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Jean van Erp verdedigt titel in achtertuin

KNBB Biljartpoint Masters
in Berlicum 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

Frank Dekkers
Mosasingel 23

5247 JP Rosmalen
tel.: 06 13782914

e-mail: frankdekkersbiljarts@ziggo.nl
www.frankdekkersbiljarts.nl

Servicepunt en verkoop
Zilverenberg 29

5234 GL Den Bosch
uitsluitend op afspraak

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

Van 14 t/m 17 januari staat multicultureel centrum Den Durpsherd in Berli-
cum volledig in het teken van de KNBB Biljartpoint Masters 2016. Na de
twee succesvolle jaren in Kaatsheuvel zijn de organisatoren nu neergestre-
ken onder de rook van ’s-Hertogenbosch. Regerend nationaal kampioen
Jean van Erp, die in Heeswijk woont, kan zijn titel vlakbij huis verdedigen.

Tijdens dit jaarlijkse hoogtepunt van het
driebanden komt de absolute vaderland-
se top naar het Brabantse dorp. Onder
hen, regerend wereldkampioen bij de
dames Therese Klompenhouwer, drie-
voudig wereldkampioen Dick Jaspers,
wereldkampioen bandstoten Jean-Paul
de Bruijn, Europees kampioen bij de
jeugd Glenn Hofman en natuurlijk
Nederlands kampioen Jean van Erp. De
organisatie, Biljart Evenementen Neder-
land, verwacht ook deze keer weer volle
zalen. Gedurende vier dagen worden

door Kozoom wereldwijd alle partijen
live via internet uitgezonden. Op zondag
zendt NOS Studio Sport beelden uit van
de finale. Vorig jaar waren tijdens deze
samenvatting 1.400.000 kijkers aan de
buis gekluisterd. 
Op donderdag 14 januari om 10.45 uur
zal burgemeester Jan Pommer het evene-
ment openen. Direct om 11.00 uur gaat
de eerste ronde van start met Dick Jas-
pers tegen Roland Uijtdewillegen en Jean
van Erp contra Kay de Zwart. 

Lees verder op pagina 3
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NK driebanden 2016
14 t/m 17 januari

Toegang 
gratis

Den Durpsherd
Kerkwijk 61, Berlicum

www.biljartevenementen.nl
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Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2016 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2016 !

Wij w
ensen u een 

heel fijn
 en gezond

Distric
t

Midden-Brabant

KNBB

Recreanten-

biljartvereniging

BV Carambole

Waalwijk

District’sHertogenbosch e.o.wenst u allen in ons 75jarig jubileumjaar een sportief maar vooral gezond 2016 toe!

District 
West Brabant

wenst iedereen
een gezond

2016

District 
Dordrecht

wenst iedereen

een gezond en
sportief

2016

District 

Noord-West

Nederland

Fijne feestdagen en een gezond 2016
Biljartcentrum’t Hartje van OosterhoutDe Braak 314901 JL Oosterhout0162-463759

Wij wensen u 

een goed 2016

District 

Zuid Limburg

District
Oss

wenst ueen sportief2016 toe!

Wenst alle leden vol vreugde,

vrienschap, gezond, sportief 

en succesvol 2016 toe.

www.kozoom.com

Een gezond 

biljartjaar en veel 

speelplezier wordt u 

toegewenst door het 

bestuur van het 

district R
otterdam

 wenst iedereen

een top(score) 

jaar!

Evenementenshop.comKNBB
Sectie Driebanden

http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com
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Het volgende
nummer 

verschijnt
27 januari

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 20 januari

Vanaf 1 september 2015

Ingrid Bijmolt en Manuela Mulderij 
uitbaters De Veemarkt in Doetinchem

Vanaf de start van het huidige biljartseizoen staan er twee nieuwe gezich-
ten achter de bar of in de keuken van café De Veemarkt aan Veemarkt 4
in Doetinchem. Ingrid Bijmolt en Manuela Mulderij namen toen het stokje
over. Voor Mulderij niet zo’n grote stap want zij werkte al zo’n vijf jaar in
De Veemarkt. Voor Bijmolt is de horeca nieuw want zij was dameskapster.
Het zijn vriendinnen en ook hun mannen zijn samen kameraden.

In De Veemarkt staan vier matchtafels,
zes kleine biljarts en in de rokersruimte
één pooltafel. Het biljartcentrum is dan
ook een begrip in biljartend Nederland.
De biljartsport wordt er van hoog tot
laag niveau beoefend. Zowel klassiek
en driebanden. De twee dames laten in
het seizoen het biljarten dan ook cen-
traal staan. Evenementen worden inge-
past en buiten het seizoen geldt dat om-
gekeerd. Ingrid en Manuela willen aan
het biljarten een eigen gezicht geven.
Soms wat strenger, soms wat losser.
Meer verzorgend dus meer zorg beste-
den aan de klanten en een uitgebreide-
re menukaart. Een huiselijke sfeer is het
uitgangspunt en na het biljarten is er
nog tijd voor gezelligheid. Het is flink
aanpoten voor de twee dames. Van vrij-
dag tot en met zondag staan ze samen
in de zaak. Doordeweeks wisselen ze
elkaar af. 

De openingstijden
Maandag 12.00 – 00.00 uur
Dinsdag 11.00 – 00.00 uur
Woensdag 12.00 – 00.00 uur
Donderdag 12.00 – 00.00 uur
Vrijdag 12.00 – 01.00 uur
Zaterdag 10.00 – 01.00 uur
Zondag 10.00 – 20.00 uur

Ook over de toekomst is al nagedacht.
Hun droom is om over 1 tot 1,5 jaar in
het pand ook een bed and breakfast te
beginnen. Dat geeft de biljarters de
kans om te blijven overnachten want
daar is veel vraag naar. Het terras blijft

vooralsnog ongewijzigd. De Veemarkt
is op Facebook actief onder de naam
Café de Veemarkt. De vereniging is
daar te vinden als Biljartvereniging De
Veemarkt. Ook zijn de biljarters actief
op de site www.deveemarkt.nl .

Vlnr: Manuela Mulderij en Ingrid Bijmolt

Rolstoelbiljarten libre

Henk Ras terechte Nederlands 
kampioen bij JBGB in Den Bosch 

Na de poulewedstrijden op de zater-
dag, waren er drie poules gevormd om
de finale te spelen. Een voor de plaat-
sen 9 tot en met 11, plek 5 tot en met 8,
en de finalepoule. In de strijd om de ne-
gende positie was Frans van Buel dank-
zij zijn percentage gemaakte carambo-
les succesvol. Hij liet Henry de Moey en
Murat Gerçek achter zich. In de strijd
om plaats vijf was  de jongedame My-
lene Pijpers één van de spelers. Zij be-
gon heel goed aan de zondag door Ru-
dy Rousseau te verslaan in 26 beurten.
Rinus Heijink scoorde in deze poule een
serie van veertien en dat leverde hem
een mooie tegoedbon op want dat was
procentueel de hoogste serie. Pijpers
bleek ook uit het goede hout gesneden
te zijn, en versloeg Jan Zagers na 20
pogingen. Heijink verzekerde zich in
zijn derde partij van de eerste plaats in
zijn poule en tevens van de vijfde plek
in de totaalstand, door Mylene Pijpers
te verslaan in 29 beurten. Pijpers kan
terugkijken op een mooi toernooi en ein-
digde op een tweede plaats in de poule
en dus een verdienstelijke zesde positie
in het eindklassement.

Finalepoule
Er was een echte finalepoule. Hierin za-

ten Joost Polak, Henk Ras, Roger Kuiper
en Jan Versprille. Het beslissende duel
ging tussen Henk Ras en Joost Polak. Po-
lak kreeg geen vat op de ballen en hij
zag Ras de partij beëindigen in de
zestiende beurt: 56-23. Door deze over-
winning was Henk Ras uit Breda de te-
rechte Nederlands kampioen Rolstoel-
biljarten libre 2015-2016. Hij scoorde
honderd procent van zijn treffers in de
finalegroep. Joost Polak dus tweede en
Jan Versprille was goed voor het brons.
Hij zette met 3.04 het beste moyenne in
de boeken. Ook produceerde hij de
hoogste serie van de slotdag, namelijk
achttien caramboles. Verslag, ingekort,
met dank aan Jan Versprille.  
De gegevens van de zondag zijn als
volgt.
Naam Plaats Gem HS
1. Henk Ras Breda 2.47 10
2. Joost Polak Roosendaal 1.49 7
3. Jan Versprille Breda 3.04 18
4. Roger Kuiper Drunen 1.61 8
5. Rinus Heijink Gramsbergen 1.33 14
6. Mylene Pijpers Rijen 1.24 8
7. Jan Zagers Wernhout 1.37 6
8. Rudy Rousseau Terneuzen 2.37 15
9. Frans van Buel Kerkrade 1.90 17

10. Henry de Moey Hoek 1.39 7
11. Murat Gerçek Ottersum 0.67 4

In biljartcentrum JBGB werd voor de vijfde keer het Open NK libre rolstoel
georganiseerd. Na een mooi weekeinde met elf deelnemers kwam de na-
tionale titel verdiend op naam van Henk Ras uit Breda. Er werd met inter-
val gespeeld, variërend van 32 tot 80 treffers. 

Winnaar Henk Ras zit tweede van links. Foto: Jan Rosmulder

KNBB Biljartpoint Masters in Berlicum
Vervolg van de voorpagina

Zowel donderdag als vrijdag worden
de poulewedstrijden afgewerkt. Voor
zaterdag 16 januari staan om 13.00
en 15.00 uur de kwartfinales op het
programma. Om 19.00 uur volgen de
halve finales, waarna ballentovenaar
Jop de Jong een wervelende show zal
geven. Zondagmiddag om 13.00 uur is
de finale gepland. Naast topbiljart zal
het publiek getrakteerd worden op
show door middel van beeld, licht, ge-
luid en live optredens. Op zaterdag-
avond is er live muziek in de foyer.

Naast de acht beeldschermen in de
wedstrijdzaal zijn er twee beamerpre-
sentaties en worden de bezoekers
middels vier beeldschermen in de foyer
op de hoogte gehouden van uitslagen
en standen. Verder kan men daar op
een groot scherm ook de verrichtingen
in de wedstrijdzaal volgen. Kortom, een
biljartevenement om niet te missen.
De toegang is op alle dagen geheel
gratis. Speciaal voor de KNBB Biljart-
point Masters 2016 is er in deze krant
een acht pagina’s tellende uitneembare
special gevoegd, boordevol met infor-
matie, waaronder het wedstrijdschema.

NK vierde klasse libre in Leimuiden

Johan Knook al in voorlaatste 
ronde kampioen

Het is Johan Knook uit Fijnaart gelukt om
al in de voorlaatste ronde de nationale ti-
tel in de vierde klasse libre binnen te ha-
len. De West-Brabander had tot dan al-
leen in de vierde ronde, door remise,
aan Jordy Krempel een puntje moeten
afstaan. Met de winstpartijen op Theo
Greven, Frans Knuiman, Ad van Gerven
en Liesko Westerhuis erbij, stond hij bij
aanvang van ronde zes op het totaal
van negen punten. Frits Boshoven volg-
de op één punt achterstand. Toen Knook

ook nog Jan Kok aan
zijn zegekar bond en
Boshoven van Knui-
man verloor, was de
strijd gestreden en
kon de nieuwe kam-
pioen gefeliciteerd
worden. Er vielen al-
leen nog het zilver en
brons te verdelen.
Boshoven wist in de
slotronde de kampi-
oen te verslaan en
stelde dankzij een
beter moyenne en
het verlies van Knui-
man de tweede
plaats veilig. Als
troostprijs schreef Bos-
hoven de kortste partij

(20 beurten) en het hoogste algemeen ge-
middelde van 1.96 op zijn naam. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan Knook Real Biljartbal 11 1.84 11
2. Frits Boshoven Musketiers 10 1.96 18
3. Frans Knuiman De Treffers 10 1.86 12
4. Ad van Gerven Vrijthof libre 9 1.53 10
5. Jan Kok Onder Ons 6 1.89 20
6. Liesko Westerhuis Onder de Toorn 6 1.46 10
7. Theo Greven ABC 2 1.33 9
8. Jordy Krempel Centrum West 2 1.23 11

Vlnr: Frits Boshoven, Johan Knook en Frans Knuiman

http://www.deveemarkt.nl
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3e klasse libre Zuid 1

Hoogste trede 
Corné Klemans
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Corné Klemans ’t Raadhuis 10 2.67 20
2. John van der Sanden BSV 9 2.31 16
3. Rien Brouwers SVW 8 2.01 11
4. Sjaak van ’t Westende Windenburg 7 2.30 12
5. Frits de Jong Smerdiek 7 2.30 26
6. Hans Suijkerbuijk De Kaai 7 2.17 17
7. Gino Andriessen De Kastanje 5 2.05 11
8. Peter van der Male Graanbeurs 3 1.87 20

Directiewissel bij Capelle SPC

Bekende gezichten nieuwe eigenaars

De bekende uitbaters van Capelle SPC,
(voormalige Biljartcentrum Capelle) Roy
van Straalen en zijn vrouw hebben het
stokje overgedragen aan hun schoon-
zoon en dochter. René van Lier en Patri-
cia van Straalen beheren sinds 1 no-
vember deze prachtige locatie boven
winkelcentrum De Terp in Capelle aan
den IJssel. Roy en zijn vrouw blijven het
Tapasrestaurant onder het biljartcentrum
runnen.
René, die al meer dan 25 jaar actief is
in het snooker en pool, ging zes jaar ge-
leden in de zaak werken en leerde de

dochter van de baas
kennen. Toen vader
en moeder een stap-
je terug wilden
doen, was de keuze
door het jonge hore-
cakoppel snel ge-
maakt. Naast zijn er-
varing in de pool- en
snookerwereld wil
René graag meer
kennis opdoen en
betrokken raken bij
het carambolebiljar-
ten en zeker in het
driebanden. Bij Ca-
pelle SPC spelen di-
visieteams van de
eerste tot en met de

vierde divisie. De jaarlijkse Grand Prix
in Capelle aan den IJssel en als laatste
scherprechter voor De Masters is een
begrip geworden in de driebandenwe-
reld. Vooral de laatste editie in decem-
ber 2015 was een hoogstandje, naast
series van 19, 20 en 21 werden er erg
hoge moyennes gespeeld. Verder zijn
er in de locatie negen poolteams en zes
dartformaties actief in de competitie.
“We gaan zeker onze vleugels verder
uitslaan en zullen ons best doen om ook
het carambole biljarten hier naar een
hoger volume te brengen.”

Patricia en Roy. Foto: Ad Smout

Uitslagen Noord-West Nederland

Nat. voorwedstrijden 
Top klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Kees Jong Horna 7 42.42 188
2. George Kenter Horna 6 47.56 255
3. Willem Hummel KOT 4 34.20 150
4. Mike Hofland Musketiers 4 30.33 279
5. Rob Kok BCS 2 22.29 134
6. Wim Ooteman Horna 1 18.32 99

3e klasse driebanden groot NWN

Gerrit Schrijver 
nieuwe heerser
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit Schrijver De Liefhebber 12 0.45 4
2. Cor van der Zon De Liefhebber 9 0.33 5
3. Johan de Nijs De Liefhebber 8 0.34 4
4. Rob Jonker De Liefhebber 8 0.30 3
5. Flip Nijkamp De Liefhebber 6 0.32 4
6. Edwin Smit De Liefhebber 6 0.29 5
7. Leo Groot De Liefhebber 5 0.29 3
8. Arjen Sleutel KOT 2 0.23 3

Biljartregio Waa/Kaa

Peter Ypelaar kampioen
3e klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Ypelaar KOT 10 2.45 18
2. Frans van Dongen KOT 6 2.35 14
3. Cees van Wijk Kromme Keu 6 2.16 18
4. Anton Bouman Kromme Keu 4 2.19 23
5. André Branderhorst Kromme Keu 2 2.06 19
6. Drik Hoevenaar Kromme Keu 2 1.98 12

1e klasse libre NW-Nederland

Finale in Den Helder
Biljartvereniging Prins Hendrik organi-
seert van 7 t/m 9 januari de finale eer-
ste klasse libre van het district Noord-
West Nederland. De wedstrijden met
een lengte van 120 caramboles worden
gehouden aan de Industrieweg 26 in
Den Helder.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Patrick Sombroek Langedijk 6.14
2. Giel Pankras Carambole 4.90
3. Klaas Mastenmaker MBSVO 4.74
4. H. Pijnacker Prins Hendrik 4.58
5. Cor vande Heyden Turnlust 4.35
6. Marco Hink Langedijk 4.08
7. Richard Stoet BCS 4.03
8. Rob de Langen Turnlust 3.99

Open Drunens kampioenschap libre bij De Westhoek

Titel voor Christ Koreman  
Nadat op 21 en 28
november de voor-
wedstrijden van het
open Drunens kampi-
oenschap libre waren
gespeeld, kon men
zich op zaterdag 12
december opmaken
voor de finaledag.
Van de 23 deelnemers
hadden er nog acht
kans op de titel. Het
werd een spannende
dag, temeer omdat de
bovenste drie spelers
in het klassement de
nodige steekjes lieten
vallen. Frans Klijn, die
als grote kanshebber
de laatste finaleronde in ging, moest
buigen voor Christ Koreman. Door deze
uitslag verhoogde de spanning op de
andere tafel, waar Stephan van den
Heuvel en Frans Klijn duelleerden.  Het
was nu aan Frans Klijn om 82 van zijn
85 caramboles te maken en daarmee
de titel op te eisen. Dit lukte hem echter
niet. Na het nodige rekenwerk van
wedstrijdleider Dr. Kamp, kon Christ
Koreman als nieuwe kampioen worden
gehuldigd. 

Naam Pnt % moy % car
1. Christ Koreman 73.768 123.50% 93.95%
2. Stephan v/d Heuvel 73.176 121.10% 90.25%
3. Frans Klijn 70.916 106.47% 89.88%
4. Ad v/d Wiel 70.630 103.25% 89.47%
5. Chris Brouwers 69.290 121.02% 88.98%
6. Roy Snoeks 60.191 99.90% 77.41%
7. Henk Beerens 56.420 118.07% 80.70%
8. Edwin Tiebosch 56.062 100.25% 85.41%
9. Ton van Rixtel 55.600 103.22% 82.66%

10. Gerard Mandemakers 55.553 98.02% 85.92%

Christ Koreman. Foto: Frans van Bokhoven

In Memoriam Corrie de Ruijter-Heiblom
Een sympathiek persoon is ons ontval-
len, Corrie de Ruijter-Heijblom uit
Sprang Capelle werd op 1 september
2015 63 jaar. Jarenlang speelde Cor-
rie bij HMS in Sprang-Capelle en had
evenals haar man Christ veel plezier in
deze sport. Bij persoonlijke kampioen-
schappen of toernooien was Corrie
dikwijls present, ze had de lach om
haar heen. Helaas heeft ze een onmo-
gelijke strijd moeten leveren en deze
‘wedstrijd’ niet mogen winnen. We ver-
liezen in haar niet alleen een spontaan
biljartster en mens, maar ook moeten
de nabestaanden een lieve echtgenote
missen, een moeder en vooral een
oma. Een oma die trots was oma te
mogen zijn. Het verdriet is groot met
dit heengaan. Corrie overleed op 27

november en bleef tot het laatste moment thuis in haar vertrouwde omgeving
waar men afscheid kon nemen. De crematie vond plaats op 2 december, waar-
bij ze zelf had aangegeven dat een gift voor Stichting Tess, nog meer welkom
was dan bloemen. En dat was Corrie, denken aan andere mensen. ‘Dat mooie
herinneringen haar voor altijd levend zullen houden’, want immers, een geliefd
mens gaat nooit dood’.

Hoofdklasse driebanden West-Brabant

Piet van der Steen zegeviert bij 
De Ponderosa in Bergen op Zoom
Tijdens de districtsfi-
nale hoofdklasse
driebanden klein van
West-Brabant was
Piet van der Steen
niet te kloppen. Bij
de Ponderosa in Ber-
gen op Zoom won
de biljarter van WBV
al zijn partijen. Daar-
naast was hij goed
voor een serie van
dertien. Jack Matthijs-
sen bleef tot de fina-
lepartij in zijn kiel-
zog, maar ook hij
moest zijn meerdere
herkennen in Van der Steen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet van der Steen WBV 10 0.840 13

2. Jack Matthijssen Bellevue 8 0.701 5
3. Mark Reijnders Real Biljartbal 6 0.798 8
4. Johan Bosters De Kastanje 4 0.663 9
5. B. Bakkers ZBGG 2 0.729 6
6. Frank de Graaf ZBGG 0 0.718 8

Vlnr: Jack Matthijssen, Piet van Steen, Mark Reijnders

2e klasse libre West-Brabant

Piet Koolen van De Ram kampioen
In Sint Willebrord is Piet Koolen van bil-
jartvereniging De Ram kampioen ge-
worden in de tweede klasse libre van
het district West-Brabant. De biljarter uit
Nieuw-Vossemeer verzamelde tien pun-
ten, speelde het beste gemiddelde, de
kortste partij en maakte de hoogste se-
rie van 32. 

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Koolen De Ram 10 3.36 32
2. Ruud Waanders Bellevue 8 3.35 19
3. Simon van Noort Kruisstraat 8 3.19 20
4. Jan Mol Kruisstraat 8 2.66 23
5. Johan Heeren Baracuda 8 2.58 21
6. Cees Hopmans Bellevue 6 3.21
7. Arian Heeren De ram 4 3.30 23
8. Gradus Otto SVW 4 2.89 19 Piet Koolen. Foto: Peter van Dongen
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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

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.

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

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

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

in de indoorspeeltuin

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

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

Café D’n Inval

c.dewijs@kpnmail.nl 

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

mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@info@castlecity.castlecity.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
mailto:c.dewijs@kpnmail.nl
http://www.debiljartmakers.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
Allereerst wil ik een ieder een gezond,
sportief en gelukkig 2016 toewensen.
De laatste weken staan wij behoorlijk in
de publiciteit en dat heeft tot veel vra-
gen van leden geleid. Een veel gestelde
vraag betrof het ledenverlies, de opmer-
king was dan: “wij hebben helemaal
geen ledenverlies, wij hebben zelfs een
ledenstop”. Hier wil ik even op ingaan.
Wij hebben bij de KNBB 34 districten:
8 districten hebben inderdaad geen le-
denverlies maar 26 districten hebben
dat wel. Hadden wij in 2010 nog
25.000 leden, nu 5 jaar later hebben
wij er nog 23.000. Nu moeten wij el-
kaar ook niet de put in praten maar het
is wel tijd om met allen te trachten het tij
te keren. Daarom zijn er naar onze me-
ning initiatieven noodzakelijk om het le-
denverlies te stoppen. Wij als KNBB wil-
len daar graag een coördinerende rol
in spelen. Dat mag u van ons ook ver-
wachten want ik heb al eerder gezegd:
“de grootste bedreiging is niets doen en
alles maar over ons heen laten komen”.
Daarom zijn wij op de gedachte geko-
men om provinciale kampioenschappen
te gaan organiseren voor alle biljarters.
Dit initiatief vergt veel menskracht en in-
zet. De pilots in de provincie Noord
Holland en Brabant staan reeds in de
steigers. De inschrijving in Noord Hol-
land is al geruime tijd geopend maar
de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat
het aantal inschrijvingen nog niet is wat
wij ervan verwachten. Daarom doe ik
bij deze een beroep op een ieder en
speciaal op de uitbaters van de biljart-
lokalen om dit kampioenschap drieban-
den klein derde klas te promoten en te
trachten zoveel als mogelijk biljarters
hiervoor te enthousiasmeren. Deze kam-
pioenschappen kunnen voor iedereen
die deze sport beoefent of een warm
toedraagt van grote toegevoegde
waarde zijn. Meer wedstrijden, dus

meer lokalen, nieuwe tegenstanders,
kortere reisafstanden en naar wij hopen
meer deelnemers zodat de kampioen-
schappen nog uitdagender en spannen-
der worden. Zoals gezegd zijn er al
heel wat vrijwilligers bezig met de voor-
bereidingen en de organisatie van deze
kampioenschappen en bij deze wil ik
hen ook bedanken. Maar . . .  wij kun-
nen dit niet alleen: wij hebben daarbij u
als lezer van dit artikel hard nodig.
Daarom mijn oproep “schrijf in en doe
mee want u bent allemaal van harte
welkom. Of u nou wel of geen lid bent
van de KNBB!!! Wat wij wel ervaren is
het feit dat vooral in de dagcompetitie
(waar veel ouderen spelen) geen terug-
loop is maar juist een lichte toename
van leden is te bespeuren. Dit is abso-
luut een positieve trend. Dan wil ik nog
even terugkomen op de kledingvoor-
schriften. Momenteel is er al veel moge-
lijk, men hoeft niet in een zwarte panta-
lon en met gilet aan te biljarten maar
natuurlijk mag dit wel. Nu al mag er in
nette polo of shirt gebiljart worden en
de kleur van de pantalon is ook al jaren
geleden vrij gegeven. Er is nogal wat
ophef geweest over de jeans of spijker-
broek en de mooie vrije tijd schoenen
maar beste mensen, een mooie nette
spijkerbroek met een paar nette moder-
ne schoenen moet toch ook kunnen? Ze-
ker als wij de jongeren onder ons tege-
moet willen komen en van het oubollige
imago af willen zullen wij bereid moe-
ten zijn om te veranderen. Tegen de bil-
jarters van de collega bonden en die
biljarters die helemaal geen lid zijn van
een bond zeg ik nogmaals “doe mee en
laten wij met alle biljarters van Neder-
land hier een succes van maken”. 
Voor meer informatie kijk op:
www.provincialekampioenschappen.nl 

Jaap Labrujere.   Projectteam dopingpreventie gezocht
Om meer bewustwording over (on)be-
wust dopinggebruik bij de leden te be-
werkstelligen en daarbij in te zetten op
meer en betere preventieve maatrege-
len gaat de KNBB het project ‘Een scho-
ne afstoot’ uitvoeren. Dit project maakt
deel uit van een breder preventie actie-
plan onder de naam ‘Samen voor een
schone Sport’ waarbinnen wordt
samengewerkt tussen NOC*NSF, Do-
ping Autoriteit, KNBB, Fitvak, atletiek-
unie en KNVB.
Om het actieplan van de KNBB tot uit-
voer te brengen zoekt de KNBB naar le-
den voor een projectteam die zich
graag willen inzetten op het terrein van

dopingpreventie en voorlichting. We
zoeken een aantal personen uit de vol-
gende vakgebieden: 
• Juridisch
• Communicatie
• Gezondheid
• Data analyse
Het is een uniek project dat moet zor-
gen voor handvatten en informatie voor
andere sportorganisaties, maar bovenal
moet dit project zorgen voor meer be-
wustwording binnen de biljartsport. 
Heeft u tijd en de bereidheid om u als
vrijwilliger in te zetten voor deze maat-
schappelijke taak?
Beschikt u over kennis uit één of meer-
dere van de genoemde vakgebieden?
Meld u zich dan nu aan via
info@knbb.nl
Verwachte tijdsbesteding komt ge-
middeld op 1,5 uur per week
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Vacature
KNBB Bondsbestuur heeft op dit moment nog een vacature openstaan voor
penningmeester. Per juni 2016 komen er ook vacatures voor: Voorzitter en
secretaris. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich hiervoor melden bij:
directie@knbb.nl

Moyenneberekeningen
De laatste weken is er commotie ontstaan over het invoeren van de nieuwe moy-
enneberekeningen. In het kader van vernieuwing is hier breedvoerig overleg over
geweest en ook informatie over gestuurd maar als bestuurder dien je te allen tij-
de het voortschrijdend inzicht te laten prevaleren. Wij hebben daarom besloten
om hier nog eens goed naar te kijken en daar waar gewenst zullen wij dit in
overleg met de districten aanpassen. 

KNBB en Biljartpoint
Een vertegenwoordiging van de KNBB en BiljartPoint hebben (informeel) met el-
kaar gesproken. In dit positief verlopen gesprek is afgesproken de samenwer-
king als partners verder te optimaliseren. Zeer binnenkort gaan de partijen
weer aan tafel om een en ander  verder uit werken.

Communicatie & Social Media
medewerker (M/V) 
Wij zoeken een Social Media/communicatie topper voor de positionering van de
KNBB en haar disciplines pool, carambole, driebanden en snooker. 
Ben jij een communicatie expert op Social Media? Ben jij in staat om de vele facet-
ten van de biljartsport en recreatie om te zetten in communicatie acties? Wil je mee-
werken aan het professionaliseren van de interne en externe communicatie en het
vormgeven van de (online) communicatie strategie? 
Solliciteer dan naar de functie van communicatie & Social Media medewerker
KNBB! 
Werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
- Vergroten van de online zichtbaarheid door het schrijven en managen van content
op de verschillende websites en social media kanalen; 

- Coördineren van promoteams en events; 
- Ondersteunen van de ontwikkeling en inrichting van verschillende online platfor-
men; 

- Houdt zich dagelijks op de hoogte van alle organisatie-activiteiten en draagt zorg
voor bekendmaking hiervan; 

- Zorgt voor digitale, schriftelijke en telefonische beantwoording van onder meer vra-
gen van pers en leden; 

- Mede ontwikkelt en zorgt voor de realisatie en het beheer van promotiemateriaal. 
- Adviseert de directie/sectiebesturen over het communicatie beleid; 
- Zorgt voor de realisatie, verspreiding en redactie van persberichten, nieuwsbrieven
en andere publicaties en evalueert deze. 

- Doet ondersteunende sales/communicatie activiteiten voor projecten zoals de BCZ
en Card. 

- Ondersteunt de directie bij de organisatie en uitvoering van de toegewezen pro-
jecten en evenementen. 

Ben jij de juiste persoon voor de KNBB dan beschik je minimaal over de volgende
functie-eisen: 
- Afgeronde MBO of HBO opleiding in vakgebied(en) Marketing/Digital Marke-
ting/Communicatie/Sales; 

- Ervaring op het gebied van communicatie en sales en het creatief vertalen naar ac-
tiviteiten op digital en content marketing/communicatie gebied; 

- Ervaring in projectmanagement/werken van communicatie/ marketing; 
- Je bent een social whizzkid die zijn of haar creativiteit weet te vertalen; 
- Ervaren met web optimalisatie en marketing-en social media tools; 
- Representatieve en klantvriendelijke benadering zit in je DNA; 
- Beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden. 

De KNBB biedt jou: 
Bij de KNBB werk je in een klein en betrokken team in een hele moderne en aan-
trekkelijke kantooromgeving. Kantoororganisatie is samen met die van de Dartsbond
gehuisvest in Nieuwegein. Prima secundaire voorwaarden conform CAO Sport en
deze functie wordt ingeschaald op functieniveau 7. De vacature is beschikbaar van-
af januari 2016 op basis van 24 uur per week. 

