stand tegen Raymund Swertz weg en
kon met 50-36 de felicitaties in ont-
vangst nemen. Lange tijd zag Barry van
Beers Jelle Pijl volgen, maar bij de stand
31-31 vond de biljartleraar uit Rijsber-
gen het welletjes en rondde af met 50-
36. Peter Ceulemans wees Anno de
Kleine met 50-44 terug. De topper van
de middag was zondermeer de ont-
moeting tussen Roland Forthomme en
Dick Jaspers. Forthomme, die met 16-2
een flitsende start maakte, moest Jas-
pers toch laten gaan en zag deze partij
met 38-50 uit maken.

’t Hartje/Van Wanrooy - Eekhoorn 4-4
’t Hartje/Van Wanrooy kreeg plaatsge-
noot Eekhoorn op bezoek en wist een
puntje in de wacht te slepen. Wim van
Cromvoirt klopte met één carambole
verschil Jerry Hermans en Frank Mar-
tens bleef met 50-39 de baas over Kurt
Ceulemans. Yves Schiettecatte  was niet
opgewassen tegen Kenny Miatton en
verloor met 38-50. Ad Broeders trof
Frans van Kuyk, die een maatje te groot
voor hem was.

Persoonlijk record voor Jeffrey Jorissen
Foto: Jan Rosmulder

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Derde divisie driebanden poule 7

André van Straaten in prima vorm
Thekes Herpen 8 – BC Goirle 4-4. Voor
BC Goirle realiseerde Peter van de San-
de een serie van acht. Teamgenoot
Guus Schellekens kwam tot 0.789.
Struijk Metaal Recycling – BCG IJssalon
Fratello 2-6. De langste partij duurde
liefst 130 beurten. De Hazelaar 4 – De
Hazelaar 3 4-4. Bart Wellerd zette
0.909 op het scorebord. Brouwer Pro-
ject Design Maarssen – De Hazelaar 4
4-4. Mogelijk de kortste wedstrijd van
het seizoen werd al op 2 oktober ge-
speeld. Kopman André van Straaten
was na 22 pogingen al aan zijn totaal
van 35 treffers en dat leverde 1.590
aan gemiddelde op. BC Goirle – Thekes
Herpen 3 6-2. Bas Hutten bleek in vorm

met 35 uit 35. De Hazelaar 4 – BCG IJs-
salon Fratello 5-3. Gast Johan van
Oosterwijk toverde een serie van zeven
op de matchtafel. Moira – De Hazelaar
4 0-8. Arno van Teeffelen boekte 0.882.
De Hazelaar 3 – BC Goirle 6-2. Paul
Leermakers en Bas Hutten maakten er
een mooi duel van gezien de 35-32
(35) uitslag. Brouwer Project Design
Maarssen – Thekes Herpen 8 8-0. An-
dré van Straaten haalde voor de tweede
keer uit dit seizoen en nu was hij goed
voor 35 uit 28 dus moyenne 1.250. Be-
gonnen met 0.679 staat hij na vijf ron-
den op een knappe 0.820. Lijstaan-
voerder Ekrischocola.nl  blijft met negen
punten zijn team één punt voor.    

Nationale bekercompetitie driebanden

Eredivisieteams worden toegevoegd
Na het spelen van de tweede ronde in de nationale bekercompetitie drie-
banden is het deelnemersveld gehalveerd. In de derde ronde worden de
twaalf eredivisieteams toegevoegd. Vanaf de vierde ronde wordt een thuis
en een uitwedstrijd gespeeld. De vetgedrukte teams hebben zich geplaatst
voor de volgende ronde.
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl-Autobedrijf
Lion van Loon: 2-10. Peter Rijckaert was
met 1.363 de beste speler van het thuis-
front. Arnoud van Rooij speelde een set
in tien beurten uit. Zandee Kloetinge-
TOVV/Royal Pro: 0-12. Rietlander-Bil-
jartcentrum Siemens: 5-7. Peter Boers
(1.875) won een set in acht omlopen.
Bij de bezoekers realiseerde Eddie Sie-
mens 1.666. BvmApollo-Buro Balans: 3-
9. Voor Buro Balans tikte Ton Roovers in
een set 1.875 aan. Capelle/De Terp 2-
Poelierschrauwen.nl: 4-5. Eén speler
van Capelle/De Terp bleek niet speel-
gerechtigd. De Haven 3-BV de Molen 3:
7-5. Biljartvereniging Steenwijk-Vrien-
denkring De Distel: 1-11. Ad Koorevaar
speelde voor de bezoekers een set in
zeven beurten uit (2.141). Hydro Zorg-
DAB: 4-8. Jorissen 2000/3-CLEVER-Cpl-
TOVV 5: 7-5. De Hazelaar 2-Van Broek-
hoven/De Distel: 2-10. Jan Arnouts
speelde met 2.500 in zes beurten de

snelste set. Polka Print-Sprundel 2: 6-6.
Setpoint-BC Venlo: 7-5. Voegersbedrijf
Smetsers-BCO/Paeoniapassion.com: 6-
6. Hans de Bruin van de bezoekers bee-
indigde een set in 9 beurten. Café Bil-
jart Siemens 2- Hultermans Inst. Bedr.:
2-10. Jack Wijnen maakte een set in vijf
pogingen uit. Café 't Valkennest-BV de
Molen 2: 2-10. Piet Sleddens rondde
een set in acht beurten af. De Stene
Brug-Ekrischocola.nl: 5-7. Van den
Berg/Merks-Nieuwe Gouwe BVE: 4-8.
Boeve Afbouw-Aannemersbedrijf Beer
de Jong: 1-11. De Barbier Leeuwarden-
Biljartcentrum Goirle: 2-10. Rogier Spij-
kers beëindigde een set in zes pogin-
gen. L&B Ledermode-BV de Molen 1:
1-11. Erwin Hens reikte tot 1.666.
Carambole/R&H afrekensystemen-
Hordijk Bilj. Art.: 2-10. Eetcafé De Tob-
be-BC Tegelen: 8-4. Café De Tapuit-
't Ottertje: 4-8. Jacky Ritmeyer kwam
met 1.666 het best naar voren.

2e klasse libre Midden-Brabant

Finale bij BC Roothaert in Tilburg
De districtsfinale tweede klasse libre van
Midden-Brabant wordt van 20 t/m 22
november gehouden in Biljartcentrum
Roothaert aan de DJ Jittastraat 2 in Til-
burg. De partijlengte is 90 caramboles
en de organisatie is in handen van bil-
jartvereniging DKS. Op vrijdagavond
20 november wordt het startsein gege-
ven. Voor zaterdag en zondag is de
aanvang om 11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Maarten v.d. Ven DKS 3.99
2. Paul van Diem BCG 3.42
3. Cees Borsje Werkendam 3.37
4. Mart Moolenschot Euphonia 3.19
5. Leo van de Sanden BSV 3.01
6. Wil Vermeulen VOO 2.82
7. Piet Klaassen BSV 2.79

http://www.ottertje.nl
http://www.fleurenbiljarts.nl
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Overlijden

Oudste lid van BC Ons Genot 
is niet meer
Vorige maand kon u in onze krant nog lezen
hoe Sus Grielens op zijn 89ste nog volop van
het leven genoot. Het pintje in de hand, de we-
kelijkse biljartpartijtjes met zijn vrienden van
BC Ons Genot in Merksem, zijn eeuwige min-
zame glimlach, zijn geanimeerde tussenkom-
sten en zijn levenslust werkten aanstekelijk op
iedereen die ‘De Sus’ van ver of nabij kende.
Helaas, de weg naar zijn 90ste verjaardag
was te kort, veel te kort, maar deze optimist
leeft voor altijd voort in de harten van zijn
vrienden. 
Onze redactie biedt haar medeleven aan, aan
familieleden, vrienden en kennissen. 

