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Dick Jaspers grijpt bij SPC Capelle
zijn 58e Grand Prix overwinning
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1500 m2 shop & showroom in Antwerpen
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Lees verder op pagina 3

De 52-jarige Brabander werd in de kwa-
lificatieronde met een gemiddelde van
2.222 groepswinnaar. Op weg naar de

finale kwamen in de knock-out fase

Zie artikel op pagina 11

KNBB

MASTERS
2018

11 tot en met 14 januari
Den Durpsherd Berlicum

Zelf voelt hij zich nog niet in supervorm, maar toch kwam Dick Jaspers tij-
dens de Grand Prix driebanden in Capelle aan den IJssel tot een algemeen
moyenne van 2.074. In de finale versloeg hij Martien van der Spoel met
40-26 uit 17. Dit leverde hem dit seizoen al zijn tweede GP overwinning op
in de aanloop naar de Jumbo Masters.

Dick Jaspers. Foto: Stefan Osnabrug 
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Het volgende
nummer 

verschijnt
25 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 18 oktober

Bij JBV Amorti in Zevenbergen

NK libre topklasse jeugd
Bij JBV Amorti aan de Dr. Ariënslaan 88
in Zevenbergen wordt op 7 en 8 okto-
ber het nationaal kampioenschap in de
topklasse libre klein voor de jeugd ge-
speeld. De jonge talenten spelen dan
partijen met een lengte van 250 caram-
boles grote hoek. Op beide dagen is de
aanvangstijd bepaald op 11.00 uur.
De nummers één en twee van deze
finale worden uitgenodigd voor deelna-

me aan het NK libre groot dat op 4 en
5 november in Hoogeveen wordt ge-
houden.
Deelnemers
Naam Woonplaats Vereniging
Leon Dudink Blokker Horna
Jeffrey van Heesch Nieuw Bergen ABC ’t Töpke
Nick Dudink Blokker Horna
Piet Kok Lutjebroek Horna
Roy Reutelingsperger Arcen Inaborg

Libre klein derde klasse jeugd 7 en 8 oktober

Nederlands kampioenschap 
in Hoogeveen
Met moyennegrenzen van 0.40 tot
0.80 is de partijlengte van het NK libre
klein derde klasse jeugd dertig caram-
boles. Er wordt in twee poules begon-
nen en op beide dagen is de aanvang
10.30 uur. Namens café-zaal 't Oventje
uit het Brabantse Zeeland doen liefst vijf
spelers mee. Het evenement vindt op 7
en 8 oktober plaats bij vereniging HBC.
Biljartcentrum L’Acquit aan Terpweg 2
in Hoogeveen is de locatie.

Poule A Vereniging Gem
1. Dennis Schrijver De Liefhebber 0.66
2. Danick Kortsmit JBV Amorti 0.46
3. Bart van de Valk BC Zeeland 0.43
4. Dennis Klappe KBC 1911 0.35
5. Thijs Meulepas BC Zeeland 0.33
6. Lukas Emons BC Zeeland 0.25
Poule B
1. Raymond Radings SVW 0.64
2. Dylan Biemans BC Zeeland 0.48
3. Djami Theunisz BC Zeeland 0.43
4. Dante Dekkers JBCW 0.41
5. Mike Zomerdijk De Liefhebber 0.32
6. Sebas Lenting EGB 0.30

Zuiden tegen Noorden driebandentoernooi

Geslaagd initiatief bij Pot in Groenlo

Het driebandentoernooi Zuiden tegen
het Noorden werd gespeeld bij hotel-
café-biljartcentrum Pot in Groenlo. Het
team Zuid bestond uit Ronald van Geyt,
Sylvia Eckel, Raymond Eckel, Petra Lips,
Leo Lips, Cynthia van Peer en Mark van
Peer. 
Team Noord trad aan met Jeroen van
Alst, Emon Theissen, Rob Pot, Phillip van
de Mosselaar, Maartje de Jong, Anoek
Jutte en Luci Oosterholt.
Bij ingekorte partijen was de limiet 33
beurten. Na twee ronden stonden de
Zuiderlingen vet voor met negentien te-
gen negen punten. Sessie drie ging
naar het Noorden. Ze wonnen toen zes
partijen en de stand werd 21-21. De

ronde daarop kwam het Zuiden sterk
terug en nam een 31-25 voorsprong.
Aansluitend moesten de Noorderlingen
alles uit de kast halen wat ze konden en
de stand stond weer gelijk. Bij sommige
mensen sloeg de vermoeidheid toe. De
slotronde was spannend. Het Noorden
won evenals het Zuiden drie partijen.
Het laatste duel moest de doorslag ge-
ven. Jeroen van Alst tegen Petra Lips.
Van Alst verloor op één carambole,
waardoor het Zuiden kampioen werd.
Ondanks de taalbarrière was het een
spannend en gezellig toernooi. Het
Noorden heeft dan ook natuurlijk het
Zuiden weer uitgedaagd voor volgend
jaar.

Vlnr: Mark van Peer, Ronald van Geyt, Raymond Eckel, Petra Lips, 
Cynthia van Peer, Leo Lips en Sylvia Eckel. Foto: Petra Pot

Van 6 tot en met 8 oktober in Zevenbergen

NK Simonis Biljartlakens libre groot
eerste klasse
Biljartcentrum Amorti in Zevenbergen
staat van 6 tot en met 8 oktober in de
belangstelling met het daar te houden
Nederlands kampioenschap Simonis
Biljartlakens libre groot eerste klasse.
Acht toppers gaan proberen elkaar de
maat te nemen in partijen met een leng-
te van 300 caramboles. Met Peter de
Bree en Danny Walhout heeft BV Kwa-
dendamme twee spelers in de strijd. Zo-
wel op vrijdag, als op zaterdag en zon-
dag wordt aan de Dr. Ariënslaan 88
om 11.00 uur begonnen. 

Van 13 tot en met 15 oktober bij De Draaikolk

NK extra klasse libre klein in Den Helder
Van 13 tot en met 15 oktober is zalen-
centrum De Draaikolk aan de Dollard-
laan 202 in Den Helder het decor voor
het Nederlands kampioenschap libre
klein extra klasse. De organisatie is in
handen van biljarvereniging Turnlust.
De partijen met een lengte van 225 ca-
ramboles worden op vier biljarts ge-
speeld, die voorzien zijn van Iwan Si-
monis 300 Rapide lakens. Huub Schat-
tenkerk van BC Tegelen staat met een
gemiddelde van 22.88 bovenaan de
deelnemerslijst. Op vrijdagavond 13
oktober beginnen om 19.00 uur de eer-

ste partijen. Zaterdag en zondag wor-
den om 11.00 uur de eerste acquitsto-
ten gemaakt.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Huub Schattenkerk BC Tegelen 22.88
Hans Koolen Velsen 22.80
Carlo van der Doelen De Hazelaar 20.76
Jordy de Kruijf Het Oude Loo 20.76
Willem Snijders BC Maarland 19.65
Tonny Meeuwen Carambole 19.11
Ab Severs DOS 17.08
René Franken Bellevue 16.86

District Rotterdam

Finale 4e klasse libre
Op 30 september en 1 oktober wordt
bij biljartvereniging Hofplein de finale
4e klasse libre van het district Rotterdam
gespeeld. Bij biljartsociëteit Kralingen,
Adamshof 29a in Rotterdam beginnen
de wedstrijden op beide dagen om
12.00 uur. De partijlengte is 55 caram-
boles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Melvin Hachmang Schollevaar 1.70
Piet Koster De Posthoorn 1.62
Wim Koedood Hofplein 1.60
Frank Rooijen Vriendenkring 1.38
Bert Weerheim Vriendenkring 1.33
Ruud Kremer Vriendenkring 1.30