Voel jij je aangesproken en wil je solliciteren? 
Stuur ons je CV en originele motivatie voor 13 januari naar: Willem La Riviere 
(directeur) via w.riviere@knbb.nl

®

http://www.provincialekampioenschappen.nl
mailto:info@knbb.nl
mailto:directie@knbb.nl
mailto:w.riviere@knbb.nl


De Biljart Ballen, 20e jaargang, januari 2016 pagina 8

Redactie: West Nederland 
Ad Smout
Marlies van Venrooij
Tel.: 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl

Redactie: Oost Nederland:
Jan Rosmulder
Tel.: 0493-320012
06-24945434
E-mail: j.rosmulder@chello.nl

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-843645
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Driebanden klein jeugd in Afferden

Michael Vink volgt Joey de Kok op 
als Nederlands kampioen

Vlnr: Joey de Kok, Michael Vink en Hans jr. Snellen. Foto: Jan Rosmulder
De tien deelnemers aan het NK drieban-
den klein jeugd waren verdeeld over
twee poules. In poule A bleek Joey de
Kok oppermachtig met de volle acht
punten en een kortste partij van 2.083.
Hans jr. Snellen eindigde evenals Lars
van de Mortel met vier punten maar
Snellen had een betere moyenne. In
poule B ging de eerste plaats met de vol-
le acht punten zoals verwacht naar Mi-
chael Vink. Hij werd op de tweede plek
gevolgd door Daan Glissenaar. In de
kruisfinale tegen De Kok was Glissenaar
kansloos gezien de 5-25 (22) uitslag.
Vink liet Snellen via 25-12 (21) achter.
Hans jr. Snellen legde even later beslag
op de derde positie in het eindklasse-
ment. In de finale zag Joey de Kok pro-
vinciegenoot Michael Vink als een speer

NK vijfde klasse libre bij De Ram in Roosendaal

Murat Gercek in rolstoel naar titel

Nadat Gercek in de eerste drie ronden
afgerekend had met Rob Elias, Ronnie
Kruit en Robert van Doorn, moest hij
een ronde later de eer aan Patrick van
de Pas laten. Zijn eerste plaats in de
rangschikking, die hij vanaf het begin
bezette, kwam hierdoor echter niet in
gevaar. Vervolgens werden Renate Jan-
sen en SVW speler Remco Koolen
slachtoffer van de prestatiedrift van Ger-
cek. Met tien punten en een veel beter
percentage dan de concurrentie kon de
latere kampioen aan de finalepartij te-
gen Jan Noorman beginnen. Alleen een
verliespartij met heel weinig carambo-
les en veel beurten kon zijn nationaal
kampioenschap nog in de weg staan.

De biljarter uit Ottersum liet het zover
niet komen en sloot met 45-35 winnend
af. Met een grote voorsprong in punten,
het hoogste percentage caramboles en
moyenne kan Gercek gehuldigd wor-
den als nieuwe kampioen van Neder-
land. Robert van Doorn behaalde met
veertien de hoogste serie. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Murat Gercek De Zwijntjes 12 1.45 13
2. Rob Elias RCN 8 1.02 7
3. Jan Noorman De Stille Kracht 8 1.32 9
4. Ronnie Kruit AG Swart 8 0.82 8
5. Patrick van de Pas Maasoever 7 1.00 8
6. Robert van Doorn ’t Fort 5 1.27 14
7. Remco Koolen SVW 5 0.94 7
8. Renate Jansen Scholtenhof 3 1.44 8

De Nederlandse titel vijfde klasse libre bij De Ram in Roosendaal is ten
prooi gevallen aan rolstoelbiljarter Murat Gercek. In het toernooi, dat met
variabel aantal caramboles werd gespeeld, sloeg hij een kloof van maar
liefst vier punten op drie volgers.

Vlnr: Jan Noorman, Murath Gercek en Rob Elias.
Foto: Peter van Dongen

Hans Eekels van SpecialSoftware laat
wedstrijdleiders niet in de kou staan
Meer dan 15 jaar geleden bracht Spe-
cialSoftware drie programma’s op de
markt ter ondersteuning van de wed-
strijdleiders bij de verwerking van bil-
jart-toernooien, -competities en -finales
Persoonlijke Kampioenschappen. Voor-
al PKspecial werd een groot succes en
tot op de dag van vandaag wordt dit
programma bij talloze biljartverenigin-
gen in Nederland gebruikt.
Het nadeel van dit soort “stand-alone
progamma’s” is echter dat er geen aan-
sluiting is op de beschikbare data bij de
bond. Dat betekent dubbel werk bij de
invoer van de spelersgegevens en daar-
na bij de verwerking van de resultaten.
Met de huidige stand van de techniek is
de oplossing een web based applicatie.
Voorbeelden hiervan zijn Kompsos, Bil-
jartPoint en BiljartProf. Met de komst
van deze applicaties besloot Special-
Software haar applicaties niet verder te
ontwikkelen. Het probleem momenteel
is echter dat de beschikbare web-appli-
caties nog niet alle functies in het wed-
strijdwezen ondersteunen.
Een belangrijke functie die ontbrak was
het automatisch genereren van roosters
in de teamcompetitie. In samenwerking
met BiljartPoint is door SpecialSoftware
een eerste versie van de RoosterGene-
rator ontwikkeld. Die versie werd vlak
voor de start van de competitie in 2015
aangeboden; het programma maakte
alle roosters aan, maar loste de conflic-
ten nogal “rucksichlos” op met als ge-
volg een zeer onevenwichtig resultaat in

de keren dat een team achter elkaar uit
of thuis moest spelen. BiljartPoint wilde
hiermee niet verder.
Hans Eekels van SpecialSoftware ging
er wel mee verder en ontwikkelde een
tweede versie van de RoosterGenerator
die een stuk efficiënter is en tevens de
mogelijkheid biedt om inhaalweken in
het rooster te plannen en uitwijkdagen
bij de teams op te geven. Via zijn web-
site: www.eekelsadvies.nl zijn het ge-
bruik en de kosten van dit programma
beschreven. Ook hier helaas nog steeds
extra veel werk bij de invoer, maar wel
een compleet rooster in Excel als resul-
taat. 

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

vertrekken gezien de 5-13 stand bij de
pauze na slechts zeven beurten. Na de
onderbreking werd het meer tactisch en
kroop De Kok tot 20-22 na 22 pogingen
zeer dichtbij. In beurt 23 voegde de ti-
telverdediger nog één carambole toe.
Vink besliste het duel toen met een slot-
serie van drie: 21-25.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Michael Vink De Gaard 12 0.925 7
2. Joey de Kok LBV 10 1.149 4
3. Hans jr. Snellen Amorti 6 0.717 5
4. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 6 0.534 4
5. Daisy Werdekker 't Centrum 4 0.540 5
6. Lars van de Mortel DAB 4 0.519 3
7. Dennis Engelen De Uitdaging 4 0.447 2
8. Bradley Roeten Jorissen 2000 2 0.453 2
9. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke 4 0.476 6

10. Silvy Glissenaar ABC ’t Töpke 2 0.393 2

Van 22 t/m 24 januari bij ‘t Tapperijke

NK eerste klasse
driebanden klein 
in Hoeven
In het weekend van 22 t/m 24 januari
wordt bij ’t Tapperijke aan de Sint Jan-
straat 15 in Hoeven de nationale finale
eerste klasse driebanden klein gehou-
den. Martin Slachter uit Hoogkarspel
staat met een gemiddelde van 0.905
als eerste genoteerd. Vooral uit het
oosten van Brabant gaat veel belang-
stelling uit naar René van Bokhoven, de
kastelein van De Karper uit Mierlo-Hout.
Met zijn 0.754 staat hij vierde op de
deelnemerslijst. Roosendaler Adrie van
Mechelen heeft de taak om de kleuren
van het district West-Brabant te verdedi-
gen. De partijen met een lengte van 30
caramboles beginnen op vrijdag 22 ja-
nuari om 15.00 uur. Op zaterdag en
zondag wordt om 11.00 uur begon-
nen. Biljartvereniging ZBGG is verant-
woordelijk voor de organisatie.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Martin Slachter De Wurf 0.905
2. Dorus Netten De Gooijer 0.785
3. Adrie van Mechelen Bloemenmarkt 0.763
4. René van Bokhoven Karper ’83 0.754
5. Herman Schiks Vriendenkring 0.737
6. Theo Rakhorst DTRC 0.736
7. Herman Belt Dóale Delle 0.701
8. Aad van Diest Rijnmond 0.681

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:twgrafisch@gmail.com
http://www.eekelsadvies.nl
mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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Vijfde klasse bandstoten Midden-Brabant

Ger van Veldhoven ongeslagen
Bij Biljartcentrum Roothaert in Tilburg
won Ger van Veldhoven al zijn partij-
en. Met het maximale aantal punten
kon hij als kampioen vijfde klasse
bandstoten van Midden-Brabant wor-
den gehuldigd.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ger van Veldhoven BVWG 12 0.833 10
2. Piet van de Griendt ‘t Vosje 10 1.048 7
3. Bert van den Hooff Borduurhuis.nl 8 0.823 7
4. Herman Vosselman Hofstede 6 0.736 8
5. Tiny van de Griendt Hofstede 4 0.570 5
6. Willie Coenen BVWG 2 0.349 3
7. Lenie Heesters BVWG 0 0.316 5Ger van Veldhoven

(Advertorial)

“Het is verbazingwekkend dat er nog mensen zijn die met ‘draaischijfjes’ biljarten”

Scorebord van Biljartcomputer
Met deze prikkelende tekst en foto hebben wij van Biljartcomputer op de face-
booksite van Biljarten Actueel een discussie uitgelokt. En…. het resultaat mag er
zijn: ruim 35 reacties:
Allereerst willen wij iedereen bedanken die een reactie heeft gegeven. Deze reac-
ties hebben wij zeer serieus genomen en het scorebord op enkele punten aange-
past. Verderop in het artikel komen we nog terug op deze reacties, maar eerst het
volgende:

Publiek
Nadrukkelijk willen wij het belang van publiek bij deze sport benadrukken: zoals ie-
dereen wel weet is de biljartsport sterk aan het vergrijzen. Wellicht beseft niet ieder-
een het belang hiervan, geen of te weinig publiek veroorzaakt een vicieuze cirkel:

Minder publiek => minder omzet => minder prijzengeld => minder startgeld
=> minder sponsors => minder adverteerders => geen “De Biljartballen” => min-
der publiciteit => minder nieuwe spelers => minder publiek

En… uiteindelijk geen toekomst!

Met het bovenstaande zijn we ondertussen al heel ver gevorderd! Ooit was de bil-
jartsport in Nederland heel populair en is nu gedegradeerd tot een sport die hoofd-
zakelijk door oudere mannen wordt gespeeld en een stoffig imago heeft gekregen.

Kan dit anders?
Ja, er zijn nog steeds landen waar de biljartsport razend populair is. In het bijzon-
der binnen Europa: Turkije en in Azië: Zuid-Korea.
Het is nog steeds een raadsel waarom de Nederlandse biljartsport zo ver is afge-
gleden. Wij hebben de beste spelers van de wereld in ons midden: bij Driebanden
maar ook bij Bandstoten. En ook bij de andere spelsoorten kunnen we heel goed
mee in de wereldtop.

Hier liggen kansen, die om de een of andere redenen nu niet benut worden!

Helpt een elektronische Scorebord?
Ja, een van de voorwaarden om de sport weer aantrekkelijk te maken voor het gro-
te publiek. Naast dat een elektronisch scorebord relevante informatie aan het pu-
bliek geeft, zijn er ook andere spelsoorten mogelijk:
Zoals “5Ball” en “Veertigen tegen de klok”. Daarnaast kunnen nog vele andere
spelsoorten ontwikkeld worden, met als doel het publiek te interesseren en nieuwe
spelers te lokken. 
En willen spelers “gefeliciteerd” horen aan het einde van een wedstrijd, dan maken
wij van Biljartcomputer dat ook mogelijk.

Wat is er op het elektronisch scorebord te zien?
Wellicht is het zinvol eerst maar eens uit te leggen wat er allemaal op het scorebord
te zien is en voor wie het bedoeld is:
• Links- en rechtsboven staan de namen en verenigingen van de spelers: omdat niet

iedereen een bekende biljarter is, is deze informatie relevant voor de toeschou-
wers. Daarnaast kun je zien wie aan de beurt is

• In het midden boven staat de spelsoort, relevant voor de toeschouwers
• Daaronder zie je de scores van beide spelers en het aantal beurten. Dit is overi-

gens de enige informatie die je op scoreborden met “draaischijfjes” ziet, relevant
voor spelers, toeschouwers en scheidsrechter

• Onder de horizontale lijn zie je links en rechts het aantal caramboles die de spe-
lers moeten maken, relevant voor toeschouwers, spelers en scheidsrechter

• Daaronder het gemiddelde van de spelers zoals zij tot nu toe spelen, hieruit kun-
nen de spelers zelf beoordelen of zij goed of slecht staan te spelen ten opzichte
van hun eigen gemiddelde

• Daaronder de hoogste serie, dit is mijn inziens de minst relevante informatie
• Links en rechts een zandloper met het percentage dat beide spelers tot nu toe ge-

scoord hebben. Hiermee kan de toeschouwer direct zien hoever beide spelers
met de partij al gevorderd zijn

• Tot slot midden onder “Voorsprong: 17”, dit is een berekening van hoeveel ca-
ramboles een speler voor of achter staat ten opzichte van zijn tegenstander. Dit is
als volgt berekend:

Op dit moment heeft de linkse speler 22 van de 34 caramboles gescoord, dit is
64% (zie zandloper). Als de rechtse speler ook 64% had gescoord, dan zou er 44
op het scorebord moeten staan ( 64% van 69). Hij heeft er al 61 gescoord, dus
heeft hij een voorsprong van 61- 44 = 17. 
De voorsprong of achterstand wordt tijdens de partij door de Biljartcomputer steeds
uitgerekend, dit is relevante informatie voor zowel spelers als toeschouwers.

Waarom al deze informatie?
Deze informatie is in eerste instantie bedoeld om de sport aantrekkelijker te maken.
Hierdoor kan iemand in één oogopslag zien wie tegen wie aan het spelen is, van
welke vereniging, hoe de stand van zaken is en bij welk spelsoort. Zoals hierboven
blijkt is bepaalde informatie bedoeld voor spelers en/of publiek en/of de scheids-
rechter.
Daarnaast wordt op de achtergrond door de Biljartcomputer de speelsnelheid bij
gehouden. Deze informatie kan gebruikt worden bij het plannen van een toernooi.

De Biljartcomputer is heel eenvoudig en logisch te bedienen. Zijn er echter spelers
die de voorkeur geven aan eenvoud, dan kunt u de informatie op het scherm redu-
ceren tot zelfs een scorebord met drie getallen (draaischijfjes).

Iets om over na te denken?
Willen we deze sport nog verder laten degraderen? 
Kunnen we niet iets leren van de Dartsport die in enkele jaren razend populair is
geworden en regelmatig een hele avond op TV komt en Biljarten slechts …… 
20 minuten per jaar! 
Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom een populaire voetbalspeler van 25 jaar
ruim € 300.000, = per week verdient en waarom er maar enkele topbiljarters in
Nederland van de sport kunnen leven?

Op- of aanmerkingen op dit artikel of ideeën om het tij te keren zijn van harte wel-
kom.

Biljartcomputer
info@biljartcomputer.nl
www.biljartcomputer.nl

2e klasse libre gewest Zuid 1 in Roosendaal
Ruud Waanders slaat bij De Ram in slotfase toe

De gewestelijke finale tweede klasse libre
van Zuid 1 heeft Roosendaal een span-
nend en sportief weekend opgeleverd. Bij
De Ram aan de Kalsdonksestraat 135,
waren er na vijf ronden nog steeds vier
kanshebbers op de titel, die ieder acht
punten achter hun naam hadden staan.

Thuisspeler Piet Koolen, Ruud Waanders,
Aloys van de Bunder en Maarten van de
Ven hadden één verliespartij opgelopen.
De overige deelnemers volgden op zes
punten achterstand. Ruud Waanders ont-
nam in ronde zes Piet Koolen alle illusies
en won in negentien beurten met duide-

Vlnr: Piet Koolen, Ruud Waanders en Aloys van de Bunder
Foto: Peter van Dongen

lijke cijfers. Aloys van de Bunder had dan
wel meer pogingen nodig, maar wist toch
Maarten van de Ven van zich af te schud-
den. Ondertussen was dus duidelijk ge-
worden dat de botsing tussen Waanders
en Van de Bunder de beslissing moest
brengen. Waanders drukte meteen zijn
stempel op de partij en hield de regie in
eigen hand. De amper achttien omlopen
resulteerden in een 90-40 overwinning en
leverde hem de titel op en een ticket voor
het NK, dat van 19 t/m 21 februari in
Losser wordt gehouden. Piet Koolen stelde

door winst op Maarten van de Ven de
derde plaats veilig.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ruud Waanders Bellevue 12 4.07 47
2. Aloys van de Bunder Groede 10 3.43 24
3. Piet Koolen De Ram 10 3.05 32
4. Maarten van de Ven DKS 8 2.98 23
5. Simon van Noort Kruisstraat 6 2.80 19
6. Paul van Diem BC Goirle 4 2.90 23
7. Jan Mol Kruisstraat 4 2.76 17
8. Lee Nguyen ALM 2 2.61 15

mailto:info@biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.nl
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Ereklasse 71/2 en libre overgangsklasse 8-10 januari

Twee nationale finales in Afferden
Vereniging ABC ’t Töpke organiseert
van 8 tot en met 10 januari twee NK’s.
Dat betreft ankerkader 71/2 ereklasse
en libre klein overgangsklasse. Voor bei-
de toernooien geldt op vrijdag en zon-
dag een aanvangstijd van 11.00 uur.
Op zaterdag bij het 71/2 al om 10.00
uur en bij libre het gebruikelijke tijdstip
van 11.00 uur. Plaats van handeling is
Carpe Diem aan Hengeland 10a in het
Limburgse Afferden. 
71/2 ereklasse Vereniging Gem
1. Hans klok Ellenkamp 32.21
2. Dave Christiani The City/Dibo 26.66
3. Raymund Swertz De Veemarkt 22.70

4. Michel van Silfhout De Veemarkt 22.25
5. Demi Pattiruhu De Ram 21.05
6. Ferry Jong Horna 18.14
7. Jos Bongers 't Ottertje 16.27
8. Dennis Timmers De Hazelaar 15.02

Libre overgangsklasse
1. Mark Bakker BCO 38.74
2. Bas Reedijk De Posthoorn 34.47
3. Dennis Bouwhuis Rapiditas 30.94
4. R. van Gooswilligen De Veemarkt 30.00
5. Hans jr. Snellen De Ram 29.41
6. Rick Pot WBD 29.16
7. Sjeng Burhenne BC Tegelen 28.78
8. Frank Diederen BC Maarland 23.74

Eerste divisie topteam speelronde 6

Winst en verlies 
voor Goirle-groothandel Nemeco
Terborgse Wijncentrale/Veltins won
met 4-2 en verloor met 2-4 van Hektisch
Biljartschool/BV ’75. In de eerste libre
ontmoeting was thuisspeler Rogér
Schinning  in twee pogingen aan de
meet. Biljartcentrum Arnhem 2 verloor
de eerste confrontatie met Goirle-groot-
handel Nemeco (2-4). Maarten Broers
zag Adrie Pols in drie beurten de libre
zege pakken. De tweede wedstrijd
werd met 6-0 gewonnen. In Rosmalen
moest De Hazelaar Topteam Almere
met 2-4 voor laten gaan Jordy Kanters

kwam bij het libre maar één keer aan
tafel en maakte een serie van 130.
Martin Vreekamp speelde met 250 uit.
Eric Dericks zorgde voor kaderwinst.
De tweede botsing resulteerde in 3-3.
Jordy Kanters speelde in acht onderne-
mingen gelijk bij het kader en Paul van
de Wouw won het libre. Verploegen
Party & Congrescentrum bleef twee
keer met 4-2 voor op 123 Biljarts/
BCO. Bij de gasten zorgde Paul Witte-
man voor een dubbele winst in het
bandstoten.

Nationale kadercompetitie poule 2

De Ram verliest kostbare punten
Speelronde 10
De Ram verloor de thuiswedstrijd tegen
’t Groene hart met 3-5. Wilbert van
Dijke kwam ongelukkig uit de strijd en
verloor met één carambole verschil van
Mike Nijdam. Honky Tonk 2 en ’s Lands
Welvaren deelden de punten. De Post-
hoorn/RBS kreeg bezoek van 's Lands
Welvaren en won met 5-3.

Speelronde 11
’s Lands Welvaren moest met 2-6 de dui-
men leggen tegen HWA Hotel van Krim-
pen. Danny Walhout zorgde voor de
enige thuiswinst. Ook ’s Lands Welva-
ren 2 verloor in eigen huis met 2-6. De
Posthoorn /RBS was te sterk. Roland
van Geyt redde de eer. In Bergen op
Zoom kreeg Bellevue/F. van Giessel
Slijptechniek bezoek van titelkandidaat

De Ram en wist met 4-4 gelijk te spelen. 

Speelronde 12
In Roosendaal moest De Ram tegen
's-GBC de buit weer delen. Thuiswinst
was er voor Adrie Pols en Hans Snellen
jr. HWA Verhaar/BKS won de thuis-
wedstrijd tegen 's Lands Welvaren met
6-2. Jos Breas zorgde voor winst bij de
Zeeuwse bezoekers. 

Speelronde 13
’t Groene Hart moest in de ontmoeting
met ’s Lands Welvaren flink door het stof
en verloor met 0-8. Danny Walhout van
de gasten volbracht zijn missie in zes
beurten, hetgeen resulteerde in een mo-
yenne van 26.67. ’s Lands Welvaren 2
snoepte, door gelijk te spelen, een pun-
tje af van titelkandidaat De Ram. 

Driebanden klein 2e klasse

Ray Dibbets van acht naar één 
op NK in Almelo
De als achtste geplaatste Ray Dibbets uit
Grave stond na vier ronden op de twee-
de plaats, achter Armand Haveman en
voor John In de Braek. Alle drie hadden
toen zes punten. In sessie vijf gingen Ha-
veman en In de Braek beiden onderuit
en nam Dibbets de koppositie over. Ray
Dibbets rekende in de voorlaatste ronde
met 25-23 na veertig beurten definitief
af met John In de Braek. Fatih Ilgun had
toen met twee punten achterstand in-
middels de tweede plaats ingenomen en
ook Clemens Bargerink beschikte over,
weliswaar geringe, titelkansen. Dibbets
maakte in het afsluitende duel echter
geen fout en versloeg Armand Haveman
met duidelijke 25-13 (27) cijfers. De
kampioen realiseerde met 0.705 het
beste algemeen moyenne. De eer voor
de hoogste serie van acht deelde Dib-
bets met runner-up Ilgun. Nummer drie
Bargerink zette dankzij 1.470 de kortste
partij in de boeken. Helaas was men bij
BCA in Almelo niet in staat om een goe-
de podiumfoto aan te leveren. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 12 0.705 8
2. Fatih Ilgun De Hollandse Club 10 0.680 8
3. Clemens Bargerink Mos 8 0.575 6
4. John In de Braek Nazareth 8 0.535 6
5. Armand Haveman KBC 1911 6 0.671 5
6. Ramon Nagessar De Kroon 4 0.597 4
7. Ronald Pieper Texsaloon 4 0.574 7
8. Piet Kamp 't Vaartje 4 0.541 6

Ray Dibbets. www.knbb-oss.nl

Gewestelijke finale hoofdklasse driebanden klein N-W Nederland

Titels voor René de Rooij en Ron IJsselsteijn
Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. René de Rooij Sportrust 12 0.946 8
2. Maarten Bassingerhorn Ons Genoegen 10 0.981 10
3. Rob van Riesen Langrond 10 0.929 11
4. John Stavenuiter Carambole 8 0.950 8
5. Jac de Vries De Hoop 6 0.939 7
6. Jeroen van de Kuilen Waterland 4 0.790 6
7. Marcel van Delden BCO 4 0.713 7
8. Dick Entes KOT 2 0.711 8

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. IJsselsteijn ONA 9 0.947 7
2. Mario Smink Delft 7 1.026 9
3. Teus van Essen Posthoorn 6 0.920 8
4. Rajiv Verma De Pijp 4 0.876 7
5. Henny van Doorn ’t Fort 3 0.833 8
6. Cees Kanters HZO 1 0.663 7

5e klasse bandstoten district Het Sticht

Titels voor Patrick Kuipers en 
Willem Houthuijzen 
Eindstand afdeling Utrecht
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Patrick Kuipers Rappel 12 1.17 8
2. Johan Abels RCN 12 1.12 8
3. Jan Stomp Rappel 8 0.84 5
4. Andries Boekhout Korenbeurs 8 0.84 5
5. Sanne Maree Rappel 4 0.85 6
6. Leo Reinhard Noord Brabant 4 0.79 6
7. Paul Baars Rappel 4 0.73 7
8. Michel van Gemert Rapiditas 4 0.70 6

Eindstand afdeling ‘t Gooi
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Willem Houthuijzen Onder Ons 10 0.92 5
2. Willem van Ee Rapiditas 10 0.83 6
3. Frank Cools OGB 10 0.77 8
4. Eugene Stuik TOG 6 0.71 6
5. Steve van Ancum De Maarschalk 4 0.69 6
6. Tammee Cools-Smith OGB 1 0.52 7
7. Claas Kettenburg OGB 1 0.51 5

www.biljartevenementen.nl

De Masters live volgen in de loge
Zoals algemeen bekend is de toegang tot De Masters gratis. Iedere bezoeker kan
geheel gratis de wedstrijden volgen vanaf de grote tribune. Voor de editie van
januari 2016 bestaat er ook de mogelijkheid om een loge-plaats te boeken.
Deze plaatsen zijn beperkt beschikbaar en bieden een uitstekend uitzicht op de
arena. Op een verhoging worden hiervoor zitjes gecreëerd met vier stoelen en
een tafel. De kosten hiervoor zijn 25 euro per persoon per dag. Belangstellenden
kunnen reserveren per e-mail: duoprint@planet.nl.

Mitchell Schilders weer in actie voor het goede doel

Vrijdag 22 januari 2016 gaat Mitchell Schilders weer proberen om 55 uur te
biljarten voor het goede doel, de Stichting Zoëzo. De eerste wedstrijd start om
13.00 uur en de laatste carambole zal zondag 24 januari om 20.00 uur worden
gemaakt. De bedoeling van deze biljartmarathon is om zoveel mogelijk geld
op te halen voor de Stichting Zoëzo. Er kan op allerlei manieren geld worden
gestort en men kan zich als sponsor aanmelden.

De mogelijkheden zijn:
Biljarten tegen Mitchell (partij duur 60 min.) Bedrag € 25,00
Club van 100 Bedrag € 10,00
Sponsorbord voor bedrijven (naam op bord) Bedrag € 50,00
Afbeelding Logo en bedrijfsnaam op LED scherm Bedrag € 100,00
Boardingsponsor van Biljartarena Bedrag € 250,00
Per gewonnen wedstrijd Mitchell Bedrag € 2,50

Doet u mee?
Stuur een mail naar: info@franspelders.nl en vraag om een deelnameformu-
lier. Uiteraard is er ook de mogelijkheid vrijblijvend een bedrag te storten
voor Stichting Zoëzo. Rekeningnummer is NL88 RABO 0306.3682.18

Lokaliteit: Cafe de Molenvliet
Laageinde 30
5142 EH Waalwijk
Tel. 0416-334485

Naast de biljartwedstrijden zijn er nog diverse activiteiten zoals loterij,
entertainment en veel muziek. U bent van harte uitgenodigd op deze drie
dagen (vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 januari 2016)

De opbrengst gaat naar Stichting Zoëzo. www.stichtingzoezo.nl
Stichting Zoëzo vecht tegen AML kinderkanker en is opgericht ter 
nagedachtenis aan Zoë. Zij verloor de oneerlijke strijd nog voordat zij twee
jaar oud werd. Met uw hulp steunen wij onderzoek naar deze verschrikkelijke
vorm van kanker en proberen wij het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen
en hun ouders dragelijker te maken.

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.biljartevenementen.nl
http://www.debiljartballen.nl
http://www.knbb-oss.nl
mailto:info@franspelders.nl
http://www.stichtingzoezo.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Driebandenliefhebbers,
Brandenburg haar Europese titel bij de
dames en op een zeer succesvol NK,
met maar liefst 32 deelneemsters, legde
Klompenhouwer beslag op haar achtste
nationale titel. In de maand juli won zij
ook nog eens het prestigieuze Jennifer
Shim Memorial en was Dick Jaspers de
sterkste bij het Verhoeven Open, beiden
gespeeld in New York. Voor Jaspers
was 2015 toch al een mooi jaar, in
maart won hij de World Cup in Luxor
en na zijn tweede plaats bij de LG Cup
in Seoul was hij even later ook nog eens
de sterkste in Lausanne bij de plaatse-
lijke Billard Masters. Helaas was de la-
tere kampioen, Torbjörn Blomdahl, tij-
dens het WK in Bordeaux in de kwartfi-
nale te sterk voor Jaspers, waardoor de
Willebrorder het met een zesde plaats
moest doen. Dick Jaspers sloot 2015 af
op een derde plaats op de World Play-
ers Ranking.
Jaspers maakte in 2015 ook nog deel
uit van het succesvolle AEJ/Dallinga.
Het Zeeuwse dreamteam met Caudron,
Jaspers, Merckx en De Bruijn won alles
wat er te winnen viel. Zo werd de natio-
nale titel voor teams gewonnen, er werd
beslag gelegd op de KNBB beker (in
beide finales werd er gewonnen van
Pressplate/Machielsen fa) en in Istanbul
klopte de Zeeuwse formatie in de finale
om de Europa Cup het Franse Ander-
nos. 
2015 was ook het jaar van het afscheid
van Santos Chocron als voorzitter van
de sectie driebanden. Chocron heeft in
al die jaren veel betekend voor de drie-
bandensport in en buiten Nederland.
Henny Wezenbeek, Eric van Thiel en
Hans de Bruin zagen Bennie Deegens
en Paul Brekelmans toetreden tot het
nieuwe sectiebestuur. Na het eerste half
jaar kunnen wij als bestuur stellen dat
de start allesbehalve vlekkeloos was,
maar toch gaan we in 2016 vol ver-
trouwen en met veel ambitie door op de
ingeslagen weg. Zo nemen we actief
deel bij het tot stand komen van het
meerjarenbeleidsplan van de KNBB.
Samen met de secties Pool, Snooker en
KVC is de sectie Driebanden dan ook
betrokken bij de invulling en de tot-
standkoming van de toekomstvisie van
onze KNBB, waarbij er volop plaats is
voor een eigen invulling per sectie,
maar waar de onderlinge samenwer-
king tussen de secties hoog in het vaan-
del staat. Met betrekking tot de oplei-
ding van onze jonge talenten is er in-
middels een samenwerking opgestart
met KVC, dat hierin al een uitgewerkt
plan heeft liggen. Samen proberen we
de opleiding nog meer structuur te ge-
ven, waardoor we ook in de toekomst
internationaal ons woordje mee kunnen
blijven spreken. In 2016 gaan we sa-
men met onze bondstrainers, Raimond
Burgman en Patrick Niessen, de plan-
nen verder tot uitvoer brengen. 
We staan aan het begin van 2016 en
dat zal ongetwijfeld weer een mooi bil-
jartjaar worden. Over een kleine twee
weken (14 t/m 17 januari) staan de
KNBB Biljartpoint Masters alweer op
het programma. Als we de stichting Bil-
jart Evenementen Nederland mogen ge-
loven gaat het in den Durpsherd in Ber-
licum weer een waar biljartspektakel

®

Als U dit leest hebben we het jaar 2015
alweer achter ons gelaten en beginnen
we weer aan een nieuw jaar.
In de maand december van het afge-
lopen jaar hebben onze Nederlandse
vertegenwoordigers geen rol van bete-
kenis kunnen spelen op de belangrijkste
toernooien. Zo werd Dick Jaspers zesde
op het WK driebanden in Bordeaux en
in Hurghada moest hij zich tevreden
stellen met een twaalfde plaats in de
laatste World Cup van 2015. Ook Jean
Paul de Bruijn wist geen potten te bre-
ken in Bordeaux en Hurghada en heeft
op de wereldranglijst even wat stapjes
terug moeten doen. Ongetwijfeld gaat
hij in 2016 proberen zijn positie weer
te verbeteren.
In eigen land hebben we in de Eredivi-
sie medio december de eerste wedstrijd
van de terugronde achter de rug. Het
team MCR/de Uitspanning uit Barend-
recht sloot het jaar 2015 als koploper
af. In de overige divisies wordt ook vol-
op gestreden om de titel, waarbij de
teams die in 2015 nog niet zo uit de
verf kwamen in 2016 nog volop de
kans krijgen om hun positie op de rang-
lijst nog te verbeteren.
Op woensdag 9 december j.l. vond op
het Bondsbureau in Nieuwegein de sec-
tieraad plaats. Tijdens deze sectieraad
werd bekend gemaakt dat we vanaf dit
seizoen als sectie driebanden zelf onze
divisiekampioenschappen gaan organi-
seren en dus niet meer tijdens de Lands-
finale in Nieuwegein. In de derde en
vierde divisie gaan de kampioenen van
elke poule, via een tussenronde, strijden
om een finaleplaats. De kampioenen uit
de eerste en tweede divisie zijn recht-
streeks geplaatst voor het finaleweek-
einde. De finales zullen worden ge-
speeld op 11 en 12 juni 2016 in een
nog nader te bepalen locatie. 
2015, het werd een jaar waarin Jean
van Erp voor het eerst Nederlands kam-
pioen driebanden groot werd. Raimond
Burgman en Dick Jaspers wisten hun Eu-
ropese titel voor landenteams met suc-
ces te verdedigen. Op het W.K. in Vier-
sen behaalden Barry van Beers en Dick
Jaspers in dezelfde discipline voor
Nederland een bronzen plak. Therese
Klompenhouwer prolongeerde in

Paul Brekelmans

worden, waar U absoluut één of meer-
dere dagen bij aanwezig moet zijn. In
2015 vonden er vier rankingtoernooien
plaats, waarna de sterkste zestien spe-
lers een ticket voor de KNBB Biljartpoint
Masters 2016 hebben ontvangen. Na-
dat we in vier poules gaan starten, moet
het uiteindelijk tot een spetterende finale
gaan leiden op zondag 17 januari
waarbij de winnaar zich dan kampioen
van Nederland 2016 mag noemen.
Als we dan nog even snel langs de ka-
lender van 2016 lopen zien we dat er
met onze nationale competitie, de
KNBB bekercompetitie, de vier Grand
Prix toernooien, de divisiekampioen-
schappen,  de Ladies Cup, het NK da-
mes, het NK jeugd, de KNBB Biljart-

point Masters en het kampioenschap in
de Excellent- (A) en Hoofdklasse (B) al-
weer diverse leuke evenementen op on-
ze agenda prijken.
Wij kijken als sectiebestuur dan ook al
vol verwachting vooruit naar 2016 en
hopen U als deelnemer of toeschouwer
te mogen begroeten tijdens één van on-
ze evenementen.
Tot slot wil ik de redactie van de Biljart
Ballen bedanken voor de fijne samen-
werking en wens ik U allen, namens het
bestuur van de sectie Driebanden een
sportief en gezond 2016 toe.