Organisator laat al even in de kaarten kijken

WK Driebanden Dames in 2017 in Zoersel

Dat ze er in ‘Biljartcentrum De Ploeg’
een handje van weg hebben om biljart
bevorderende evenementen te organi-
seren, is allang geen geheim meer. Drij-
vende kracht Luc Sebreghts pakt ook nu
weer uit met een opmerkelijk initiatief.
Van 12 tot 15 mei zal in Sint-Antonius-
Zoersel het wereldkampioenschap drie-
banden voor dames plaatsvinden. En
dit op een niet-alledaagse, maar wel
unieke en stijlvolle locatie. De kapel van
het plaatselijke gemeentehuis zal er een
week lang het decor vormen voor dit
kampioenschap, waarbij de beste vrou-
welijke spelers van de wereld met el-
kaar de degens kruisen op vier tafels
van 2,84 meter. Al op 10 en 11 mei
2017, daags voor het officiële WK,
wordt er gestart met een zogenaamde
‘pre-competitie’, waarvan de opbrengst
integraal aan een nog nader te bepalen
goed doel zal geschonken worden. Die
pre-competitie zal trouwens worden ge-
speeld in een nooit eerder uitgegeven

formule. “Welke dat is, is voorlopig nog
een goed bewaard geheim”, grapt initi-
atiefnemer Luc Sebreghts. Voor BC De
Ploeg staat er veel op het spel. Het zal
er op aan komen het succes van de
‘Femina Belgian Open’ van 2013 te
evenaren, want ook daar tekenden de
organisatoren voor een vlekkeloze or-
ganisatie, met een schitterende omka-
dering en een recordaantal bezoekers.
Dat open tornooi werd trouwens ge-
wonnen door de Nederlandse Thérèse
Klompenhouwer, regerend wereldkam-
pioene en in dienst van BC De Ploeg.
Voor de organisatoren gaat het dus
naast titels en trofeeën ook in 2017 om
eer en glorie. Want noteren we bij de
Zoerselse club ook niet de naam van
Daniëlle Le Bruyn ? Pen de data alvast
neer in uw agenda, want geen enkele
biljartliefhebber mag dit belangrijke
internationale dames-WK missen.

Bart Van Reeth

Uitkijken naar wat wereldkampioene Klompenhouwer neerzet op het WK 2017,
in eigen huis. Foto: Dirk Acxe, www.billiardsphoto.com

NIDM

Blomdahl geraakt niet voorbij Leppens

De competitie van de Nationale Inter-
club Driebanden op Matchbiljart is am-
per drie wedstrijden ver en de kampi-
oen van vorig seizoen staat alweer met
vier punten voorsprong op kop van het
klassement. De Goeie Queue 1 dat
door omstandigheden die eerste drie
wedstrijden alvast op verplaatsing
speelde, lijkt ook dit seizoen weer geen
kind te hebben aan de concurrentie. De
mannen uit Oostmalle, met Frédéric
Caudron en Eddy Merckx in de voorlijn,
boekten tweemaal op rij een 2-6 over-
winning en sloten hun derde ontmoeting

zelfs met een droge
0-8 af. Zanzibar 1
en Deurne 1 zijn de
achtervolgers. Bij
Deurne liet kopman
Torbjörn Blomdahl
twee gelijkspelen op
rij optekenen. Het
meest opvallende te-
gen  Eddy Leppens
van Op De Meir 1.
In 22 beurten en met
een gemiddelde van
2,272, namen de
heren elkaars maat.
Bij de Leuvenaars
schittert dan weer de
nog steeds in vorm
verkerende Roland

Forthomme, die in zijn wedstrijd tegen
De Witte Molen 1 een moyenne van
2,173 neerzette en tegen Martin Horn
van BC Herentals 1 daar nog een schep
bovenop deed met 3,333. Bij de titel-
verdedigers  zagen we dit seizoen nog
geen echte uitschieters; de gemiddelden
blijven overwegend in de buurt van de
2,000, maar zoals eerder gezegd,
klokt De Goeie Queue steeds af met rui-
me winst. Het lijkt erop dat Forthomme,
de met voorsprong  te volgen man
wordt in het seizoen 2015-2016.
Bart Van Reeth  

Torbjörn Blomdahl schonk Deurne tot tweemaal toe een ge-
lijkspel en één keer winst.
Foto: Edmund Mevissen. Billiardsphoto.com

Met hoop op beterschap

KBC Gilde Hoger Op dwingt 
mediabelangstelling af

Op zijn website Biljart.Vlaanderen, kan
Kris Bostoen zijn geluk niet op, omdat
het biljart eindelijk nog eens de media
heeft gehaald. Anderzijds legt de ana-
list toch weer enkele pijnpunten bloot en
verwijst alweer noodgedwongen naar
het in gebreke blijven van de Konink-
lijke Belgische Biljartbond. Ook naar
BLOSO wordt in zijn blog gewezen, de
Vlaamse sportorganisatie, waarmee
vooralsnog geen echte relatie bestaat
en dat is enkel en alleen het gevolg van
een pertinente onwil om de bond te fe-
deraliseren. Wij geven graag de blog-
tekst van Bostoen, hieronder integraal
weer. Geen kritiek, maar stof om over
na te denken :

“Op 6 september 2015, ben ik uit mijn
luie zetel gevallen. Niets te maken met
een betoging noch met het beeld van
een aangespoelde walvis, maar biljart
op TV, zowaar ! Met felicitaties en dank
aan Didier Goethals, Johan Dewilde, Jo-
han Deneut, Kurt Deceuninck, en KBC
Gilde Hoger Op Kortrijk die het voor
mekaar hebben gekregen om onze
sport tijdens de nieuwsuitzending op
VRT onder de aandacht te brengen.
Fantastisch ! Knap ! Super ! Geen kri-
tiek : alleen de vaststelling dat eens te
meer de KBBB niet in beeld komt. Geen
enkele van de bobo’s is aan het woord
gekomen. Uit de mond van “oude rat-
ten” Raymond Ceulemans en Ludo Die-
lis horen zeggen wat ikzelf de dag voor-
dien aanhaalde was heus geen verras-
sing : alleen de bevestiging dat de nood
hoog is en dat de tijd dringt. Een woord
van (ijdele ?) hoop : mag ik hopen dat
het volgende initiatief niet meer in een
rusthuis moet doorgaan maar plaats
mag vinden in één van de BLOSO
sportcentra ? Hoewel, vanaf 1 januari
2016 wordt BLOSO het (Vlaams)
Agentschap voor de Sport”.

In 2013 zorgde Ludo Dielis nog voor
ruime mediabelangstelling met het
WK Driebanden, daarna bleef het al-
weer twee jaar stil

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com
http://www.herbergterheide.be
mailto:info@herbergterheide.be


PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Familie Ceulemans keert in stijl terug naar eerste klasse

“Het moest stoer en sexy zijn”

Het seizoen 2013-2014 was er eentje
om snel te vergeten voor Mister 100
Lier, dat in de Belgische competitie al ja-
ren uitkomt met het unieke familieteam
Ceulemans dat bestaat uit veelvoudig
wereldkampioen Raymond Ceulemans,
zijn twee zonen Kurt (50) en Koen(52)
en twee kleinzonen Peter (35) en Bart
(32). “De degradatie had nooit mogen
gebeuren en was een forse streep door
de rekening”, vertelt kapitein en uitbater
van het Mister 100-lokaal Kurt Ceule-
mans. “We eindigden op de tiende
plaats dat jaar, waardoor we barrages
moesten spelen. Die gingen verloren
waardoor we naar de tweede afdeling
zakten. Niemand die dit voor mogelijk
hield. Dat was geen fijn gevoel.” 
Vorig jaar speelde Mister 100 met de
vingers in de neus kampioen. “Met on-
ze Peter weer bij de ploeg, die drie jaar
samen speelde met Frédéric Caudron

en Eddy Leppens bij De Goeie Queue
in Zoersel, kregen we een heuse kwali-
teitsinjectie. Hij nam de plaats in van
Koen. Door werkomstandigheden kon
hij niet meer trainen en bood hij spon-
taan zijn plaats aan Peter aan. Maar hij
blijft wel onze supersub.”