Christel Willemse Grand Diva 2017 
bij Pot in Groenlo

Dit jaar is Christel Willemse de overtuigende winnaar van de Grand Diva,
want zij heeft al haar wedstrijden gewonnen. Het evenement werd gehou-
den bij hotel-café-biljartcentrum Pot in Groenlo. Daar werden de deel-
neemsters en overige belangstellenden weer gastvrij ontvangen en zoals
altijd was het weer een gezellige boel bij Petra Pot.
Er werden nu weer, zoals in de eerste
vier edities, de vertrouwde drie spels-
oorten gespeeld te weten libre/kader,
bandstoten en driebanden. Het toernooi
was spannend tot op de laatste partij:
dit was de wedstrijd bandstoten tussen
Christel Willemse en Monique van Ex-
ter. De winnaar van dit duel mocht zich
Grand Diva 2017 noemen. Het ging al-
le kanten op. Van Exter had vanaf het
begin het initiatief en de stand na 8
beurten was 40 om 26. Daarna begon
Willemse echter te scoren en maakte het
na dertien pogingen uit. Totaal 43 voor
Monique van Exter (moest naar 50 spe-
len) om 40 voor Christel Willemse.
Er waren ook nog wel enkele uitsteken-
de prestaties te vermelden zoals:  het
kader 57/2 van Monique van Exter met
honderd treffers in drie, vijf en zes om-
lopen. Ook de librepartij van Harmie
Evenhuis met een totaal van tachtig na
drie pogingen was zeer knap. Even-
eens zeker het vermelden waard zijn
een paar driebandenduels. Monique
van Exter tegen Harmie Evenhuis met

gelijkspel 20-14 (12) en Marieke Jon-
kergouw tegen Francine van Yperen 16-
11 (15). De hoogste serie met drieban-
den was voor Van Exter. Zij ging van
acquit met een knappe reeks van ne-
gen. Zij bleek ook de beste libre/kader-
speelster met winst in al haar kaderpar-
tijen 57/2 en een eindmoyenne van
12.19. Bij het bandstoten was Joke
Breur de beste met vier keer winst en
één gelijkspel en het eindgemiddelde
van 1.98. Bij het driebanden bleek Ma-
rieke Jonkergouw het meest succesvol
met drie overwinningen en één remise
en een eindmoyenne van 0.50. Wil Ro-
senhart, de middelste dame op de foto,
speelde enkele partijen voor Joke Breur
en Harmie Evenhuis.

Naam Pnt PP Gem L/K Band Drieb
1. Christel Willemse 10 20-10 6.09 2.04 0.42
2. Monique van Exter 7 20-10 12.19 2.86 0.73
3. Joke Breur 5 17-13 2.52 1.98 0.58
4. Marieke Jonkergouw 5 13-17 2.63 1.76       0.50
5. Francine van Yperen 3 11-19 5.21 1.64 0.46 
6. Harmie Evenhuis 0 9-21 6.14 1.21 0.29

Vlnr: Monique van Exter, Francine van Yperen, Christel Willemse, Wil Rosenhart,
Marieke Jonkergouw, Joke Breur en Harmie Evenhuis. Foto: Petra Pot 

Deelnemers
Naam Vereniging                   Moy
Marco van Dopperen BV Nieuwegein 75.00
Martijn Egbers Rembrandt 65.27
Pieter van der Geest BC Schagen 57.14
Peter de Bree Kwadendamme 45.91
Robert Prakke ’t Centrum ’47 44.47
Sven Nabuurs Moira 32.38
Roland Deelen VIOS 28.82
Danny Walhout Kwadendamme 25.70
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Contact: West Nederland 
  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
  Tel.: 0416-343819
  E-mail: duoprint@planet.nl
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

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

Contact: België
  Bart van Reeth
  Tel.: 0032-(0)485286593
  E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

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 tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Website Bommeltje.nl viert twintigste verjaardag

Peter van Bommel vraagbaak 
voor biljarters en verenigingen
Deze maand ma-
ken we kennis met
Peter van Bommel.
Het is al weer
twintig jaar gele-
den, dat de nu 59-
jarige Gravenaar
de bekende biljart-
website Bommel-
tje.nl lanceerde.
Zijn doel was en is
nog steeds om alle
informatie te ver-
strekken over de
biljartsport. Peter
is webmaster/
ambtenaar van
beroep en woont
in het vestingstad-
je Grave, gelegen
aan de Maas in
het noordoosten
van Noord- Bra-
bant. Hij komt uit
een gezin, waar biljarten altijd hoog in het vaandel stond en zelfs moeder
deze sport beoefende.

In 1997 maakte Van Bommel via zijn
werk voor het eerst kennis met het feno-
meen internet. Al gauw ontstond de
wens om een persoonlijke website te
maken; toen heetten ze nog homepa-
ges. Zoekmachines bestonden nog niet

en iedere website had zijn eigen lijsten
met interessante links.  Zo moesten an-
dere websites gevonden worden. Over
biljarten was in die tijd zo goed als
niets te vinden op het internet en dus
aanleiding om te starten met een biljart-
website. In het begin was er niet veel te
melden, maar naarmate Peter meer
over de biljartsport te weten kwam,
groeide ook de biljartsite met nieuwe
pagina’s en nieuwe onderwerpen. De
ontwikkeling van bommeltje.nl nam een
enorme vlucht toen Cas Juffermans aan-
bood om een column over biljarten op
de website te gaan verzorgen. Daar
hoefde de dankbare webmaster niet
lang over na te denken. Juffermans be-
schikt ook over een enorm archief en
heeft, naast zijn columns, regelmatig bij-
gedragen aan nieuwe onderwerpen.
“Natuurlijk krijg ik veel zaken toege-
zonden door bezoekers. Excelbestan-
den, biljartvideo’s, afbeeldingen, tek-
sten-, pdf’s en soms zelfs complete boek-
werken over biljarten. Veel handen ma-
ken immers licht werk. Ik ben voor veel
biljarters en verenigingen een echte
vraagbaak geworden.  In de afgelopen
twintig jaar heb ik duizenden vragen
binnengekregen en de meeste kan ik in-
middels zo uit het hoofd beantwoorden.
Maar als ik twijfel, of als ik het echt niet
weet, dan raadpleeg ik vaak de vaste
bezoekers van de website door de
vraag in “de Schreeuwdoos” te stellen.
Dat levert vaak heerlijke discussies op.
Je kunt het trouwens zo gek niet beden-
ken of het is me in de afgelopen jaren
wel gevraagd. Bijvoorbeeld of de ca-
rambole geteld mag worden als een bal
uit het biljart springt en de speler de bal
met zijn buik weer terug op de tafel
stoot. Of wat te denken van deze: “Als
alle ballen aan elkaar vastliggen, is het
punt dan voor de vorige of de volgende
speler?” weet de Gravenaar te melden.

Biljartboeken
Zijn huis in Grave herbergt ondertussen
ook een biljartbibliotheek. Het eerste bil-
jartboekje, Biljarten uit de serie Ken uw
sport van M.A.F. Soliën, kocht Van Bom-
mel al vrij gauw nadat hij begon met
biljarten. Dat was rond 1980. Hij had
helemaal geen, of zoals ze dat in Bra-
bant zo mooi kunnen zeggen, “de bal-
len” verstand van biljarten en dat ding
verslonden. Een paar jaar later werd
het “Basisboek Biljarten” van Cas Juffer-
mans aangeschaft. Het derde boekje
leende hij bij zijn biljartclub. Dat was
het oefenboek van Gerard Klinkert.