Paul Brekelmans
Secretaris/vice-voorzitter
KNBB sectie Driebanden

Dave Christiani en Barry van Beers zorgen voor hoge series

Dick Jaspers claimt Grand Prix 
Capelle aan den IJssel

Dave Christiani had onderweg naar de
finaledag geschitterd met een serie van
21 en ging één keer van acquit met 19.
Niet alleen speelde hij tegen Frans van
Schaik in de kwartfinale uit in elf beur-
ten, maar daarna in de halve finale te-
gen Jean van Erp ook in veertien (40-
20). Kortom: Dave Christiani was klaar
voor het gevecht met Jaspers, die in de
kwartfinale Therese Klompenhouwer
versloeg met 40-26 in 25 beurten en
Barry van Beers in de halve finale met
40-35 in 20. Toen het er echt op aan-
kwam en de eindzege van de Grand
Prix op het spel stond, was de beste
Nederlandse driebander aller tijden
echter weer superieur. Hij bedwong zijn
tegenstander met een combinatie van
routine, zelfvertrouwen en grote kwa-
liteit. Dick Jaspers zette de finale naar
zijn hand en zegevierde met een marge
van een kleine tien punten.

Met die overwinning op zak, zijn twee-
de in een Grand Prix dit jaar en de eer-
ste plaats op de ranglijst, is Jaspers de
soevereine leider. Hij voert de groep
van zestien spelers aan die zich in deze
laatste Grand Prix plaatsten voor de
Masters.

Eindstand GP Capelle
Naam Moy HS R-pnt
1. Dick Jaspers 2.000 11 80
2. Dave Christiani 1.794 21 54
3. Barry van Beers 1.678 20 38
4. Jean van Erp 1.654 11 38
5. Raimond Burgman 1.453 8 26
6. Frans van Schaik 1.365 7 26
7. Martien van der Spoel 1.276 14 26
8. Therese Klompenhouwer 1.153 7 26
9. Jerry Hermans 0.979 6 16

10. Sander Jonen 1.128 7 16
11. Bert van Manen 0.956 5 16
12. Glenn Hofman 1.357 9 16

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – Hoge series, korte, snelle partijen en een win-
naar die zijn laatste stap op weg naar het WK maakte. Dick Jaspers won
de Grand Prix van Capelle aan den IJssel in de finale tegen Dave Christia-
ni (40-31 in 23), die één van de absolute smaakmakers was van het toer-
nooi. Maar hoe hij het publiek ook boeide met zijn prachtige series: in de
finale van het toernooi moest hij toch buigen voor Jaspers.

De finalisten Dick Jaspers en Dave Christiani. Foto: Stefan Osnabrug
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Torbjörn Blomdahl schittert met 
wereldgoud in Bordeaux

De overwinning werd met een donde-
rend applaus begeleid door een dui-
zendkoppig publiek, nadat hij de Kore-
aanse coming man Dong Koong Kang
in de finale had verslagen in de penalty-
serie (40-40, 2-1).
De 53-jarige Scandinaviër bleef ijzig
kalm toen de finalepartij naar de ont-
knoping ging en de twee spelers stre-
den om elke carambole. De strategie in
de finale was er vooral één van veel de-
fensief spel, weinig risico's, geen hoge
series en een net iets betere start van de
Koreaan, die rond de tiende beurt voor
het eerst een kloof sloeg (17-8) en on-
danks de korte opleving van Blomdahl
(8 en 4) het initiatief behield.
Toen de Zweed op een ogenschijnlijk
onoverbrugbare achterstand (37-22)
werd gezet en het publiek op zijn hand
kreeg, sloegen bij zijn tegenstander de
zenuwen toe. Dong Koong Kang miste
twee keer op belangrijke momenten,
maar finishte niettemin met twee en één
op 40-34.
Zoals al zo vaak op dit WK, met Marco
Zanetti en Dani Sánchez in de hoofdrol,
kregen de toeschouwers ook nu weer
een ongelooflijke nabeurt te zien. Blom-
dahl bleef onverstoorbaar: ,,Ik hoopte
dat de acquit goed zou uitvallen en dat
gebeurde'', zei hij later. ,,Daarna kon ik
het goed afmaken.''
De penalty's voor de winst en voor het
goud liepen buitengewoon gunstig voor
de Zweed. Dong Koong Kang maakte
de acquit, kreeg een redelijk maakbare
rondspeelbal, maar raakte zijn tweede
bal te dun, waardoor hij miste aan de
korte band.''
Torbjörn Blomdahl voelde zich op een
roze wolk. ,,De acquit is zo gemakkelijk
hier, het kon bijna niet meer mis gaan.''
Zijn tweede en winnende carambole
was spectaculair (kort-lang-lang), maar
was feilloos gespeeld.
De armen van de Zweed gingen wijd
omhoog, hij maakte diepe buigingen
naar het publiek en genoot minutenlang
van het applaus. Het contrast was zo
schril: op de stoel zat de geslagen Dong
Koong Kang, die een paar weken eer-
der in Seoul nog was beloond met een

hoofdprijs van 38.000 euro. Het tijd-
perk van Torbjörn Blomdahl, zo toonde
dit WK aan, is nog lang niet voorbij.
Zijn leidende positie op de wereldrang-
lijst wordt er alleen maar beter op. ,,Ze
kunnen nu nog meer op me gaan ja-
gen'', lachte hij met de trofee en de
bloemen van de winnaar als tastbaar
bewijs van een groot kampioen.
Torbjörn's laatste wereldtitel dateerde
van 1997, toen hij in Grubbenvorst de
finale won van de Nederlander Rai-
mond Burgman. Sinds die tijd verloor hij
vier finales, tegen Marco Zanetti, Frédé-
ric Caudron, Dani Sánchez en vorig
jaar tegen Sung-Won Choi. Maar na
het WK van 2015, dat met zijn organi-
satie en door de volle tribunes een ge-
weldig succes mag worden genoemd,
is er geen twijfel meer: Torbjörn Blom-
dahl zal nog jarenlang zijn stempel op
het mondiale driebanden drukken.

Eindstand WK in Bordeaux:
Naam Moy HS
1. Torbjörn Blomdahl 1.764 9
2. Dong Koong Kang 1.621 11
3. Eddy Merckx 1.940 15
4. Dani Sánchez 1.817 12
5. Tayfun Tasdemir 1.870 12
6. Dick Jaspers 1.792 10
7. Ruben Legazpi 1.616 8
8. Sameh Sidhom 1.146 19
9. Frédéric Caudron 1.611 11

10. Jae Ho Cho 1.475 11
11. Jae Guen Kim 1.355 8
12. Adnan Yüksel 1.244 10

Nieuwe wereldranglijst
Naam Punten
1. Torbjörn Blomdahl 442
2. Dani Sanchez 319
3. Dick Jaspers 299
4. Eddy Merckx 281
5. Tayfun Tasdemir 277
6. Marco Zanetti 224
7. Dong Koong Kang 187
8. Roland Forthomme 181
9. Hyung-Bum Hwang 174

10. Sameh Sidhom 173
11. Jae Ho Cho 170
12. Frédéric Caudron 157
25. Jean-Paul de Bruijn 100

Foto : Kozoom.com/Harry Van Nijlen

BORDEAUX – Op de hoogste trede van het WK podium stond de breed la-
chende Torbjörn Blomdahl, die na zo veel jaren eindelijk weer eens triom-
feerde op het hoogste mondiale niveau. De Zweed greep in het Palais des
Congrès in Bordeaux het wereldgoud, na zijn laatste die alweer dateerde
van 1997. De veelwinnaar en nummer één van de wereld was jarenlang
tevergeefs op zoek naar een nieuwe titel. Maar in de Franse wijnstad zet-
te hij eindelijk een nieuwe kroon op zijn al zo glansrijke carrière.

Joey de Kok naar titel op NK groot

ZEVENBERGEN – Het Nederlands kampioenschap driebanden groot voor
jeugd stond in het teken van de revanche. De Zeeuw Joey de Kok, die de
titel op klein biljart had verspeeld tegen zijn provinciegenoot Michael Vink,
ging op groot biljart wel met het kampioenschap aan de haal.
Joey de Kok stond in de finale van het
NK, georganiseerd door Amorti in
Zevenbergen, tegenover een verrassen-
de tegenstander. De Limburger Daan
Glissenaar was in de kruisfinale baas
over Michael Vink met 30-26 in 45
beurten. Michael Vink kwam als beste
uit de voorronden en was de voor-
naamste kanshebber om ook deze titel
op zijn naam te schrijven. De jonge
Zeeuw, die een goede vorm toonde,
verzaakte echter in de strijd om een fi-
naleplaats.
Joey de Kok voldeed wel aan de ver-
wachtingen en versloeg Hans Snellen jr
in de kruisfinale met 30-22 in 43 beur-
ten. Daarna trok hij ook de finale tegen

Daan Glissenaar naar zich toe en werd
hij gekroond met nationaal goud. De
Kok eindigde met 0.743 gemiddeld en
maakte een hoogste serie van vijf.
Michael Vink eindigde als derde op het
podium.

Eindstand
Naam Vereniging Moy HS
1. Joey de Kok LBV 0.743 5
2. Daan Glissenaar ABC t Topke 0.479 5
3. Michael Vink BC De Gaard 0.726 4
4. Hans Snellen jr JBV Amorti 0.487 5
5. Silvy Glissenaar ABC t Topke 0.312 5
6. Daisy Werdekker ’t Centrum 0.430 4
7. Lars van de Mortel ’t Centrum 0.398 4
8. Jeffrey van Heesch ABC t Topke 0.408 4

Vlnr: Daan Glissenaar, Joey de Kok en Michael Vink. Foto: Paul Brekelmans

Laatste World Cup van het jaar in Egypte

Frédéric Caudron staat weer op 
in Hurghada

HURGHADA – De veelwinnaar Frédéric Caudron is na een jaar van minder
successen helemaal teug van weggeweest. Aan de Rode Zee, in de Egyp-
tische badplaats Hurghada, sloot de Belg het jaar af met een overwinning
in de laatste World Cup van het jaar. Dani Sánchez werd de eindwinnaar
van de World Cup cyclus 2015.

Frédéric Caudron maakte een one-man
show van de laatste finale van het
World Cup seizoen in zijn partij tegen
Marco Zanetti. De opluchting na die
overwinning was begrijpelijk: voor Cau-
dron, die tot de allerbeste spelers van
de wereld wordt gerekend, was 2015
niet één van zijn beste jaren. Hij zakte
zelfs naar de twaalfde plaats op de
wereldranglijst. Zijn overwinning in de
laatste World Cup, waarin hij eindelijk
weer zijn klasse kon demonstreren,
deed de kritiek helemaal verstommen.
,,Ik heb in deze finale één van mijn
beste partijen ooit gespeeld'', zei hij na
afloop. De Belg leidde bij de pauze met
20-6 in 8 beurten na een serie van 9 in

de vierde beurt en velde het vonnis in
de drie beurten daarna met series van
drie, zeven en tien (40-13 in 11 beur-
ten). Voor het eerst in deze World Cup
serie, met zes verschillende winnaars,
klonk tijdens de huldiging in de arena
van de Sunrise Garden Beach het Belgi-
sche volkslied.
De finaledag kreeg voor Marco Zanetti
een bijzondere ontknoping. De Italiaan,
die op zijn sterkst is als hij onder druk
staat, was briljant in de halve finale te-
gen Dani Sánchez met een 40-30 over-
winning in dertien beurten (3.076). Dat
niveau haalde hij lang niet in de finale,

Vervolg op pagina 13
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waarin hij na vijf beurten op twee scha-
mele caramboles stond en in de elfde
beurt zijn hoogste serie van vier maak-
te. De laatste World Cup kreeg ook een
glorieus slot van het jaar voor Dani Sán-
chez. De Spanjaard werd na afloop ge-
kroond tot meest regelmatige speler van
het circuit. Hij won het toernooi in Guri
met een wereldrecord gemiddelde dat
hij deelt met Torbjörn Blomdahl (2.739),
speelde de halve finales in Luxor, Porto
en Hurghada en de kwartfinales in Ho
Chi Minh en Istanbul.
De memorabele partij tegen Tayfun Tas-
demir, in de kwartfinale van Hurghada,
maakte dat Sánchez al zijn concurren-
ten achter zich liet. Die wedstrijd tegen
de Turk was één van de meest specta-
culaire van het toernooi: na 40-40 in de
reguliere partij won de Spanjaard in de
shootouts met 4-2.

Eindstand
Naam Moy HS
1 Frédéric Caudron 2.197 10
2 Marco Zanetti 2.217 12
3 Lütfi Cenet 1.866 16

Frédéric Caudron staat weer op 
in Hurghada
Vervolg van pagina 12 3 Dani Sánchez 1.851 8

5 Kostas Papakonstantinou 2.000 16
6 Torbjörn Blomdahl 1.676 11
7 Tayfun Tasdemir 1.600 8
8 Choong Bok Lee 1.356 12
9 Jung Han Heo 2.225 11

10 Sung Won Choi 2.085 10
12 Dick Jaspers 1.761 12
14 Eddy Merckx 1.647 5
19 Eddy Leppens 1.785 7
20 Quoc Nguyen Nguyen 1.764 10

Toernooigemiddelde: 1.648

Nieuwe wereldranglijst
Naam                                          Punten
1 Torbjörn Blomdahl 452
2 Dani Sánchez 341
3 Dick Jaspers 307
4 Tayfun Tasdemir 277
5 Eddy Merckx 271
6 Frédéric Caudron 221
7 Marco Zanetti 198
8 Roland Forthomme 173
9 Sameh Sidhom 173
10 Jae Ho Cho 170
11 Quyet Chien Tran 157
12 Jung Han Heo 152
20 Eddy Leppens 119

BC 1 En nog 5 winnaar

Editie 15 van het NK voor teams met 
VG-spelers fantastisch evenement

In het weekend van 19 en 20 december vond voor de 9e keer in Veldho-
ven het NK biljarten voor teams met VG-spelers plaats. In totaal zijn er nu
15 NK’s geweest. Sommigen wilden goed in vorm beginnen en hadden be-
sloten al op vrijdag te arriveren in NH Hotel Koningshof. 

Op zaterdagochtend was uiteindelijk ie-
dereen aanwezig en vond de opening
plaats. Helaas bleek de beloofde ope-
ning niet mogelijk omdat de heer Ceu-
lemans deze dag zelf moest biljarten.
Enkele mensen wisten daar echter wel
een oplossing voor. Petra Strijbos van
de organisatie die ook de spelers tij-
dens alle negen toernooien voorstelde,
heeft al zoveel wedstrijden gezien dat
ze toch zeker de opstoot wel moest kun-
nen maken om het toernooi te openen.
Helaas lukte dit beide pogingen niet he-
lemaal, daarom lijkt het iedereen beter
dat ze blijft organiseren en het echte
werk op de tafel aan de ruim 50 spelers
overlaat. Daarna werden er vele span-
nende en goede wedstrijden gespeeld
en de emoties waren weer duidelijk te
horen en te zien. Er werd genoten van
alles wat er die dag gebeurde en als er
een goede partij was geweest, stopten
de deelnemers het niet onder stoelen of
banken maar iedereen die ze tegen-
kwamen werd op de hoogte gebracht.
In de loop van de middag kwam Ber-
nard Karsten, de artiest die voor het
avondprogramma was ingehuurd, vast
even de toon zetten en werd er in de
arena de polonaise gedanst. Vandaar
dat het na de wedstrijden en de geza-
menlijke maaltijd ook feest werd in de
feestzaal. Een enkele speler was toch
van plan om op tijd naar bed te gaan
vanwege de wedstijden de volgende
ochtend maar velen bleven feesten en
de sfeer was opperbest.
De volgende dag ging het NK weer ver-
der en bleek dat het toch goed was om

op tijd te gaan slapen. De wedstrijden
bleven net als de stand spannend al
wist niemand zeker hoe ze ervoor ston-
den. Er volgde nog een muzikaal inter-
mezzo van de Show Hero’s, organisatie
van evenementen voor mensen met een
beperking. Ook vond het uitreiken van
een bedrag aan Het Glazenhuis Alk-
maar plaats, waarvoor door de spelers
van De Reiger een bedrag was opge-
haald van ruim € 200,-. Eindelijk was
het tijd voor de prijsuitreiking en dit
werd samen met Piet Verschure (KNBB)
gedaan die in zijn woorden liet horen
dat de mensen die het biljarten aantrek-
kelijker willen maken eens bij dit toer-
nooi moeten gaan kijken.
Al met al was het weer een schitterend
weekend volgens iedereen die er aan-
wezig is geweest. Volgend jaar zal het
NK plaatsvinden op 17 en 18 decem-
ber. Kampioen B.C. 1 En nog 5 mag
dan meedoen omdat ze in 2015 kam-
pioen zijn geworden. De andere teams
zullen, net als de ploegen die de finale
niet gehaald hebben, strijden in de
voorronden die worden gehouden in
2016.
De eindstand
1. 1 En nog 5, Oegstgeest
2. Goed Geplaatst team A, Duizel
3. De Klup, Apeldoorn
4. De Reiger, Heerhugowaard
5. Van Ons, Gennep
6. De Blokhut Pluryn, Groesbeek 
7. De Pommerans, Oirschot
8. Het Groene Laken, Haarlem
9. Goed Geplaatst team B, Duizel

10. De Vrolijke Stoters, Cuijk

Het winnende team bestaat uit: Ed den Elsen, Jeroen Kramp, Peter van Nimwegen,
Niels Kromhout, Leen Bakker en André Mulder. Foto: José Luken

Mitchell Schilders gaat 55 uur 
biljarten voor het goede doel

Op vrijdag 22 januari 2016 gaat Mit-
chell Schilders, de uitbater van Café de
Molenvliet in Waalwijk weer 55 uur
aaneen biljarten voor Stichting Zoëzo.
Mitchell start op vrijdagmiddag 13.00
uur en zal pas stoppen op zondag-
avond 20.00 uur. Ieder uur speelt er
een andere tegenstander tegen de ma-
rathonbiljarter. Er is nog een aantal
plaatsen vrij. Aanmelden kan nog
steeds (tel. 0416-334485) voor een be-
drag van € 25,- Inmiddels hebben zich
ook bekende biljarters aangemeld zo-
als Wim van Cromvoirt, Dave Christia-
ni, Wilco van Wijk, Volkan Cetin, Paul
Bruijstens en Kees Wittens.
Cafe de Molenvliet aan het Laageinde
30 in Waalwijk wordt omgebouwd als

een echt biljartare-
na.
Naast het biljarten
zijn er diverse acti-
viteiten zoals muzie-
koptredens onder lei-
ding van DJ Paul Da-
men. Er zijn diverse
mogelijkheden Mit-
chell een warm hart
toe te dragen met
sponsoring. Zoals
sponsoring van club
van 100, sponsor-
bord voor bedrijven
en boarding sponsor
van arena.  Van elke
consumptie die ver-
kocht wordt gaat
ook 10 cent naar het
goede doel.
Voor de tweede
maal gaat de gehele
opbrengst naar
Stichting Zoëzo. De

stichting is opgericht ter nagedachtenis
van Zoë. Op 8 mei 2013 werd Acute
Myeloïde Leukemie (AML) bij Zoë ge-
constateerd. Hierna volgde een lood-
zwaar traject met maar liefst 5 zware
chemokuren waardoor ze 6 maanden
geïsoleerd in het ziekenhuis heeft gele-
gen. Op 10 november verliet Zoë het
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Ze
was beter! Nog geen drie weken later
kreeg ze een open schedel-operatie om-
dat de AML weer terug was. Twee zwa-
re chemokuren volgden. Bestralingen,
een beenmerg-transplantatie  en een
operatie stonden nog op het program-
ma. Helaas bleek de kanker te agressief
en tot grote verdriet overleed Zoë op 10
april 2014.

Mitchel Schilders

Nationale kadercompetitie poule 1

BCO De Beste Keus krabbelt op
In poule 1 van de nationale kadercom-
petitie is BCO De Beste Keus aan het
herstellen van een matige start. In ronde
negen werd bij Targa Team nog een 6-
2 verlies geleden. Een week later kwam
men thuis in Oegstgeest in de derby te-
gen De Engel/van der Aart tot 4-4.
Mark Bakker en Jos Kerkman zorgden

voor de punten en speelden beiden in
negen beurten uit. Ronde elf bracht
winst. Op bezoek bij Equipe Meier In-
stallatietechniek  werd het 3-5 in het
voordeel van BCO De Beste keus. Ben
Duivenvoorde en Wilfried Wijnnobel
wonnen hun partij, terwijl Jos Kerkman
gelijk speelde.

5e klasse bandstoten N-W Nederland

Arjan Aarden grijpt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arjan Aarden De Liefhebber 10 0.69 6
2. Eric Driehuis Heerhugowaard 9 0.78 9
3. Aart Schouten Steeds Beter 8 0.78 6
4. Jaap Schipper Wier. Mr. ’85 8 0.66 9

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Wil Datema Wier. Mr. ’85 6 0.65 7
6. Jan Willem Dekker HNK 6 0.56 5
7. Jan van Kampen Breezand 5 0.69 7
8. Jan van Scheyen Wier. Mr. ’85 4 0.68 5

Zoontje: “Papa, wat is biljart?”

Vader: “Dat weet ik niet jongen, vraag het eens aan opa!”



De Biljart Ballen, 20e jaargang, januari 2016 pagina 14

www.debiljartballen.nl

2e klasse libre Midden-Brabant

Maarten van de Ven domineert titelstrijd
Maarten van de Ven is bij biljartcentrum
Roothaert in Tilburg met lof kampioen
geworden in de tweede klasse libre van
het district Midden-Brabant. De speler
van de organiserende vereniging DKS
won al zijn partijen en kwam met 3.16
tot het beste algemeen gemiddelde.
Paul van Diem van BC Goirle werd
tweede en tekende voor de hoogste se-
rie van 32. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Maarten van de Ven DKS 10 3.160 30
2. Paul van Diem BCG 6 2.920 32
3. Hans van Mierlo DKS 4 2.890 23
4. Cees Borsje Werkendam 4 2.880 16
5. Wil Vermeulen VOO 4 2.560 18
6. Piet Klaassen BSV 2 2.470 14Maarten van de Ven. Foto: Henk Vos

Hoofdklasse driebanden Rotterdam

Rajiv Verma op moyenne in Brielle
De finale hoofdklasse driebanden klein
van het district Rotterdam is afgesloten
met een uitzonderlijke eindstand. Vijf
van de zes deelnemers behaalden zes
wedstrijdpunten. Rajiv Verma had dui-
delijk het beste moyenne en claimde de
titel.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rajiv Verma De Pijp 6 1.011 10
2. Teus van Essen Posthoorn 6 0.872 8
3. Simon Smit Rietlander 6 0.801 6
4. Gerard Plaats Buitenzicht 6 0.765 5
5. Jan Bijl Posthoorn 6 0.729 6
6. Bop Ip De Pijp 0 0.621 7

District Noord-West Nederland

Nationale voorwedstrijden in 
Noord-Scharwoude
Op 6, 13 en 20 januari worden in
Noord-Scharwoude nationale voorwed-
strijden eerste klasse bandstoten gehou-
den. De partijlengte is 100 caramboles
en de wedstrijden worden gespeeld in
Sporthal Geestmerambacht, Dr. Wil-
minkstraat 3.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Piet van der Geest BCS
2. Rob Kok BCS
3. Joop Roelands BCS
4. Loek Valk Wieringermeer ‘85
5. Wouter Heida Horna
6. Kees Jong Horna

Afscheid van Wim Zandee                  
Zo bescheiden als de op 19 november
j.l. overleden Wim Zandee uit Kloetinge
was, zo zie je ze niet vaak. Hij was dan
ook een bijzonder mens, eerlijkheid, op-
rechtheid, sportiviteit, vertrouwen en res-
pect waren zijn levensdevies. Zandee be-
gon in militaire dienst te biljarten, en
bleef dat een leven lang op zondagmor-
gen doen met vrienden in het café in
Goes. Tot hij in 1992 lid werd van Al-
doende Leert Men. In zijn eerste jaar als
lid pakt hij al zijn eerste prijs, hij wordt
clubkampioen in het driebanden op de
matchtafel. Een grote palmares speelde
hij niet bij elkaar, maar was wel een veel
en graag geziene gast op districtsfinales
en toernooien, waarvan hij er twee won:
het Baarends/Baarends toernooi in eigen
huis en twee jaar geleden het driebanden
klein toernooi van Pension De Goede Ver-
wachting in Lewedorp. Daar versloeg hij
in een spannende finale topfavoriet Ronald van Geyt. Tien jaar geleden bouw-
de hij een biljartkamer in zijn schuur waarvan gretig gebruik werd gemaakt,
Zandee was een weldoener. Alle dertig leden van ALM spelen al decennia lang
in een door zijn ‘Maaibedrijf Zandee’ gesponsord biljartvest. In libre- en drie-
bandenteams kwam men Wim in heel Zeeland tegen. Sinds een vijftal jaren
speelde hij ook op de matchtafel in de vierde divisie in het team dat hij later zijn
bedrijfsnaam (inmiddels overgenomen door zijn zoon) als hoofdsponsor ver-
leende: Zandee Kloetinge. Goed zes weken voor zijn overlijden moest hij voor
het eerst een wedstrijd voor deze formatie afzeggen vanwege hevige nekklach-
ten. Slechts korte tijd later moet het team hem voor altijd missen, net drie weken
na zijn 79ste verjaardag. Oprecht medeleven gaat dan ook uit naar zijn fami-
lie, dat de mooie herinneringen hem voor altijd levend zullen houden. Immers,
‘een geliefd mens gaat niet dood’. Ook zal men in de biljartwereld het overlij-
den van Wim ervaren als een groot verlies.

2e klasse libre district Rotterdam

Volle bak voor
Don Beekhuis
Don Beekhuis maakte tijdens de Rotter-
damse districtsfinale tweede klasse libre
bij BV Schollevaar geen enkele misstap
en won al zijn partijen. Met 4.88 zorg-
de hij tevens voor het hoogste algemeen
moyenne, terwijl hij de beste serie van
62 eveneens op zijn naam schreef.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Don Beekhuis TOGB 14 4.88 62
2. Heinz Brand Kralingen 10 4.03 53
3. Theo Dam Maasstad 10 2.98 27
4. Peter Donker Posthoorn 8 3.61 48
5. Hans Pors Schollevaar 6 3.12 32
6. Piet van der Heiden Posthoorn 4 2.90 43
7. Piet Mink Posthoorn 2 2.78 19
8. Marco Warnaar Buitenzicht 2 2.33 15 Don Beekhuis

3e klasse driebanden groot Rotterdam

Titel voor Ed van den Berg
Met vier gewonnen
partijen en één ge-
lijkspel heeft Ed van
den Berg zich de
districtstitel in de der-
de klasse drieban-
den groot van het
district Rotterdam
toegeëigend. Vanaf
de eerste ronde voer-
den Van den Berg en
Arno de Leest wisse-
lend het peloton
aan. In de finalepar-
tij had Van den Berg
de langste adem.
Met zijn 0.515 pro-
moveert de biljarter van De Maasstad
naar de tweede klasse. Ook Arno de
Leest mag volgend seizoen een klasse
hoger uitkomen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ed van den Berg De Maasstad 9 0.515 4
2. Arno de Leest Kralingen 7 0.476 6
3. Kees Kalkman Zalmplaat 5 0.419 4
4. Kees van Eersel Rietlander 4 0.407 5
5. Jan Dijksma De Pijp 4 0.406 6
6. Marco Warnaar Buitenzicht 1 0.336 4

Vlnr: Kees Kalkman, Ed van den Berg en Arno de Leest

http://www.debiljartballen.nl
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Hoofdklasse driebanden Delta Zuid-West

Joey de Kok geeft gevestigde orde 
het nakijken

snel duidelijk, dat de
gevestigde orde
moest plaatsmaken
voor de aanstormen-
de jeugd. Zowel
Joey de Kok als Mi-
chael Vink bleven in
de poulefase onge-
slagen en noteerden
veruit de beste moy-
ennes, 0.975 en
1.142.
In de kruisfinales die
volgden bleef deze
status quo gehand-
haafd. Beide jonge-
lingen wonnen over-
tuigend. Vink ver-

sloeg uittredend kampioen Rob van Lin-
den met 40-26 in 36 beurten en Joey
de Kok klopte Martin Sturm nog overtui-
gender met 40-21 in 28 beurten.
De finale werd dus een herhaling van
het NK jeugd een week eerder. Nu was
het woord aan Joey de Kok die vanaf
het begin het initiatief en een royale
voorsprong nam en die niet meer af-
stond. Met 40-27 in 30 beurten was hij
spekkoper. "Jammer genoeg krijgt het
geen vervolg voor mij maar het was wel
een leerzame ervaring voor me."