Sexy promotiefilmpje
De terugkeer van Mister 100 in de
hoogste afdeling zal niet ongemerkt
voorbij gaan. De vijf Ceulemans blikten
vorige week een promotiefilmpje in.
“We wilden eens verrassend uit de hoek
komen”, zeggen de broers Bart en Pe-
ter, die het biljarten een jonger en mo-
derner aangezicht willen geven. “Het
moest stoer en sexy zijn. Met dit clipje
zijn we hierin zeker geslaagd. Hopelijk
trekt het ook nieuwe sponsors aan. Het
springt er vooral uit dat we vijf verschil-
lende karakters zijn: Bart is de speelvo-
gel, Peter staat voor zijn power en is het
explosieve type, Kurt voor zijn doorzet-
tingsvermogen: hij is een vechter en
geeft nooit op. Koen leeft dan weer van
de passie in zijn leven (lacht) en tot slot
‘bompa’ staat voor zijn professiona-
liteit.” Raymond Ceulemans is met zijn
78 jaar nog niet versleten. “Het is wat
meer met ups en downs. Ik kan nog al-
tijd klappen uitdelen maar zal af en toe
ook wel eens een lap rond mijn oren
krijgen. Hoe lang ik nog zal doorgaan?
Ik moet niet meer op lange termijn kij-
ken. Binnen twee jaar word ik tachtig,
maar de opvolging binnen de familie is
alleszins verzekerd.”

De familie Ceulemans, met biljartkoning Raymond Ceulemans (78), keert
na een jaartje tweede klasse meteen weer terug naar de hoogste afdeling.
En dat vieren ze met een opvallende video. 
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Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel. 0031-(0)206738470 - E-mail info@vandenbroekbiljarts.nl

Artistiek Biljart

Sterk trio toont haar kunsten 
in Snooker Pocket
Ook nu weer was het verschil in het
eindtotaal miniem. Walter Bax en Erik
Vervliet eindigden respectievelijk twee-
de en derde, maar een outstanding Eric
Daelman ging met de volle buit aan de
haal. Opmerkelijk alweer: de kloof tus-
sen de top drie en de achtervolgers. Het
is duidelijk dat de protagonisten nog
steeds van een ander niveau zijn, hoe-
wel we Patrick Vloemans en Marc Jans-
sen, die in Deerlijk niet deelnamen, toch
nog steeds tot geduchte concurrenten
blijven rekenen. De  62,80 % voor Ver-
vliet, 64,13% voor Bax en 66,40%
voor winnaar Daelman staken schril af
bij de 53,07% van Andreas Horvath.
René Diericks en Danny Van Schoor be-
haalden zelfs de 50% niet  en Johan
Grimon en Cock Ooms bleven op meer
dan 230 punten van de leider, die 498
punten uit 140 pogingen had geperst.
Is dit invitatietornooi van geen tel voor
de ranking, dan is het alleszins een goe-
de waardemeter voor het artistiek sei-
zoen dat nog jong is. 
Bart Van Reeth

Walter Bax krijgt dit jaar een erg 
sterke Eric Daelman tegenover zich. 
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Ook u kan deelnemen aan het unieke 5-Kegel spel

Francky Deconinck haalt EK 
naar ons land

Eind april 2016 wordt voor de eerste
keer de European Cup 5 Pins for Natio-
nal Teams georganiseerd. Dit kampi-

oenschap zal doorgaan in Herstal, na-
bij Luik. BC Herstalien verzorgt de or-
ganisatie. Vanuit de KBBB wordt er
geen ploeg afgevaardigd. Wel kan er
een ploeg afgevaardigd worden op ei-
gen kosten (inschrijving, verplaatsing,
verblijf). Om iedereen de kans te bie-
den deel te nemen aan dit indrukwek-
kend evenement, wordt iedere club de
kans geboden om een ploeg voorop te
stellen. Hier reageerden reeds 4 clubs
positief op. Er kan echter nog worden
ingeschreven tot uiterlijk 31 oktober
2015 bij Franky Deconinck. De organi-
sator kan u bereiken via  e-mail op
francky.deconinck@telenet.be. 
De ingeschreven teams spelen vooraf-
gaand aan de European Cup een boni-
ficatietornooi, waarvan de eerste twee
mogen deelnemen aan het feitelijke tor-
nooi. Als gastland mag België immers
twee combinaties afvaardigen in Her-
stal. De spelers die deel uitmaken van
de ploeg hoeven niet noodzakelijk lid te
zijn van de club die de ploeg inschrijft.
Men kan dus beroep doen op gastspe-
lers. Let wel : de opgegeven ploeg van
maximum 6 spelers moet wel in dezelf-
de opstelling deelnemen aan het EK. In-
dien dit niet zo is, verliest de ploeg zijn
recht op deelname aan het EK.

Stuwende kracht achter het 5-kegel
gebeuren, Francky Deconinck kijkt uit
naar de European Cup in 2016
www.billiardsphoto.com

De Biljart Ballen in België
per post ontvangen?

Neem contact op met 
Bart van Reeth

bart.van.reeth2@telenet.be

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

mailto:chris-verheyen@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
mailto:francky.deconinck@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

Zijn dit enkel geruchten?

Samenwerking KBBB en ADL2000 
is gespreksthema in het biljartmilieu

Jarenlang waren ze niet de beste vrien-
den. De Antwerpse afdeling van de Ko-
ninklijke Belgische Biljartbond en de
Antwerpse Drieband Liga (ADL2000)
organiseren elk hun eigen competities
en bekers, maar vissen al heel lange tijd
in dezelfde vijver. Op de ledenlijst van
de ADL2000 kom je nog raar of zelden
een naam tegen die je niet herkent uit
de spelerslijsten van de KBBB en vice-
versa. Zelfs toppers als Eddy Merckx,
Frédéric Caudron, Jef Philipoom, de
Ceulemansen, met Raymond op kop,
Marc Janssen en vul zelf maar aan, ver-
zorgen of verzorgden stuk voor stuk hun
‘stootje’ in de wekelijkse ontmoetingen
van de ADL2000. In een competitie die
enkel betwist wordt op 2,10 meter-bil-
jarts en waar punten te scoren zijn, mits
men onder de grens van 30 beurten de
wedstrijd uitmaakt, gaat het vooral over
prestige en zichzelf overtreffen in het
driebanden. In het Antwerpse draait de
geruchtenmolen over een nakende
samenwerking –zelfs een fusie, opperen
enkelen- inmiddels op volle toeren. Wij
menen dat een doorgedreven samen-
werking enkel een heilzaam effect kan
hebben voor het biljart en zijn overtuigd
van de broodnoodzakelijke bundeling
van krachten, om de toekomst ervan te
verzekeren. Hopelijk blijft het niet bij ge-
ruchten en slaan de tenoren van de res-
pectieve bonden écht de handen in el-