Daarna bleef het lang stil, tót de komst
van Marktplaats.nl. Daar werden veel
oude biljartboeken aangeboden, vaak
voor een prikkie. Door kien onderhan-
delen met de aanbieders lukte het vaak
om meerdere gegadigden te slim af te
zijn en zo groeide de verzameling zien-
derogen. Inmiddels staan er meer dan
70 verschillende Nederlandstalige bil-
jartboeken op de plank. Toch is de ver-
zameling niet compleet. In Nederland
en Vlaanderen zijn vanaf de jaren vijftig
van de 19e eeuw tot nu rond de 80 á
85 boeken uitgebracht. Heel af en toe
loopt hij nog tegen een ‘nieuw’ boek
aan. Trots vertelt Peter over zijn boeken-
verzameling. “ De meeste biljartboeken
gaan over biljarttechniek. Daar is im-
mers iedereen altijd naar op zoek; om
zijn of haar biljartspel te verbeteren.
Maar je hebt ook boeken over bekende
en beroemde biljarters, zoals Ceule-
mans, Vultink, Dielis, Blomdahl, enz.
Dan heb je ook nog boeken van en
over bekende biljartverenigingen,
districten en bonden.  Ook zijn er een
paar, erg gewilde, boeken verschenen
over biljarten en psychologie. Biljarten
doe je voor een groot gedeelte met je
hoofd. Daar zit je kracht, maar helaas
vaak ook je grootste tegenstander. Tot
slot heb je boeken die gaan over o.a.
de geschiedenis van het biljartspel. Een
van de mooiste boeken uit mijn verza-
meling is uit deze laatste categorie, na-
melijk het “Biljarten is een kunst” van
Frans van Lingen. In 2014 uitgegeven,

met meer dan 600 pagina’s met bijna
800 illustraties. Een juweel van een
boek.

Goede biljarter
Over zijn spelniveau is de biljartgoeroe
duidelijk.
“Door de website denken veel mensen
dat ik een hele goede biljarter ben,
maar helaas. Ik ben maar een doorsnee
speler, met een bescheiden moyenne
van net geen 2.00 gemiddeld. Wat ik
tekort kom aan techniek, maak ik meest-
al goed met mijn passie en plezier voor
het spel. Ik heb vanaf 1980 bij diverse
biljartclubs in en om Grave gespeeld en
speel al zo’n 22 jaar met min of meer
hetzelfde team in de competitie van
KNBB district Oss, naar ik vind, het ge-
zelligste district van Nederland”.

Jubileumprijsvraag
Er zijn maar weinig websites die al twin-
tig jaar op internet te vinden zijn. Om
het jubileum te vieren heeft Peter van
Bommel een prijsvraag gemaakt en een
VVV-bon van 20 euro beschikbaar ge-
steld voor de winnaar. Mocht iemand
een prijsje willen sponsoren? Zeer wel-
kom. De website is uit hobby ontstaan
en dat is altijd zo gebleven. Gelukkig
zijn er wel een paar adverteerders, hier-
mee kunnen de grootste kosten van de
website worden gedekt. De prijsvraag
loopt nog tot eind december. 
Ga naar www.bommeltje.nl en doe
mee.

Peter van Bommel

Dick Jaspers grijpt bij SPC Capelle
zijn 58e Grand Prix overwinning
achtereenvolgens Sander Jonen, Jean-
Paul de Bruijn en Glenn Hofman op zijn
pad. Tegen Jonen werd het 40-32 (25),
terwijl De Bruijn in 24 omlopen met 40-
26 plaats moest maken. Hofman, die in
de halve finale opende met een reeks
van negen, kreeg met acht en tien een
duidelijk antwoord. Deze confrontatie
werd in vijftien beurten afgewerkt en re-
sulteerde uiteindelijk in een 40-30 over-
winning voor Jaspers. Martien van der
Spoel, was in de kwalificatie met 1.016
groepswinnaar was geworden en
groeide in het toernooi, schudde eerst
Roland Uijtdewillegen van zich af om in
de kwartfinale af rekenen met Frans van
Schaik. In de halve finale moest zelfs
Dave Christiani, die eerder de ook sterk
spelende Jeffrey Jorissen in veertien
beurten had uitgeschakeld, er aan gelo-
ven en was in 24 beurten nagenoeg
kansloos. In de beginfase van de finale
bleef Van der Spoel aardig in het kiel-
zog van Jaspers, maar kon niet de be-
nodigde weerstand blijven bieden. Jas-
pers greep de hoofdprijs in een

prachtig toernooi, waarin ook Van der
Spoel, Jorissen en Christiani uitblonken.
Jean van Erp, die op de twaalfde plaats
eindigde, zette toch een algemeen
gemiddelde van 1.652 in de boeken.
Therese Klompenhouwer realiseerde
mede de hoogste serie van dertien.

Eindstand
Naam Moy HS
1. Dick Jaspers 2.074 13 
2. Martien van der Spoel 1.231 9 
3. Dave Christiani 1.650 11 
4. Glenn Hofman 1.458 9 
5. Jeffrey Jorissen 1.740 9 
6. Jean Paul de Bruijn 1.464 11 
7. Raimond Burgman 1.424 8 
8. Frans van Schaik 1.358 13 
9. Jean van Erp 1.652 11 

10. Roland Uijtdewillegen 1.393 9 
11. John Tijssens 1.297 9 
12. Therese Klompenhouwer1.203 13 
13. Huub Wilkowski 1.114 8 
14. Tom Beemsterboer 1.069 11 
15. Ruud Nieuwenburg 1.000 7 
16. Sander Jonen 1.000 7

Vervolg van de voorpagina

Finale vijfde klasse libre West-Brabant in Roosendaal

Elly van den Heuvel domineert bij 
De Ram
Tijdens de finale vijf-
de klasse libre van
het district West-Bra-
bant was Elly van
den Heuvel opper-
machtig. 
Bij café De Ram
moest ze alleen in de
tweede ronde tegen
Ella van Loon remise
toestaan. Even leek
het er op, dat ook
Cor Dagevos op het
hoogste schavot af
stevende. Tot en met de derde ronde
won ze al haar partijen. Toen kwam de
man met de hamer en moest ze tot de
laatste ronde wachten op nog een par-
tijwinst. 
Even melde zich ook nog Herman Stof-
fels als titelkandidaat, maar die verloor
zijn laatste twee partijen. 

Vlnr: Sylvaer van Loon, Elly van den Heuvel en 
Ella van Loon. Foto: Peter van Dongen

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Elly van den Heuvel De Arend 13 1.00 6
2. Sylvaer van Loon De Arend 10 0.87 6
3. Ella van Loon De Ram 9 1.07 7
4. Herman Stoffels De Kastanje 8 1.13 6
5. Cor Dagevos De Ram 8 0.85 7
6. Jet de Wit Baracuda 4 0.98 8
7. Corrie Goossens ‘t Dobbertje 4 0.63 5
8. Jacco Bom ‘t Dobbertje 0 0.68 6
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Jaap’s visie
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Beste biljartvrienden, 