Eindstand
Naam Vereniging HS Moy
1. Joey de Kok LBV 6 1.081
2. Michael Vink De Gaard 8 1.060 
3. Martin Sturm Carambowl 8 0.753
4. Rob van Linden Delta 5 0.774
5. Ronald van Geyt Kwadendamme 6 0.768 
6. Rinus Pankow Kwadendamme 7 0.938 
7. Wim de Kok LBV 8 0,725
8. Martin Capelle DOS Oosterland 7 0,564
9. Phuc Nguyen Kwadendamme 6 0,597 

10. Rinus Kramer Carambowl 5 0,595

De voorgeschiedenis van de finale in de
hoofdklasse driebanden van het district
Delta Zuid-West die in het Sinterklaas-
weekend werd gespeeld was er een
met haken en ogen. Wedstrijdleider van
het district Henk Remijn meldde de or-
ganisatie dat Joey de Kok reglementair
niet gerechtigd was te spelen omdat hij
sinds het NK jeugd (een week eerder)
met zijn moyenne op de nationale rang-
lijst stond. Het districtsbestuur was het
hiermee niet eens en deed navraag bij
het bondsbureau. De bondswedstrijdlei-
der gaf wel forfait en dus was dat gere-
geld. Tenminste dat dacht iedereen. Een
dag voor aanvang van de finale kwam
het bericht van het bondsbureau dat De
Kok wel mocht meespelen maar niet
naar het gewest zou mogen, waarmee
de beslissing van Remijn wel steek bleek
te houden.
Er werd in twee poules van elk vijf man
gespeeld. Toen de indeling bekend
werd gemaakt ontstond ook daarover
een interessante mailwisseling. Uitein-
delijk werd er toch nog gebiljart en was

Joey de Kok. Foto: Paul Brekelmans

1e klasse driebanden Zuid-Nederland afd. 1

Adrie van Mechelen ongeschonden
naar NK in Hoenen
In Herpt domineerde Adrie van Meche-
len tijdens de gewestelijke finale eerste
klasse driebanden klein van afdeling
Zuid 1. De Roosendaler won al zijn par-
tijen, speelde het beste partijgemiddel-
de van 1.153 en realiseerde met 0.728
ook het hoogste algemeen gemiddelde.
Robin van de Bosch van De Ram werd
tweede.
Van Mechelen speelt van 22 t/m 24
januari de nationale finale in Hoeven.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Adrie van Mechelen Bloemenmarkt 12 0.728 5
2. Robin van de Bosch De Ram 7 0.685 5
3. Stephan v/d Hooff Van den Brandt 7 0.600 5
4. Joop de Fouw Graanbeurs 6 0.573 4
5. Henk Kosters ‘t Vosje 5 0.672 5
6. Pierre van den Berg Kwadendamme 3 0.543 6
7. Benny Visser WBC 2 0.590 5

1e klasse driebanden West-Brabant

Rien Bartelen 
op Moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rien Bartelen Kruisstraat 12 0.828 5
2. Adrie van Mechelen Bloemenmarkt 12 0.709 10
3. Robin van de Bosch De Ram 10 0.760 5
4. Marcel de Pijper ’t Pleintje 7 0.608 6
5. Johan van de Kasteele SVW 5 0.584 5
6. Henk Schepers Bellevue 4 0.520 6
7. Cees Broos ZBGG 3 0.580 4
8. Nicky Wagtmans ’t Pleintje 3 0.526 5

4e klasse bandstoten Waalwijk/Kaatsheuvel

78-jarige Drik Hoevenaar overheerst 
bij Ons Café in Kaatsheuvel

Al tijdens de eerste ronde van de finale
vierde klasse bandstoten van biljartre-
gio WAA/KAA werd duidelijk dat Drik
Hoevenaar de te kloppen man was.

Maar de 78-jarige biljarter van de or-
ganiserende vereniging DJS gaf geen
krimp. Hoevenaar strafte  het hele deel-
nemersveld af en gaf geen puntje prijs.
Hij maakte in vijf speelronden het maxi-
male aantal caramboles van 175 in 99
beurten. De nummer twee, Rob Heme-
lop, volgde op vier punten achterstand.
Voor de 25-jarige Stephen Brekelmans,
die als vierde eindigde, was deze fina-
le een leerzaam proces. De oudste deel-
nemer Theo Weijenhoven (81 jaar) ein-
digde op de zesde plaats. 
Biljartvereniging DJS (staat voor
De Jong Speler) is erg trots met de
prestatie van hun oudste lid Drik Hoeve-
naar.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Drik Hoevenaar DJS 10 1.76 13
2. Rob Hemelop Poedelvrees 6 0.88 6
3. Paul Pijpers Kromme Keu 5 0.72 8
4. Stefan Brekelmans Brekeltjes 4 0.69 11
5. Jan Snoeren KOT 3 0.91 8
6. Theo Weijenhoven Poedelvrees 2 0.81 5

Drik Hoevenaar. Foto: Ad Smout

Vierde divisie driebanden poule 4

Peters Smans haalt uit met 1.388
en serie van tien

Speelronde 11
De Romein – Van de Brandt: 6-2. Eek-
hoorn 5 – DC Michielsen 2: 6-2. Johan
Aarts speelde voor de gastheren in 38
beurten uit en maakte een serie van ze-
ven. Böhnke/v. Delft Verhuur: 6-2. Peter
Smans kwam in achttien pogingen tot
winst, wat goed was voor 1.388, ook
zorgde hij voor een serie van tien. Eek-
hoorn 6 - D'n Beuk: 2-6. René Jaspers
van de gasten speelde in 36 beurten
uit.

Speelronde 12
DC Michielsen 2 - De Romein: 0-8. D'n
Beuk - Böhnke/v. Delft Verhuur: 2-6. Jan
de Craen zorgde voor de enige thuis-
winst en speelde met 0.789 de beste

partij. Van de Brandt - De Staart/TVM:
4-4. 't Steegje - Eekhoorn 6: 2-6. Frans
Michielsen van de gasten was in 35
omlopen klaar. SunControls - Eekhoorn
5: 2-6. 

Speelronde 13
Eekhoorn 5 - Kamp Scheeps- en Konstr.:
4-4. Danny Kok zorgde in 37 beurten
voor de kortste partij. De Windhoek -
D'n Beuk: 4-4. De Staart/TVM - DC Mi-
chielsen 2: 7-1. Marco Bongaards ver-
gaarde voor de gasten een puntje. Eek-
hoorn 6 - Van de Brandt: 4-4. Böhnke/v.
Delft Verhuur - 't Steegje: 6-2. Böhnke/v.
Delft Verhuur gaat als leider het nieuwe
jaar in.

Peter Smans

Vierde divisie driebanden poule 1

Formaties Jorissen in middenmoot
Bij het ingaan van 2016 verblijven de
vierde divisieteams van Jorissen 2000
in de middenmoot. Jorissen 2000/2
won in speelronde negen met 6-2 van
Sportrust 2. Henk Pouw was op bord
vier met 0.555 de beste speler. Het der-
de team van de Haagse locatie behaal-
de tegen Sportlust 1 hetzelfde resultaat.
Tijdens de confrontatie van Blauw
Wit/De Klos met Het Koetshuis 2, (6-2)
realiseerde de thuisspelende kopman
Joep Kruikemeier 1.153. Ronde tien
bracht voor Jorissen 2000/3 op be-
zoek bij Sportrust 2 dankzij remise een
puntje op. Bij Edo ’83 verloor Jorissen
2000/2 met 6-2. Ton van de Luijt-
gaarden zorgde voor de enige winst-
partij. Een week later speelde “het twee-

de” in de thuiswedstrijd tegen Café De
Tapuit weer gelijk. Hierbij is zeker ver-
meldenswaardig, dat bezoeker Willem
van Esveld in 21 beurten (0.952) naar
winst speelde. Met 0.809 gaf Henk
Pouw kranig verweer. Jorissen 2000/3
stuurde Edo ’83 met een 6-2 nederlaag
naar Amsterdam.

Vierde divisie driebanden poule 3

Hydro Zorg als koploper naar 2016
Speelronde 9
Hydro Zorg – Rob Jacobs Mannenmode
2: 6-2. Jan Suykerbuyk speelde in 39
beurten uit. De Distel Biljarts 8 – ’s Lands
Welvaren 2: 4-4. De Ossekop – Rob Ja-
cobs Mannenmode: 2-6. Bij de bezoe-
kers speelde Rob Jacobs op bord 4 in
34 beurten de kortste partij. Zandee
Kloetinge – De Distel Biljarts 9: 2-6.
Wim Gorissen van de Roosendaalse
gasten was in 35 pogingen aan de
meet.

Speelronde 10
Rob Jacobs Mannenmode - Hydro Zorg:
4-4. De Distel Biljarts 8 - De Ossekop:
0-8. Hoog/Laag Keukens - Zandee
Kloetinge: 4-4. 's Lands Welvaren 2 - De

Distel Biljarts 9: 4-4. Rob Jacobs Man-
nenmode 2 - De Zwaan: 4-4. Piet Blom
van de thuisclub moest het zonder
tegenstander doen.

Speelronde 11
De Distel Biljarts 9 - Hoog/Laag Keu-
kens: 2-6. Dennis Jaspers redde de eer
voor de thuisclub. De Zwaan - Rob Ja-
cobs Mannenmode: 4-4. Zandee Kloe-
tinge - L&B Ledermode: 0-8. Sprundel 4
- De Distel Biljarts 8: 6-2. Iman Wesdorp
zorgde voor winst bij de gasten. De Os-
sekop - 's Lands Welvaren 2: 6-2. Hydro
Zorg - De Distel Biljarts 8: 8-0. Peter de
Winter was op bord vier met 0.625 de
beste speler. Mede door deze overwin-
ning voert Hydro Zorg de ranglijst aan. 

Derde divisie driebanden poule2

Jorissen 2000/1 sluit jaar af met winst
Op bezoek bij Casa Cara kreeg Joris-
sen 2000/1 een 6-2 nederlaag toege-
diend. Alleen Charles Disma had suc-
ces. Een week later ging de thuiswed-
strijd tegen TOVV 3 met 0-8 verloren.

Toch kwam er een lichtpuntje voor de
hekkensluiter. De vierpuntenbotsing bij
GS v.d. IJssel en tevens laatste wedstrijd
van het jaar leverde voor de Haagse
formatie een 0-8 overwinning op. 
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Driebanden groot 3e klasse district Doetinchem

Hilbert de Vries ongeslagen kampioen 
in thuisbasis De Veemarkt

Hilbert de Vries is voor eigen publiek
volkomen terecht zonder puntverlies
districtskampioen driebanden groot 3e
klas geworden. De Veemarktspeler be-
gon geweldig sterk met winst in 23
beurten tegen Hans Veenhuis: 20-7. Dit
betekende een openingsmoyenne van
0.869 en bleek uiteindelijk de beste
partij van het gehele weekeinde.
Gaandeweg het toernooi werd Pierre
Haring van De Markt uit Doesburg zijn
naaste concurrent. Na vijf ronden had
Hilbert de Vries tien punten verzameld
en 0.478 en volgde Pierre Haring met
negen punten en 0.380. In de zesde
sessie viel de beslissing al vroegtijdig
nadat De Vries na 43 pogingen ruim
won van Ron van Hummel dankzij
20-10 en Haring dramatisch onderuit
ging met 8-20 (32) tegen Joop Vriezen.
Vrij van spanning bewees Hilbert de
Vries de terechte kampioen te zijn door
Pierre Haring in 33 beurten niet verder

te laten komen dan zeven van de twin-
tig te maken caramboles. Door deze
uitstekende prestaties schroefde hij het
gemiddelde op naar 0.491 en dus pro-
motie naar de tweede klasse. Joop Vrie-
zen pakte de winst in 59 beurten tegen
Toon Koster via 20-17 en dat beteken-
de dat De Vries en Vriezen zich ge-
plaatst hebben voor de gewestelijke
finale van 15 tot en met 17 januari
2016 bij De Haven in Hengelo (Ov).
Het algemeen toernooigemiddelde be-
droeg 0.362. Verslag met dank aan
Chris Jansen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hilbert de Vries De Veemarkt 14 0.491 5
2. Joop Vriezen De Veemarkt 10 0.403 5
3. Pierre Haring De Markt 9 0.350 4
4. Hans Veenhuis De Graafschap 6 0.430 4
5. Ron van Hummel De Buitenmolen 6 0.366 5
6. Toon Koster Martin 5 0.320 3
7. Leo Meijer De Buitenmolen 4 0.293 3 
8. Frits Klomp De Veemarkt 2 0.298 4

Foto: Ingrid Bijmolt. Facebook: Café de Veemarkt

Driebanden groot 3e klasse district Venlo

Wilfried Godschalk ongeslagen 
bij Van Tienen in Tegelen
Nadat hij eerder al
kampioen werd in
de hoofdklasse drie-
banden klein, verze-
kerde Wilfried Gods-
chalk zich ook van
de titel driebanden
groot derde klasse.
In café-biljartzaal
Van Tienen eindigde
hij met dertien pun-
ten en het veruit
beste algemeen ge-
middelde van 0.557.
Eef van Breda mag
als runner-up en drie
punten achterstand
eveneens naar de
gewestelijke finale.
Die is van 15 tot en
met 17 januari bij La Plaza in Hoens-
broek. De hoogste serie werd in Tegelen
met zes caramboles gemaakt door thuis-
speler Sjra Jacobs. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilfried Godschalk VOP/DWH 13 0.557 5
2. Eef van Breda ABC ’t Töpke 10 0.474 3

Naam Vereniging Pnt Gem HS
3. Eric Vanderplaetsen Ames/De Peel 8 0.443 4
4. Hans Wauben ABC ’t Töpke 7 0.397 4
5. Wim Gramser ABC ’t Töpke 6 0.400 5
6. Sjra Jacobs BC Tegelen 6 0.367 6
7. Louis Beekhuijzen BC Tegelen 4 0.332 4
8. Tony Erkens BC aan de Pomp 4 0.256 4

Vlnr: Eric Vanderplaetsen (3), Wilfried Godschalk (1) en
Eef van Breda (2). Foto: John van Tienen

Driebanden groot 3e klasse district Berkel en Slinge

Harry Klein Gebbink verrassende 
winnaar bij HCR Prinsen in Haarlo

Tweede reserve Harry Klein Gebbink
werd op het laatste moment toegevoegd
aan deze finale. Met in de laatste ronde
nog vier kanshebbers voor de titel te we-
ten: 1. Hennie Vaanhold 8 punten en
0.476, 2. Jan Willem te Lindert 8 punten
en 0.364, 3. Harry Klein Gebbink
8 punten en 0.346, 4. Theo Spekreijse
8 punten en 0.344. Spekreijse verliest
van Ubbink en is uitgeschakeld. Vaan-
hold en Te Lindert gaan tegen elkaar en
op de andere tafel speelt Klein Gebbink
tegen Rob Broshuis. De verschillen zijn
erg gering en Harry Klein Gebbink gaat

uit in 39 beurten. Jan Willem te Lindert
wint met 20-19 (58) van Hennie Vaan-
hold.  Op basis van moyenne Klein Geb-
bink winnaar. Organisatie BV Ellen-
kamp, wedstrijdleider Dinand Prinsen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harrie Klein Gebbink De Kroon G 10 0.365 5
2. Jan Willem te Lindert BCA 10 0.361 4
3. Hennie Vaanhold 't Stuupke 8 0.446 3
4. Theo Spekreijse Ellenkamp 8 0.352 4
5. Herman Lonink Olde Mölle Neede 6 0.372 4
6. Marco Ubbink Overkamp 6 0.333 4
7. André Penterman De Driehoek 4 0.356 5
8. Rob Broshuis De Driehoek 4 0.301 3

Foto: Alie Prinsen

District Venlo 15-17 januari

Libre 1e klasse Biej Ton en Marij in Kessel
In café-zaal Biej Ton en Marij aan
Dorpstraat 36 te Kessel zijn de moyen-
negrenzen 4.00 tot 7.00 en de wed-
strijden gaan over 120 caramboles. De

organiserende vereniging De Maasoe-
ver heeft met nummer acht Dré Steeghs
ook een ijzer in het vuur. Eerste reserve
Alexander Geene staat op de wachtlijst.
Vrijdag 15 januari aanvang 19.00 uur.
Zaterdag en zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Wiel Welles De Jordaan 6.10
2. Leon Mans BC Tegelen 6.00
3. Bert Hendriks KOT 5.05
4. Harrie Jacobs De Vriendenkring 4.83
5. Joos Bongaertz Stammi 4.76
6. Miel Brueren SSV 4.57
7. Sjaak Cleven Vors 4.51
8. Dré Steeghs De Maasoever 4.32

Driebanden groot 3e klasse district Veluwezoom

Volle buit Martin Zwoferink
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin Zwoferink De Markt 12 0.574 7
2. Tommy van Vo Rembrandt 10 0.426 4
3. Herman Bouman F- Eckt 5 0.323 3
4. Marcel Visser Renkum 5 0.283 5
5. Willy Smaak F- Eckt 4 0.319 3
6. Stefan van de Ven F- Eckt 4 0.266 4
7. Jan van Beers Rembrandt 2 0.206 3

Driebanden hoofdklasse district Nijmegen

Jan Duynhoven op gemiddelde 
naar titel in 't Ottertje te Ottersum

Vlnr: Daniël Ockers Jan Duynhoven en Eddy Verhoeven. 
Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl 

Deze districtsfinale is van 18 tot en met
20 december gehouden in biljartcen-
trum ’t Ottertje te Ottersum. De vrijdag
was een lange avond waar al duidelijk
werd wie om de bovenste plaatsen gin-
gen strijden. Na zaterdag stond Jan Du-
ynhoven op de eerste plaats, met even-
veel punten als Daniël Ockers maar met
een hoger moyenne. Ze werden op de
voet gevolgd door Twan Bongers en Ed-
dy Verhoeven, die maar één punt min-
der hadden. 
Zondag lieten ze allemaal in het eerste
duel ook geen steek vallen en moest de
finalepartij tussen Duynhoven en Bon-
gers de beslissing brengen. Het was
een mooie wedstrijd die twee gezichten
had. Het eerste gedeelte was voor Toine

Bongers, maar Jan Duynhoven gaf niet
op. Met 40 caramboles in 29 beurten
speelde hij de beste partij van het gehe-
le toernooi. Duynhoven was dit duel een
kampioen waardig. De hoogste serie
was van Geert-Jan Manders met 13, ge-
volgd door Eddy Verhoeven met 11 en
Riny Weemen 10. Toernooi gemiddelde
0.774.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Duynhoven Kaketoe '80 11 0.862 9
2. Daniël Ockers Kaketoe '80 11 0.791 6
3. Eddy Verhoeven Moira 10 0.736 11
4. Toine Bongers Hertenkamp 8 0.783 6
5. Geert-Jan Manders 't Ottertje 5 0.852 13
6. Riny Weemen 't Ottertje 5 0.682 10
7. Joep van de Ven Caramba 4 0.751 7
8. Maicol Thiecke 't Ottertje 2 0.755 8

http://www.ottertje.nl
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Prijzengeld
Het prijzengeld bedraagt exclusief de premies

voor series € 15.900.-

1e prijs € 3.000,00
2e prijs € 2.000,00
3e en 4e prijs € 1.250,00
5e t/m 8e prijs € 850,00
9e t/m 12e prijs € 700,00
13e t/m 16e prijs € 550,00

Iedere serie van 10 of meer wordt gewaardeerd met een
bedrag van ................

Harry Matthijssen Ad Smout

Van de wedstrijdleider 
Henny Wezenbeek 

Een van de “Kroonjuwelen” van de
sectie Driebanden zijn de
“Masters”. Dit wordt voor mij de
14e “Masters”, voor het eerst be-
trokken bij de organisatie in Veg-
hel, vervolgens Goes (2007), Nij-
verdal (2009 - 2010), Kapelle
(2012), Zevenbergen (2013) en
twee jaar in Kaatsheuvel (2014 -
2015). Nu voor het eerst in Berli-
cum.
Zo staan wij nu aan de vooravond van
de eerste “Masters” in de mooie thea-
terzaal van Cultureel centrum “Den
Durpsherd” in Berlicum. Waar ik we-
derom met veel plezier en inzet de wed-
strijdleiding zal verzorgen.
Voor deze KNBB Biljartpoint Masters
Driebanden 2016 zijn de eerste zestien
spelers uitgenodigd van de eindrang-
schikking Grand-Prix 2015. Een eind-
stand, die tot stand is gekomen van re-
sultaten uit de vier gespeelde Grand
Prix toernooien in 2015. Georgani-
seerd door: Sportfoyer De Hazelaar,
Rosmalen, Camping de Eekhoorn,
Oosterhout, ’t Oogh van Vlaerdingh,
Vlaardingen en Snookercentrum De
Terp, Capelle a/d IJssel.  
De nummers 1 t/m 4 zijn als poule-
hoofd in poule A t/m D geplaatst. De
nummers 5 t/m 8 zijn als tweede, de
nummers 9 t/m 12 als derde en de
nummers 13 t/m 16 als vierde in deze
poules ingeloot.
In elke poule wordt een halve competitie
gespeeld over 40 caramboles met ge-
lijkmakende beurt.
Nummers 1 tegen nummers 4, nummers
2 tegen nummers 3, vervolgens win-

naars tegen winnaars, verliezers tegen
verliezers, daarna de resterende partij-
en. Na de poulewedstrijden wordt de
stand opgemaakt in volgorde: match-
punten, moyenne en hoogste serie. Een
winstpartij levert twee wedstrijdpunten
(m.p.) op, een verliespartij levert nul
wedstrijdpunten (m.p.) op, een remise-
partij levert beide spelers één wedstrijd-
punt (m.p.) op. De nummers één van de
poules plaatsen zich voor de kwartfina-
les, en worden als 1 t/m 4 geklasseerd
op grond van de hiervoor vermelde
volgorde. De nummers twee van de
poules plaatsen zich voor de kwart fina-
les en worden als 5 t/m 8 geklasseerd
op grond van de hiervoor vermelde
volgorde. De speler als nummer 1 ge-
klasseerd speelt tegen nummer 8, num-
mer 4 tegen nummer 5, nummer 2 te-
gen nummer 7, nummer 3 tegen num-
mer 6. De kwartfinales, de halve finales
en de finale worden gespeeld op basis
van het knock-out systeem. De kwartfi-
nales, de halve finales en de finale heb-
ben een partijlengte van 50 caramboles
met gelijkmakende beurt.
Indien in de knock-out remise gespeeld
wordt, dan wordt de winnaar bepaald
door middel van penalty’s. De speler
die is begonnen gaat van acquit, met
dezelfde bal als tijdens de wedstrijd,
om een zo hoog mogelijke serie te be-
halen. Nadat deze speler gemist heeft
gaat de tegenstander van acquit om
een zo hoog mogelijke serie te behalen.
Indien geen winnaar aangewezen kan
worden, herhaalt het proces zich in de-
zelfde volgorde totdat wel een winnaar
kan worden aangewezen.
De tijdens de penalty’s gescoorde ca-
rambole(s) worden voor de berekening
van het moyenne buiten beschouwing
gelaten. Tijdens KNBB Biljartpoint
Masters Driebanden 2016 wordt er ge-
speeld met tijdklok. De tijdklok loopt van
40 naar 0 seconden. Elke speler heeft
maximaal 40 seconden per poging. In-
dien niet binnen 40 seconden wordt af-
gestoten, plaatst de arbiter de ballen op
het acquit waarna de volgende speler
aan de beurt is. Elke speler heeft per
wedstrijd recht op maximaal drie time-
outs van 40 seconden.
Ik wens de organisatie BEN, de spelers,
arbiters en schrijvers veel succes tijdens
deze KNBB Biljartpoint Masters Drie-
banden 2016. Het publiek, supporters
en verdere belangstellenden wens ik
heel veel biljartplezier in Cultureel cen-
trum “Den Durpsherd” in Berlicum.
Wedstrijdleider, Henny Wezenbeek

Voorwoord Bennie Deegens

Op het moment dat U kunt gaan genie-
ten van de Masters 2016, ben ik elders
in de wereld. Ik had mijn eerste Masters
als voorzitter van de sectie Driebanden
iets anders voorgesteld. Mijn internatio-
nale verplichtingen noodzaken mij ech-
ter om het UMB Congres in Caïro bij te
wonen. Daar hopen wij op een goed
congres, waardoor de UMB en dus ook
onze biljartsport weer een nieuwe start
kan maken.

Dat hebben we gemeen met de Masters
2016, want in het Sociaal cultureel cen-
trum Den Durpsherd in Berlicum is ook
de nieuwe start van onze Masters. Als
ik de voorbesprekingen mag geloven,
belooft het wederom een fantastisch
evenement te worden. Wij verwachten
ook niet anders meer, want de organi-
satie van dit evenement is weer in han-
den van de Stichting B.E.N., op voor-
hand een zekerheid voor een geslaagd
evenement.
Na het houden van de Grand Prix toer-
nooien is de ranking opgemaakt en is
er geloot voor de indeling van de groe-
pen. Therese Klompenhouwer en de
overige deelnemers kunnen zich weer
gaan opmaken voor een mooie finale.
Graag wil ik alvast alle deelnemers van
harte feliciteren met dit behaalde suc-
ces. Ik wens hun alle succes toe.

Ook wil ik alvast alle vrijwilligers be-
danken, die ieder jaar weer voor ons
klaar staan. Een woord van dank is ze-
ker op zijn plaats aan het adres van
Biljartpoint, Ad Smout en Harry Ma-
thijssen. Ik wens eenieder veel succes en
een mooi finale weekend.

Bennie Deegens,
Voorzitter sectie driebanden.

KNBB Biljartpoint Masters dit jaar in Den Durpsherd Berlicum

Nieuwe locatie………… nieuwe 
uitdaging en nog meer motivatie

Uiteraard realiseren we ons, dat we
voor een nieuwe uitdaging staan. Een
nieuwe uitdaging met nog meer moge-
lijkheden, meer show en meer techniek.
Gedreven door de besmetting met de
Masters-bacil, die we de afgelopen ja-
ren hebben opgelopen zijn we ook nu
weer super gemotiveerd om er een ge-
weldig evenement van te maken. De
nieuwe locatie biedt ons nog meer mo-
gelijkheden, die we natuurlijk zoveel
mogelijk gaan benutten. De zaal, die
een totaal andere vorm heeft dan die in
Kaatsheuvel, leent zich uitstekend voor
De Masters. Er wordt een grote tribune
gebouwd met maar liefst acht niveaus,
een platvorm met staanplaatsen, een
kleine tribune en een platvorm met loge-
plaatsen. Uiteraard komen er rondom
de arena de gebruikelijke VIP boxen.
Mede dankzij een scala aan mogelijk-
heden op het gebied van licht en geluid
wordt het geheel op een professionele
manier gepresenteerd. De voorberei-
dingen verlopen naar wens en we zijn
er van overtuigd, dat het publiek een

geweldige biljarthappening krijgt voor-
geschoteld. Uiteraard is de organisatie
van een dergelijk evenement niet denk-
baar zonder de ondersteuning van on-
ze sponsors. Hiervoor zijn wij ze veel
dank verschuldigd. Ook de medewer-
king van een scala aan vrijwilligers is
niet weg te denken. Vergeet daarbij ook
de directie en de medewerkers van Den
Durpsherd niet. Deze mensen zijn laai-
end enthousiast en doen er alles aan
om hun gastvrijheid uit te dragen.
De lady- speaker, de hostess, de men-
sen van de KNBB, de arbiters en niet te
vergeten de spelers, gaan alles in het
werk stellen om u een geweldige Biljart-
point Masters 2016 voor te schotelen.

Wij wensen u veel biljartplezier!

Biljart Evenementen Nederland

Ad Smout
Harry Mathijsen

www.biljartevenementen.nl

Na twee jaar de KNBB Biljartpoint Masters te hebben georganiseerd in
Kaatsheuvel, moesten we, vanwege sloopplannen daar, uitzien naar een
nieuwe locatie. Al gauw kwamen we in contact met Den Durpsherd in Ber-
licum, waar we ons al snel thuis voelden. Met het wederzijdse vertrouwen
zien we de toekomst hoopvol tegemoet.

De Masters live volgen in de loge
Zoals algemeen bekend is de toegang tot De Masters gratis. Iedere bezoeker kan
geheel gratis de wedstrijden volgen vanaf de grote tribune. Voor de editie van ja-
nuari 2016 bestaat er ook de mogelijkheid om een loge-plaats te boeken. Deze
plaatsen zijn beperkt beschikbaar en bieden een uitstekend uitzicht op de arena.
Op een verhoging worden hiervoor zitjes gecreëerd met vier stoelen en een ta-
fel. De kosten hiervoor zijn 25 euro per persoon per dag. Belangstellenden kun-
nen reserveren per e-mail: duoprint@planet.nl.

http://www.biljartevenementen.nl
mailto:duoprint@planet.nl


Ballenprimeur bij De Masters
Tijdens de KNBB Biljartpoint
Masters zal er voor het eerst in
Nederland op een officieel
evenement met de nieuwe
Pro Cup Prestige  ballen
van Aramith worden 
gespeeld. Bij deze set 
ballen heeft ook de rode bal stippen.

Voorwoord burgemeester
Het Nederlands kampioenschap driebanden
wordt dit jaar in Berlicum gehouden. Wat een
eer om zo’n evenement binnen onze gemeente
te hebben. Den Durpsherd is mijns inziens een
prachtige accommodatie om dit kampioen-
schap te houden. Ik ben benieuwd wie er dit
jaar gekroond wordt tijdens de KNBB Biljart-
point Masters.

Driebanden lijkt in vele opzichten op mijn werk
als burgemeester. Dagelijks probeer ik te ver-
binden. Niet tussen biljartballen, maar tussen
mensen, organisaties, instanties, politiek, politie
en vrijwilligers. Ik speel vaak een carambole via
de drie banden van burgers, bestuur en ambte-
naren en probeer de klots tussen deze drie te

vermijden. Vaak probeer ik vanuit een bepaald vertrekpunt via een bepaald mik-
punt een aankomstpunt te bereiken.
Een beetje meer effect op de een leidt tot meer effect bij de ander. Bij de een iets
wat dikker aanzetten, kan positiviteit creëren bij de ander.

Graag ontvangen we alle biljarters in onze gemeente. De inzet van alle vrijwilli-
gers die dit toernooi mogelijk maken, waarderen we enorm. We wensen alle
deelnemers, toeschouwers, organisatie en vrijwilligers hele fijne dagen toe. 
Wees welkom in onze gemeente, niet alleen dit weekend, maar het hele jaar
door.

Burgemeester van Sint-Michielsgestel

Mr. J.C.M. Pommer

De hoofdsponsor aan het woord

Afgelopen jaar was een dynamisch jaar
voor Biljartpoint. Met een EK in Duits-
land, een WK in Frankrijk en zelfs een
evenement in Qatar, waar we twee we-
ken lang verbleven om het WK Pool te
ondersteunen. En laten we uiteraard on-
ze meest trouwe klanten in Nederland
niet vergeten. De klanten die ons hun
vertrouwen geven om die duizenden
wedstrijden per week te mogen onder-
steunen. Dat vertrouwen moeten we
koesteren en elke dag waarmaken. 

BiljartPoint is in 2007 opgericht in
Kaatsheuvel. Wie had gedacht dat we
negen jaar later zoveel organisaties
zouden mogen ondersteunen met onze
software. Op dit moment ondersteunen
we in Nederland bijna 100 grote orga-
nisaties. Na een druk internationaal
jaar willen we het komend jaar meer fo-
cus leggen op Nederland en op onze
meest trouwe klanten, waar we zoveel
aan te danken hebben.

Een speciale vermelding voor onze part-
ner Kozoom.com, welke we ook in Ber-

licum mogen verwelkomen en waar-
door alle wedstrijden live via internet te
volgen zijn. Kozoom heeft in 2015 en
zal ook in 2016 het WK biljarten orga-
niseren. Iets wat ze voortreffelijk hebben
gedaan.

Het is tijd om het stokje door te geven.
Na drie edities komt er een einde aan
het hoofdsponsorschap van Biljartpoint.
Maar zeker geen einde aan stichting
Biljart Evenementen  Nederland (cha-
peau voor Ad en Harry) en de goede
weg die de Masters is ingeslagen. We
hebben er alle vertrouwen in dat het
toernooi zal blijven excelleren en inno-
veren. Wij blijven het toernooi natuurlijk
volgen en hopen dat we onze bijdrage
hebben kunnen leveren.

Namens het BiljartPoint team. 
Graag tot ziens in Berlicum of via Ko-
zoom.com bij de KNBB BiljartPoint
Masters.

Geoffrey Molenschot
Algemeen Directeur BiljartPoint.nl

Na een twee succesvolle edities van de Biljartpoint Masters maakt stichting
BEN zich op voor editie 2016. Helaas niet in Kaatsheuvel, een noodge-
dwongen verhuizing. Maar het evenement is in goede handen bij de stich-
ting die een locatie in Berlicum heeft gevonden.