kaar. Voor wie de ADL2000 niet kent,
geven we graag hieronder de historiek
mee, zoals hij vermeld staat op de web-
site van deze op en top Antwerpse
bond.  
In de jaren 1977 en 1978 begonnen
enkele café uitbaters tornooien in te rich-
ten speciaal bedoeld voor "echte" drie-
band-spelers op "klein" biljart, wat in
Antwerpen en grote omstreken zoveel
betekende als spelen op biljarts met af-
metingen 2,10 m. op 1,05 m.
Graag noemen we de lokalen van het
eerste moment even op: Rood-Wit in
Berchem, ’t Achtkantje op de grens van
Antwerpen en Borgerhout, den Arrow
op het Stuivenbergplein, De Ploeg in
Schilde en Den Uil in Wilrijk.
Daar dit een succesvolle formule bleek
te zijn, kwam in 1980 het lokaal Select
uit Merksem er bij.
Onder impuls van Jos Deckers, die Cois
Huyssen, Paul De Block en Fons Verhae-
gen kon overhalen om samen te wer-
ken, werden er in 1983 plannen ge-
maakt om op meer regelmatige basis
tornooien te organiseren tussen verschil-
lende lokalen.
Paul De Block werd tevens de bedenker
van het originele logo van "ADL" en het
was ook bij hem thuis in de Jozef Ken-
neslei in Wilrijk dat de eerste officiële
zetel van ADL gevestigd was.
De vergaderingen met die mannen sa-
men wierpen vruchten af en een weinig
later werden er werkelijk tornooien ge-
speeld in de volgende cafés : Arrow –
Rood-Wit in Berchem - Rubenshof in de
Anneessensstraat in Antwerpen en ui-
teraard in Den Uil zelf.
Wat later kwamen daar ook nog de
Wilson in Borgerhout ( in die tijd nog bij
Stan Van Gulik, de latere voorzitter van
ADL 2000 ) en Onder den Toren in
Merksem bij.
In 1984 kwam dan in feite de grote
doorbraak. De ontstane vereniging
kreeg een naam: men probeerde het
eerst met ADLL, wat stond voor Ant-
werpse Drieband Liefhebbers Liga,
maar dat viel wat lang uit zodat uitein-
delijk werd gekozen voor "ADL", ge-
woon de afkorting van: "Antwerpse
Drieband Liga". Deze naam werd in fei-
te bedacht door Patrick Verbraecken die
toen ook op de vergaderingen aanwe-

zig was. Het Bestuur van toen was zeer
eenvoudig samengesteld: elke deelne-
mende cafébaas was automatisch be-
stuurslid. We kunnen vanaf dit moment
werkelijk spreken van een goede orga-
nisatie, want Jos Deckers, zeker de "dui-
vel-doet-al" van die tijd, hield zeer mi-
nutieus de uitslagen, punten en rang-
schikkingen bij van elke speler, want
vergeet niet , toen waren het gewoon
nog maar individuele tornooien die er
gespeeld werden.
Dan kwamen er stelselmatig nieuwe lo-
kalen bij die de eerste tijd even de kat
uit de boom hadden zitten kijken, maar
zagen dat het goed was. We noteren
hier het Breughelhof, de Concorde ,vlak
bij het vliegveld van Deurne. Verder nog
Den Bonten Os in Antwerpen, Tyfany’s
in Edegem, het Raadshuis in Borger-
hout, Ons Huis in Burcht, de General
Motors in Merksem, de Merode in Turn-
hout, In die Mane in Schelle en de
Sportman in Berchem.
Enige tijd later treedt ook de Rio in Sint-
Antonius-Zoersel toe, gevolgd door Ta-
verne Locarno in Zoersel.
Zo ontstaat dan stilletjes aan de vzw
"ADL" die met haar statuten onder de
doopvont wordt gehouden op 1 au-
gustus 1993 en officieel verschijnt in het
Belgisch Staatsblad van 14 oktober
1993. De oprichters worden aldus ge-
noemd: Deckers Jozef, Deckers Jaco-
bus, Van Gulik Constant en Preenen
Danny.
Het eerste "officieel" Bestuur van ADL
wordt dan als volgt samengesteld: Jos
Deckers als voorzitter, ondervoorzitter
Pol Daems, secretaris Robert De Busser,
schatbewaarder Stan Van Gulik en met
als raadsleden : Richard Renders, Ca-
mille Vanberghen, Pierre Merckx, Mar-
cel Gorremans en Charles Wollens.
Er werd ook voor de eerste maal een
superfinale gespeeld waar alle behaal-
de punten over het ganse seizoen voor
in aanmerking kwamen.
Het seizoen daarop kwam Jos Deckers
met een nieuw voorstel te voorschijn,
namelijk het inrichten van een ploege-
nachtervolging met 3 spelers. Dit werd
een succes zonder weerga, want liefst
56 ploegen schreven in.
In 1995 vond Jos Deckers het voor zich-
zelf dan raadzaam om de boog wat

minder gespannen te houden en werd
Stan Van Gulik verkozen als zijn opvol-
ger voor de functie van voorzitter van
ADL. Ondervoorzitter werd Cois Elsen,
maar in die functie nam hij, spijtig ge-
noeg, bijna onmiddellijk daarop ont-
slag wegens gezondheidsredenen. Ro-
bert De Busser bleef onvermoeibaar een
vlijtige secretaris. Als schatbewaarder
komt nogmaals de naam van Stan Van
Gulik te voorschijn, omdat die tijdelijk
een dubbele functie uitoefent. Raadsle-
den werden Huib Klink (feestbestuur-
der), Raoul Van der Velden (hulpsecre-
taris), Cois Pauwels (hulp-penning-
meester) en kort daarop ook Eddy Ver-
bert die ondervoorzitter wordt en tevens
voorzitter van het Comité en Vic Boyens
die de functie van public-relations waar-
neemt.
Er werd inmiddels ook reeds gestart met
een eigen tijdschrift dat uitslagen, klas-
sementen en allerhande wetens-
waardigheden vermeldt en met grote
gretigheid door velen gelezen wordt.
Het “ADL-Magazine" was geboren.
Nieuwe statuten komen er met het aan-
breken van het Millennium: het magisch
getal 2000 wordt aan de naam ADL
toegevoegd.
Ze dateren van 21 december 1999,
verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 25 mei 2000 en zijn dus nu nog
steeds in voege. De ADL2000 brengt in
het seizoen 2015-2016 liefst 70 teams
in stelling, onderverdeeld in 5 reeksen
van 14. Een team bestaat uit maximum
7 spelers, waarvan er bij elke wedstrijd
4 in actie komen. Verder valt er ook nog
wat te rapen in het ‘Kampioenschap
van Antwerpen’, de zogenaamde ‘be-
ker’, waarvoor dit seizoen 55 ploegen
zich inschreven. Ook de individuele
prestaties van spelers worden aan het
einde van elk seizoen beloond. De
ADL2000 houdt een erg overzichtelijke
en gebruiksvriendelijke website on-line;
www.adl2000.be. Wie op deze site
even rondkijkt merkt dat de voorzitter
luistert naar de naam Armand Mintjens,
die tevens ondervoorzitter is van het
KBBB Gewest Antwerpen. Is er dan toch
meer aan de hand, zoals de geruchten
doen vermoeden ?

Bart Van Reeth / Bron : ADL2000

Brengt Armand Mintjens de KBBB en
de ADL2000 dichter bij elkaar?
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Gewest Beide Vlaanderen – Beker van België driebanden

Johan Denoulet met fabuleuze set op Klein Biljart
In de eerste voorron-
de van het district
Zuidwestvlaanderen
voor de Beker van
België klein biljart
werd een match ge-
speeld tussen Johan
Denoulet (Kortrijkse
BC) en Dirk WIttev-
rongel (DOS Roese-
lare).  Na winst in
de eerste set voor
Dirk en in de twee-
de set voor Johan
moest er over winst
worden beslist in een

beslissende derde set.
Johan Denoulet liet zijn tegenstander
daarbij geen schijn van kans.  Dirk be-
gon de set met 2 caramboles en Johan
maakte er meteen 2 tegen.  In de twee-
de beurt miste Dirk en dan kende Johan
een ongekende bevlieging.  Met een
reeks van 15 punten maakte hij de set
uit. 17 punten in 2 beurten, een setge-
middelde van maar liefst  8,500 !