Omdat wij als uw bestuur gaarne in-
ventariseren wat er in onze districten
leeft hebben wij in 2008 de informele
overlegronde ingesteld. Wij kunnen stel-
len dat dit zijn vruchten heeft afgewor-
pen en dus ook dit jaar willen wij u
graag in een informele sfeer ontmoeten
en diverse zaken met u delen waarbij
uw inbreng voor ons van groot belang
is, immers zijn wij er voor u. Omdat wij
een bond willen zijn voor iedere biljar-
ter wil ik bij deze ook onze collega-bon-
den van harte uitnodigen om ons over-
leg eens bij te wonen. Indien u hier inte-
resse voor heeft kunt u zich aanmelden
bij onze secretaris Janneke Horneman
(horneman57@gmail.com). Ik zou zeg-
gen, schroom niet en schuif eens aan. 
Hieronder alvast de datums en tijdstip-
pen. 
Districten in gewest Noordoost-Neder-
land: 
op woensdag 11 oktober 2017 om
19.30 uur in Restaurant ‘t Hof van Dalf-
sen, Haersholtweg 3 te Dalfsen 
Districten in gewest West-Nederland: 
op woensdag 18 oktober 2017 om
19.30 uur in café ‘t Veen, Langeweg 16
te Roelofarendsveen 
Districten in gewest Midden-Nederland: 
op dinsdag 24 oktober 2017 om
19.30 uur in bondsbureau KNBB, Ar-
chimedesbaan 7 te Nieuwegein 
Districten in gewest Zuid-Nederland: 
op dinsdag 31 oktober 2017 om
19.30 uur in Gasterij De Beurs, St.
Odulphusstraat 7 te Oirschot. 
Vaak wordt er gezegd dat belangstel-
ling in de biljartsport afneemt, echter
constateren wij dat er qua ledenvolume
geen spectaculaire veranderen te zien
zijn. Wel ziet men een verschuiving
naar de dagcompetitie, dus prijzen wij
ons gelukkig dat leden niet zomaar af-
haken. Om de biljartsport te behouden
voor de toekomst is samenwerking no-
dig en daarom hamer ik erop dat wij er
alles aan moeten doen om die samen-
werking te bewerkstelligen. Wat mij op-
valt is dat veel biljarters die lid zijn van
een vereniging maar niet van de KNBB
het best interessant vinden om eens mee

te doen aan een kampioenschap. Maar
zowel binnen als buiten de KNBB hoor
ik dan allerlei bedenkingen, meestal
van bestuurders die blijkbaar angst heb-
ben voor veranderingen. Wij als be-
stuurders hebben de plicht om ons in te
stellen op de veranderende omgeving.
Wij dienen ons open te stellen voor ver-
nieuwing want ik ben ervan overtuigd
dat samenwerken zowel binnen als bui-
ten de KNBB de sleutel is van een mooi-
ere biljarttoekomst. 
Onlangs zei een bestuurder tegen mij
dat concurrentie de sleutel is tot succes,
dat de zogenaamde marktwerking voor
een beter product zorg zal dragen. Het
is duidelijk dat ik deze mening niet
deel, biljarten is een beleving, een pas-
sie, een uitdaging op ieder niveau en
de mogelijkheid om samen dit spel of
deze sport beter te maken. Wij moeten
elkaar niet weg concurreren maar juist
elkanders expertise gebruiken om zo tot
een nog beter product te komen. Zelf
sta ik soms wel drie of vier keer per
week aan de tafel bij zowel KNBB com-
petities als ook bij niet-KNBB verenigin-
gen. En waar ik ook kom, overal is men
ervan overtuigd dat nieuwe gezamen-
lijke impulsen ons verder zal brengen.
De man of vrouw aan de biljarttafel zijn
het belangrijkst. Hoe beleven zij deze
mooie sport en wat verlangen zij van
ons, bestuurders. Wat steeds naar voren
komt is “kortere reisafstanden, contribu-
tie op maat en vooral ‘s avonds niet te
laat thuis zijn”. 
In mijn beleving is libre nog altijd de
moeder van alle klassieke spelvormen.
Een speler die een goede basis heeft en
zo door wil en kan groeien naar de
moeilijkere biljartvormen zoals kader,
driebanden en bandstoten zal meer ple-
zier beleven dan een speler die deze
basis niet heeft en die daardoor sneller
af zal haken. Zeker in deze tijd waarin
wij allemaal concurrentie hebben van
de digitale en snel veranderende
wereld om ons heen. Dus wil ik eindi-
gen met een oproep aan alle bestuur-
ders om het vizier op de toekomst in te
stellen. 

Met sportieve biljartgroet, 
Jaap Labrujere

Garmt Kolhorn. Voorzitter KNBB 

KNBB officiële mededelingen

UITSTRALING

Interessante observatie deze week. Het
aantal meisjes wat is gaan voetballen is
niet sterk toegenomen de afgelopen tijd.
En dat, werd steeds maar weer bena-
drukt, ondanks het feit dat de Neder-
landse dames dit jaar Europees kampi-
oen werden. Sterker nog, dat deden op
Nederlandse bodem. Appeltje eitje zou
je zeggen. Kampioenen dragen de
sport. Of is dat te kort om de bocht? Is
de wereld met social media en allerlei
andere keuzemogelijkheden drastisch
veranderd. Ongetwijfeld. 
Ergens in mijn jonge jaren, in ieder ge-
val lang geleden, werd Ton Sijbrands
wereldkampioen dammen. Meerdere
keren zelfs. De damsport profiteerde. Ei-
genlijk best opvallend. Misschien is
dammen wat minder een 'kijk' sport.
Maar belangrijker, er was in die jaren

veel minder sport op televisie. Anders
gezegd: er was nog geen markt voor
allerlei andere sporten dan voetbal,
wielrennen en schaatsen.
Die markt is er nu wel. Als ik vandaag
Eurosport aanzet kan ik heerlijk ont-
spannen bij een snookertoernooi in Chi-
na. Higgins ligt er al uit, O'Sullivan en
Selby zijn door. Alles moeiteloos te vol-
gen op de televisie. Als na een gemiste
rode bal de scheidsrechter de witte en
een wel geraakte groene bal terug legt
in de oude positie, voel je als het ware
de spanning. Nog een klein stukje naar
links, beetje naar voren. Klaar voor een
nieuwe verdedigende stoot. De rustige
commentaarstem maakt dat de span-
ning voor jou als kijker voelbaar is.
Heerlijk gevoel, je vergeet even wat je
nog meer moet doen die dag. En dat al-
lemaal door dat je het live mag meebe-
leven. Je zit er met je neus bovenop. Die
combinatie van scherpe beelden, gede-
gen commentaar en prachtig spel zor-
gen voor uitstraling. Voor een positieve
beleving van onze sport. Levert dat ge-
lijk veel nieuwe leden op? Mogelijk niet.
Maar sport, ook onze sport, is tegelijk
ook meer dan dat. Uitstraling, beleving
en ontspanning. Daaraan verder wer-
ken, de uitstraling versterken, een opga-
ve die we nog wel wat hoger op onze
lijst met ambities mag komen. Want
voor mij is een ding zeker, de biljart-
sport heeft toekomst. Een sport om te
doen, maar ook een sport om geboeid
naar te kijken.

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Heb je een goede pen of camera, ben je initiatiefrijk, 
en wil jij biljartevenementen in jouw regio verslaan?

Word dan KNBB Regio-Reporter!
Om de kwaliteit van verslaggeving verder te verbeteren willen wij Regio-Repor-
ters gaan inzetten: biljartverslaggevers die evenementen in de regio op de voet
volgen. Vooral in carambole (libre, artistiek, bandstoten en kader) hopen we zo
in staat te zijn meer leuke en interessante publicaties te kunnen realiseren. Maar
ook verslaggeving voor poolbiljarten, snooker en driebanden is mogelijk.

Wat gaan deze KNBB Regio-Reporters doen?
Zorgen voor verslaggeving van grotere carambole events die in de regio van de re-
porter plaatsvinden. (Denk aan Topteam Eredivisie, GP Artistiek, Grand Dutch, Lands-
finale). Geven van aandacht aan kleinere/regionale events die wel eens vergeten
dreigen te worden. In welke vorm maar jouw specialiteit is: video, live updates, of
geschreven verslagen met foto’s. Deze berichtgeving is goede reclame voor de za-
len, leuk voor de mensen thuis, en ook voor de deelnemende spelers – omdat er zo
aandacht wordt gegeven aan hun evenement, zelfs als dat niet topniveau zou zijn.