Hoofdsponsor Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot

Zaterdagavond 16 januari ook optreden van Ad Koorevaar

Ballenkunstenaar Jop de Jong 
vermaakt publiek Masters

Voor de KNBB Biljartpoint Masters in
Berlicum staat er een vermakelijke za-
terdagavond op het programma. Om
19.00 uur begint de halve finale. 
Aansluitend zal Jop de Jong een werve-
lende show presenteren. 
Deze jeugdige ballenkunstenaar heeft
zich in enkele jaren als een ware enter-
tainer ontwikkeld. In biljartkringen
wordt hij zelfs regelmatig de Neder-
landse Semih Sayginer genoemd. Met
onwaarschijnlijk geachte trick shots en
een vlotte komische babbel weet Jop het
publiek aan zich te  binden. 

Na deze show
verzorgt de alom
bekende zingen-
de biljarter Ad
Koorevaar een
optreden in de
foyer. Hij zingt zo-
wel nieuwe hits
als topnummers
uit de 60, 70, 80
en 90-er jaren.
Waar Ad Koore-
vaar optreedt
ontaardt een ge-
zellig samenzijn
veelal in een ware
feestavond.

Jop de Jong. Foto: Jan Rosmulder

Ad Koorevaar
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Deelnemers KNBB Biljartpoint Masters 2016

Barry van BeersBarry van Beers
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Jean-Paul de BruijnJean-Paul de Bruijn
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Jean van ErpJean van Erp
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De arbiters stellen zich voor………

Eric van Thiel

Mijn naam is Eric van Thiel, ik ben tij-
dens De Masters nog 53 jaar. Op 22
januari hoop ik mijn 54e lentejaar te
vieren. Ik woon in het dorpje Schaijk
van de Gemeente Landerd. Al ontel-
baarjaren ben ik actief als arbiter van
de KNBB, en internationaal voor de
UMB. En dat uit een mond of hand van
een arbiter(ontelbaar).
Daarnaast bekleed ik een functie
binnen het bestuur van de KNBB Sectie
Driebanden.
Tevens ben ik coördinator van de arbi-
trage van die sectie. Ik begeleid en be-
oordeel arbiters en plan ze in voor de
evenementen die onder onze sectie val-
len. Daarnaast is het mijn taak om het
niveau van de arbitrage op goede
hoogte te houden en de kwaliteit aan
de tafel te handhaven. Voor mijzelf is
het naar mijn schatting al meer dan 20e
keer dat ik bij de Masters aanwezig
ben, en nog steeds met veel plezier.
Ik heb veel zien gebeuren met dit eve-
nement van hoog niveau naar een ver-
zwakte periode ertussen en nu weer
terug op een zeer hoog niveau wat or-
ganisatoren betreft. 
Deze mensen stellen alles in het werk
om de Masters weer op de kaart te zet-
ten. En met trots mogen ik en onze arbi-
trage groep daarvan een onderdeel
zijn. Daarom zullen wij ernaar trachten
om naar eer en geweten juist op te tre-
den tijdens dit toernooi in Berlicum.
“D’n Durpsherd” prachtige naam en
een zeer mooie nieuwe locatie, laten
we ervan uit gaan dat alles tot een schit-
terend plaatje mag komen, waar ik het
volste vertrouwen in heb. Daarom wens
ik vanuit mijn positie de organisatie
BEN het personeel van D’n Durpsherd,
de spelers, arbitrage en de schrijvers
een prachtig mooi toernooi toe. En het
publiek in dezen zeker niet te vergeten
ook U allen wens ik zeer veel kijkplezier
toe. Ook de biljartliefhebbers die niet in

de gelegenheid zijn om daar te kunnen
komen kijken, maar het volgen via Ko-
zoom wens ik veel genot toe en Ko-
zoom hierin zeker niet te vergeten met
hun ploeg. Dat ze prachtige beelden in
de huiskamers mogen verzorgen.

Met vriendelijke groet.
Coördinator arbitrage/ Sectie Drieban-
den.
Eric van Thiel.

Ton Mangelaars

Mijn naam is Ton Mangelaars, 57 jaar
en getrouwd met Ellen. Samen hebben
we twee kinderen Iris en Ivo. Toen ik in
de jaren 90 bij de Bussel in Oosterhout
werkte, werden daar de BWA toernooi-
en gespeeld.  Zodoende ben ik met het
virus van biljarten besmet geraakt en
dat wereldje in gerold als arbiter. Vanaf
dat moment heb ik voor verschillende
teams gearbitreerd in de ere-divisie.
Ook mocht ik, omdat ik actief arbiter
was bij Crystal Kelly, een keer mee naar
het toernooi in Monaco. Dat was voor
mij een zeer leuke beleving en heb daar
nog meer ervaring opgedaan omdat
daar de toppers van de wereld speel-
den. Vorig jaar tijdens de bekerfinale in
Rijsbergen werd ik beloond door uitge-
roepen te worden als A driebanden ar-
biter van de sectie driebanden.
Met die badge vertegenwoordig ik met
trots de sectie driebanden, een mooie
erkenning voor mij.
Nu sta ik op de lijst voor de Masters in
Berlicum als eerste reservearbiter, maar
toch een teken dat ik mijn taak dus
goed vervul. Hopelijk wordt het voor ie-
dereen een super mooi toernooi, en
mocht ik niet deelnemen als arbiter zal
ik het zeker aanschouwen als een echte
biljartliefhebber. Daarom wens ik al de
kijkers daar en thuis zeer veel plezier.
En de organisatie de spelers en de col-
lega arbiters zeer veel succes.

Wim Beerendsen

Ik ben de 50 jarige Wim Beerendsen
en woon in Barendrecht. In 1998 be-
gon ik als districtsarbiter in Rotterdam
en vanaf 2010 ben ik nationaal drie-
banden A arbiter. In 2006 begon ik als
eerstedivisie driebanden groot arbiter,
waarna ik in 2007 ben overgestapt
naar eredivisie. Jaarlijks heb ik diverse
Grand-Prix's gearbitreerd, in 2009
World-cup, in 2010 en 2014 de
Masters gedaan, 2015 de KNBB be-
kerfinale en straks de Masters 2016.
Teams waarbij ik heb gearbitreerd zijn
oa: De Uitspanning in Barendrecht, van
Donge en de Roo, MCR/TOVV en De
Distel in Roosendaal. Dit seizoen arbi-
treer ik eredivisie bij MCR/De Uitspan-
ning, De Distel uit Roosendaal en eer-
stedivisie MCR/De Uitspanning.
Binnen onze biljartvereniging "Vrien-
denkring" uit Barendrecht, ben ik se-
cretaris en wedstrijdleider.

Maarten van Leuteren

Ik ben Maarten van Leuteren, ben 46
jaar en woonachtig in Capelle aan
den IJssel. Als tienjarige ben ik “be-
smet” geraakt met het biljartvirus door

mijn vader. Sinds mijn negentiende
ben ik arbiter.
Eerst alléén bij wedstrijden in het
district Rotterdam en later ook bij ge-
westelijke en nationale finales.
Vanaf mijn zesentwintgste ben ik ook
actief als arbiter bij wereldbeker wed-
strijden en internationale toernooien.
Naast het arbitreren speel ik ook
graag zelf een partijtje driebanden.
Dit doe ik voornamelijk in teamver-
band.
Verder zijn het wandelen met onze
hond en gitaar spelen mijn andere gro-
te hobby’s. Dit jaar wordt de 16e keer
dat ik als arbiter bij de Masters aan-
wezig ben. Ik hoop op een spannend
toernooi met hoogstaande wedstrij-
den. Vanaf deze plek wens ik alle spe-
lers, mijn collega arbiters en natuurlijk
de organisatie heel veel succes toe.

Paul Brekelmans

Ik ben Paul Brekelmans, 54 jaar,
woonachtig in Veldhoven en bijna 32
jaar getrouwd met Anja. Als perso-
neelsplanner ben ik al diverse jaren
werkzaam bij Hermes Openbaar Ver-
voer in Eindhoven.  Na vele jaren zelf
actief geweest te zijn in het libre/kader
en driebanden klein, heb ik ook nog en-
kele jaren in de derde en tweede divisie
driebanden groot gespeeld. Begin
2011 heb ik me aangemeld voor de
cursus arbiter en ben actief bij KVC en
de sectie driebanden. Na de editie van
2015 wordt dit mijn tweede Masters en
ik hoop dat het evenement weer net zo-
'n succes mag worden als in Kaatsheu-
vel. Ik wens  B.E.N. heel veel succes met
de organisatie van de Masters 2016 en
hoop dat de spelers en arbiters weer
hun steentje bij zullen dragen om er
evenals voorgaande jaren een onverge-
telijk evenement van te maken. Als laat-
ste wens ik het publiek, wat hopelijk in
grote getale de weg naar D'n Durps-
herd in Berlicum zal vinden, heel veel
kijkplezier toe.

www.debiljartballen.nl   www.debiljartballen.be

www.biljartevenementen.nl
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http://www.debiljartballen.be


Spelers over de KNBB Biljartpoint Masters 2016

Jean van Erp: “Spelen voor eigen 
publiek, dat doet je natuurlijk iets”
Bert van Manen
"De Masters, dat is toch het mooiste
evenement dat we hebben in Neder-
land.  Ik ben zo langzamerhand een
van de  "oudjes", ik ben als toeschou-
wer in Amsterdam en Tiel geweest, heb
in Veghel diverse keren mee mogen
doen, evenals in Goes, Nijverdal en re-
centelijk in Kaatsheuvel.  Ook Berlicum
krijgt nu een plek in dat mooie rijtje. Dat
ik weer bij de deelnemers sta, komt ei-
genlijk door één ijzersterke Grand Prix
die ik heb gespeeld. In Rosmalen haal-
de ik de finale, waarin Jean van Erp te
sterk was. Maar mijn overwinning op
Dick Jaspers (40 - 22 in 20) in de halve
finale, dat was uiteraard voor mij het
hoogtepunt van het seizoen. Ik zit in Ber-
licum (alweer) bij hem in de poule, dus
hij zal wel genadeloos wraak nemen,
verwacht ik. Dat zou ook alleen maar
terecht zijn. Als ik uitgeschakeld ben,
ga ik met veel plezier weer aan het
werk voor Kozoom." 

Jean van Erp
Titelverdediger Jean van Erp heeft er
veel zin in. “Het leeft hier enorm en ik
verwacht vier dagen volle bak. Het gaat
gewoon een groot biljartfeest worden.
De locatie is fantastisch, gezellige en
gemotiveerde mensen, een goede orga-
nisatie, wat wil je nog meer.” laat een
enthousiaste Van Erp weten. Zelf ziet hij
wel acht tot negen kanshebbers op de ti-
tel. “Ik ga er gewoon van genieten en
hoop natuurlijk dat ik weer een hoofdrol
kan spelen. Spelen voor eigen publiek,
dat doet je natuurlijk iets. Toch denk ik
wel dat ik de druk ga voelen, zeker
wanneer ik een eind kom in het toer-
nooi. Vol vertrouwen en positief probeer
ik mijn titel te verdedigen, al zal dat met
de huidige concurrentie niet gemakke-
lijk zijn. De Masters beginnen op don-
derdagochtend, ik mag dan gelijk aan-
treden en geen steekje laten vallen.
Mijn eerste tegenstander Kay de Zwart

maakt zijn debuut en kan een gevaar-
lijke jongen zijn. 

Therese Klompenhouwer
Therese Klompenhouwer gaat als enige
vrouw in het spelersveld onbevangen
aan haar vijfde Masters beginnen. “Ik
ben ingeloot in een vrij zware poule met
Barry van Beers, Dave Christiani en Ad
Koorevaar, maar dat wil niet zeggen
dat ik bij voorbaat kansloos ben om de
poulefase te overleven. Van alle drie
heb ik al een keer gewonnen, dus niets
is onmogelijk. Op zich heb ik weer een
mooi jaar achter de rug, reden om er
vrij in te gaan. Wie weet kan ik voor
een verrassing zorgen? Ik durf geen
voorspelling te doen. Dick Jaspers heeft
het afgelopen jaar grandioos ge-
presteerd, maar houd ook rekening met
Raimond Burgman, Jean-Paul de Bruijn
en Barry van Beers, die ook een goede
periode achter de rug heeft. Natuurlijk
moeten we terdege rekening houden
met Jean van Erp, die niet voor niets zijn
titel gaat verdedigen en er op gebrand
is om deze in zijn eigen omgeving te
prolongeren. Ik hoop weer op een
prachtig evenement en als het kan met
spektakel.

Dick Jaspers
Dick Jaspers geeft aan dik tevreden te
zijn met zijn prestaties van het afge-
lopen jaar. De laatste wereldbekerwed-
strijd in Hurghada vond hij wel teleur-
stellend, maar heeft er wel van genoten
hoe Frédéric Caudron zichzelf na een
matig jaar weer terug op de kaart zette.
De Masters ziet hij hoopvol tegemoet.
"Natuurlijk kan er van alles gebeuren,
neem nu Dave Christiani, die tijdens de
Grand Prix in Capelle aan den IJssel se-
ries van 19 en 21 maakte. Vergeet
daarbij Barry van Beers met zijn reeks
van 20 niet. Jean van Erp is er natuurlijk
ook op gebrand om in zijn eigen omge-
ving de titel te prolongeren. Ik heb ove-
rigens veel bewondering voor Jean, hij
is een geweldige sportman en heeft een
perfecte instelling. Het is een taaie, die
er alles uit probeert te halen. Biljarten is
zijn passie, waarin hij heel zijn ziel legt.
Met hem moet ik dus serieus rekening
houden. 
Vorig jaar in Kaatsheuvel heeft hij mij
niet voor niets uitgeschakeld. Naast Rai-
mond Burgman zijn er ook jongere spe-
lers die voor verrassingen kunnen zor-
gen. 

Erelijst Masters vanaf 1988
1988 Amsterdam Weijenburg 1.072
1989 Tiel Burgman 1.131
1990 Dongen Jaspers 1.433
1991 Breda Jaspers 1.145
1992 Utrecht Arnouts 1.177
1993 Veghel Jaspers 1.372
1994 Veghel Jaspers 1.454
1995 Veghel Jaspers 1.846
1996 Veghel Burgman 1.233

1997 Veghel Jaspers 1.675
1998 Veghel Jaspers 1.512
2000 Veghel Jaspers 2.056
2001 Veghel Jaspers 2.027
2002 Veghel Jaspers 2.000
2003 Veghel Burgman 1.443
2004 Veghel v Kuyk 1.325
2005 Veghel Jaspers 1.972
2006 Veghel Jaspers 1.758

2007 Goes de Bruijn 1.547
2009 Nijverdal Jaspers 2.395
2010 Nijverdal Jaspers 1.944
2012 Kapelle Jaspers 2.047
2013 Zevenbergen de Bruijn 1.306
2014 Kaatsheuvel Jaspers 2.063
2015 Kaatsheuvel v Erp 1.197
2016 Berlicum ?

Met dank aan Bert van Manen



Sectie
Driebanden

Camping
De Eekhoorn

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel: 0416-373838
www.westhoekdrunen.nl

De Mossel 15 H
NoordScharwoude

T 0226 320 654

Een nieuw modern digitaal scorebord voor de biljartsport

www.biljartcomputer.nl
013-4634703

VERHOEVEN
BILJARTFABRIEK BVBA

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

www.dirksnip-biljarts.nl

www.debiljartballen.nl
www.debiljartballen.be

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


Eureka Biljar abriek presenteert jdens de KNBB Biljartpoint Masters 2016 de

Eureka Triangle
Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl
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Ankerkader 47/2 eerste klasse

Guido Kauffeld behaalt bij Overkamp 
zijn eerste nationale titel bij de senioren

was dat ik weer
terug was in het kam-
pioenschap. 
Ronde vijf tegen Lyon
Megens was zeer
belangrijk, maar
door cruciale ballen
in volledige controle
te missen, geef ik de
partij uit handen en
Megens profiteert
optimaal via 115-
200 (4).

De slotdag
Ik begon tegen Wiel
van Gemert. Hij
gaat super van ac-
quit met een serie
van 107. Ik wist met
een juist antwoord te
komen door er direct
met een reeks van
162 over heen te
gaan. Een prachtige
wedstrijd die 200-
110 (3) winst ople-
verde. Doordat lijst-
aanvoerder Harrie
van den Boogaard

(bekend in de biljartwereld en zeker on-
ze regio) verloor, kwam er de volgende
tussenstand. 1. Harrie van den Boo-
gaard 8 punten en 27.73, 2. Guido
Kauffeld 8 punten en 26.05, 3. Leo
Koomen 8 punten en 22.67, 4. Lyon
Megens 7 punten en 26.63.  

De finale
Omdat ik alsnog afhankelijk was als
nummer twee van de ranglijst, was het
enige dat ik kon doen zo snel mogelijk
finishen om eventueel de titel op basis
van het gemiddelde te winnen. De twee
finalepartijen waren Kauffeld-Volleberg
en Van Gemert-Van den Boogaard. 
Guido Kauffeld en Wiel van Gemert
gingen van acquit en speelden beiden
voortreffelijk. De caramboles gingen als
warme broodjes over de toonbank(tafel)
en het liep vrijwel synchroon.  Zo ging
dat op tot de 143 toen Van Gemert

”Mijn eerste partij, tegen Harrie van
den Boogaard, kwam ik van een koude
kermis thuis door te verliezen in 10
beurten met maar 49 treffers. Dit bete-
kende niet alleen een slechte start, maar
een anker aan mijn been voor mijn ge-
middelde, want tien beurten zonder
veel caramboles, is bijna niet op te ha-
len. Het tweede duel begon hetzelfde
met 57 uit 7. Toen kwam de ommekeer
door in de volgende twee beurten series
van 100 en 43 eruit te persen en dus
winst. Weer veel pogingen, maar de
partij wel heel goed afgesloten en het
belangrijkste in een kampioenschap, de
zege. Het op de juiste manier afsluiten
gaf een hele hoop positieve energie
voor de naderende wedstrijden. En dat
bleek ook wel, de volgende twee partij-
en werden in vijf en zes beurten ge-
wonnen waardoor het gemiddelde ook
langzaam steeg en het belangrijkste

In café-biljart Overkamp te Eibergen won Guido Kauf-
feld uit Horst het NK ankerkader 47/2 eerste klasse.
Na diverse jeugdtitels was hij nu voor de eerste keer
de beste bij de senioren. Hierbij zijn verslag.

Vlnr: Harrie van den Boogaard, Guido Kauffeld en 
Lyon Megens. Foto: Stefan Kauffeld 

voor de eerste keer miste. Omdat Kauf-
feld nog steeds bezig was zette hij
goed de druk erop bij Van den Boo-
gaard, aangezien het NK ook nog op
moyenne beslist kon worden. Uiteinde-
lijk mist Kauffeld op 147 maar wint de
wedstrijd in drie beurten (waar het ei-
genlijk in de tweede poging had uit ge-
moeten) en komt op een eindgemiddel-
de van 29.10 met tien punten. Van den
Boogaard weet dus wat hem te doen
staat om kampioen te worden. Winnen,
en wel zo snel mogelijk, anders wordt
er verloren op basis van het moyenne.
De klasse van Harrie van den Boogaard
straalt er ook nu van af. Hij is rustig en
blijft aan tafel en weet in zijn eerste
beurt met 116 treffers ook een serie bo-
ven de 100 te maken. Uiteindelijk gaat
hij af. Wiel van Gemert verzamelt de
tweehonderd caramboles ook in drie
beurten dus wist iedereen wat dit bete-
kende. Guido Kauffeld is de nieuwe
Nederlands kampioen ankerkader
47/2 van de eerste klasse. Van den
Boogaard speelde nog wel gelijk en
daardoor komt hij met zijn gemiddelde
op 30.89. Had hij de partij in drie beur-
ten gewonnen, dan was hij kampioen
geweest, maar door het gelijkspel was
het puntentotaal de doorslaggevende
factor. 
Guido Kauffeld is de nieuwe kampioen
op basis van het aantal matchpunten
met een goed moyenne van 29.10. Met
dit gemiddelde ben ik zeer tevreden
aangezien ik in de eerste partij al tien
beurten voor de kiezen kreeg terwijl ik
maar 49 caramboles had en er vervol-
gens nog eens negen omlopen bijkwa-
men. Om dit op te halen naar 29.10
moyenne is er een goede serie wedstrij-
den voor nodig wat ik ook heb weten te

Ankerkader 57/2 hoofdklasse 
22-24 januari

NK bij HCR Prinsen 
in Haarlo
Vereniging Ellenkamp organiseert aan
Eibergseweg 13 het NK ankerkader
57/2 hoofdklasse. Namens De Vee-
markt heeft Matthijs Bakker zich met een
gemiddelde van 45.45 als beste ge-
kwalificeerd. Horna is met twee spelers
vertegenwoordigd. Moyennegrenzen
25.00 tot 60.00 en aantal caramboles
verlaagd naar tweehonderd. Op vrij-
dag 22 januari wordt om 11.00 uur be-
gonnen. Dat aanvangstijdstip geldt ook
voor zaterdag en zondag. 
Naam Vereniging Gem
1. Matthijs Bakker De Veemarkt 45.45
2. Marco van Dopperen RCN 35.96
3. Vincent Veldt Horna 34.21
4. Jim van der Zalm 't Groene Hart 31.46
5. Robert van Stevendaal Kwadendamme 28.88
6. Eric Dericks De Hazelaar 27.15
7. Lyon Megens 't Ottertje 26.64
8. Wouter Heida Horna 26.12

Kader beker 2e ronde

De Hazelaar 1 en 3 en Carambole/ 
Kofferweb naar derde ronde

't Centrum – VOP/De Witte Hoeve 5-3
en 4-4. In de eerste ontmoeting snelde
Guido Kauffeld in drie beurten naar zijn
honderdnegentig caramboles. Daisy
Werdekker en Yvo Engels deelden via
120-160 (8) de buit. In de return was
Kauffeld al na vier pogingen aan de
eindstreep maar dat mocht zijn team
niet baten. De Posthoorn/RBS – De Ha-
zelaar 3-5 en in de tweede strijd bleek
De Hazelaar via 6-2 weer de baas. In
de heenwedstrijd was Michael Vuurens
bij de thuisploeg de enige die tot winst
kwam na 180 uit 7. In Rosmalen her-
haalde de geschiedenis zich. De Ram –
Op de Klos 2-6 en in return weer 6-2

voor de Limburgers. Be-
zoeker Frans Vaessen,
dankzij honderdveertig
treffers na negen pogin-
gen, gaf in Roosendaal het
goede voorbeeld. Zijn
teamgenoten Jean Godey-
ne (230) en Wiel Wolters
(200) deden dit na in de
tweede ontmoeting. Moira
Lith – Carambole/Koffer-
web 4-4 en 8-0 voor Ca-
rambole/Kofferweb. De
twee korte partijen kwa-
men op naam van Freddie
Adelaar middels 180 uit 7

en Bert Vink 160 uit 5. Billardcafé De
Veemarkt – Deventer '83 0-8 en 4-4.
Charles de Bie en John de Graaf gaven
in Doetinchem al hun visitekaartje af
met allebei 20.00 moyenne. Sjors Petter
was in Deventer de beste na honderd-
twintig punten en negen omlopen. Wil-
lemsen Bestratingen – De Hazelaar 3 4-
4 en nogmaals 4-4. Harold Megens
was bij het eerste treffen succesvol met
honderdtachtig caramboles na negen
pogingen. In de return hoefde Sjaak
Sessink eveneens maar negen keer van
de stoel voor de honderddertig treffers.
Zijn ploeg redde het niet want De Ha-
zelaar 3 had een beter percentage.

Daisy Werdekker. Foto: Jan Rosmulder    

Eredivisie topteam na speelronde 7

Schifting in kampioens- en degradatie
poule op korte termijn duidelijk 
Nadat er in november 2015 veel wed-
strijden zijn gespeeld, is er al veel dui-
delijk geworden met betrekking tot de
vier mogelijke titelkandidaten en de zes
in degradatiegevaar verkerende drietal-
len. Op de datum dat deze biljartkrant
in alle KNBB locaties is of wordt be-
zorgd, staat speelronde acht van 2 ja-
nuari 2016 op het programma. De re-
guliere slotronde is verspreid. Op zater-
dag 23 januari volgt in De Hazelaar te
Rosmalen de topper tussen lijstaanvoer-
der Etikon en runner-up A1 Biljarts/De
Veemarkt. Twee weken later, zaterdag
6 februari, vindt dan het restant van
speelronde negen plaats voor de overi-
ge teams. In het seizoen 2015-2016 is
dan de halve competitie achter de rug.
Daarna spelen de nummers één tot en
met vier in wederom een halve competi-
tie om het kampioenschap. De ploegen

vijf tot en met tien strijden dan, even-
eens in een halve competitie, om degra-
datie te vermijden. Dat is een zware op-
gave want liefst drie teams doen een
stap terug. Alle behaalde resultaten uit
de eerste halve competitie tellen mee in
de tweede helft.  
Deze krant werd 29 december 2015
gedrukt en de stand gaf toen het vol-
gende beeld.
Team Wedstr Pnt Saldo %
1. Etikon 14 25 56-28 88.83
2. A1 Biljarts/de Veemarkt 14 23 66-18 93.89
3. 't Ottertje 14 21 54-30 82.08
4. Topteam Berkelland 14 16 50-34 81.78
5. Benelux Biljarts/Snellen H.S. 14 12 38-46 72.59
6. Egbersbeek.nl/BC Arnhem 14 12 35-49 72.62
7. Horna/De Vries Juwelier 14 9 31-53 74.44
8. BIOS/Blitz Optiek 14 9 31-53 57.57
9. Dibo/The City 14 7 31-53 66.30

10. ’s Lands Welvaren/Reedijk 14 6 28-56 68.22

doen met het Nederlands kampioen-
schap als resultaat. Dit is denk ik wel zo
een beetje hoe het gelopen is. Wiel van
Gemert is gepromoveerd op basis van
het gemiddelde van 40.82. Het is mijn
eerste titel bij de senioren.”
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Guido Kauffeld VOP/DWH 10 29.10 162
2. Harrie van den Boogaard BC Tegelen 9 30.89 130
3. Lyon Megens Vriendenkring 9 26.95 160
4. Leo Koomen Horna 8 21.90 162
5. Wiel van Gemert ABC ’t Töpke 7 40.82 191
6. Marco van Dopperen RCN 6 23.90 160
7. Peter Volleberg BIOS 4 16.97 77
8. Roger Schinning Apeldoornse  Boys 3 15.28 104

Kader poule 8

Geschiedenis herhaalt zich voor 
Guido Kauffeld 
Op de Klos – VOP/De Witte Hoeve
4-4. Bij de thuisploeg maakte Marcel
Angeletti honderdtachtig caramboles na
acht beurten. Voor de gasten bleven
Guido Kauffeld met 190 uit 8 en Jan
Brueren via 120 uit 9 ook onder de tien
omlopen. BC Maarland/Arrows Dak-
service – VOP/De Witte Hoeve 4-4. Pe-
ter Haanen kreeg slechts vijf kansen van
Kauffeld, die een serie van 123 produ-
ceerde. John van Glabbeeck presteerde
ook prima met een totaal van honderd-
zeventig na eveneens vijf beurten.
VOP/De Witte Hoeve – BouwCenter

Van Hoppe 4-4. Wat Guido Kauffeld
eerder al op 9 november presteerde,
deed de speler uit Horst op 14 decem-
ber nog eens over. Na series van 102
en 88, volgorde onbekend, was hij al
klaar en dat betekende dus een moyen-
ne van 95.00. Hij is de eerste speler
die dat realiseert dit seizoen. Teamge-
noot Piet van Rengs liet zich met 130
uit 8 ook niet onbetuigd. VOP/De Wit-
te Hoeve uit Venray staat ondanks zes
remises na elf duels met 54 punten aan
de leiding. Op de Klos volgt op drie
punten.     

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

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.-

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

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

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

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

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

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

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

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl


Biljartnieuws
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Tel.: 0485-286593
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Burgmans Biljarts
Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Kader 38/2

Bauwens op twee
Fonne Bauwens (BC De Ploeg) werd
knap tweede in deze finale die ge-
speeld werd in het stemmige lokaal van
BC Noorderkempen. De titel viel in han-
den van Daniel Huybens (BC De Leug)
en Eddy Willems van BC Arena eindig-
de op de derde plaats. Frank Nicolaï
(BC De Middel) kon in het lokaal van
zijn voormalige club het gemiddelde
van 5,00 niet behalen. Bauwens scoor-
de een totaal van 238 caramboles in
40 beurten en dat was net iets te weinig
voor de eindzege. Huybens overtuigde
met 227 in 36 en plaatste trouwens in
de wedstrijd tegen Willems een serie
van 51 punten op 90.

Bart Van Reeth
Bauwens strandde op een zucht van
de titel. Foto: www.Billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Nicolaï met promotie op 2,30 meter-biljart 
Wat Frank Nicolaï niet lukte in de 4de
Klasse Kader, leek weinig problemen
op te leveren in de Vrijspelfinale naar
160 punten. Op de 2,30 meter-tafel
van KOT Meer veroverde de BC De
Middel-speler  de titel en promoveeert
met 5 op 6 matchpunten naar 210 (al-
gemeen gemiddelde 13,33). Ook num-
mer twee, Dimitri Wittemans (Biljart-
vrienden Turnhout) liet 5 wedstrijdpun-
ten op het blad schrijven en promoveert
eveneens naar 210 speelpunten. Rudy
De Busscher (BC De Leug) werd derde
en Fonne Bauwens (BC De Ploeg) ge-
raakte tegen de gewoonte in, niet mee
met de anderen. Hij behaalde geen
matchpunten, maar bleef toch in het ge-
middelde. Frank Nicolaï speelt de na-
tionale finale in Jambes.

Bart Van Reeth
Het 'grotere' biljartformaat hield
Frank Nicolaï niet van de zege

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Enkel winnaar 
behaalt 
gemiddelde
Christophe Guenez (RT Moeskroen)
won met 8 op 8 en netjes in de moyen-
ne deze finale, waarin de tegenstrevers
zonder uitzondering beneden het ge-
middelde eindigden. De zilveren plaats
was voor Freddy Rondele van Warden
Oom Hooglede en Robert Joye (GHO
Kortrijk) bleef met zijn derde plaats in
het midden van de eindrangschikking.
Claude Devos, collega van Joye mocht
met de rode lantaarn zwaaien. Bernard
Beghin (ook RT Moeskroen), bleef De-
vos nipt voor. Met een reeks van 10 en
9 punten, naar een totaal van 30,
onderscheidden Guenez en Rondele
zich duidelijk van de andere finalisten.
Bart Van Reeth

Het bandspel van Robert Joye leverde
een derde plaats op
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Kader KB

Jaak Vercaemere pakt derde plaats 
in eigen huis

KBC Gilde Hoger Op ontving de ka-
derfinalisten en mocht zelf Jaak Vercae-
mere aan de tafel zetten. Hij nam vier
wedstrijdpunten voor zijn rekening en

werd derde, na Jo-
zef Van Acker (WO
Hooglede), die een
beter gemiddelde liet
optekenen en op zijn
beurt Eric Van Den
Buverie (Volharding
Izegem) de kampi-
oenstitel moest gun-
nen met eveneeens
vier matchpunten.
Op de laatste plaats,
clubgenoot van Van
Acker, Donald Wer-
brouck, die geen en-
kele wedstrijd kon
winnen. Met 12
beurten en een ge-
middelde van 5,00
speelden Van Den
Buverie en Van Ac-
ker de kortste partij-
en naar 60 punten.

Niemand van de finalisten promoveer-
de.

Bart Van Reeth

Jaak Vercaemere werd derde in het eigenlokaal.
Foto: www. Billiardsphoto.com

Overlijden

Brugse BC verliest twee gewaardeerde
leden in één dag
René De Cuyper, voorzitter en sportbestuurder van de Koninklijke Brugse Biljart-
club heeft de droeve plicht ons op amper enkele dagen tijd twee overlijdens mee
te delen : 

‘Onze barman Roger Coppens is deze
namiddag onwel geworden in onze club
en ondanks de snelle tussenkomst van de
hulpdiensten is Roger overleden in het
ziekenhuis. 
Namens alle leden van onze club wens
ik hierbij dan ook alweer onze oprechte
deelneming te betuigen aan Daniëlla en
haar familie en kennissenkring. 
Véél sterkte toegewenst aan hen in deze
moeilijke dagen. 
Roger was ook één van die sterkhouders
achter de bar in onze club. 
Roger had een hart voor onze club en
wenste steeds het beste te doen en te be-
komen voor onze leden en de club. 
Weerom een serieuze slag voor onze
club, we zullen Roger hard missen !’ 