Frederik De Moor

Johan Denoulet in volle actie. De Westvlaming leverde een
topprestatie af. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

http://www.billiardsphoto.com
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.biljartcentrumdeploeg.beANTWERPENL.O.MarcVerhaegen-AnnDomTEL.03/2360609Liersesteenweg1182520Emblem%03/4891206ALLEDAGENOPENopdemeir@skynet.beVAN9U30TOT...Openalledagenvanaf10.30uur
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
http://www.adl2000.be
http://www.billiardsphoto.com


De Biljart Ballen, 19e jaargang, oktober / november 2015 pagina 20

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

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

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

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 

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

Derde divisie driebanden poule 2

Weinig succes voor BV Jorissen 2000
Aan het bezoek bij Markeer mts traffic
serves hield BV Jorissen 2000 een 6-2
nederlaag over. Henk Jorissen zorgde
voor de enige winstpartij. Ook de thuis-
wedstrijd tegen Samonda Die Haghe
ging met 3-5 verloren. In speelronde

vier eindigde het treffen in eigen huis
met Café ’t Valkennest in 4-4. Winst
was er voor Fred Hanjoel en Henk Joris-
sen. Een week later was men te gast bij
Nieuwe Gouwe BVE en werd met 5-3
verloren.

mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.hotelvanderweijde.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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Niels Feijen naar Mosconi Cup

Albin Ouschan wint de Eurotour 
9-ball in Leende
In de finale van de
Eurotour 9-ball was
de Oostenrijker Albin
Ouschan met 9-2 dui-
delijk te sterk voor de
Brit Imran Majid.
Hoewel de Neder-
landers Niels Feijen
(9e) en Nick van den
Berg (5e) geen podi-
umplaats wisten te
bemachtigen, deden
zij goede zaken op
de ranglijst. Feijen
blijft nummer één en
Van den Berg rukt op
naar plaats drie.
Niels Feijen verzeker-
de zich tevens als
eerste Europeaan
van deelname aan
de Mosconi Cup.
Ook Marco Teutscher
weet zich na deze
Eurotour onderdeel
van de Top 16 van
de belangrijkste Eu-
ropese poolranglijst. 

Uitslagen Nederlanders 
slotdag 
L16: Niels Feijen - Francisco Sanchez
Ruiz: 4-9 
Nick van den Berg - Alexander Kazakis:
9-8 
QF: Nick van den Berg - Imran Majid: 3-9 

Finale: Albin Ou-
schan (AUT) - Imran
Majid: 9-2.

Ranglijst Eurotour
per 04-10-2015 
1. Niels Feijen

2580 
2. Mark Gray

(GBR) 2250 
3. Nick van den

Berg 2210 
4. Albin Ouschan

(AUT) 2190 
5. Mario He (AUT)

2165 
15. Marco Teutscher

1905 
27. Marc Bijster-

bosch 1680 
35. Ivo Aarts 1610

Programma Topsport Pool
US Open (VS) 24-10 t/m 30-10 Feijen,
Van den Berg, Teutscher, Aarts 
Eurotour Treviso (ITA) 25-11 t/m 29-11
Feijen, Van den Berg, Bijsterbosch, Teut-
scher, Aarts, De Ruyter 
Mosconi Cup (VS) 07-12 t/m 10-12
Feijen + 4 nog niet bekend.

Winnaar Albin Ouschan. Foto: EPBF/DM

Nick van den Berg. Foto: Jan Rosmulder

District Noord-West Nederland

Finale hoofdklasse driebanden
Biljartvereniging Wieringermeer ’85 or-
ganiseert van 4 t/m 7 november de
districtsfinale hoofdklasse driebanden
klein van Noord-West Nederland.  De
partijen met een lengte van 40 caram-
boles worden gespeeld aan de Haven-
kade 1a in Middenmeer. 

Op woensdag en vrijdag is de aan-
vang gepland om 19.00 uur, terwijl op
zaterdag om 12.00 uur wordt gestart. 

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Maarten Barsingerhorn Ons Genoegen
2. A. Botman De Liefhebber
3. Sebastiaan de Bruin Kaper
4. Cees te Buck Ons Genoegen
5. Dick Entes De treffers
6. Gerard Lenting De liefhebber
7. Jaap Middelie Kaper
8. Jan Mosch Ons Genoegen
9. H. Pijnacker Prins Hendrik

10. Loek Valk Wie.mr. ‘85

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden competitie Frankrijk kozoom.com 22 okt
NK libre groot ereklasse Hattem biljart.tv 23-25 okt
Driebanden + 5 pins Frankrijk jeugd kozoom.com 30 okt – 1 nov
NK 47/2 ereklasse Rosmalen biljart.tv 6-8 nov
71/2 FFB in Lunel (Fr) kozoom.com 7-8 nov
Driebanden LG Cup Seoul kozoom.com 10-12 nov
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, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.

Tweede divisie driebanden poule 4

Twee teams van De Molen uit Reusel
aan de leiding

Kin Assurantiën – De Molen 3-5. Thuis-
speler Volkan Cetin zorgde voor de kort-
ste partij na 40 caramboles en 26 beur-
ten en dat betekende moyenne 1.538.
De Molen 3 – Kin Assurantiën 2-6. Nu
bleek Cetin goed voor 1.176. De Mo-
len – Teletronika 6-2. Kopman Erwin
Hens zette 1.333 en serie van negen in
de boeken. Wim van Dijck produceer-
de 1.142. Machielsen FA/Pressplate –
Biljartcentrum Goirle 2-6. Na 30 pogin-
gen had Luc Royberghs de 35 treffers
verzameld. De Molen 2 – Autobedrijf
Schrauwen 8-0. In Reusel maakte be-

zoeker Hans Snij-
ders een reeks van
tien. Kin Assurantiën
– Hazelaar 2 4-4.
Volkan Cetin was nu
goed voor reeks van
tien en gemiddelde
1.000. De Molen –
Machielsen FA/
Pressplate 8-0. Wim
van Dijck bleef met
1.176 als enige on-
der de 35 beurten.
Biljartcentrum Goirle
– De Molen 2 2-6. In
deze topper ging
Menno de Vries
0.777 onderuit te-

gen de 1.111 van Wil de Wit. De
Molen 3 – Setpoint 6-2. Kopman Dirk
Muylaert haalde uit met veertig treffers
na vijfentwintig beurten en dat leverde
fraai moyenne van 1.600 op. Het beste
gemiddelde van poule vier op dat
moment. Tegenstander Werner Ooijen
liet een mooi 1.120 noteren. Twee
teams van biljartcentrum De Molen uit
Reusel voeren de ranglijst aan na vijf
ronden. Het eerste team heeft de volle
tien punten. De Molen 2 staat daar één
punt achter en wordt met acht punten
gevolgd door biljartcentrum Goirle.

Dirk Muylaert van De Molen 3. Foto: Paul Brekelmans

In twaalf jarige Hans Kuijpers 
schuilt snookertalent

"Met de grote speeloppervlakte heeft
Hans weinig problemen, hij loopt rond
de tafel en bekijkt de situatie vanuit ver-
schillende hoeken" weet vader Corné te
vertellen. Hans zelf maakt kenbaar, dat
hij goed overweg kan met hulpstukken
en hierdoor de zaak goed onder con-
trole heeft. Zijn eerste kennismaking met
de biljartsport was met pool. Later is hij
overgestapt naar snooker. 
Mogelijk heeft het er mee te maken, dat
zijn vader snookercoach van de KNBB
is. 
"Wij zijn actief in jeugdopleiding en
dat gaat vruchten afwerpen. Zo hebben
we de groep jong oranje en de cadet-
ten, die we naarmate de vorderingen la-
ten doorstromen." 
De jonge Hans heeft zelfs al internatio-
nale ervaring. Hij speelde drie partijen
mee tijdens een interland met Neder-
land, België en Duitsland voor spelers
tot 14 jaar. Hij wist daar zelfs de eerste

confrontatie met winst af te sluiten. Het
potten van moeilijke ballen gaat hem
goed af. Zo heeft hij het Peter de Brie
onlangs aardig moeilijk gemaakt, door
deze bijna te verslaan. "De Brie stond
aan de kant zenuwachtig te lachen"
weet de trotse vader. Ondanks dat na-
tuurlijk zijn school het allerbelangrijkste
is, gaat Hans alles op alles zetten om
snel door te stromen naar het hoogste
niveau, de eredivisie. " Ik ben gestopt
met voetballen en ga veel trainen, dan
gaat het zeker lukken" Hoewel hij het
bij de senioren goed naar zijn zin heeft,
speelt hij toch het liefst met leeftijdgeno-
ten. "Je kan dan veel meer kletsen en
dat is gezellig. Maar bij de senioren
doe ik veel meer ervaring op" besluit
Hans. 
Op 24 oktober is in Maassluis een
KNBB jeugdsnookertoernooi en daar
zal de jonge Kuijpers zeker niet ontbre-
ken.