Welke regio’s kun je kiezen?
• Regio Noord: Friesland, Groningen, Drenthe
• Regio Noord-West: Noord-Holland/ West-Friesland, Flevoland
• Regio Zuid-West: Zuid-Holland, Zeeland
• Regio Midden: Utrecht
• Regio Oost: Gelderland/Overijssel
• Regio Zuid 1: Noord-Brabant
• Regio Zuid 2: Limburg

Lijkt het je wat, KNBB Regio-Reporter?
Neem dan contact op met Rolf Slotboom via rslotboom@knbb.nl of 06-
28789808. Vermeld regio(‘s) van voorkeur, contactgegevens, beschikbaarheid,
en stuur ook voorbeelden mee van schrijfwerk of foto’s/video’s.
Meer info: https://www.knbb.nl/nieuws/knbb-regioreporters-een-update 

mailto:horneman57@gmail.com
mailto:rslotboom@knbb.nl
https://www.knbb.nl/nieuws/knbb-regioreporters-een-update
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Vierde divisie driebanden poule 4

Winst en verlies voor Zeeuwse teams
Speelronde 1
’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS – De
Ossekop 2: 2-6. Peter Smulders redde
de eer voor het thuisfront. Treva 2 –
Hydrozorg: 6-2. Piet Kox zorgde bij de
gasten voor een winstpartij. Jacobs
Mannenmode 2 – Zandee Kloetinge:

0-8. Reseda – Treva 3: 6-2. Peter van
der Elst van de bezoekers zette in 29
beurten de beste partij neer. Jacobs
Mannenmode – De Distel 7: 8-0. Piet
Kock behaalde met 0.675 het beste
resultaat. De Ossekop Jacobs Mannen-
mode 3: 8-0. 

2e klasse driebanden klein Den Haag

Promotie voor Andrea Hofman 
en Dinesch Mathoera
De districtstitel twee-
de klasse drieban-
den klein van Den
Haag ging naar Di-
nesch Mathoera,
maar de show werd
gestolen door An-
drea Hofman. De al-
tijd vriendelijke da-
me wist zelfs in haar
laatste partij kampi-
oen Mathoera met
25 uit 20 te ver-
slaan. Het partijge-
middelde van 1.250
is tevens een PK-re-
cord van het district.
Zowel Mathoera als
Hofman speelden een algemeen ge-
middelde boven de grens en promove-
ren naar de eerste klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dinesch Mathoera Suriboys 12 0.574 6

2. Andrea Hofman Du Burck 10 0.569 5
3. Ruud Damen Bescamp 10 0.535 4
4. Carlo Wesseling Rio Deux 7 0.504 4
5. Nelis Dieke Jorissen 2000 6 0.430 5
6. Peter van Driel Rio Deux 4 0.529 5
7. Kees van den Ende Du Burck 4 0.464 4
8. Harm Godwaldt Jorissen 2000 3 0.367 7

Vlnr: Andrea Hofman, Dinesch Mathoera en Ruud Damen.
Foto: Cor Trampe

2e klasse driebanden klein Midden-Brabant

Finale in Sprang-Capelle
Biljartvereniging HMS organiseert op 5,
7 en 8 oktober de finale tweede klasse
driebanden klein van het district
Midden-Brabant. De wedstrijden met
een lengte van 25 caramboles worden
gespeeld aan de Nieuwevaart 36 in
Sprang-Capelle. De aanvangstijd is op
donderdag 5 oktober om 19.00 uur.
Op zaterdag en zondag begint men om
11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Gerard Snoeren BSV 0.549
Paul Avontuur Landzicht 0.509
Mark Pijnenburg VOO 0.504
John van der Sanden BSV 0.489
Piet Kamp ’t Vaartje 0.460
Gerrit Kievit Landzicht 0.452
Stan van Woensel Euphonia 0.426
Peter Brekelmans HMS 0.406

Dameskoppeltoernooi bij De Ram in Roosendaal

Karien Schroevers en 
Yvonne de Vos zegevieren
Het dameskoppel-
toernooi, dat op 16
en 17 september bij
De Ram in Roosen-
daal werd gehou-
den, viel ten prooi
aan Karien Schroe-
vers en Yvonne de
Vos. De dames kwa-
men in de acht partij-
en slechts één ca-
rambole te kort om
geheel ongeschon-
den uit de strijd te ko-
men. De vijftien kop-
pels speelden allen
acht wedstrijden en
waren ingedeeld in
drie poules. 
Uiter-aard ging het
biljarten gepaard
met veel gezelligheid
en werd twee keer
onderbroken voor
een lekkere lunch.
Zondag was de prijs-
uitreiking waarbij alle dames in de bloe-
metjes werden gezet.
Eindstand
1. Karien Schroevers en Yvonne de Vos
2. Toke Bogers en Rietje Focke
3. Jeanne Backx en Wilma Lazeroms
4. Cynthia van Peer en Carina Custers
5. Diana Biermann en Patricia Jongmans
6. Lenie Aantjes en Lucia de Jong

7. Diana Aerden en Maddy Knobel
8. Toke Hennekam en Therja Maas
9. Elly v.d. Heuvel en Lian van Dongen

10. Marion de Graaf en Diana Embregts
11. Rosita Rommers en Guillaime v. Erven
12. Anneke Mulders en Cor Dagevos
13. Ella van Loon en Bianca Spaapen
14. Elly Schalk en Coba Verbraak
15. Karolien Willems en Suzanne Zegers

Yvonne de Vos (l) en Karien Schroevers (r)
Foto: Peter van Dongen

Tweede divisie driebanden poule 1

Schroevengroothandel.nl 
eerste koploper
Speelronde 1
TOVV 3 – HWA/Hordijk Biljartartike-
len: 2-6. Bij de gasten behaalde Wil-
fried van Beek in 33 beurten winst, ter-
wijl Peter Berndsen aan 31 pogingen
voldoende had. BCO/Paeoniapas-
sion.com – Take 5: 6-2. Robert Koster
speelde met 0.972 de beste partij.
Brouwer Project Design – EDO ’83: 2-6.
Maurice de Vré behaalde de enige

thuiswinst. Hektisch Biljartschool/Frans
van Kuyk – Aannbedr. Beer de Jong: 2-
6. Eric van Hoorn wist de thuisclub met
1.206 en een serie van negen van de
nul af te houden. Mike Nijman van de
bezoekers was in 31 beurten klaar, ter-
wijl Peter Snel in 28 omlopen via een
reeks van acht zegevierde. Capelle –
Schroevengroothandel.nl: 0-8. Herman
Slikker won in 29 beurten.

Toernooi ter ere van de in juni overleden biljartvriend

Martien van de Kieboom wint 
Ron de Peijper bokaal

Bij café Havenzicht in Werkendam is
van 14 augustus tot en met 2 september
een driebandentoernooi gehouden ter
gedachtenis aan Ron de Peijper. Ron is
in juni van dit jaar op 51-jarige leeftijd
overleden en was lid van biljartvereni-

ging Werkendam.
Maar liefst 32 spe-
lers en speelsters
hadden als eerbe-
toon aan de sympa-
thieke biljarter inge-
schreven. 
Het toernooi werd in
samenwerking met
de vereniging ge-
sponsord door Van
der Straaten Assu-
rantiën uit Werken-
dam. 
Voor alle deelnemers
en prominenten had
de KNBB een doosje
met twee krijtjes
voorzien van de tekst
‘’Samen voor een
schone afstoot‘’ en
daarop de foto van
Ron als aandenken
beschikbaar gesteld.
Dit werd door de
spelers zeer ge-
waardeerd.
Het is de bedoeling,
dit geslaagde toer-
nooi ter ere van de
te jong overleden
biljarter jaarlijks te
laten terugkeren. 

Op de finaledag waren er ook veel bil-
jarters aanwezig die met Ron in de
competitie hadden gespeeld. De win-
naar Martien van de Kieboom mocht
voor een jaar de wisselbeker in ont-
vangst nemen.