‘Op 17 december werd onze club ge-
troffen door het overlijden van François
Druwel 
Hoewel dit niet onverwacht is, komt dit
voor ons allen toch hard aan. 
Onze aandacht gaat in de eerste plaats
naar de familie van François die wij na-
mens ons allen onze diepe gevoelens
van oprechte deelneming wensen te be-
tuigen. Onze eigen leden, zonen van
François, Peter en Geert, wensen wij
veel sterkte toe in deze beproefde da-
gen. 
François was voor de club een sterkhou-
der van formaat en dit vele tientallen ja-
ren, ook samen met zijn vrouw Margue-
rite, die ons jammer genoeg eerder is
ontvallen. Sportbestuur, bardienst, onder-
houdsdienst, gelijk welke dienst: niets
was hem teveel om de club maar bij te
staan. 
Het heengaan van François is een groot
verlies voor onze club !’

Onze redactie houdt er aan ook haar
diepste blijken van medeleven te beto-
nen aan familie, vrienden en kennissen
van de overledenen.

Roger Coppens
Foto: Jean Declerck aub.

François Druwel
www.billiardsphoto.com 

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.Billiardsphoto.com
http://www.Billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
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Eredivisie driebanden ronde 12

Eekhoorn bedwingt koploper en 
Tasdemir maakt succesvol debuut

Met het ingaan van de tweede competi-
tiehelft wordt het ontlopen van degra-
datie voor VDO met vijf punten achter-
stand bijna onmogelijk. MCR/de Uit-
spanning kan zo langzamerhand reke-
ning gaan houden met het spelen van
play-offs. Voor de rest is er nog van alles

mogelijk. Voor de
overige drie plaatsen
zijn er nog zes á ze-
ven gegadigden.

Dallinga.com - De
Distel 4-4
In Sluiskil voerde Fré-
déric Caudron de
boventoon en maak-
te tegen Gerwin Va-
lentijn met 2.083 in
24 beurten uit. Bei-
den verzamelden
een serie van negen.
Steven van Acker
was ook goed op
dreef en wees Puck
van Aart in 35 beur-
ten met 50-26 terug.
Patrick Vasseur
kwam in de confron-
tatie met Hans de
Bruin ongelukkig ten
val en verloor met
49-50. Ook Jean-
Paul de Bruijn bleef
met lege handen en
mocht na 29 pogin-

gen Jef Philipoom(serie van negen) met
41-50 feliciteren.

Holland Mineraal - HCR Prinsen 4-4
De 50-43 overwinning van wereldkam-
pioene Therese Klompenhouwer op An-
no de Kleine was het grootste verschil

Tayfun Tasdemir. Foto: Jan Rosmulder
Eerste divisie driebanden poule 1

Adrie Demming namens Van Broekhoven/ 
De Distel naar topprestatie

Speelronde 9
De Uitspanning – Burgmans-Biljarts.nl
6-2. Roland Uytdewilligen gaf met
moyenne 1.406 het goede voorbeeld.
Vriendenkring/De Distel – Poelier-
schrauwen.nl 2-6. Ad Korevaar redde
met vijfenveertig uit dertig de eer. Hul-
termans Inst. Bedrijf – W. van der San-
den 4-4. Jack Wijnen bleek met 1.730
een maatje te groot voor de 1.000 van
Johan Claessen. Richard Berkelmans
zorgde met veertig treffers na veertig
beurten voor afgeronde cijfers. Capelle
– Van Broekhoven/De Distel 4-4. Peter
van Lieshout 1.392 verloor van Ivan
Stitschinsky 1.428. Jan Arnouts zette
een serie van tien op het scorebord. 

Speelronde 10
Burgmans-Biljarts.nl – FDV Jacoby/
Schuler Cues 4-4. Roger Roefs bleef
landgenoot Wesley de Jaeger twee
caramboles voor: 45-43 (36). Jan Brock
Amusement – Hultermans Inst. Bedr.
4-4. John Schollink 1.029 boog voor
de 1.323 van Jack Wijnen. W. van der
Sanden – Vriendenkring/De Distel 6-2.
Johan Claessen zette dankzij 1.216 de
1.081 spelende Ad Koorevaar opzij.
Ook Jack van Peer en Richard Berkel-
mans bleven in Biljart & Poolcentrum
Hilvarenbeek aan de goede kant van

de score. Van Broek-
hoven/De Distel –
MCR/De Uitspan-
ning 8-0. De kortste
partij kwam via
1.406 op naam van
Jan Arnouts. Bezoe-
ker Uytdewilligen
produceerde een
reeks van elf. BCO/
Paeoniapassion.com
– TOVV/ Royal Pro
0-8. De beste speler
van de thuisploeg
Bob van Ingen Sche-
nau 1.068 trof de
sterkste speler van
de gasten. Frans van
Schaik liet 1.551 in
de boeken verdwij-
nen. 

Speelronde 11
Sensatie in de ont-
moeting tussen FDV

Jacoby/Schuler Cues en Van Broekho-
ven/De Distel. Niet zozeer de 2-6 uit-
slag maar Adrie Demming trok de aan-
dacht. De gast kwam tot 5-1-4-0-6-4-1-0-
5-9-5 en dat leidde tot veertig punten na
slechts elf pogingen. Goed om het sei-
zoenrecord te verhogen naar een bij-
zonder gemiddelde van 3.636. Hulter-
mans Inst. Bedr. – BCO/Paeoniapas-
sion.com 6-2. Wijnen had 28 beurten
voor 45 caramboles en teamgenoot
Richard de Bruin hoefde maar 26 keer
van de stoel voor zijn totaal van 40.
Voor de bezoekers baarde vierde man
Rens Hoeba opzien met een serie van
dertien en hij won met 1.081. 
TOVV/Royal Pro – Burgmans-Biljarts.nl
8-0. Kopman Martin Spoormans be-
haalde 1.500 en Emilio Sciacca kwam
tot 1.379 en reeks van twaalf. De
ploeg uit Vlaardingen heeft halverwe-
ge het seizoen al vijf punten voor-
sprong op naaste achtervolger Van
Broekhoven/De Distel. Sciacca is met
acht gewonnen partijen nog altijd zon-
der puntverlies. Burgmans-Biljarts.nl
blijft hekkensluiter BCO/Paeoniapas-
sion.com één punt voor. Capelle – W.
van der Sanden 6-2. Tom Persyn was
de beste thuisspeler middels 1.285. Ri-
chard Berkelmans redde de eer na
1.250.

Adrie Demming: moyenne 3.636. Foto: Jan Rosmulder  

Eerste divisie driebanden poule 2

Koploper Burgmans Biljarts 
vier punten voor De Veemarkt
Speelronde 9
Eekhoorn 2 – De
Veemarkt 2-6. Uit-
blinker namens de
gasten was Huub
Wilkowski die met
40 caramboles na
22 beurten voor een
gemiddelde van
1.818 zorgde. Burg-
mans Biljarts – Hotel
Stadt Lobberich/BCT
8-0. Rik van Beers
1.875, Marco Jans-
sen 1.363, Johan
Roijers 1.081 en
Bert van Manen
0.869 realiseerden een teammoyenne
van 1.214. Ripa Recycling/Pearle –
Constructor Staalbouw 6-2. Eerste man
Francis Forton verbeterde de kortste par-
tij in deze poule naar twintig beurten.
Dat leverde 2.250 aan gemiddelde op. 

Speelronde 10
Thekes/Park Tivoli – Man op Maat/
't Caves 3-5. Jos Bongers 1.184 won
van Raymond Ceulemans 1.000. De
Veemarkt – Sprundel 6-2. Wilkowski
behaalde nu 1.250. Torsten Anders
1.264 boog voor de 1.323 van Ludo
Kools. Hotel Stadt Lobberich/BCT –
La Plaza Hoensbroek 4-4. Karl-Heinz
Gertzen zette 1.551 in de boeken.
Alain Clabots was dankzij 1.285 de
beste bij de bezoekers. ZFD/De Haze-
laar – Ripa Recycling/Pearle 4-4. Ri-
chard Dekker 1.250 en Tom Beemster-
boer 1.216 kwamen goed voor de
dag. Biljartcentrum Arnhem – Burgmans
Biljarts 0-8. Wederom teamgemiddelde
van 1.214 voor de koploper. Van Beers
1.363, Janssen 1.285, Van Manen
1.250 en Roijers 1.000 imponeerden.
Constructor Staalbouw – Eekhoorn 2 4-
4. Peter Vlaar 1.000 trok aan het kort-
ste eind tegen de 1.406 van Henriek

Hanegraaf. 

Speelronde 11
Man op Maat/'t Caves – De Veemarkt
2-6. In Golf & Recreatiepark 't Caves in
Wintelre redde Raymond Ceulemans de
eer. Eekhoorn 2 – ZFD/De Hazelaar
2-6. Serg Dianov 1.250 bleef als enige
van de thuisploeg aan de goede kant
van de score. Richard Dekker realiseer-
de 1.290 voor de gasten. Eddy Wil-
lems 1.028 beet in het zand tegen de
1.285 van Tom Beemsterboer. La Plaza
Hoensbroek – Biljartcentrum Arnhem
4-4. Roy Zielemans was de beste na
1.176. Voor de gasten kwam Ramazan
Durdu tot een serie van tien en 1.285
winst. Burgmans Biljarts – Thekes/Park
Tivoli 8-0. In Bergeijk liet vierde man
Bert van Manen de kortste partij noteren
middels veertig uit dertig. De lijstaan-
voerder is nog altijd ongeslagen met
liefst 21 punten na 11 duels. Individueel
kan kopman Marco Janssen dezelfde
cijfers overleggen. De marge ten op-
zichte van De Veemarkt is vier punten
en Ripa Recycling /Pearle staat al op
zes punten. Onderaan ziet het er met
twee punten somber uit voor promoven-
dus Thekes/Park Tivoli.

Francis Forton: moyenne 2.250. Foto: Paul Brekelmans 

dat Holland Mineraal/Bousema kon
maken. Markus Galla tekende eveneens
voor winst, al was de 50-49 minder
overtuigend. Stefan Spilleman zag eer-
der Raymund Swertz zegevieren (44-
50). Eerste man Stefan Galla trof Dick
Jaspers, die met 2.272 erg duidelijk
was. Het werd 31-50. Jaspers maakte
een serie van tien.

Eekhoorn - MCR/De Uitspanning 4-4
Op camping De Eekhoorn te Ooster-
hout kon de thuisformatie in de botsing
met de koploper overeind blijven. Jerry
Hermans verloor van Bert Hoefnagels
en Kenny Miatton moest de punten aan
Thorsten Frings laten. Kurt Ceulemans
wist Dave Christiani met 50-40 uit 33 te
verslaan. Een superieure Frans van
Kuyk trotseerde de serie van tien die
Eddy Leppens maakte en hield deze op
gepaste afstand.

VDO - A1 Biljarts 2-6
Bert Pijnenburg won van Addy Wienk
en behaalde daarmee de enige winst
voor de Ossenaren. René Wijnen kwam
in 35 beurten met 20-50 niet in de buurt
van Martien van der Spoel en Arie
Weijenburg was tegen Raimond Burg-
man eveneens kansloos (25-50 uit 29).
Rudy de Laet kon geen weerstand bie-
den aan de 2.000 van Eddy Merckx
(serie van elf) en verloor met 23-50.

't Hartje/Van Wanrooy - 
STZ Zundert 6-2
De komst van Tayfun Tasdemir naar
Oosterhout werd al in de ontmoeting
met play-off kandidaat STZ Zundert ver-
zilverd. De Turk gaf Peter Ceulemans
(die door afwezigheid van Roland Fort-
homme als kopman fungeerde) geen
kans en zegevierde met 50-20 uit 26,
wat goed was voor 1.923. Ook trak-
teerde hij het publiek op een serie van
tien. Ad Broeders volgde zijn voorbeeld
en sloot tegen Barry van Beers winnend
af. Wim van Cromvoirt had eerder van
Lennart Schrauwen gewonnen. Frank
Martens moest de winst afstaan aan
Raymon Groot.

Post Luchtkanalen - Buffalo.nl 0-8
Post Luchtkanalen speelde de wedstrijd
van de twaalfde ronde tegen Buffalo.nl
al twee weken vooruit en verloor met
0-8. Henk Habraken verweerde zich in
de ontmoeting met nationaal kampioen
Jean van Erp sterk, maar verloor toch
met 48-50 uit 35. Davy van Havere
zag Glenn Hofman 1.785 spelen en
had geen antwoord. Ook Wilco van
Wijk ging onderuit tegen Jeffrey Joris-
sen, die 1.666 liet noteren. Marc Ce-
len kon zijn karwei niet afmaken en
verloor met 47-50 van Herman van
Daalen.
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Tweede divisie driebanden poule 1

Peter Berndsen zet 1.739 neer
In speelronde tien won Aannemersbe-
drijf Beer de Jong met 6-2 van De Bar-
bier Leeuwarden. Ruud Nieuwenburg
speelde 1.212. Biljartcentrum Siemens
zag kopman Eddie Siemens in de ont-
moeting met Clever-Cpl TOVV 5 1.428
spelen en won met 6-2. Een week later
was Clever-Cpl TOVV 5 thuis kansloos
tegen titelkandidaat Aannemersbedrijf
Beer de Jong en verloor met 2-6. Ruud
Nieuwenburg maakte een serie van ne-
gen en kwam tot 1.428. Absolute uit-
blinker was Peter Berndsen, die naast
een reeks van negen 1.739 liet noteren.
Biljartcentrum Siemens verloor in de
laatste speelronde van het jaar met 2-6
van TOVV1/Biljartshop Vlaerdingh.Peter Berndsen. Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 2

Zeeuwse teams presteren wisselend 

Speelronde 9
Polka Print moest De Distel Biljarts 4 met
2-6 voor laten gaan. Erik Kortsmit
(1.296) van de Roosendaalse bezoe-
kers was in 27 beurten uit. Pearle Opti-
ciens won met 6-2 van Capelle/De

Terp 2. Met 1.025 was Etienne van
Damme de beste speler, terwijl Eddie
van Goethem een serie van acht maak-
te. Treva/’s Lands Welvaren en Sprun-
del 2 speelden 4-4 gelijk.

Speelronde 10
Polka Print was met 6-2 beter dan Pear-
le Opticiens. Jean Paul de Kraker tikte
1.111 aan en Dirk Vlerick maakte een
serie van negen. In Hoeven haalde
't Tapperijke met 8-0 uit tegen Treva/
's lands Welvaren. De confrontatie tus-
sen Capelle/De Terp 2 en Klusbedrijf
Staff eindigde met 4-4 onbeslist. John
Brouwers van de bezoekers tekende
1.212 aan. De Distel Biljarts 4 verloor
met 2-6 van Sprundel 2. Erik Kortsmit
redde met 1.029 de eer.

Speelronde 11
Lynn-Somers bleef tegen Capelle/De
Terp 2 met 6-2 aan de goede kant van
de score. Pearle Opticiens verloor met
2-6 van De Distel Biljarts 4. Klusbedrijf
Staf moest de winst met 2-6 aan
Polka Print laten. Bij de bezoekers lever-
de Jean-Paul de Kraker door zijn
1.379 een belangrijke bijdrage. Treva/
's Lands Welvaren won thuis in Kwa-
dendamme met 6-2 van Sprundel 3.

Jean-Paul de Kraker
Foto: www.billiardsphoto.com

Derde divisie driebanden poule 3

Teams Eekhoorn en Distel Biljarts 
in de middenmoot
Speelronde 9
Countryclub 019 – Merwehof: 6-2. Lu-
cas Hoefakker (1.000) was in 30 beur-
ten klaar. Rietlander – Distel Biljarts 5:
8-0. Eekhoorn 4 – De Uitspanning: 5-3.
Kopman Anjo Krijnen van de Ooster-
houtse formatie kwam met 1.030 net
iets tekort tegen Peter Loenen (1.060).
Boekbinderij Hoogendijk – Carambole/
R&H afrekensystemen: 8-0.

Speelronde 10
Carambole/R&H afrekensystemen –
Eekhoorn 4: 4-4. Frank Vermeulen had

aan 0.933 niet voldoende om Anjo
Krijnen (1.166) van zich af te houden.
Countryclub 019 - TOVV 4: 0-8. Distel
Biljarts 5 - Boekbinderij Hoogendijk:
6-2. Ekber Yildirim was in 35 beurten
uit.

Speelronde 11
The Gamblers - Countryclub 019: 6-2.
De Uitspanning 2 - Carambole/R&H af-
erekensystemen: 4-4. Gerrie van Eck
presteerde met 0.729 het best. Eek-
hoorn 4 - Distel Biljarts 5: 3-5. Arjo Krij-
nen speelde voor Eekhoorn 0.897.

Derde divisie driebanden poule 4

De Distel Biljarts 7 voert klassement aan
Speelronde 9
De Stene Brug – De Bevelanders: 4-4.
Joey de Kok van het thuisfront onder-
scheidde zich met 0.833. De Distel 6 –
De Geslootene Boom: 8-0. The
Friends/Ad’s Catering – Hoondert de
Waard: 2-6. ’t Bierwinkeltje – Stuc.
Bedr. Kanters: 6-2. Tapperijke 2 – De
Distel Biljarts 7: 6-2. Veilingzicht – Bott-
les/de Parel: 8-0.

Speelronde 10
De Distel Biljarts 7 - 't Bierwinkeltje: 6-2.
Michael Vink blonk bij de bezoekers uit
met 1.129. De Bevelanders - De Distel 6:
4-4. Hoondert de Waard - De Stene

Brug: 6-2. Joey de Kok zette naast 1.129
een serie van acht in de boeken en redde
daarmee de eer bij de gasten. Bottles/de
Parel - De Geslootene Boom: 8-0.

Speelronde 11
't Bierwinkeltje - Veilingzicht: 6-2. Cees
Wissel was met 0.897 de beste speler.
De Distel 6 - Hoondert de Waard: 5-3.
't Tapperijke 2 - Bottles/de Parel: 6-2.
Theo Platjouw redde met 0.769 de eer
voor de Zeeuwse bezoekers. The
Friend/Ad's Catering - De Distel Biljarts
7: 4-4. De Geslootene Boom - De Beve-
landers: 6-2. De Stene Brug - Stuc. Bedr.
Kanters: 6-2.

Derde divisie driebanden poule 5

Autobedrijf Lion van Loon 
met ruime voorsprong op kop
Speelronde 9
De Eekhoorn 3/Biljartpoint – DKM
Tools: 5-3. De Uitspanning -  ADC Re-
pro: 4-4. Edwin Junggeburt en Jan van
Geenen zorgden voor winst bij de
gasten. Autobedrijf Lion van Loon – Bu-
ro Balans: 8-0. Stolting Advocatuur –
Café Molenvliet: 4-4. Bij de bezoekers
waren Ad van Cromvoirt en Stefan
Grootswagers succesvol. Vissenberg
Sierteelt – DC Michielsen: 2-6.

Speelronde 10
ADC Repro - BH Keukens: 4-4. DKM
Tools - Autobedrijf Lion van Loon: 0-8.
Daniël van der Geld realiseerde 1.093.
Café Molenvliet - 't Steegje: 6-2. DC Mi-
chielsen - De Eekhoorn 3/Biljartpoint:

2-6. Henk Schneijdenberg redde de eer
voor het thuisfront. Buro Balans - Stolting
Advocatuur: 4-4. Ton Roovers en Gerrit
van Roekel zorgden voor thuiswinst.

Speelronde 11
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl - De Uit-
spanning: 4-4. Peter Rijckaert en Geof-
frey Molenschot wonnen voor de thuis-
club. Vissenberg Sierteelt - ADC Repro:
6-2. Wim Vink bezorgde de bezoekers
hun enige winstpartij. Autobedrijf Lion
van Loon - DC Michielsen: 8-0. Marrie
Groeneveld zette 1.093 in de boeken.
Stolting Advocatuur - DKM Tools: 4-4.
Jos Goverde had na 28 pogingen zijn
bord vol. BH Keukens - Café Molenvliet:
8-0.

Vierde divisie driebanden poule 2

Wisselende resultaten Capelse teams
Speelronde 9
Capelle 7 – De Maasstad: 4-4. Marco
van der Hout en Piet Netten zorgden
voor thuiswinst. BC Capelle 6 – TOVV
6: 0-8. De Does Trappen – Rietlander 2:
2-6: Mahn Sandor redde de eer voor
de gastheren.

Speelronde 10
De Maasstad – BC Capelle 6: 6-2. Bij
de bezoekers kwam alleen Jimmy Wo-
rung tot winst. De Pijp – Capelle 7: 7-1.

Met remise poetste Theo Bierhuizen de
nul in de eindstand weg. TOVV 6 - De
Does Trappen: 6-2.

Speelronde 11
Capelle 7 - RCD Kloens Bestrating: 6-2.
BC Capelle 6 - De Pijp: 0-8. De Does
Trappen – De Maasstad: 2-6. Mahn
Sandor zorgde voor de enige winstpar-
tij van het thuisfront en Jan Boekestijn
van De Maasstad was in 35 beurten
aan de finish. Tweede divisie driebanden poule 3

Ronny Lindemaan behaalt moyenne 
3.636 en serie van 20
DBG/'t Ottertje – Bil-
jartcentrum Arnhem
2 6-2. Rob de la
Motte redde met
1.481 op fraaie wij-
ze de eer. Pelgrom
Speelautomaten/De
Veemarkt – Caram-
bole 0-8. Harrie
Meijer verloor on-
danks een reeks van
negen. DBG/'t Otter-
tje – HCR Prinsen 2
4-4. Een opvallende
speler bleek Dinand
Prinsen namens de
gasten. De vierde
man maakte 24 ca-
ramboles na 42 beurten maar daar was
wel een serie van elf bij. ZusenZo/de
Veemarkt – Schildersbedrijf v.d. Brug-
gen 4-4. Henk van Mourik gaf met
1.142 het goede voorbeeld. Didden
Distributie – Zwiers Grootkeukenservice
6-2. De kortste wedstrijd was voor Nic-
ky van Venrooy na 35 uit 29. Nu 1.206
en duel eerder al 1.129. Zijn kopman
Ronny Lindemann liet 1.290 noteren.
ZusenZo/de Veemarkt – TS
Metals/Viersprong 8-0. Jurgen Horn-
schemeyer behaalde 0.972. De Haven
– Didden Distributie 2-6. In een week

dat veertig caramboles na elf beurten
gewoonte leek te worden, kwam ook
Ronny Lindemann tot dit bijzondere
3.636 moyenne als resultaat. De kop-
man fleurde zijn prestatie op met een se-
rie van twintig. Eerder dit seizoen kwam
hij al eens tot een reeks van achttien.
Na negen duels in tweede divisie en
eentje in eerste divisie staat hij op een
totaal van twintig punten en een alge-
meen moyenne van 1.382. Zijn team
Didden Distributie heeft met 21 uit 11
liefst 7 punten voorsprong halverwege
seizoen 2015-2016.

Ronny Lindemann. Foto: Jan Rosmulder

http://www.fleurenbiljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com


De Biljart Ballen, 20e jaargang, januari 2016 pagina 30

Tweede divisie driebanden poule 4

De Molen uit Reusel geeft de toon aan

Autobedrijf Schrauwen – De Molen 0-8.
Erwin Hens 1.212 en Paul Bruijstens
1.176 waren de best presterende spe-
lers. SS&P/de Molenvliet – De Molen 3
0-8. Kopman Dirk Muylaert showde met
1.212 zijn klasse. De Molen 2 – Tele-
tronika 8-0. In het eigen biljartcentrum
te Reusel liet Wil de Wit nog eens van
zich horen. De 40 caramboles na 28
beurten leverden een moyenne op van
1.428. Teamgenoten Rutger Elshof
1.052, Piet Sleddens 1.029 en Ad Ver-
meer 0.660 zorgden samen met de
Belg voor een teamgemiddelde van
0.980. Machielsen Fa/Pressplate – Kin
Assurantiën 4-4. Erik van Loon was voor
de ploeg van biljartcentrum Roothaert
uit Tilburg goed voor 1.176. De Molen
2 – Setpoint 2-6. Rutger Elshof was via
1.142 als enige succesvol. Piet Sled-
dens verloor voor de eerste keer dit sei-
zoen: 39-40 (50) tegen Lucien Tabbers.
De Molen 3 – Autobedrijf Schrauwen
4-4. Karina Jetten realiseerde 1.166 na

35 uit 30. De Molen – Biljartcentrum
Goirle 6-2. Paul Bruijstens zette 1.129
op het scorebord. Erwin Hens 1.026
ging nipt onderuit tegen de 1.052 van
Menno de Vries. Machielsen FA/Press-
plate – SS&P/de Molenvliet 5-3. Thuis-
speler Jan van den Ouwelant eve-
naarde met tien treffers de hoogste serie
in deze poule. René Soeterboek 1.060
was de enige bij de gasten die wist te
winnen. De Molen 2 – De Molen 4-4.
Nu was het uitgerekend Piet Sleddens
die Wim van Dijck zijn eerste verlies
toebracht: 40-39. Frank Hommering
bleek dankzij 1.029 de beste van ie-
dereen. Biljartcentrum Goirle – De Mo-
len 3 6-2. Roger Spijkers zette 1.290
neer en teammaat Luc Royberghs ge-
raakte tot 1.029. Goirle is met veertien
punten het enige team dat halverwege
het seizoen nog enigszins in het spoor
van De Molen 2 (achttien punten) en het
eerste team van De Molen (negentien
punten) kan blijven.

Koploper De Molen 1 met vlnr: Paul Bruijstens, Wim van Dijck, Frank Hommering
en Erwin Hens. Foto: Paul Brekelmans

Derde divisie driebanden poule 6

Carambole 2 en BBC in achtervolging
Boeve Afbouw – Biljartcentrum Arnhem
3 4-4. Ferry Wippert en René van der
Schuur speelden tegen elkaar en maak-
ten beiden een serie van zeven. De Ha-
ven 3 – Café Biljart Siemens 2 4-4. Ook
Willie Siemens realiseerde een reeks
van zeven. BBC – Biljartcentrum Arn-
hem 4 4-4. Dolf Sluiter zette in Bidding-
huizen een serie van acht op het eigen
scorebord. Kiri Automaten – Carambole
2 2-6. Kopman Wim Santinge haalde
uit met 35 caramboles na 33 beurten
en dus een moyenne van 1.060. Café

Biljart Siemens 2 – Kiri Automaten 4-4.
Arno Strijker reikte tot een reeks van
acht. De Haven 2 – BBC 0-8. Dolf Slui-
ter was met 0.945 de veruit beste spe-
ler. Herman Tieman produceerde serie
van zeven. Carambole 2 – Boeve Af-
bouw 4-4. Joop Driessen verloor on-
danks een reeks van zeven. Biljartcen-
trum Arnhem 3 heeft met negentien pun-
ten na twaalf duels royaal de leiding.
Carambole 2 is runner-up met vijftien uit
elf. BBC staat daar weer twee punten
achter op de derde positie.

Derde divisie driebanden poule 7

Arno van Teefelen van De Hazelaar 4:
moyenne 1.034
Struijk Metaal Recycling – BC Goirle 2-
6. Tinus van Engelen en Guus Schelle-
kens maakten beiden een serie van ze-
ven. BCG IJssalon Fratello – De Haze-
laar 3 2-6. Namens de bezoekers be-
haalde Peter Viguurs gemiddelde van
0.769. De Hazelaar 4 – Van den Berg
Biljarts 8-0. Thuisspeler Arno van Teefe-
len verzamelde de 30 caramboles na
29 beurten en dat leverde 1.034 op.
Thekes Herpen 3 – Van den Berg Biljarts
2-6. Anton Smits realiseerde een reeks
van zeven. Brouwer Project Design
Maarssen – BCG IJssalon Fratello 8-0.
Ben Brouwer scoorde 0.897 en serie
van zeven. De Hazelaar 4 – BC Goirle
6-2. Gert Swinkels en Peter van de San-
de speelden tegen elkaar en produceer-
den beiden een reeks van zeven. BCG
IJssalon Fratello – Thekes Herpen 3 5-3.
Bij de gasten reikte vierde man Tony
van Loosbroek tot 0.769 en zijn team-
genoot Theo Fleuren maakte een serie
van zeven. DAB – Ekrischocola.nl 4-4.
Ook Piet Daniëls zette in De Mixx te
Geldrop moyenne 0.769 in de boeken.
Bij de bezoekers behaalde Rolf Munnik
0.875. Halverwege de competitie, dus

na elf speelronden, is Brouwer Project
Design Maarssen lijstaanvoerder met
zestien punten. Ekrischocola.nl en De
Hazelaar 3 volgen op respectievelijk
één en twee punten achterstand.

Arno van Teefelen. 
Foto: Paul Brekelmans 

Derde divisie driebanden poule 8

Christian Steenbakkers namens 
Van Melis in uitstekende vorm

Van Melis met de grootste zorg – La Pla-
za 2 4-4. Ad Heesakkers haalde in zijn
thuisbasis te Bakel uit met moyenne
0.967. De Bandstoters – BC Tegelen 2
2-6. Vierde man Bjorn Schaeken reali-

seerde 0.769. BC Tegelen 3 - BC Venlo
6-2. Michael Gertzen realiseerde een
serie van zeven. Van Melis met de
grootste zorg – De Bandstoters 6-2.
Kopman Christian Steenbakkers verza-
melde de 35 treffers na eveneens 35
pogingen en dat betekende 1.000. Met
negen caramboles evenaarde hij de
hoogste serie in deze poule. Teamge-
noot Hans Vermulst kwam tot 0.833. De
Molen 4 - BC Tegelen 2-6. Vierde man
Wiet Kaethoven zette in Reusel 0.789
op het scorebord. BC Tegelen – BC Te-
gelen 3 2-6. Bij het winnende team wa-
ren Michael Gertzen 1.093 en Huub
Schattenkerk, reeks van negen, de uit-
blinkers. La Plaza Hoensbroek 3 – Van
Melis met de grootste zorg 6-2. Steen-
bakkers nog steeds in vorm want nu
boekte hij wederom 1.000 gemiddeld.
BC Tegelen 3 – BC Venlo 2 2-6. Micha-
el Gertzen redde de eer dankzij 0.921.
BC Venlo – BC Tegelen 4-4. Voor de
gasten kwamen Peter Wolters 0.897 en
Rudy Evers 0.882 sterk voor de dag.
BC Venlo 2 en La Plaza Hoensbroek 3
leiden halverwege de competitie, dus
na elf ronden, met slechts veertien pun-
ten. BC Tegelen en Van Melis met de
grootste zorg hebben slechts één punt
achterstand.

Christian Steenbakkers: twee partijen
van 1.000 gemiddeld. 
Foto: Jan Rosmulder 

Vierde divisie driebanden poule 5
De Veemarkt 4 en HCR Prinsen 3 in middenmoot
De Haven 4 – Veemarkt 4 2-6. De
meeste aandacht ging uit naar Marcel
Holtslag want de speler van de gasten uit
Doetinchem verzamelde de 25 caram-
boles na 34 beurten. Dat leverde een
moyenne op van 0.735. HGL Urk – HCR
Prinsen 3 4-4. Thuisspeler Reier ten Na-

pel was met 25 uit 29 goed voor 0.862.
Leo Spekreijse vertrok met 0.714 winst
namens de ploeg uit Haarlo. Halverwe-
ge het seizoen is Het Huis 2 met zestien
punten na elf wedstrijden koploper. Vee-
markt 4 met elf en HCR Prinsen 3 met tien
punten bivakkeren in de middenmoot.  