Met zijn twaalf jaar speelt hij al bij de senioren in de eerste divisie. Bij zijn
thuishaven Biljartcentrum De Distel in Roosendaal zijn ze dan ook erg trots
op hem. “Mijn club vroeg of ik de thuiswedstrijden met de groten mee wil-
de spelen. Dat vragen ze niet aan iedereen” vertelt brugklasser Hans Kuij-
pers met gepaste trots.

Foto Corné Kuijpers

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

Ton Boom 60 jaar lid Dibo/The City 

Bij aanvang van de topteamwedstrijd in
de eredivisie tussen Dibo/The City en

Etikon is Ton Boom
in de thuisbasis aan
Bergenvaarders-
straat 14015 in De-
venter in het zonne-
tje gezet. Dit naar
aanleiding van zijn
60 jaar lidmaat-
schap van de vereni-
ging. Boom zet zich
al die jaren in voor
deze vereniging en
de biljarters, zowel
op hoog als laag ni-
veau. Ton Boom
heeft als wedstrijdlei-
der meer dan 50
NK’s in goede ba-
nen geleid. Ook ver-
zorgde hij ontelbare
districtsfinales met
volle tevredenheid
van vele spelers.
Boom was jarenlang
het gezicht van het
bestuur van het
district en de laatste

jaren doet hij het rustiger aan, gezien
zijn leeftijd.

Foto: Henri Schoppers

Kader poule 6

De Maasoever ongeslagen 
op tweede plaats

De Korenmolen – BC Tegelen 6-2.

Johan van Zadelhoff bleef met honderd-
veertig caramboles na zes beurten aan
de goede kant van de score. De Maa-
soever – Verploegen Party- en Congres-
centrum 6-2. In café-zaal Biej Ton en
Marij te Kessel verzamelde kopman
Wim Strik de 140 treffers na negen po-
gingen. BC Tegelen – De Vriendenkring
2-6. Bezoeker Jo Megens stond na ne-
gen omlopen aan de finish van 110
punten. Verploegen Party- en Congres-
centrum – De Maasoever 2-6. Wim Strik
herhaalde zijn prestatie van een week
eerder. De Markt/De Onderbouw – BC
Tegelen 6-2. Maarten Broers behaalde
170 uit 9. De Maasoever – Korenmolen
5-3. Jan Liebregts bleek de snelste met
honderddertig caramboles na acht
beurten. BC Tegelen – Moira 2-6. Twee
partijen van zeven beurten voor de
gasten. Sven Nabuurs 240 en André
Meijer 160 lieten er geen gras over
groeien. De Maasoever staat in de kop-
groep met 21 punten na vier wedstrij-
den. BC Tegelen wacht met twaalf pun-
ten na vijf ontmoetingen nog op de eer-
ste zege.

Wim Strik van De Maasoever. 
Foto: Jan Rosmulder 

Kader poule 8

Guido Kauffeld in vorm 
bij VOP/De Witte Hoeve
VOP/De Witte Hoeve – Op de Klos 2-
6. In Venray verzamelde kopman Gui-
do Kauffeld zijn honderdnegentig ca-
ramboles 57/2 al na drie beurten. De
hoogste serie was 107. Voor de gasten
hoefde Marcel Angeletti tegen Yvo En-
gels ook maar drie keer van zijn stoel
voor de honderdtachtig treffers. Jean

Marie Schuijren behaalde 110 uit 9.
VOP/De Witte Hoeve – BC Maar-
land/Arrows Dakservice 8-0. Na een
reeks van honderd evenaarde Kauffeld
zijn eerdere prestatie. VOP/De Witte
Hoeve – Op de Klos 2 4-4. Met 38.00
moyenne stak Guido Kauffeld er weer
bovenuit.

Eredivisie topteam speelronde 3

Ook 't Ottertje na zes duels 
nog altijd zonder puntverlies 
In de eredivisie zijn
tot en met 10 okto-
ber zes wedstrijden
achter de rug. Twee
teams, 't Ottertje en
A1 Biljarts/De Vee-
markt, hebben nog
geen schade opge-
lopen. Op partijpun-
ten is de titelverdedi-
ger uit Doetinchem
koploper. 

't Ottertje – 
Dibo/The City
6-0 en 6-0
In het biljartcentrum
te Ottersum bleek Jos
Bongers met moyennes van 8.33 en
16.67 in het bandstoten veel te sterk
voor Dave Christiani. Bongers scoorde
een hoogste serie van tachtig. Micha
van Bochem en Martien van der Spoel
kwamen ook niet in de problemen te-
gen de hekkensluiter. 

A1 Biljarts/De Veemarkt – 
’s Lands Welvaren/Reedijk 
6-0 en 6-0
Frédéric Caudron had maar twee beur-
ten nodig na reeksen van 85 en 15.
Ook in de andere partij tegen Francis
Forton was het verschil groot: 100-12
(6). Michel van Silfhout besliste één du-
el eveneens na twee pogingen. Tegen
Gert-Jan Veldhuizen werd het 200-23 in
het 47/2. Raymund Swertz deed ook
een duit in het zakje. 

Etikon – Egbersbeek.nl/
Biljartcentrum Arnhem 
4-2 en 4-2
Jean-Paul de Bruijn stal de show in Ros-
malen. Hij miste de acquit om vervol-
gens de honderd caramboles bij de vol-
gende beurt bij elkaar te tikken. Ook in
de tweede ontmoeting was hij met hon-

derd uit drie en een serie van 92 nog al-
tijd in bloedvorm. De jeugdige Ferry
Jong behaalde twee zwaarbevochten
overwinningen op Harrie van den Boo-
gaard. Patrick Niessen boog beide ke-
ren voor Martijn Egbers. 

Topteam Berkelland – 
Benelux Biljarts/Snellen 
Horeca Service 4-2 en 2-4
Roij van Raaij presteerde het om de
tweehonderd treffers in het 47/2 vanaf
de opstoot te verzamelen. In de andere
ontmoeting met Guido Kauffeld had
Van Raaij maar vier pogingen nodig.
Eddy Leppens verloor beide keren in het
bandstoten van Wiel van Gemert. Ma-
rek Faus was eenmaal de beter van De-
mi Pattiruhu maar in de andere wed-
strijd revancheerde de bezoeker zich
dankzij een reeks van 109 in het 71/2. 

Horna De Vries Juwelier – 
BIOS/Blitz Optiek 2-4 en 4-2
Sam van Etten zette Peter Volleberg bei-
de duels opzij. George Kenter verloor
met 97-100 (12) en 68-100 (6) van Fa-
bian Blondeel. Germ Bot en René Tull
wisselden winst en verlies af.

Jos Bongers. Foto: Jan Rosmulder

Eerste klasse op 7 en 8 november

NK ankerkader 38/2 in Wijchen
Met slechts zes deelnemers wordt het
NK ankerkader 38/2 eerste klasse in
Zaal Verploegen aan Woeziksestraat
100 te Wijchen gehouden. Het vindt
plaats op zaterdag 7 en zondag 8 no-
vember. In deze klasse gaan de moyen-
nes van 18.00 tot 27.00. Het gevolg
hiervan is dat nummer zes Tonnie van
de Wetering op uitnodiging meedoet.