Martien van de Kieboom ontvangt uit handen van 
Huib van Oord de bokaal. Foto: Henk Vos

3e klasse driebanden Rotterdam

Volle buit voor Cor Luyendijk
In Hoogvliet is Cor Luyendijk zonder een
puntje te morsen kampioen geworden in
de derde klasse driebanden klein van
het district Rotterdam. De biljarter van
De Posthoorn bleef drie punten voor op
de nummer twee Dick van Wageningen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS 
1. Cor Luyendijk Posthoorn 10 0.413 4
2. Dick van Wageningen Ommoord 7 0.371 4
3. Bert Willems Ommoord 5 0.319 5
4. Edwin Bakarbessy Ommoord 3 0.338 3
5. Gerard Mens Hoogvliet 3 0.285 4
6. Cor Souge Vriendenkring 2 0.318 4

5e Klasse libre district Dordrecht
Conny van Mild op moyenne
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1.  Conny van Mild Merwehof 8 1.07 9 
2.  Wout Ritmeester Merwehof 8 1.03 8 

3.  Wies Markesteijn Merwehof 6 0.93 7 
4.  Arno de Graauw Merwehof 4 1.12 9 
5.  Cees van Namen HWA 2 0.88 6 
6.  Audrey  de Waard Merwehof 2 0.98 9
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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 
• v/d Brandt
• Nooit Volleerd
• SS&P/De Molenvliet

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

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

’t Haasje recreatiepark

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

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

Dé Biljartmakers
GERARD EN CEES BOCXE

PORTENGEN 51, 3628 EC PORTENGENSEBRUG (BREUKELEN)
WOENSDAG T/M. VRIJDAG 13.00 – 17.00 UUR  

ZATERDAG 9.30 – 13.00 UUR.
0648079469

www.debiljartmakers.nl

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

www.meilinkbiljarts.nl
0229-541263 / 06-53335068

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

4 kleine tafels
4 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
S.I.S. Schoonmaak

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

WBD & bv Jorissen 2000

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

Driebanden 3e klasse district Venlo

Succes voor Antoon
van Heugten in Arcen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Antoon van Heugten De Peel 10 0.337 3
2. Axel Groth BC Tegelen 8 0.342 5
3. Jan Steinvoort BBC ’65 6 0.430 5
4. Paul Hendriks BC Tegelen 6 0.382 4
5. Harrie Berkers De Peel 4 0.395 4
6. Jack Thijssen De Maasoever 4 0.353 4
7. Simon Kreuts BBC ’65 4 0.296 3

http://www.debiljartmakers.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
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District Midden-Brabant

Finale 4e klasse libre
Biljartvereniging ’t Vosje organiseert op
vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober de
finale vierde klasse libre van het district
Midden-Brabant. 
De wedstrijden worden gespeeld aan
de Valkenvoortweg 20 in Waalwijk.

Deelnemers

Naam Vereniging Moy
Jan Brekelmans Euphonia 1.58
Ricardo Roos BSV 1.36
Jac. Van Veldhoven BVWG 1.25
Ger van Veldhoven BVWG 1.21

Vierde divisie driebanden poule 1

Winst en verlies voor teams Sportrust
In de eerste speelronde kreeg EDO ’83
2 bezoek van Sportrust en zag deze
met 2-6 winnen. De Windhoek won de
thuiswedstrijd tegen BVM Apollo ruim
met 8-0. Peter Dix was in 33 beurten de

beste speler. Sportrust 2 verloor de con-
frontatie met Blauw Wit/De Klos, het
werd 2-6. Paul Swanenburg redde de
eer voor de thuisclub.

Vierde divisie driebanden poule 3

Setpoint 2 start met winst
Speelronde 1
BV Setpoint 2 – Buro Balans/’t Hartje
van Oosterhout: 6-2. Bastijn van Gagel-
donk bezorgde de bezoekers in 31
beurten de enige twee punten. DCM 2/
Bongaards Transport - L&B Ledermode:

4-4. Corné Bakkers speelde in 29 beur-
ten de kortste partij. Böhnke/Van Delft
Verhuur – RCD/Kloens Bestrating: 6-2.
DKM Tools 4 – De Zwaan: 4-4. Kopman
van de thuisclub Jan de Craen liet
0.735 noteren

3e Klasse driebanden Duinstreek

Peter van de Sande kampioen 
bij Sportrust
Bij biljartvereniging
Sportrust in Sassen-
heim is Peter van de
Sande kampioen ge-
worden in de derde
klasse driebanden
klein van het district
Duinstreek. De biljar-
ter van BV de Klip-
per won drie van de
vier gespeelde partij-
en en verzamelde
daarmee zes punten.
Van de Sande teken-
de ook voor het
hoogste algemeen
gemiddelde van
0.368.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter van de Sande De Klipper 6 0.368 4
2. Jan van der Linden Concordia 4 0.344 3

3. Nico Boelé Bolwerk ’81 4 0.273 4
4. Karel Vrijenhoek ADO 4 0.253 4
5. Charles Thie ADO 2 0.258 3

Peter van de Sande ontvangt uit handen van 
Paul Swanenburg de oorkonde

2e klasse driebanden Duistreek

Peter Walgreen 
oppermachtig
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Walgreen Concordia 14 0.575 7
2. Henk Vermanen Vriendenkring 8 0.537 5
3. Peter Scheffer Kamperduin 8 0514 5
4. Dirk Schaaf De Klipper 8 0.474 5
5. Cor Mazereeuw ’t Wasbeertje 6 0.448 4
6. Frits Meijerse ’t Wasbeertje 4 0.463 5
7. Richard Boelé Bolwerk ’81 4 0.430 6
8. Dik Zaat Onder Ons ’67 4 0.383 6

3e Klasse driebanden Veen- en Rijnstreek

Maximale score 
Ruud Blaazer
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ruud Blaazer Westerhaven 10 0.342 3
2. Marco Mank De Plas 8 0.382 3
3. Harry van Veen De Sport 5 0.305 3
4. Dik Hoogendoorn De Plas 4 0.295 4
5. Peter Mayenburg ‘t Fort 2 0.293 3
6. Hans Pieterse De Plas 1 0.286 3

5e Klasse libre Rotterdam

Volle buit Berna Diependaal 
punten. René Zwerts verzamelde acht
punten en werd eervol tweede. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Berna Diependaal Hoogvliet 10 0.91 6
2. René Zwerts Hofplein 8 1.00 11
3. Wim Zinsmeister Vriendenkring 6 1.16 8
4. Evelyne van Toledo Schollevaar 4 0.89 6
5. Ria de Vries Hoogvliet 2 0.77 7
6. Wim Hogesteeger Schollevaar 0 0.49 6

Berna Diependaal

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/3 gelijk aan kop
Speelronde1
TOVV 4 – Capelle 2/De Terp: 6-2.
Henk Weber wist de eer voor de be-
zoekers te redden. TOVV 2 – Jorissen
2000/3: 0-8. Chris Wensveen speelde
in 26 beurten naar winst. Door het be-
halen van de maximale score voert
Jorissen samen met Cafedepijp.nl de
ranglijst aan. Jorissen 2000/4 – De
Rietlander: 3-5. Willem Hofman be-
zorgde de thuisclub een winstpartij.

Derde divisie driebanden poule 3

Marcel Hopmans in 29 beurten 
naar zege
Speelronde 1
De Distel Biljarts 7 – ’t Bierwinkeltje:
2-6. Voor de Roosendaalse gastheren
kwam alleen Tonnij Rooijackers tot
winst. ’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS:
The Friends/Ad’s Catering: 8-0. Marcel
Hopmans blonk in 27 pogingen uit met
0.925. Sprundel 4 – ’s Lands Welvaren

3/AVH/VSS: 4-4. Bij de gasten behaal-
den Frans de Kock en Rinus Rijk de pun-
ten. ’t Tapperijke 2 – De Stene Brug:
2-6. Johan Embregts redde de eer voor
’t Tapperijke. De Distel Biljarts 3 – Vei-
lingzicht. 2-6. Yildirim Ekber hield met
zijn winstpartij de Roosendaalse thuis-
club van de nul af. Bottles/Dockside –
De Distel Biljarts 4/TMG Biljartpromo-
tie: 2-6. Alleen Peter Snelders kon in ei-
gen huis twee punten scoren.