Vierde divisie driebanden poule 7

Spanning aan kop ranglijst geheel terug

Montage MG Garant – DAB 2 2-6. Na-
mens de bezoekers was Gerben de

Greef met dertig caramboles na vijfen-
dertig beurten (0.857) de beste speler
van iedereen. Van den Berg Biljarts/
Merks – Teleng Schilderwerken 6-2.
Arie Smetsers zette in café-zaal 't Oven-
tje in Zeeland moyenne 0.675 in de
boeken. Didden 2 – Spel-Sport.nl 6-2.
De eerste nederlaag van de gasten was
een feit. Guido Terwingen 0.666 redde
de eer. NAS Outlet DHZ Valkenswaard
– Ames/De Peel 4-4. Martijn Roefs
0.810 zette Eric Vanderplaetsen 0.621
opzij. De gast maakte wel een serie van
zeven, een evenaring van het seizoen-
record in deze poule. DAB 2 – BC Te-
gelen 4 6-2. Wim van Deursen kwam
met 0.657 goed voor de dag. Teleng
Schilderwerken – Ames/De Peel 4-4. Lu-
dy Keuten haalde uit middels 0.862.
Edmond van de Venne was namens de
Deurnese bezoekers goed voor 0.694.
Spel-Sport.nl – Montage MG Garant 4-
4. Voor het team uit Uden reikte Edwin
van den Boom tot 0.857. Halverwege
seizoen 2015-2016 is de marge tussen
de eerste zeven ploegen slechts drie
punten.

Gerben de Greef van DAB 2, thuisba-
sis De Mixx in Geldrop. 
Foto: Jan Rosmulder

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen?

Bel: 0416-343819
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Pool4kidz Woensel 9 Ball toernooi

Levi Manurat de beste 
in SPC Woensel te Eindhoven

Er werd om 11.00 uur van start gegaan
met achttien deelnemers. Alle spelers
waren tussen de 9 en 15 jaar. Zij be-
gonnen in vier poules met elk vier of vijf
deelnemers. De beste twee van elke
poule gingen naar groep A en de an-
dere naar groep B. Hier werd in snoo-
ker- en poolcentrum Woensel te Eindho-
ven enkel KO gespeeld, dus verliezen is
eruit.
De uitslagen:

Foto: Marcel Nendels, www.spcwoensel.nl

Strokes of Genius, toernooi drie

Marco Teutscher winnaar 
in sportcentrum Ames te Deurne

Vroeg uit de veren! Na Amsterdam en
Groningen was de beurt aan Ames in
Deurne voor de derde editie van het
Strokes of Genius Tournament Challen-
ge Pocket Billiards. 10-ball editie. Voor
de meeste spelers is het een goed stukje
rijden, maar eenmaal aangekomen is
het wel duidelijk waarom dit een van de
beste pool- biljart- en snookercentra van
Nederland is.
Om 10.00 uur aangekomen en al snel
lopen de spelers binnen en voorberei-
dingen zijn in volle gang. Om 10.45
uur staan er 30 spelers op de lijst, maar
helaas door afwezigheid en slaperig-
heid wordt er gestart met maar 25 deel-
nemers. Die strijden om de titel en prijs,
waaronder ook één dame. Loting wordt
verricht, en gelukkig maar, wordt ge-
bruik gemaakt van www.poolschema.nl,
en zelfs met de nodige WO’s gaan de
speelrondes best vlot. 

De laatste 8 geplaatste 
spelers en bijbehorende 
partijen:
Arthur Mooibroek 8-3 Thom Hos
Marco Teutscher 8-4 Michel Drenth
Sandrino File 8-3 Gijs van Westenbrug-
ge
Aziz Moussati 8-4 Ben Zaza
Bij de laatste vier, de volgende wedstrij-
den:

Marco Teutscher 8-7 Arthur Mooibroek
Aziz Moussati 8-5 Sandrino File
De finale, race naar 9, tussen Teutscher
en Moussati werd een zware partij voor
Aziz Moussati, die bij een tussenstand
van 7-3 de hand heeft gegeven aan
Marco Teutscher. Zie film Facebook.
com/nepseproductions.
Lange dag, toch nog goed afgesloten,
Moussati na drie toernooien nog op de
troon. Jan Rempe volgt, maar door zijn
afwezigheid in Deurne is de voorsprong
van Moussati opgelopen voor de hoofd-
prijs. Deze wordt gesponsord door
www.eightballfactory.com en betreft
een trip naar Spanje om daar het An-
dalucia Open te spelen in 2016.
Het was een fijne dag, met heel veel
pool, toch is de als organisatie enigs-
zins teleurgesteld in de opkomst.  Er zal
in de komende tijd alles aan gedaan
worden om erachter te komen wat dat
de oorzaak van kon zijn. De organisa-
tie wil ook Harry Charalampidis van
Ames bedanken voor het openstellen
van zijn poolhal. De toernooicyclus
wordt georganiseerd door eightballfac-
tory in samenwerking met Nepse Pool
Productions. 
De volgende editie vindt in Den Haag
plaats en wel op zaterdag 16 januari
bij Hague 5 en hier wordt 8-ball ge-
speeld.

Foto: Jan Rosmulder

Eindstand Eurotour 2015

Niels Feijen en Nick van den Berg 
1 en 2 op de ranglijst 
Bij de Eurotour in Treviso moest Niels
Feijen met een negende plaats genoe-
gen nemen. Nick van den Berg werd de
beste Nederlander met een vijfde posi-
tie. Hierdoor eindigt de Eurotour Ran-
king in 2015 met 2 Nederlanders aan
kop. Feijen (2610) en Van den Berg
(2250) kunnen wederom terugkijken op
een uiterst succesvol jaar in Europa’s
toonaangevende toernooicyclus. 

Eindstand Eurotour 2015 
1. Niels Feijen 2610 
2. Nick van den Berg 2250 
3. Mark Gray (GBR) 2250 
4. Albin Ouschan (AUT) 2220 
5. Petri Makkonen (FIN) 2165 

16. Marco Teutscher 1850 
20. Marc Bijsterbosch 1750 
38. Ivo Aarts 1580 
88. Tim De Ruyter 990 

Voor zesde jaar op rij

Europa verslaat wederom USA

De Mosconi Cup is voor de zesde keer
op rij naar de poolbiljarters uit Europa
gegaan. De Amerikanen werden in hun
thuishaven Las Vegas op een ruime 7-
11 nederlaag getrakteerd. Niels Feijen
was de grote man bij de Europese
ploeg. De 38-jarige oud-wereldkampi-
oen in het straight pool zorgde voor
drie punten in de singles. Samen met de
Oostenrijker Albin Ouschan pakte hij

ook nog een punt bij de dubbels. Alleen
zijn dubbelpartij met Nick van den Berg
ging verloren. Sinds 1994 strijden Eu-
ropa en de VS elk jaar om de felbe-
geerde trofee in de discipline 9-ball.
Van de eerste twaalf edities won de VS
er tien, maar de laatste jaren domineert
Europa. Het gevolg daarvan is dat USA
in het klassement nog slechts een 11-10
voorsprong heeft.

Mosconi Cup

Niels Feijen 
wederom MVP
Ook in 2015 werd Niels Feijen geko-
zen tot meest waardevolle speler (MVP)
van de Mosconi Cup. Het was zijn der-
de onderscheiding op rij, na 2013 en
2014. Feijen viel deze prijs voor het
eerst in 2011 ten deel. De Nederlander
heeft met deze vier onderscheidingen
een record in handen. In 2016 vindt de
Mosconi Cup van 6-9 december plaats
in Alexandra Palace te Londen. 

13e Arno van Rijt Memorial driebandentoernooi

Met 26 deelnemers 
in café In den Sleutel te Deurne
Vereniging D’n Anlaup organiseert van
30 december 2015 tot en met vrijdag
29 januari 2016 editie dertien van het
Arno van Rijt Memorial driebandentoer-
nooi. De 26 spelers zijn verdeeld over
vijf poules. Het aantal te maken caram-
boles varieert van 10 tot en met 34. Ie-
dere speeldag worden er vijf partijen
gespeeld. De beste zestien biljarters
plaatsen zich voor de knock-out fase. Al-
le deelnemers komen uit de gemeente
Deurne en titelverdediger is Liesselnaar
Adriaan Adriaans. Toeschouwers wel-

kom aan Stationsstraat 8 te Deurne. De
resultaten worden regelmatig vermeld
op de site www.cafeindensleutel.nl en
aanvang telkens 19.30 uur. Op slotdag
vrijdag 29 januari om 19.00 uur.

Groep A
1. Levi Manurat
2. Quinten Pongers 
3. Yuri Dijkstra
4. Joël van Wordragen 

Groep B
1. Jordy Pruymboom
2. Megan Rademakers 
3. Lynn Pijpers 
4. Yannick Verhees

KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 14 t/m 17 januari

in Berlicum

http://www.poolschema.nl
http://www.spcwoensel.nl
http://www.eightballfactory.com
http://www.cafeindensleutel.nl
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District Den Bosch 8 en 10 januari

Libre 1e klasse in Boxtel
Op twee dagen vindt deze eindstrijd
plaats bij 't Ivoor aan De Voetboog
14a. 
Aanvang op vrijdag om 19.00 uur en
op zondag in overleg. Aantal te maken
caramboles 120 en moyennegrenzen
4.00 tot 7.00. 

Naam Vereniging Gem
1. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 6.54
2. Nico van Alebeek Wapen van Eerschot 5.47
3. Ad Verbruggen KOT 6.22
4. Chris Fasseur 't Ivoor 6.21
5. Henk Laudy De Hazelaar 4.92 
6. Karel Keller NGTR 4.69
7. Ben van Eert Wapen van Eerschot 3.85

1e klasse libre district Rotterdam

Finale bij De Posthoorn in Maasdam
Op 8, 9 en 10 januari organiseert bil-
jartvereniging De Posthoorn de finale
1e klasse libre van het district Rotter-
dam. De partijen met een lengte van
120 caramboles beginnen op vrijdag 8
januari om 19.30 uur op zaterdag en
zondag start men om 12.00 uur. Plaats
van handelen is Sportlaan 30 in Maas-
dam.

Deelnemers
Naam Vereniging Gem
1. Ton van Vliet De Posthoorn 6.74
2. Harry Bootsma TOGB 6.70
3. Simon Smits De Rietlander 6.48
4. Guno Mijdt De Rietlander 6.20
5. Martin Frederiks De Posthoorn 6.15
6. Cyriel Simpson Kralingen 5.92
7. Johan Langezaal Schollevaar 5.78
8. Jan Boers De Posthoorn 4.66

SS&P en Café De Molenvliet 
sponsors van 2e divisieteam

District Venlo 22-24 januari

Bandstoten vierde klasse in Arcen
In café Inaborg aan Lingsforterweg 11
te Arcen zijn de moyennegrenzen 1.00
tot 1.50 en gaan de duels over veertig
caramboles. Aanvang vrijdag 19.00
uur en zaterdag/zondag om 11.00
uur.

Naam Vereniging Gem
1. Piet Driessen D’n Hook 1.40
2. Fred Coumans De Jordaan 1.34
3. Paul Hendriks ABC ’t Töpke 1.30
4. Dirk Verwey De Pruuvers 1.29
5. Hans Wauben SSV 1.29
6. Piet Boskamp De Pruuvers 1.25
7. René Custers Centraal 1.19
8. Mark van den Brink BC Tegelen 1.14 

Gewest West-Nederland

Finales 5e klasse bandstoten
Afdeling Zuid
In de afdeling zuid wordt de finale 5e
klasse bandstoten met zes deelnemers
op drie tafels gespeeld. Hierdoor kan
het toernooi op zaterdag 16 en zondag
17 januari worden afgewerkt. De orga-
nisatie is daar in handen van biljartver-
eniging De Haven. De wedstrijden die
op beide dagen om 13.00 uur begin-
nen, worden gespeeld bij Café De Klei-
ne Confiance aan de Rotterdamsedijk
50 in Schiedam.

Deelnemers
Naam Vereniging Gem
1. Cor Rademaker 't Scheepje 1.12
2. Joop den Braber De Rietlander 1.10
3. Mischa Dukker Anti poel 1.00
4. Martin Geelen BCCD 0.93
5. Henk Tetteroo De Beurs 0.82

6. Cees Hordijk Merwehof 0.74

Afdeling Noord
Van 15 t/m 17 januari wordt bij De
Kastanjeboom, Dorpsstraat 15 in Dirks-
horn de finale 5e klasse bandstoten van
gewest West-Nederland afdeling noord
gehouden. De partijlengte is 30 caram-
boles en de organisatie is in handen
van biljartvereniging Krijt Op Tijd.

Deelnemers
Naam Vereniging Gem
1. Alfred van Zoeren Ons Genoegen 1.13
2. Rolf Slotboom Hazefelder 1.10
3.  Co van Diest LUTO 0.97
4.  Eric Driehuis Heerhugowaard 0.78
5.  Arjen Aarden De Liefhebber 0.69
6. Desiree Tiecken Onder Ons ’67 0.95
8. Theo Koomen Entree 1.12

Driebanden klein hoofdklasse district Kempenland

Arnoud Huibers en 
Hans van Lierop naar gewest
In Valkenswaard eindigde Arnoud
Huibers als eerste. Hans van Lierop had
evenveel punten maar een iets lager  mo-
yenne. Toch was de Reuselnaar tevreden
want hij plaatste zich ook voor de ge-
westelijke finale. Deze wordt gehouden in
zijn thuisbasis De Molen en vindt plaats
van 8 tot en met 10 januari 2016. Het be-
looft, gezien het deelnemersveld, een
waar spektakel te worden. Namens 't Ca-
ves uit Wintelre realiseerde Piet Blankers

met 1.538 de kortste partij en met twaalf
caramboles eveneens de hoogste serie.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Arnoud Huibers HAS 10 0.996 10
2. Hans van Lierop De Molen 10 0.924 8
3. Gerben de Greef DAB 10 0.881 6
4. Peter van der Heijden De Molen 6 0.906 8
5. Piet Blankers Het Caves 6 0.902 12
6. Willy Smetsers Voeg.bedr. Smetsers 6 0.789 8
7. Jac Willems NAS 5 0.837 10
8. Johnny Meijer BV Mierlo 3 0.860 8

Soeterboek Spierings &Partners en Ca-
fé De Molenvliet zijn vanaf dit seizoen
de nieuwe sponsoren van het Waal-
wijkse tweede divisieteam dat voorheen
als Evenementenshop hoge ogen gooi-
de. Het team dat al meer dan twintig
jaar mee speelt in diverse divisies. 
Soeterboek Spierings & Partners (SS&P)
Administraties en Belastingzaken is ge-
vestigd in Kaatsheuvel en gespeciali-
seerd in administratieve- en fiscale

dienstverlening voor het MKB. Het team
bestaande uit Huub Adriaanse, Marten
van Engelen, René Soeterboek, Jos de
Brouwer, Frans Pelders en Mitchell Schil-
ders speelt op dit moment in de tweede
divisie Poule D. Ook kreeg het team
nieuwe blouses aangeboden van de
twee sponsoren.
De thuiswedstrijden worden op vrijdag-
avond gespeeld in Café De Molenvliet
Laageinde 30 in Waalwijk.

Vlnr boven: René Soeterboek, Frans Pelders en Huub Adriaanse.
Onder: Marten van Engelen, Corjan van De Molenvliet en Mitchell Schilders.
Op de foto ontbreekt Jos de Brouwer

In Nijmegen 15-17 januari

Gewestelijke finale
MN driebanden
hoofdklasse
Vereniging Kaketoe '80 heeft de touw-
tjes in handen. Klasse van 0.750 tot
1.000 en partijlengte veertig carambo-
les. Aanvang vrijdag 15 januari om
19.00 uur. Aan Hatertseweg 166 te
Nijmegen begint men op zaterdag en
zondag om 11.00 uur.  
Naam Vereniging Gem
1. Jac Janssen TOP 1.036
2. Arno Klaassen Rembrandt 0.885
3. Jos van Leur Touché 0.872
4. Jan Duynhoven Kaketoe '80 0.862
5. Nico Mortier Rembrandt 0.814
6. Ton Rovers Wapen van Liempde 0.808
7. Daniël Ockers Kaketoe '80 0.791
8. Eddy Verhoeven Moira 0.736

Bandstoten 4e klasse 8-10 januari

Districtsfinale 
Nijmegen
In café kaketoe aan Hatertseweg 166
te Nijmegen is de eerste speelronde op
vrijdag 8 januari om 19.00 uur. Overi-
ge twee dagen om 12.00 uur. Met mo-
yennegrenzen van 1.00 tot 1.50 wor-
den de wedstrijden beslist over veertig
punten. 
Naam Vereniging Gem
1. Ben Hengeveld De Klok 1.42
2. Kees Selten Kaketoe '80 1.37
3. Roel Overdijk Vriendenkring 1.35
4. Frank Uitterhoeve Waalzicht 1.34
5. Theo Lenting OGC 1.21
6. Gert Jan van de Ven Vriendenkring 1.21
7. Chris van Oeffelt Kaketoe '80 1.31
8. Rien van Haren Woezik 1.15

Libre klein 3e klasse 15-17 januari

NK in Leusden
Vereniging BV '75 aan Bavoortseweg
17b ontvangt de deelnemers vrijdag 15
januari om 18.30 uur. Aanvang die
dag om 19.00 uur en voor de overige
twee dagen geldt 12.00 uur. Met ge-
middeldes van 1.70 tot 2.50 is het aan-
tal te maken caramboles zeventig. 

Naam Vereniging Gem
1. Murat Kosar D’n Brouwer 3.32
2. Richard Oost Buitenzicht 3.07
3. Lex Honigh Zwolsche BC 2.87
4. Corné Klemans 't Raadhuis 2.70 
5. Stijn Meelen De Kraanvogel 2.59
6. Ferry Elderbroek De Taveerne 2.59
7. Ronald Winterman Voorster BC 2.58
8. Ben van der Schaal De Bun 2.38

Driebanden groot 15-17 januari

Gewestelijke eindstrijd 
NON in Hengelo
In café De haven aan Industriestraat 206
te Hengelo wordt om één plek op het
NK gestreden. In deze klasse gaan de
gemiddeldes van 0.300 tot 0.475 en
duels duren twintig caramboles. Aan-
vang vrijdag 15 januari om 18.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Hilbert de Vries De Veemarkt 0.491
2. Tom Vaneker De Haven 0.468
3. Cees Reinders Orderbos 0.459
4. Hennie Vaanhold 't Stuupke 0.456
5. Harrie Klein-Gebbink De Kroon Gr. 0.365
6. Frans Dijkhof Reimink 0.454
7. Bert van Moorst De Haven 0.460
8. Joop Vriezen De Veemarkt 0.403  

Bij vereniging OVNA in Ommel

Steeds Vooruit 2 winnaar 
Lolaar nederlaagtoernooi 2015 

Op 21 en 28 november 2015 kwamen
respectievelijk Steeds Vooruit 2 en

BV Mierlo op bezoek. Het resultaat
was dat Steeds Vooruit 2 uit Liessel de
koppositie overnam dankzij een per-
centage van 133. Zij moesten toen nog
één week wachten want BV Mierlo was
de laatste tegenstander in Ommel.
Op 28 november scoorden de Mierlo-
naren 113% en dat bleek goed voor de
vierde plek. Steeds Vooruit 2 definitief
winnaar van het toernooi jaargang
2015. Zes teams wonnen bij café-zaal
Eijsbouts en vijf ploegen gingen er
onderuit. Zie voor meer informatie
de site www.astensebiljartbond.nl en
kijk dan bij Nederlaagtoernooien
Lolaar/OVNA.  
Team Plaats %
1. Steeds Vooruit 2 Liessel 133
2. OVU Deurne-Zeilberg 122
3. Vriendenkring 2 Deurne 115
4. BV Mierlo Mierlo 113
5. Nooit Gedacht 2 Asten 102
6. De Karper Mierlo-Hout 101
7. De Peel Deurne 96
8. Eijsbouts Ommel 95
9. Vriendenkring Deurne 81

10. Nooit Gedacht Asten 78
11. Steeds Vooruit Liessel 75

http://www.astensebiljartbond.nl
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Kader poule 4

Lijstaanvoerder Billardcafé 
De Veemarkt verslaat HCR Prinsen

Billardcafé De Veemarkt – Pelikaan Zut-
phen 2-6. Bij de bezoekers was René
Paap al na zeven beurten aan zijn to-
taal van honderdzeventig. Zijn serie
van 102 werd overtroffen door kopman
Michel van Silfhout die een reeks van
162 produceerde. Hij kwam tot 330 ca-
ramboles na negen pogingen. Yannik
Jansen redde met 110 uit 8 de eer. De-
venter '83 – HCR Prinsen 6-2. Thuisspe-

ler Charles de Bie
kreeg met honderd-
zestig uit acht de
kortste partij op zijn
naam. Willemsen
Bestratingen – Bil-
lardcafé De Vee-
markt 4-4. Heinz
Schmale vertrok met
winst na honderdne-
gentig treffers en
acht pogingen. HCR
Prinsen – Kabel-
rups.com/Kronen-
huis 6-2. In Haarlo
snelde Peter Heu-
tinck na acht om-
lopen naar de finish
van honderdveertig
punten. 't Centrum
’47 – Jan Brock Bil-
jarts 6-2. Eerste man
Jacob Bergsma red-

de de eer van het team van 't Sterrebos
uit het Overijsselse Beuningen. Hon-
derdzestig caramboles na tien beurten
was zijn productie. Billardcafé De Vee-
markt – HCR Prinsen 6-2. Willem Siebe-
link gaf met 160 uit 9 het goede voor-
beeld. De ploeg uit Doetinchem staat
met 53 punten na tien wedstrijden bo-
venaan. Pelikaan Zutphen en HCR Prin-
sen volgen op vijf punten achterstand.

Willem Siebelink. Foto: Henry Thijssen 

Kader poule 5

Teams Carambole in achterhoede

Padoc – Carambole/Kofferweb 6-2.
Hennie Overbeek was in zijn thuiswed-
strijd met honderdzeventig caramboles
na zeven beurten het snelste klaar.
Carambole/Kofferweb – Carambole/
Rademaker 6-2. In deze lokaalderby te,
tijdelijk, Beesd, gaf Bert Vink met hon-
derdzestig treffers na negen pogingen
het goede voorbeeld. De Poedel – Ca-
rambole/Rademaker 6-2. Cor van de
Groep snelde in vijf omlopen naar zijn
totaal van tweehonderd en hij maakte
daarbij een serie van 112. Carambo-
le/Kofferweb – Kaderteam Almere '83
2-6. Bezoeker Raymond van Garderen
had er zin in gezien de 270 punten na
slechts 3 pogingen. Hoogste reeks was,
toevallig, ook 112. Gert van Beek pro-
duceerde 170 uit 8. Carambole/Rade-
maker – Padoc 3-5. Gast Theo Zwart-
hoed gaf met honderdtachtig carambo-
les na zeven beurten Tonny van Meeu-
wen het nakijken. Biljartcentrum Arn-
hem – Carambole/Kofferweb 6-2. Ray-
mon Gielens 160 uit 5 en Rudy Gerrit-
sen 150 uit 9 bleven onder de tien om-
lopen. Freddie Adelaar deed dat met
180 uit 8 ook bij de bezoekers. Kader-
team Almere '83 – Carambole/Rade-
maker 6-2. Martin Vreekamp haalde uit

via honderdzeventig treffers na zeven
beurten. Hans de Ridder redde via hon-
derdtwintig uit negen de eer. Na elf
speelronden is Padoc koploper met 53
punten. De twee teams van carambole
bivakkeren in de onderste regionen
maar groot zijn de verschillen niet.

De biljartzaal van de teams Carambole in Beesd. Foto: Jan Rosmulder  

Kader poule 6

Ook de Maasoever 
niet opgewassen tegen Concordia 
BC Tegelen – Verploegen Party &
Congrescentrum 4-4. Rini Megens deed
het met honderdzestig caramboles na
acht beurten prima. Treffers/VTS/Activ-
tek – De Maasoever 0-8. Twee duels
van negen omlopen. Wim Welten met
totaal 160 en Sjeng Cuypers met 110
waren daartoe in staat. De Maasoever
– BC Concordia 0-8. Biej Ton en Marij
in Kessel liet de lijstaanvoerder zien
waartoe men in staat is. Willem Dulle-
mond 130 uit 7 en Tom Hagenus 140

uit 8 gaven het goede voorbeeld. De
ongeslagen bezoekers uit Brummen
hebben liefst zestig punten na tien speel-
ronden. De voorsprong op naaste bela-
ger De Vriendenkring is twaalf punten.
De Maasoever staat met 45 punten der-
de. Verploegen Party & Congrescen-
trum – BC Tegelen 4-4. 
De enige partij onder de tien beurten
kwam met honderdveertig treffers na ne-
gen pogingen op naam van Philip Die-
rijck.   

Kader poule 7

Eric Dericks in vier beurten naar de finish
De Hazelaar – BBG Kaderteam 6-2.
Alex Ulijn scoorde 220 caramboles na
acht pogingen en daarbij was een serie
van 142. Dennis Polman volgde met
een totaal van honderdtachtig uit ne-
gen. De Hazelaar 3 – De Vriendenkring
2 0-8. Lyon Megens gaf zijn visitekaar-
tje af met tweehonderdertig punten na
zes omlopen en een reeks van 144.
Ames/Optiek van Gool/De Peel – De
Hazelaar 3 1-7. Paul van de Wouw ver-
trok met tweehonderd caramboles na
zeven beurten weer huiswaarts. 't Cen-
trum – De Hazelaar 6-2. Norbert Jansen
gaf met 130 uit 7 het goede voorbeeld.
Bij de gasten produceerde Jordy Kan-
ters een serie van 127. De Hazelaar 2
– Wapen van Liempde/RegioBank 7-1.
Eric Dericks bleef met tweehonderd uit
negen aan de goede kant van de score.
De Hazelaar – De Vriendenkring 2 2-6.
Voor de koploper snelden Lyon Megens
met 230 uit 9 en Stefan Hoen 160 uit 6
naar de eindstreep. Megens serie van
159. Moira Lith – De Hazelaar 2 6-2.
Jeroen van Lith kreeg weinig kans van
Eric Dericks want die was na vier po-
gingen al aan zijn doel van tweehon-
derd treffers. Hoogste reeks van 178
mag gezien worden. DOS '71 –
Ames/Optiek van Gool/De Peel 2-6.
Bert Thoonen redde de eer na 120

uit 7. Voor de bezoekers scoorde Peter
Hendriks 110 uit 8. De Hazelaar 3 –
VIOS/Van Esch Biljarts 6-2. Harold
Megens liet er met honderdtachtig ca-
ramboles na vijf omlopen geen twijfel
over bestaan. Peter van Beljouw reali-
seerde 110 uit 9 maar verloor zijn an-
dere partij nipt. Met 59 punten na tien
wedstrijden is De Vriendenkring 2
glansrijk lijstaanvoerder. De concurren-
tie staat minimaal zestien punten achter.

Eric Dericks. Foto: Jan Rosmulder

Voordelig kopieerwerk
en drukwerk

Zowel zwart-wit als full colour

Folders
Mailings

Programmaboekjes
Posters

Etc.

Formaat: van A6 t/m A0
Snelle levering

Informeer geheel vrijblijvend!

Tel.: 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl

Kopiëren vanaf

3 cent per afdruk
Bandstoten 5e klasse district Nijmegen

Triomf Rob van 't Hul
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob van 't Hul Woezik 12 0.98 7 
2. Jos Looijschelder DLS 10 1.03 9
3. Anton Meeuwsen Juliana 8 0.92 9
4. Frank Robben 't Klosje 6 0.98 10
5. Harold Berends DLS 6 0.89 7
6. Frans Maas De Wester 6 0.84 6
7. Ton Hoenderop Zambomba 4 0.78 4
8. Jan Cornelissen Zambomba 4 0.73 5

mailto:duoprint@planet.nl
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Libre 2e klasse gewest NON

Eddie Sander 
wint gewest
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Eddie Sander Deventer '83 10 4.29 24
2. Ger Gooren De Veemarkt 10 4.20 34
3. Ancil Cramer De Voorstad 10 3.55 24
4. Daniël Berendsen Martin 8 3.43 47
5. Gerrie Winands BVV '75 6 3.51 35
6. Henry de Kouwer Twentehallen 5 3.66 29
7. Bert van Moorst De Haven 5 2.91 15
8. Alfred Horstik Ter Voert 2 3.30 32

Driebanden klein 1e klasse gewest MN

Herman Schiks 
winnaar
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Herman Schiks Vriendenkring 12 0.737 6
2. Mari Bloemers VDO 12 0.724 7
3. John Vink Zomerzorg 9 0.644 5
4. Toon Michielse De Luchtschippers 6 0.554 5
5. Ron Tummers Renkum 5 0.584 6
6. Theo Sanders Ons Tehuis 5 0.522 4
7. Jean Verbeet Renkum 4 0.652 5
8. Jan Willem Geerts Vink 2 0.551 5

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (eredivisie 3bnd)
Etikon (eredivisie topteam)

ZFD/De Hazelaar (1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

U bent van harte welkom.
Sportfoyer de Hazelaar
T.M.Kortenhorstlaan 6

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Driebanden hoofdklasse 8-10 januari

Gewestelijke eindstrijd NON 
in De Veemarkt te Doetinchem
Met Marcel Holtslag als één van de
acht deelnemers gaat deze strijd om
een plek op het NK op vrijdag 8 janua-
ri om 18.00 uur van start. Holtslag ver-
dedigt de kleuren van de organiserende
vereniging De Veemarkt aan Veemarkt
4 te Doetinchem. Moyennegrenzen
0.750 tot 1.000 en partijlengte veertig

caramboles. De gemiddeldes van de
spelers variëren van 0.610 tot 1.000.
Aanvang op zaterdag en zondag
onder voorbehoud om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Henry Westendorp 't Stuupke 1.000
2. Tonny de Vries 't Spoortje 0.952
3. Marcel Holtslag De Veemarkt 0.844
4. Erik Vos DTRC 0.694
5. Harold Wegerif DTRC 0.610
6. Carlo Dikkers Martin 0.778
7. Peter Stakenburg De Haven 0.940
8. Emon Theissen Ivoor Groenlo 0.735

Driebanden hoofdklasse gewest NON

Gert van Middendorp 
eerste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gert van Middendorp D’Oale Delle 10 1.022 10
2. Peter Hanekamp KBC 1911 10 0.866 7
3. Danny Blaauw Midwolda ’79 8 0.937 9
4. Willie Siemens Midwolda '79 8 0.761 8
5. Geert Crans Jan Wiemers 7 0.747 8
6. Teunis Spijkerman De Driesprong 6 0.827 7
7. Koos Riepma De Harmonie Gr 6 0.752 8
8. Jan Kramer HGL 1 0.712  7

Libre klein 2e klasse gewest ZN

Yordi Goessens (21)
naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Yordi Goessens BC Maarland 12 4.02 23
2. Roy Gooren BBC 1965 9 4.08 19
3. Mathie Veulemans De Keizer 9 3.68 23
4. Eduard Kennis Biljartakademie 8 4.05 21
5. Maikel Dijkmans De Hangijzers 7 3.69 18
6. Ton Schuurmans 't Klötske 4 3.21 21
7. Ton Wouters Onder Ons 4 2.78 40
8. Raymond Christiaans Carambool 3 2.90 30 

District Nijmegen 16 en 17 januari

Libre klein 1e klasse
De Vriendenkring organiseert deze
eindstrijd in biljarthome De Zandloper
aan De Weem 1 te Bergharen. Er wordt
op drie biljarts gespeeld en aanvang
beide dagen om 11.00 uur. Moyennes
4.00 tot 7.00 en partijlengte 120 ca-
ramboles. 

Naam Vereniging Gem
1. Coen van der Zouwen Moira 6.81
2. Edwin Tahapary Boslust 6.38
3. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 5.86
4. Rinus de Haan Kaketoe '80 5.80
5. Eef Schouten Moira 5.85
6. Frans Lauret Moira 5.38

District Kempenland 8-10 januari

Bandstoten 5e klasse
Vereniging La Carambole ’54 organi-
seert deze finale in Ontmoetingscen-
trum de Ligt aan Ligt 157 te Veldhoven.
Vrijdag 8 januari aanvang 19.00 uur
en andere twee dagen worden nader
bekendgemaakt. Moyennes van 0.25
tot 1.00 en partijlengte dertig caram-
boles, met een maximum van zestig
beurten.