De partijlengte is 250 caramboles. Aan-
vang beide dagen om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Adrie Pols BC Goirle 27.02
2. Rob Pot 't Ivoor Groenlo 26.13
3. Folke Spakman De Harmonie 20.34
4. Ies ’t Mannetje Honky Tonk 20.69
5. Tom Temmink Zandweerd 19.03
6. Tonnie van de Wetering DOS '71 17.92

Kader beker

BC Tegelen redt het niet
BC Tegelen en BC Maarland 2 bleven
in de eerste ronde van de bekercompe-
titie voor kaderteams via 2-6 en 6-2 in
evenwicht. Opvallend was dat de thuis-
ploeg telkens verloor. In Tegelen won al-
leen Philip Dierijck van Peter Andries-
sen. De gastheren maakten toen maar

499 van de 650 caramboles. Op be-
zoek bij BC Maarland wist het viertal
van café-biljartzaal Van Tienen wel tot
winst te geraken. Op percentage ge-
scoorde caramboles plaatste de meest
zuidelijke ploeg zich voor de tweede
ronde.  

Eerste divisie topteam

Kofferweb.nl voert de ranglijst aan
Speelronde 2
Kofferweb.nl ontving Biljart Centrum
Arnhem en won met 6-0 en 4-2. In de
eerste confrontatie speelde Lyon Me-
gens in twee beurten naar een libre
overwinning. In de tweede wedstrijd
nam Gerrie van Eck het libre voor zijn
rekening en had slechts één poging no-
dig. Frank Vermeulen moest bij het
bandstoten Rudy Gerritsen een keer
voor laten gaan. 123 Biljarts/BV BCO
contra Topteam Almere eindigde in 2-4
en 4-2. De Hazelaar verloor het eerste
treffen met BIOS/Blitz Optiek 2 met 2-4
om vervolgens met 4-2 te winnen. Ver-
ploegen Party & Congrescentrum zag
de punten met twee keer 2-4 naar Top-
team Goirle/groothandel Nemeco
gaan. Frans van Hoeij zorgde bij de
gasten voor overwinningen bij het ka-
der en het bandstoten.

Speelronde 3
BIOS/Blitz Optiek 2 was niet opgewas-
sen tegen Kofferweb.nl en ging met 2-4

en 1-5 onderuit. Voor de gasten dubbel-
de Lyon Megens bij het kader. Topteam
Goirle/groothandel Nemeco verloor
thuis twee keer met 2-4 van Horna.
Adrie Pols zorgde voor een dubbele ka-
derwinst.  HWA Alblasserdam moest de
punten met 2-4 en 0-6 aan de bezoe-
kers 123 Biljarts/BV BCO laten. Jim van
der Zalm redde de eer door in vijf beur-
ten een kaderpartij van Ronald Fillippo
te winnen. Moira/Hartog Afdichtingssy-
stemen-versloeg De Hazelaar met 6-0
en 4-2. Robert Prakke speelde een libre-
partij in één beurt uit.

Ankerkader 71/2 ereklasse

Eindstand poule 
Wijchen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Demi Pattiruhu De Ram 7 21.05 114
2. Hans Klok Ellenkamp 6 32.21 138
3. Micha van Bochem 't Ottertje 2 16.10 75
4. René Tull BIOS 1 17.23 87
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Biljart Artistiek 1e klasse

Uitslag eerste GP 
Vlaardingen
Naam Pnt Pog           %
1. Johnny van Mill 220 166 41.904
2. Mark Janssen 218 168 41.523
3. Wilfrie Vermeer 218 177 41.523
4. Patrick de Haan 214 175 40.761
5. Robert van Veenendaal 209 172 39.809
6. John de Bruijn 187 177 35.619
7. Jean-Marie Limbourg 179 180 34.095
8. Pierre Scheers 178 177 33.904
9. Eric van Hoorn 170 181 32.380

10. Cock Ooms 164 186 31.238
11. Eric van Kampen 164 192 31.238
12. Walter Crols 158 189 30.095
13. Jan Jansen 115 189 21.904
14. Danny Molier 98 191 18.666

Wilfrie Vermeer en Patrick de Haan be-
haalden een persoonlijk record.

Tweede GP artistiek 1e klasse in Almelo

Robert van Veenendaal de beste
De tweede GP artistiek eerste klasse is
in Almelo een prooi geworden voor Ro-
bert van Veenendaal. Hij dankte zijn ze-
ge aan de slotdag. Voormalig koploper
Patrick De Haan viel toen terug al vestig-
de hij wel een nieuw persoonlijk record
van 229 punten. Van Veenendaal rukte
in de tussenstand na twee toernooien
op naar de tweede plek, direct achter
lijstaanvoerder Mark Janssen. Johnny
van Mil en Patrick de Haan bezetten po-
sities drie en vier in het algemeen klas-
sement. De derde en tevens laatste GP
is op 31 oktober en 1 november in bil-
jartcentrum De Molen in Reusel. Het NK
vindt op 21 en 22 november plaats in
café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen.

Naam Pnt Pog %
1. Robert van Veenendaal 253 167 48.19
2. Walter Crols 239 171 45.52
3. Mark Janssen 234 168 44.57
4. Jean-Marie Limbourg 231 168 44.00
5. Patrick de Haan * 229 175 43.61
6. Johnny van Mil 220 177 41.90
7. Eric van Hoorn 192 181 36.57
8. Wilfrie Vermeer 178 182 33.90
9. Danny Molier 161 190 30.66

10. Pierre Scheers 158 177 30.09
11. John de Bruijn 150 192 28.57
12. Cock Ooms 148 186 28.19
13. Remy Sleijpen 135 189 25.71
14. Jan Jansen 131 193 24.95
15. Eric van Kampen 102 191 19.42
16. André Renkens 83 195 15.80

Laatste GP 1e klasse op 31-10 en 1-11

Derde toernooi artistiek in 
biljartcentrum De Molen te Reusel
In biljartcentrum De Molen staan zeven-
tien deelnemers op de lijst, waarvan Ro-
ger Everaert buiten mededinging. Ze
zijn verdeeld in vier poules. De wed-
strijden beginnen zaterdag 31 oktober
om 10.30 uur en duren dan tot circa
21.30 uur. Zondag start ook om 10.30
uur maar dan is het einde omstreeks
19.00 uur. 
Aan Molenstraat 8b in Reusel staat veel
op het spel tijdens de derde GP artistiek
eerste klasse. De nummers één tot en
met drie van de Ranking na drie GP's
promoveren direct naar de ereklasse.
Het NK eerste klasse wordt gehouden
tussen de nummers vier tot en met elf, di-
rect na het toernooi in Reusel. De win-
naar van het NK eerste klasse promo-
veert ook naar de ereklasse. Kortom, bij
de derde GP wordt het nog heel span-
nend.  
De stand na 2 GP’s is als volgt en ran-
kingpunten staan achter de naam. 1.
Mark Janssen 31, 2. Robert van Vee-
nendaal 30, 3. Johnny van Mil 29, 4.
Patrick de Haan 27, 5. Jean-Marie Lim-
bourg 25, 6. Wilfrie Vermeer 25, 7.