Derde divisie driebanden poule 4

DKM Tools eerste koploper
Boerenstamppot: 4-4. John Havermans
speelde 0.967. De Hazelaar 2 – Team
Hilvarenbeek 2: 4-4. Guus van
Grinsven was goed voor een serie van
negen. ’t Hartje/RMSC – Hazelaar:
4-4. Antoon Krijnen, kopman van de
Oosterhoutse thuisformatie, kwam in 31
omlopen tot winst. De Eekhoorn 4 –
DKM Tools 3: 1-7. Toon Voesenek red-
den met remise de eer voor de gasthe-
ren. ’t Steegje 2 – De Eekhoorn 3/
Biljartpoint.nl: 6-2. Gerrie de Bruijn
blonk uit met 1.111.

Antoon Krijnen. Foto: Ad van der Aa 

Tweede divisie driebanden poule 2

Wim Pelders blinkt uit

Speelronde 1
Sprundel 3 – Treva: 0-8. Leslie van
Neyen was voor de Zeeuwse bezoe-
kers in 33 beurten aan de meet, terwijl

Wim Pelders. Foto: Paul Brekelmans

www.debiljartballen.nl

Tijdens de finale vijfde klasse libre van
het district Rotterdam won Berna Die-
pendaal al haar partijen en behaalde
hiermee de maximale score van tien

Wim Pelders aan 26 pogingen vol-
doende had om tot een gemiddelde
1.153 te komen. Stolting Advoca-
tuur/De Laan - Pearle Opticiens 2: 5-3.
Eddie van Goethem tekende bij de
gasten voor de enige winstpartij. Rechts-
winkel ZuidWest NL – ’t Tapperijke: 2-6.
Voor ’t Tapperijke speelden zowel Ad
Poppelaars als Ries Heeren in 35 om-
lopen naar winst. Polka Print – De Distel
Biljarts 2: 6-2. Koen Saver profileerde
zich met 1.000 als de beste speler.

3e klasse driebanden klein Dordrecht

Maximale score 
Mark Honkoop
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Mark Honkoop Merwehof 10 0.288 4
2. Mike Kuijpers Merwehof 6 0.306 4
3. Hans in ’t Veld Merwehof 6 0.255 2
4. Wies Markesteijn Merwehof 6 0.233 4
5. Wout Ritmeester Merwehof 2 0.233 5
6. Conny van Mild Merwehof 0 0.206 4

Speelronde 1
Hoog Laag Keukens – DCM/Den

Chris Wensveen

http://www.debiljartballen.nl
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Café de Ram
Peter en Lian van Dongen

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

Voor een goed spel biljart zomaar of in competitieverband bij RBB of
KNBB, een spelletje kaart of een praatje met een drankje aan de bar

info@cafederam.nl - www.cafederam.nl -       Biljartvereniging De Ram

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 

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

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

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

ROOTHAERT
BILJARTCENTRUM

D.J. Ji astraat 2
5042 MX Tilburg
Tel. 013 4634552   

Nieuwe eigenaar
BILJART    POOL    DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

Tevens thuishaven van:
Bvm Apollo

Senioren Biljartclub Maarssen

Ook het juiste adres voor 
feesten en evenementen

Zwanenkamp 1301
3607 NZ  Maarssenbroek

Tel.: 0346-566600
info@schuurtje.org
www.schuurtje.org

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Email: info@goedeverwachting.nl

www.goedeverwachting.nl
Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
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Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom
Tel: 0164 244164

e mail: biljart1@planet.nl • www.biljart boe ek.nl

Verhoeven dealer
Wij hanteren internetprijzen

Is internet goedkoper?
Wij passen de prijs aan!

Openings jden: Maandag van 13.00 tot 17.30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 11.00 tot 17.30 uur

Vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Verder volgens afspraak

De goedkoopste biljart en dartleverancier in de regio

Keu met ko er 
en krijtje
Compleet nu voor 

€ 59.-
Diverse gewichten

Uw eigen 
keusteun 
met gra s naam 
graveren
Nu voor 

€ 10.-
Biljartlaken Iwan Simonis
en set Aramith 
Tournament ballen
Inclusief leggen
Inclusief BTW      € 375.-
(Maten 2.10 en 2.30)

Rens Hoeba heeft 45 jaar ervaring

StaalHoe Metaalbewerking 
voor particulieren en bedrijven
Rens Hoeba heeft met
StaalHoe Metaalbewer-
king een bedrijf met on-
gekende mogelijkheden
en oplossingen voor el-
ke vraag op het gebied
van metaal. Bij mecha-
nische techniek (engin-
eering) is geen vraag-
stuk waar hij zijn hand
voor omdraait. Zijn ge-
zamenlijke werkplaats
is in Zeist, op hetzelfde
adres als de firma De-
colas waar hij veel mee
samenwerkt. Reshma, de vrouw
van Rens, verzorgt de administratie
van StaalHoe Metaalbewerking. 

Hoeba is oud-leerling van gieterij Werk-
spoor in Utrecht. Zoals de naam al doet
vermoeden was het bedrijf gekoppeld
aan het spoor. Vervolgens deed Rens
Hoeba de primaire en voortgezette me-
taalopleiding. Ook ging hij, onder an-
dere in Zweden, in productleer. Hij had
diverse leidinggevende functies in be-
drijven en was de man die interne en
externe problemen oploste. De ideale
man ook voor beurzen etcetera. In
2002 begon Hoeba als ZZP’er. Zijn
werkterrein is enorm: staalconstructies
en plaatstaal met alle soorten opper-
vlaktebehandelingen, kozijnen voor en
achterpuien, hekwerken voor tuin en
winkel, bedrijven en beveiliging tegen
inbraak. Alles voor zowel particulieren
en bedrijven. Met 45 jaar ervaring zijn
uitdagingen welkom. Aanvragen en
suggesties zijn vrijblijvend. 

Voetbal- en biljartcarrière
Zijn eerste hobby was voetbal. Hij
schopte het tot eerste klasse KNBB bij
Stichtse Boys. Rens ging echter door
zijn rug en mocht niet meer voetballen.
Hij ging biljarten en was actief bij de
BWA toernooien en UMB worldcups
over de gehele wereld. Momenteel
speelt hij in de tweede divisie bij
BCO/Paeoniapassion.com in biljart-
centrum Oegstgeest. De eerste wedstrijd
van het seizoen, tegen Take 5, leverde
6-2 winst op. Kopman Paul Witteman
verloor maar Robert Koster, Bob van In-
gen Schenau en Rens Hoeba bleven
aan de goede kant van de score. Ook
is hij actief bij de GP’s driebanden.
Voorheen was tapdansen en muziek
maken eveneens een passie voor hem. 

Contactgegevens
StaalHoe Metaalbewerking
Rens Hoeba
Telefoon: 06-20744011
E-mail: rhoeba@icloud.com

Vlnr: Reshma en Rens Hoeba. Foto: Rajvin Hoeba 

Vierde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/5 van start 
met koppositie
Speelronde 1
Capelle 69 – Cafedepijp.nl 3: 6-2.
Phielix Ernst bleek met 0.641 de beste
speler. Biljartschool Holland – TOVV 5:
2-6. Vierde man Cornelis Hogchem red-

de de eer voor de biljartschool. Jorissen
2000/6: - Slagerij Lander: 6-2. Peter
van der Meer poetste voor de bezoe-
kers de nul weg. De Maasstad – Capel-
le 7: 5-3. Lucas Hoefakker behaalde als
enige van de gasten winst. Jorissen
2000/5: Ladies First. 8-0. Jorissen 5
neemt hiermee de leiding.