Naam Vereniging Gem
1. Harrie van Rooij Combi '95 0.89
2. Bart Rombouts De Kraanvogel 0.85
3. Bertus Broers Ambiani 0.82
4. Harrie van Wanrooy DAB 0.80
5. Piet van de Pasch NAS 0.76
6. Vincent van de Loo 't Vrijthof Libre 0.73
7. Maarten van Gompel De Koster 0.73
8. Jan Schoenmakers De Zwaan 0.71 

Bandstoten 5e klasse district Veluwezoom

John de Laat kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John de Laat Snelpost 11 0.93 8
2. Ingrid van Londen Sailor 10 0.89 6
3. Gerard Polman Renkum 9 0.74 8
4. Stanley Berendsen Petersberg 8 0.79 6 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Ron Lieferink Elderhof 7 0.78 9
6. Hans Trausel Elderhof 4 0.65 6
7. John Nies F-Eckt 4 0.64 6
8. Willie van de Kamp Petersberg 3 0.58 7

Hotel Beukenhorst, Rijksweg 8, 6286 AG Wittem, tel. 043-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl, Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis 

uit 1878 op een markante plaats 
aan de rand van Wittem. 

Een gastvrij oord waar U nog 
kunt genieten van een weldadige 

(actieve) rust en ruimte, 
prachtige parkachtige tuin en van een 

fijne comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes 
maken naar bijvoorbeeld: 

Maastricht, Valkenburg, Vaals en Aken,
die binnen tien minuten bereikbaar zijn. 

Een toertocht door de Ardennen
of Duitse Eiffel zijn eveneens aan te bevelen.

U verblijft met twee personen drie dagen
in het romantische en nostalgische 
Hotel Beukenhorst te Wittem. 
Het arrangement omvat twee 
overnachtingen met uitgebreid ontbijt,
welkomstdrankje en is 
inclusief toeristenbelasting. 
Geen boekingskosten!
Bij boeking vermelding: 
code DBB 2016.

Deze aanbieding is geldig t/m juni 2016 
met uitzondering van feestdagen.

www.biljartevenementen.nl

http://www.biljartevenementen.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
mailto:info@hotelbeukenhorst.nl
http://www.hotelbeukenhorst.nl


Biljartnieuws

België

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

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

www.biljartcentrumdeploeg.be

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

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

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

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m Café "OP DE MEIR"

Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

Artistiek Biljart

Vervliet doet spanning stijgen
Met twee overwinningen op rij, hijst
Erik Vervliet zich op de eerste plaats in
de rankingstand. Won Eric Daelman
nog de eerste twee tornooien in BC De
Maan en OBA Oostende, dan nam de
meervoudig Belgisch kampioen, die de
laatste jaren telkens bij belangrijke ont-
moetingen het vuur aan de schenen van
de favorieten wist te leggen, tweemaal
de zege mee uit DOS Roeselare en het
lokaal Argos in Sint-Amandsberg. Dael-
man blijft -althans voorlopig- de eerste
Belg op de wereldrankinglijst, die aan-
gevoerd wordt door de Japanner Hide-
aki Kobayashi. De voormalig wereld-
kampioen staat op de vijfde plaats. Erik
Vervliet is achtste. Op 22 januari 2016
trekken de 'artistiekers' naar Deerlijk om
er in de 'Snooker-Pocket' het Belgisch
Kampioenschap te betwisten. Ook het
voorlaatse rankingtornooi zal in de
Westvlaamse club worden gespeeld,
om daarna het seizoen af te sluiten in
Op De Meir, Emblem.  
Bart Van Reeth

Artistiek-biljarter Erik Vervliet houdt de
spanning erin.
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Bruyndonckx haalt punt uit gelijkspel

Davy Van Osch (BC De Coeck Ravels)
werd kampioen met slechts enkele moy-
ennepunten meer dan Tom De Haes van
BC De Leug, die een thuisfinale speelde.
BC Rio zag ‘hun’ Frans Vermeiren de
bronzen medaille meenemen uit Aartse-

laar na winst tegen De Haes en een ge-
lijkspel tegen Koen Bruyndonckx van
BC Op De Meir, die helaas voor hem,
de rode lantaarn moest torsen.

Bart Van Reeth

Koen Bruyndonckx nam toch nog een puntje mee naar het stemmige lokaal in
Emblem

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Derde prijs voor Polygoon-speler
Met een derde plaats heeft Bart Van
Den Bulck zijn club BC Polygoon en het
Brasschaatse lokaal Ter Heide, waardig
vertegenwoordigd. Dirk Verlinden (KBC
Carambol) schoot de hoofdvogel af en
promoveert met een resultaat van 6 op
6 wedstrijdpunten en een dubbele pro-
motie naar de 4de Klasse. Philippe
Dom (BC Woondecor), mag voortaan
70 punten gaan spelen in de 5de Klas-
se. Hij werd tweede. De nummer vier in
deze 55-punten finale was voor Louis
Van Dingelen van Molse BA.
Bart Van Reeth

Voor Bart Van Den Bulck was de ge-
westelijke titel, althans voorlopig nog
net iets te hoog gegrepen.

Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Vrijspel MB

Onklopbare Freddy Van Camp 
speelt nationale finale in Nijvel
Alle drie de tegenstanders gingen voor
de bijl in Heist-Goor. Freddy Van Camp
(BC Op De Meir) haalde het algemene
gemiddelde van 11,22 (promotie
12,50) binnen en bleef daarmee ruim
voor de andere finalisten. Alfons Ver-
voort (BC Herentals) scoorde 4 op 6
maar bleef met 6,38 zelfs verstoken van
het obligate minimum (7,50). Rudy De
Bondt, vertegenwoordiger van BC Lu-
go, incasseerde nog twee matchpunten,
ten nadele van Hartwig Meel (KBC Col-
oma), die geen overwinningen liet opte-
kenen.
Bart Van Reeth

Freddy Van Camp maakte driemaal
de 120 speelpunten rondwww.debiljartballen.nl
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Biljartnieuws

België

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 – Internationaal Invitatietornooi

Dericks wint, Vloemans tweede

Het jaarlijkse invitatietornooi in het Me-
rodecenter in Turnhout ontving dit jaar
twaalf spelers. Met 345 punten in 149
pogingen (maximaal 3 pogingen per
figuur) en een percentage van 65,71
stak René Dericks ver uit boven de an-
deren. Grote uitschieter waren de 69

punten in 18 pogin-
gen, die de Neder-
lander scoorde in set
E.  Patrick Vloemans
nam in zijn eigen
Kempen de tweede
plaats voor zijn reke-
ning met 297 punten
uit 146 pogingen en
dat leverde hem
56,57 % op. Met
Jean-Marie Limbourg
op de derde plaats,
daalde het percenta-
ge al meteen tot rond
de 49. Dan volgden
Patrick De Haan,
Wilfrie Vermeer,
Manfred Hekerle en
Robert Van Veenen-
daal, die allen
binnen de marge
van 40 tot 50 % ble-
ven. Cock Ooms,

Walter Crols, de drijvende kracht achter
dit tornooi en Pierre Scheers situeerden
zich binnen het 30-ers percentage.
Eddy De Jongh en Sven Van Orshaegen
misten blijkbaar de nodige vorm om
een rol van betekenis te kunnen spelen. 
Bart Van Reeth

Patrick Vloemans werd tweede in Turnhout

Organisatoren WK Driebanden 2013 scharen zich rond Ludo Dielis

World Super Cup in Antwerpse Hilton Hotel

“Tien maal heb ik de 'World Super Cup'
en 'The player of the year-trofee' geor-
ganiseerd, nu is het aan de anderen”.
Dat zei Ludo Dielis na de 10de editie in
2013. Het bloed kruipt echter waar het
niet gaan kan en in oktober van datzelf-
de jaar zette hij met het WK Drieban-
den in Antwerpen het biljart méér dan
in de schijnwerpers. De mediabelang-
stelling was haast immens en weinige
momenten in de geschiedenis werden
er zoveel biljartminuten uitgezonden op
de nationale televisiezender. Met als
hoogtepunt de integrale live-uitzending
van de finale, die dan ook nog eens op
eigen bodem werd gewonnen door de
'Extra-terrestial', Frédéric Caudron. Ie-
dereen hoopte, het enthousiasme rond
dit wereldkampioenstreffen in acht ge-
nomen, op een vervolg. Niemand nam
echter het initiatief. Er werden wel plan-
nen gesmeed en vooral gedroomd. De
idee om drie opeenvolgende jaren een
wereldbeker-manche naar Antwerpen te
halen werd met de nodige bombarie
aangekondigd, maar verliet nooit de
vergadertafel. Ondanks toezeggingen
van het Brusselse gewest om mee de (fi-
nanciële) schouders te zetten onder het
WK van 2016 of 2017, bleef het initia-
tief hangen in dromenland, waaruit het
later met stille trom verdween. Ludo Die-
lis organiseerde geen Super Cup in
2014 en wachtte tevergeefs op de pro-
tagonisten die het in zijn plaats zouden
waarmaken. De gewezen biljartgroot-
heid maakte afspraken met een even-
ementenorganisatie en dat leidde tot
een nieuwe uitgave van de 'World Su-
per Cup' en de inmiddels tot 'Ludo Die-
lis World player of the year' gewijzigde

begeerde trofee. In 2015 zag een tot
de nok gevuld Hilton hotel, Frédéric
Caudron, winnaar van de wereldbeker,
komaf maken met de Zuid-Koreaan Sun
Wong Choi, wereldkampioen, die de
Mallenaar in 2014 onttroonde. Choi
nam de 'World-player' trofee voor zijn
rekening.

Nieuwe initiatieven op het menu
Als het bij Dielis kriebelt, dan helpt zelfs
het meest intensieve krabben niet en zo
wist hij alweer voor de editie van 2016
de juiste ploeg rond zich te verzamelen.
Met het succes van het WK '13 in het
achterhoofd gaan de 'mannen rond
Dirk Van Mechelen', samen met Ludo
Dielis voor een zoveelste succesnum-
mer. Ook de stad Antwerpen blijft niet
aan de zijlijn staan en heeft nu al de vol-
le steun toegezegd voor komende initia-
tieven. Want deze succesrijke groep is
hongerig en wil ten allen prijze het bil-
jart terug de plaats geven die het ver-
dient; die van een minder 'grote-', maar
spectaculaire sport met mogelijkheden.
“In februari voeren we verkennende ge-
sprekken met de wereldbond UMB,
over de organisatie van de 'Masters' in
ons land in 2017, 2018 en 2019. Ook
de Stad Antwerpen schuift mee aan ta-
fel. We bekijken dan of we elkaar kun-
nen vinden in het opzetten van dit ge-
beuren en leggen samen vast, wat de
verlangens en vereisten van alle betrok-
ken partijen zijn. Ik zeg dit onder voor-
behoud, want ik wil geenszins terecht-
komen in de gallerij van diegenen, die
nooit verder kwamen dan de droom en
de daad lieten voor wat hij was”, geeft
Dielis nog mee. En er is meer. In 2020

is het precies honderd jaar geleden dat
Antwerpen gaststad was voor de Olym-
pische Spelen en die herdenking wil het
bestuur van de Scheldestad natuurlijk
niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
“Het stadsbestuur stelde me voorzichtig
de vraag of ik de organisatie van het
wereldkampioenschap of de finale van
de wereldbeker op mij wil nemen in
'20. Met de groep, die ik inmiddels
rond mij verzameld heb en de steun die
we verzekerd kregen, kan ik haast geen
'nee' zeggen. In de wetenschap dat we
als organisatoren nu al over meer dan
tien jaar ervaring beschikken, wil ik er
echt voor gaan. Maar ook hier teken ik
weer voorbehoud aan op mijn eigen uit-
spraken, want er moet eerst nog heel
wat water naar de zee vloeien”, lacht
Ludo Dielis.

Concept wijzigt voorlopig niet
Aangenaam verrast door mijn 'vroege'
nieuwsgierigheid omtrent het gebeuren
in de Hilton, is Ludo Dielis bereid al en-
kele tipjes van de sluier op te lichten. “Je
hebt de primeur beet, want de officiële
persconferentie vindt pas medio februa-
ri plaats”, zegt hij. Het winnende con-
cept blijft ongewijzigd ; de World Super
Cup wordt gespeeld naar zeven sets en
zeven speelpunten. De Zweed Torbjörn
Blomdahl, als wereldkampioen en de
Spanjaard Dani Sanchez, wereldbeker-
winnaar, staan op zaterdagavond 5
maart tegenover elkaar. Zowel de win-
naar van dit gebeuren als de speler van
het jaar, gaan met een goedgevulde
beurs naar huis en natuurlijk neemt de
winnaar een optie op de EVM-print tro-
fee ter waarde van 50.000 euro. Deze
beloning kwam het afgelopen jaar in
voege. Wie de trofee in vijf jaar tijd,
driemaal weet te winnen, wordt er de
eigenaar van. Indien er na vijf edities
geen triple-winner is, dan vechten de

winnaars van de laatste vijf uitgaven,
het onder elkaar uit. Het evenement
wordt zoals steeds muzikaal omlijst en
de toeschouwers genieten van een ex-
clusief diner tijdens de wedstrijd. Kunst-
stoter Semi Sayginer is deze keer niet
van de partij, maar een andere verras-
singsact belooft 'schwung' te brengen in
het gebeuren. Er is de rechtstreekse uit-
zending op de Antwerpse TV-zender
ATV, een compilatie op Sporza op zon-
dag 6 maart en over een eventuele uit-
zending op een derde zender, wordt op
dit moment nog gepraat. De presentatie
is opnieuw in handen van ex-Miss Véro-
nique De Cock en de aanwezigen kun-
nen nagenieten bij een optreden van
Barbara Dex, die zich laat begeleiden
door de XL-Band van Jan Cleymans.

Beweegt biljartland ook al de 
dag voordien ?
Ludo Dielis en zijn team medewerkers
onderhandelen gretig over het inrichten
van een 'Biljartclinic' op vrijdag 4
maart in zaal De Deken in Merksem. Ie-
dereen die zich geroepen voelt om eens
een kort partijtje driebanden te spelen
tegen vijf tot zes bekende gezichten van
wereldniveau, zou kunnen deelnemen
aan deze avant-prémiere van het Hilton-
gebeuren. Vast staat dit nog niet, omdat
er nog heel wat praktische barrières die-
nen opgeruimd te worden, maar de ini-
tiatiefnemers denken ook aan een wed-
strijd tussen Torbjörn Blomdahl en Dani
Sanchez enerzijds en Raymond Ceule-
mans en Ludo Dielis anderzijds, als af-
sluiter van de clinic. Hopelijk lukt het op-
zet en kunnen we als biljartliefhebbers
gaan genieten van deze klapper van
formaat. In ons volgend nummer ver-
neemt de lezer alvast meer over het he-
le evenement.

Bart Van Reeth

Een lachende Ludo Dielis kondigt de 'Super Cup' aan in primeur voor 
De Biljart Ballen

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Nieuw

www.eekelsadvies.nl

RoosterGenerator II
Programma voor het genereren van roosters
voor de Tamcompetitie:
* Onbeperkt aantal competities
* Onbeperkt aantal teams
* Uitwijkdagen teams en reserveweken
* Uitvoer in Excel of Jsonformaat

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Kersttoernooi driebanden Zundert kozoom.com 27-30 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 3-10 jan
Internat. Open Alcaldia Colombia drieb kozoom.com 4-9 jan
NK kader 71/2 ereklasse Afferden biljart.tv 8-10 jan
KNBB Biljartpoint Masters driebanden kozoom.com 14-17 jan
Frans kampioenschap libre dames kozoom.com 30-31 jan
Worldcup driebanden Bursa kozoom.com 1-7 feb
NK bandstoten groot ereklasse Winschoten biljart.tv 12-14 feb
WK driebanden landenteams Viersen kozoom.com 18-21 feb
Eurotour 9-ball Treviso kozoom.com 25-28 feb
FFB driebanden Franconville kozoom.com 26-28 feb
Grand Dutch en Masters Artistiek Haarlo biljart.tv 15-20 mrt

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.

Advertorial
Amsterdam, 29 december 2015

Spelerskeuen team Buffalo.nl 
komen beschikbaar!

Als sponsor van team Buffalo.nl in biljartcafé Jorissen in Den Haag, is het na-
tuurlijk wenselijk dat de spelers van het team gaan spelen met het materiaal uit
het assortiment van de sponsor zelf. Als persoonlijke sponsor van Glenn Hofman,
is hij uiteraard reeds voorzien van zijn eigen keu op zijn naam. Hierover hebben
wij u in de oktober/november 2014 editie van De Biljart Ballen geïnformeerd.
Jean van Erp speelt via Eureka Biljarts in Berlicum met een ADAM keu, daarover
later meer. Nu zijn ook de overige spelers van het team stapje voor stapje aan
de beurt. Deze keer:

5600.100 – Buffalo Carom Cue Herman van Daalen 1B/2S
Aan het design van deze keu ligt een andere keu
uit het assortiment ten grondslag, met hier en daar
een (persoonlijke) verandering van Herman zelf.
Dit komt vooral tot uiting door de afbeelding van
de Leidsche sleutels op de top, en de afbeelding
van het verfkwastje op het bovenstuk. Herman is
immers schilder van beroep, en deze afbeelding is
van zijn bedrijfslogo. Dit maakt de keu uniek, en
geeft de keu ook een persoonlijk tintje. Zo ook de
balans van de keu, is speciaal op wens gemaakt.
Net als de lengte van de keu overigens: 143.5 cm
in totaal, met een ondereind lengte van 75 cm en
een normale lengte van 68.5 cm van het topeind.
Een langere top kan immers altijd nog bijbesteld
worden. De keu is standaard voorzien van Kamui
zwart M pomeransen, een Cerocite beentje en ook
een verlengstuk is al bij de prijs inbegrepen. De
sluiting is ook anders dan anders, 10T aluminium
sluiting ofwel ‘Korean 10 threat’. Inclusief draad-
beschermers, inclusief keuzakje en inclusief het
allernieuwste Buffalo gewichtssysteem. Veel waar
voor uw geld al met al bij deze keu!
Uiteraard heeft Herman de keu reeds in ontvangst
genomen, en de eerste reacties van hem zijn enkel
positief: “Echt een superkeu, hij speelt perfect”. En
“als je mensen iets goeds wilt verkopen en een ple-
zier wilt doen, dan moet je ze deze keu verkopen”. 
Dat is natuurlijk goed nieuws. We hopen uiteraard,
dat hij zijn goede scores in de competitie met zijn
nieuwe keu kan blijven voortzetten. Herman heeft
immers alle 12 de wedstrijden tot nu toe meege-
daan, daarvan 9 gewonnen en 3 verloren. En
daarmee staat team Buffalo.nl op een gedeelde 2e
plaats, samen met STZ Zundert, 4 punten achter op
koploper MCR/de Uitspanning.

Ook u kunt, net als
Herman van Daalen,
in de nabije toekomst
spelen met deze door
Herman samengestel-
de keu! Voor specifie-
kere productinforma-
tie en prijzen, ook
voor overige Buffalo
keuen en accessoires,

kunt u terecht bij uw lokale biljartvakhandel. 
In Nederland en België kunt u daarvoor o.a. terecht bij:

Buffalo.nl – Amsterdam
www.buffalo.nl
info@buffalo.nl
+31 (0)20-6675070

Eureka Biljarts – Berlicum
www.eureka-billard.nl
info@eureka-billard.nl
+31 (0)73-5031264

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

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

”Alle ballen in de lucht houden”                                                                                                       

Alle goede wensen 
en een prachtig 2016  
Dat is snel voorbij gegaan 2015, althans voor
ons zeker. Een jaar van vreugde, van hindernis-
sen, maar voor velen ook een jaar vol verdriet.
Een nieuw jaar om de belangrijkste ballen alshet-
ware te kiezen, privé en zeker ook in de biljart-
sport. Vaak is het moeilijk om “alle ballen in de
lucht te houden”. Jongleren met een hoop ballen
is gewoon hard werken en niet altijd leuk of ge-
makkelijk. Blijf in 2016 focussen op successen,
groot of klein, door oog te houden voor grappige
momenten en vooral door bewust het glas als
half vol te zien en niet als half leeg. Dat het voor
u allen ook een sportief biljartjaar mag worden,
waarbij het maken van een uitzonderlijke serie
niet altijd nodig is om als topspeler gezien te wor-
den. 
Wij, van De Biljart Ballen, willen u alle goeds
wensen voor een mooi en vooral gezond Nieuw-
jaar!

http://www.eekelsadvies.nl
http://www.buffalo.nl
mailto:info@buffalo.nl
http://www.eureka-billard.nl
mailto:info@eureka-billard.nl
http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
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Artistiek eerste klasse

Jean-Marie Limbourg op hoogste 
trede NK bij Van Tienen in Tegelen

Na de eerste tien figuren had Limbourg
37 punten en leidde hij voor Walter
Crols (30) en Pierre Scheers (22). Na
twee sessies was de marge al enorm
met 92 punten en Crols 56. Jean-Marie
Limbourg zou, achteraf gezien, het ge-
hele toernooi van start tot finish lijstaan-
voerder zijn. De enige mutatie in de
aanvangsfase va het NK bovenin was
dat John de Bruijn de derde plek van
Pierre Scheers overnam na set twee. De
oude volgorde van drie Belgen was na
de derde tien figuren weer hersteld. Na
vier sets verdrong Scheers zijn landge-
noot Crols van de tweede plaats. Op
zondag werd de oude ranglijst echter
weer snel hersteld. Na set zes mengde
Wilfrie Vermeer zich in de strijd om de
laagste trede van het erepodium. De si-
tuatie was toen: Jean-Marie Limbourg
onbedreigd koploper met 209 punten.
Nummer twee Walter Crols 173 punten
en Wilfrie Vermeer en Pierre Scheers
beiden 141 punten. In de afsluitende set
kon Vermeer maar zeven punten toe-

voegen en viel de Deurnenaar terug
naar de zesde plek. Pierre Scheers pro-
fiteerde en legde beslag op brons. Bo-
venaan werd het totaal onverwacht nog
bijzonder spannend. Crols had een
achterstand van 36 punten en scoorde
in de slotfase 35 punten. Zijn laatste
twee figuren miste hij daarbij. Dat bleek
één punt te weinig want Limbourg bleef
in deze set met lege handen en eindig-
de daardoor op 209 punten. Een ver-
schil van precies één punt. 
Jean-Marie Limbourg dus Nederlands
kampioen en tevens promotie naar de
ereklasse. Toernooigemiddelde was
31.09%.
Naam Pnt Pog %
1. Jean-Marie Limbourg 209 175 39.80
2. Walter Crols 208 176 39.61
3. Pierre Scheers 173 182 32.95
4. Eric van Hoorn 159 177 30.28
5. Cock Ooms 155 187 29.52
6. Wilfrie Vermeer 148 184 28.19
7. Eric van Kampen 130 187 24.76
8. John de Bruijn 124 189 23.61

Het was een opmerkelijk NK artistiek eerste klasse in café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen. Na de openingsronde stonden er drie Belgen op de eer-
ste drie plaatsen. Na afloop stond hetzelfde trio spelers van BC Tegelen op
dezelfde posities. De Nederlandse titel ging daarmee naar Jean-Marie Lim-
bourg, die op het laatste moment door het oog van de naald kroop.

Vlnr: Walter Crols, Jean-Marie Limbourg en Pierre Scheers. Foto: Roos Vermeer  

Van 8 t/m 10 januari

Grand Prix Artistiek ereklasse bij De Distel
in Roosendaal
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 januari
strijken de Nederlandse topspelers in
het artistiek neer in Roosendaal . Onder
verantwoording van biljartvereniging
De Distel wordt daar de tweede Grand
Prix in de ereklasse van dit seizoen ge-
houden. Er wordt gespeeld in twee pou-
les van zes spelers. In poule A voert
Sander Jonen de lijst aan, terwijl de
naam van de jeugdige Jop de Jong uit
Bathmen bovenaan poule B prijkt. 
Op alle drie de dagen beginnen de
wedstrijden om 11.00 uur. Biljartcen-
trum De Distel is te vinden aan de Kade
46 te Roosendaal. 

Deelnemers poule A
Naam Woonplaats
Sander jonen Badhoevedorp
René Dericks Venray
Erik Vijverberg Almelo
Robert van Veenendaal Doetinchem
Benny Smits Geldrop
Patrick de Haan Purmerend

Deelnemers poule B
Naam Woonplaats
Jop de Jong Bathmen
Martin van Rhee Groenlo
Randy Loenen Vlaardingen
Mark Janssen Beek
Pierre Scheers Bellaire (B)
Walter Crols Turnhout (B)

1e GP artistiek ereklasse

Sander Jonen blijft Jop de Jong 
voor in De Veemarkt te Doetinchem

Met twaalf deelnemers werd de eerste
GP artistiek ereklasse gehouden. In pou-
le B eindigde Sander Jonen met acht
punten als de beste speler. Jop de Jong
beschikte evenals Randy Loenen over
zes punten maar De Jong redde het
dankzij een beter setsaldo. In groep A
twee man met acht punten. René De-
ricks bleef daar Martin van Rhee voor.
In billardcafé De Veemarkt in Doetin-
chem bleek poule B in de kruisfinales de
meerdere. Jop de Jong, met 73.81%,
wees René Dericks met 3-1 terug en
Sander Jonen versloeg Martin van Rhee

met dezelfde cijfers.
De pas geopereerde
Erik Vijverberg
baarde in het duel
om plaats vijf opzien
door zijn percentage
van 82.11 tegen
Loenen. Van Rhee
bleek een maatje te
groot voor Dericks in
de partij om brons.
Jonen hoefde in de
vier sets tegen De
Jong slechts één set
af te staan: 3-1. 
De als zevende ge-
ëindigde Mark Jans-
sen bracht zijn per-

soonlijk record op 53.11%.
Naam RP %
1. Sander Jonen 12 66.71
2. Jop de Jong 11 64.83
3. Martin van Rhee 10 64.30
4. René Dericks 9 61.36
5. Erik Vijverberg 8 59.08
6. Randy Loenen 7 43.21
7. Mark Janssen 6 53.11
8. Jean-Marie Limbourg 5 54.44
9. Robert van Veenendaal 4 48.75

10. Benny Smits 3 49.29
11. Pierre Scheers 2 40.28
12. Walter Crols 1 38.55

Vlnr: Martin van Rhee (3), Sander Jonen (1) en Jop de
Jong (2). Foto: Ton Smilde.  

District Noord-West Nederland

Finale 4e klasse 
bandstoten
Op 6, 8 en 9 januari wordt door biljart-
vereniging MBSOV de finale vierde
klasse bandstoten van het district
Noord-West Nederland georganiseerd.
De partijlengte is 40 caramboles en de
wedstrijden worden gespeeld aan de
Hoofdgracht 1 in Den Helder.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. John Nolten KOT 1.49
2. Frank Mosk Turnlust 1.47
3. E. Rademaker MBSOV 1.41
4. Theo Blom De Treffers 1.40
5. Edo Bijpost WBC 1.38
6. Piet Kost Prins Hendrik 1.37
7. Jan Stam Wie. Mr.85 1.35
8. Joop Ligthart DNO ’86 1.12

www.debiljartballen.nl

Vierde divisie driebanden poule 6

Wisselend succes lijstaanvoerder
Thekes Herpen 5 
Thekes Herpen 4 – 't Ottertje 8-0. Jos
van Bakel gaf het goede voorbeeld met
25 caramboles na 29 beurten en dus
gemiddelde van 0.862. Thekes 6/Forel
Bergharen – De Hazelaar 6 8-0. Kop-
man Jan Loermans liet er met 0.909
geen gras over groeien. Van Rossum Te-
gelwerken – Thekes Herpen 5 6-2. De
eerste nederlaag voor de koploper was
een feit. Autobedrijf Starfit – De Haze-
laar 6 0-8. Bezoeker Ronald Hulsken
reikte tot 0.735. Thekes Herpen 5 – The-
kes Herpen 4 4-4. Peter van de Linden
0.833 en Richard Geurden 0.666
speelden een goede partij tegen elkaar.
Setpoint 2 – Van Rossum Tegelwerken 4-
4. Bij biljartcentrum Roothaert in Tilburg
scoorde gast George van Och 20 uit
31 ofwel 0.645. ContainerCentral.com

– De Hazelaar 7 6-2. Kopman Toine
Bongers zette 0.967 op het scorebord.
De Hazelaar 7 – 't Ottertje 4-4. Jacky
Ritmeyer kwam bij zijn nipte 25-24
nederlaag één carambole tekort maar
maakte wel een reeks van zes. De Ha-
zelaar 5 – Thekes Herpen 5 2-6. Na-
mens de koploper uit Herpen was Frank
Peters de beste van iedereen. Twintig
treffers na vijfentwintig pogingen lever-
den 0.800 aan moyenne op. Thekes
Herpen 5 behaalde in december ver-
lies, remise en nederlaag. Het gevolg
was negentien punten na elf speelron-
den. 
ContainerCentrale.com heeft slechts één
punt achterstand maar ook één duel
meer gespeeld. Van Rossum Tegelwer-
ken heeft zestien uit elf.     

”Gelukkig Vandaag”
Ieder jaar opnieuw komen van her en der de goede wensen
Van lieve en (vaak) voor jou bekende en dierbare mensen
En natuurlijk ook van hen die aan je willen verdienen
Maar vooral ook van familie en vrienden waar je zo nodig mee kunt grienen.
En soms, ja, dan blijkt zo’n algemene, goed bedoelde wens
Niet te passen bij die geadresseerde mens
Dan blijkt die afgesproken tijd van een heel nieuw jaar
Te veel voor hem of te weinig voor haar
Het leven blijkt dan plots zo’n ingewikkeld ding
Waar eigenlijk – voor jou - nooit eerder zo’n programma aan hing
En pas doordat het lot zich zo onverwacht meldt bij hem of haar
Word je de werkelijkheid echt goed gewaar
Het belang van het leven zit niet in morgen, of de rest van het jaar
Maar in wat je vandaag kunt doen; juist voor elkaar
Want het leven is vandaag. Ook morgen en aan het einde van het nieuwe jaar
Maar als vandaag niet lukt, dan komt het nooit meer voor elkaar.
En daarom dit jaar een wens voor een Gelukkig Vandaag
En dat het iedereen gegeven is om een heel jaar lang te voldoen aan de vraag
van familie en vrienden en andere dierbaren om er te zijn op dat speciale 
moment
Op die ene dag voor hem of haar die je al zo lang en zo goed kent.

http://www.debiljartballen.nl
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Snip Biljarts & Sportprijzen
De Mossel 15h - 1723 HZ  Noord Scharwoude 

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

Albert Heijn 

Van Rijn
wenst iedereen

een gezond 2016 !

KNBB Biljartpoint

Masters 2016
14 t/m 17 januariin Berlicum

Eredivisieteam

’t Hartje/Van Wanrooy

wenst het stichtingbestuur,

Hartje Van Oosterhout,

sponsors en supporters

een gezond 2016

Van Ierland

Assurantiën
•  alle verzekeringen •

•  hypotheken •

•  financieringen •

Wendelnesseweg 80

5161 ZB Sprang-Capelle

telefoon 0416-312143

fax 0416-313125
DistrictBetuwe Veenendaalwenst alle leden eenGlorieus

2016!

District 

Berkel en Slinge

wenst iedereen

een sportief en vooral 

gezond 2016

Uit Sympathie

Werner
Henderickx

MDC 1

Hét ADL2000-team

van
Merksem

CaféOns GenoegenFrans Adriaenssenstraat 1212170 Merksem03/644 79 81

®

®

Antwerpsesteenweg 109

2390 Malle

Tel. +32 (0)3 312 11 59

E-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

Wij wensen jullie 

een jaar vol vreugde, vriendschap, 

gezondheid en geluk.

Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 

2016

Wenst u heel veel 

biljartplezier

Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2016 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2016 !

District 

Delta Zuid-West

wenst u een

sportief en 

gezond biljart-

jaar toe.

District 
Eem en 

Flevoland
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