Walter Crols 22, 8. Eric van Hoorn 20,
9. John de Bruijn 19, 10. Pierre Scheers
18, 11. Cock Ooms 14, 12. Danny
Molier 13, 13. Eric van Kampen 10,
14. Jan Jansen 9, 15. Remy Sleijpen 5,
16. André Renkens 2.
Poule A Plaats
1. Mark Janssen Beek
2. Roger Everaert * Aartselaar (B)
3. Eric van Hoorn Gouda
4. Remy Sleijpen Hulsberg
5. André Renkens Kerkrade
Poule B
1. Robert van Veenendaal Doetinchem
2. Walter Crols Turnhout (B)
3. John de Bruijn Ter Aar
4. Jan Jansen Almelo
Poule C
1. Johnny van Mil Almelo
2. Wilfrie Vermeer Deurne
3. Pierre Scheers Bellaire (B)
4. Eric van Kampen Poortugaal
Poule D
1. Patrick de Haan Purmerend
2. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
3. Cock Ooms Venlo
4. Danny Molier Vlaardingen

Kader poule 4

Wisselend succes Jan Brock Biljarts 
uit Beuningen
Apeldoornse Boys – HCR Prinsen 4-4.
Twee partijen onder de tien beurten.
Thuisspeler Gijs Mulder versloeg Paul
Wissink met 110-68 na negen pogin-
gen. Gast Brian ter Braak scoorde twee-
honderd keer in het 57/2 en hoefde
daar eveneens maar negen keer voor
van zijn stoel. HCR Prinsen – Pelikaan
Zutphen 4-4. Ter Braak stond nu met
200 uit 6 nog sneller aan de finish.
Teamgenoot Gerard ten Lohuis kwam in
Haarlo tot winst na honderddertig tref-
fers en negen omlopen. Voor de bezoe-
kers waren Rob Hargeerds via 110 uit
6 en René Paap middels 170 uit 9 ook
in goeden doen. Jan Brock Biljarts – Bil-
lardcafé De Veemarkt 5-3. Jan Lubbelin-
khof bleek in 't Sterrebos te Beuningen
met 110 caramboles na zes beurten de
snelste. Willemsen Bestratingen – HCR
Prinsen 2-6. Voor de bezoekers wonnen
Rob Pot 160 uit 6, Gerard ten Lohuis
130 uit 8 en Peter Heutinck 140 uit 9.
Zandweerd 2 – Jan Brock Biljarts 6-2.
Pavlos Karaberis liet er met honderd-
zestig treffers na zes beurten geen gras
over groeien. Martin Kruk behaalde

honderdtwintig uit negen. Jan Brock Bil-
jarts – Apeldoornse Boys 2-6. Roy van
Wietmarschen redde de eer tegen Gijs
Mulder: 110-84 (10). De ploeg van 't
Sterrebos uit Beuningen heeft vijftien
punten na vijf duels. 

Jan Lubbelinkhof van Jan Brock Biljarts.
Foto: Raymond Schothuis 

Van 6 t/m 8 november in Rosmalen

NK ankerkader ereklasse 47/2 
bij De Hazelaar
Biljartvereniging De Hazelaar organi-
seert van 6 t/m 8 november de natio-
nale finale ankerkader ereklasse 47/2.
Dennis Timmers van de organiserende
vereniging staat met een gemiddelde
van 26.51 als achtste op de deelne-
merslijst vermeld. De partijen met een
lengte van 250 caramboles beginnen
op alle dagen om 11.00 uur. Op zon-
dagmiddag 8 november staat om-
streeks 17.00 de huldiging door bonds-
official Piet Verschure gepland. Plaats
van handelen is Sportfoyer De Haze-

laar, T.M. Kortenhorstlaan 6 in Rosma-
len. Rinus Persons is wedstrijdleider.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Raymund Swertz De Veemarkt 52.41
2. Micha van Bochem Kaketoe ’80 36.03
3. Roij van Raaij Kamper BC 28.91
4. Gert-Jan Veldhuizen BV Gelre 28.40
5. Michel van Silfthout De Veemarkt 28.11
6. Sam van Etten Horna 28.05
7. Ian Krieken ’t Groene Hart 27,29
8. Dennis Timmers De Hazelaar 26.51

Kader poule 7

Lyon Megens in twee beurten 
aan de finish
BBG – Ames/Optiek van Gool/De Peel
4-4. Thuisspeler Marco Kivits verzamel-
de de 280 caramboles in het 57/2 na
acht beurten. De Hazelaar – VIOS/Van
Esch Biljarts 2-6. Bezoeker Roland Dee-
len 57/2 hoefde maar drie keer van de
stoel voor de 210 treffers. Zijn hoogste
serie was 162. DOS '71 – De Hazelaar
2 8-0. Tonnie van de Wetering scoorde
170 uit 4. Teamgenoot Bert Thoonen
bleek goed voor honderdtwintig punten
na acht pogingen. De Hazelaar 3 –
Wapen van Liempde/RegioBank 2-6.
Harold Megens redde dankzij een to-
taal van honderdtachtig de eer na ne-
gen omlopen. Ames/Optiek van
Gool/de Peel – 't Centrum 2-6. Ad van
Nunen vertrok met 110 uit 9 winst op
zak. De Hazelaar 2 – De Hazelaar 4-4.
Eric Dericks 200 uit 6 en Otto Exters
160 uit 7 hadden er zin in. 't Centrum –
VIOS/Van Esch Biljarts 0-8. Roland
Deelen bevestigde zijn goede vorm met
210 caramboles en zes pogingen.
Teammaat Henk Rosmulder verdiende
met 120 uit 9 ook een vermelding. BBG
– De Hazelaar 2 4-4. In Haarsteeg zet-
te Marco Kivits 40.00 moyenne op het
scorebord. De Hazelaar – Wapen van
Liempde/RegioBank 6-2. Alex Ulijn gaf
dankzij 220 uit 7 het goede voorbeeld.
De Vriendenkring 2 – Ames/Optiek van

Gool/De Peel 7-1. Eerste man Lyon Me-
gens was na een reeks van 122 na acht
omlopen aan de eindstreep van 230
punten. Gerard Willemsen haalde uit
via 160 uit 7. VIOS/Van Esch Biljarts –
De Vriendenkring 2 0-8. Megens zorg-
de voor een puike prestatie door 230
caramboles neo 57/2 na maar twee
beurten. Zijn hoogste serie was 147.
Teamgenoot Theo Geijbels bracht 160
uit 8 in de boeken. Moira Lith – De Ha-
zelaar 2-6. Alex Ulijn bleef namens de
gasten aan de goede kant van de score
na 220 uit 7 en serie van 139. De Ha-
zelaar 3 – DOS '71 7-1. Walco van de
Ven bleek goed voor honderdveertig
treffers na acht beurten.

Lyon Megens. Foto: Jan Rosmulder
Derde divisie driebanden poule 8

Peter Wolters van BC Tegelen
maakt indruk 
Van Melis met de grootste zorg – BC Te-
gelen 3 6-2. Michael Gertzen redde via
1.029 en serie van zeven de eer. Go-
rissen Furniture – BC Tegelen 6-2. Voor
de gasten reikte Peter Wolters tot 35 uit
35. La Plaza 2 – Bax Totaalrecreatie 1-
7. Peter van Houwelingen had aan
0.911 onvoldoende want Edwin van
Woerkum behaalde 1.029. BC Tegelen
– BC Tegelen 2 6-2. Peter Wolters is
goed in vorm gezien de 35 treffers na
26 pogingen en een moyenne van
1.346. Daarmee evenaarde hij het sei-

zoenrecord van Van Houwelingen. Wol-
ters staat na vier wedstrijden op een al-
gemeen moyenne van liefst 0.937 ter-
wijl hij met 0.657 is begonnen. John
van Tienen speelde 0.897 op zijn eigen
matchtafel. De Molen 4 – La Plaza
Hoensbroek 3 4-4. Wil de Wit is het
met 0.897 en serie van negen niet ver-
leerd. De Bandstoters – BC Venlo 6-2.
Bahadir Ozturk was in 't Caves te Win-
telre de beste met 30 uit 34 en dus ge-
middelde 0.882. La Plaza Hoensbroek
3 – BC Tegelen 3 6-2. Voor de bezoe-
kers haalde Michael Gertzen uit met
1.250. Na vijf ronden staat Bax Totaal-
recreatie met zeven punten aan de lei-
ding en zijn de verschillen zodoende
erg gering.

Peter Wolters van BC Tegelen. 
Archieffoto Huub Leijendeckers 
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