 Staalconstruc e en plaatstaal met alle soorten oppervlaktebehandelingen 
 Kozijnen voor  en achter puien 
 Voor par culier en bedrijven  Ook voor advies  45 jaar ervaring
 Uitdagingen welkom   Aanvragen en sugges es vrijblijvend
 Hekwerken voor tuin, winkel, bedrijven en beveiliging tegen inbraak

Rens Hoeba
Koekoekstraat 54 – 3514 CX Utrecht - Tel: +31(0)30 2734315   Mobiel: +31 (0)6 20744011

E-mail: rhoeba@icloud.com

Vierde divisie driebanden poule 6

Henk van Doormaal in vorm 
namens Burgmans-Biljarts.nl   
Burgmans-Biljarts.nl – BC Tegelen 4 8-0.
In café de Tierelier te Bergeijk, het voor-
malige Hoeks-van Gompel, verzamelde
Henk van Doormaal de twintig caram-
boles al na negentien beurten. Dat le-
verde in de openingsronde meteen een
moyenne van 1.052 en hoogste serie
van acht op. HAS Biljarts – De Peel 7-1.
Arnoud Huibers realiseerde 1.086 na
25 uit 23. 't Caves – Peter Smits Bestra-
tingen/ABC ’t Töpke 0-8. Voor de
gasten zetten John Knapen en Dietmar
Klösters 0.781 in de boeken.
VB5/Veerbenders – De Mixx 2-6. Beste
speler was namens de bezoekers Harrie
van Zantvoort middels 0.714. Henk van Doormaal. Foto: Jan van Beers

mailto:rhoeba@icloud.com
mailto:rhoeba@icloud.com
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
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Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

WWW.SPCWOENSEL.NL
040 2481112  I WinkelcentrumWoensel 84d  I Eindhoven

Libre klein extra klasse in Afferden

Huub Schattenkerk 
in vorm bij nationale
voorronde
Naam Vereniging Pnt Gem    HS
1. Huub Schattenkerk BC Tegelen 11 22.88 127
2. Ad van Mol D’n Babbel 7 14.80 126
3. Marcel Schattenkerk BC Tegelen 6 14.79 168
4. Kees Castelijns Dubac 6 10.56 80
5. Ferry Janssens ABC ’t Töpke 4 16.77 130
6. Jan Brueren SSV 2 7.19 46

Cor de Ree erelid district Maastricht
Tijdens de ALV van het district Maast-
richt e.o. op 23-08-2017 is voorzitter
Cor de Ree afgetreden. Na meer dan
25 jaar een bestuursfunctie te hebben
vervuld binnen het district is hij be-
noemd tot erelid van het district Maast-
richt e.o.
Cor de Ree was in het verleden actief
als jeugdwedstrijdleider, PK wedstrijd-
leider en de laatste tien jaar voorzitter.
Ook is hij al meer dan 25 jaar district-
sarbiter. Cor de Ree blijft uiteraard ac-
tief met biljarten bezig. Rob Timmerman
werd de nieuwe voorzitter.
Yvonne Haenen trad na acht jaar als se-
cretaris te hebben gefungeerd ook af.
Patricia Lucassen nam dit stokje over.Cor de Ree. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden klein 3e klasse district Berkel en Slinge

Bram van Doorn zegeviert bij 
Overkamp in Eibergen

Met acht punten na vijf partijen werd
Bram van Doorn kampioen district
Berkel en Slinge in de derde klasse van
het driebanden. Bovendien realiseerde
de winnaar met 0.453 het beste alge-
meen gemiddelde. Van Doorn had een
marge van twee punten op Arie Maat-
man en André Overbeek. In café-biljart
Overkamp te Eibergen zorgde Maat-
man dankzij 0.859 voor het veruit beste

duel. Een kwartet deelnemers produ-
ceerde met vier caramboles de hoogste
serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bram van Doorn D’Olde Mölle Neede 8 0.453 4
2. Arie Maatman De Picker 6 0.440 4
3. André Overbeek Kroon Eibergen 6 0.348 4
4. Natasja Damen 't Stuupke 4 0.325 3
5. Karel Helder Kroon Eibergen 4 0.251 3
6. Appie Firing Kroon Eibergen 2 0.244 4

Vlnr: André Overbeek, Karel Helder, Bram van Doorn, Natasja Damen, 
Arie Maatman en Appie Firing. Foto: Johan Jansink 

Driebanden 3e klasse district Den Bosch

Patrick Kuipers redt het op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Patrick Kuipers De Kruiskamp 12 0.380 4
2. Cor van Beers Wapen van Liempde 12 0.355 5
3. Mieke Schenkels De Linden 8 0.363 4
4. Leon Tielemans KOT 8 0.326 3
5. Ben Schepers De Driesprong 8 0.322 3
6. Adrie van de Laar KOT 5 0.325 5
7. Ivo Smits Rio Bar 3 0.253 3
8. Hennie Muskens DBB 0 0.272 3

Voor fraaie laatste punt Ivo Smits, de los-
bander: zie zijn Facebook van 13 sep-
tember of pagina van De Biljart Ballen
(krant).

District Kempenland 29-9 t/m 1-10

Driebanden 3e klasse bij 't Vrijthof 
in Oirschot
De districtsfinale Kempenland drieban-
den klein derde klasse begint vrijdag
29 september om 19.00 uur. Van de
overige twee dagen worden de aan-
vangstijden ter plaatste bekendge-
maakt. Bij een partijlengte van twintig
caramboles gaan de moyennes van
0.250 tot 0.400. Het toernooi wordt
gehouden bij café-zaal 't Vrijthof aan
Molenstraat 6 te Oirschot. Bernard
Rommens van de organiserende vereni-
ging 't Vrijthof '85 speelt dus op eigen

terrein. Reserve is Rinus Vorstenbosch
van de Kraanvogel.

Naam Vereniging Gem
1. Jack Smulders NAS 0.400
2. Albert Hoppenbrouwers Amorti 0.398
3. Hans van Roosmalen Combi '95 0.386
4. Jan de Wijs La Carambole ’54 0.365
5. Lia Addicks La Carambole ’54 0.297
6. Bernard Rommens 't Vrijthof '85 0.386
7. Martien Gosens DAB 0.377
8. Erwin Kouwenberg Karper '83 0.314

Libre 5e klasse district Den Bosch

Hennie van Schijndel
ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hennie van Schijndel Ons Moeders Vertier 7 0.67 5
2. Melvin Rademaker DBB 6 1.15 9
3. Ad Smits BBG/Haarsteeg 3 0.91 8
4. Henk van Gerven De Hazelaar 0 0.39 3

Libre 5e klasse district Nijmegen

Titel Theo van Dijk
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo van Dijk De Vriendenkring 8 0.98 5
2. Frans Stanko Woezik 6 1.14 7
3. Simone van den Dam Moira 2 1.03 6
4. Jan Wouters De Tol 0 1.04 7

District Den Bosch 29-9 t/m 1-10

Driebanden 2e klasse in Den Dungen
Deze eindstrijd heeft een partijlengte
van 25 caramboles bij moyennes van
0.400 tot 0.550. 

Aanvang vrijdag 29 september om
19.00 uur en zaterdag en zondag in
overleg. Te bewonderen in café de Lin-
den aan Maaskantje 68 te Den Dun-
gen. 
Naam Vereniging Gem
1. Leon van Rossum Rio Bar 0.525
2. Berry Gordijn Wapen van Eerschot 0.513
3. Harrie Mulders De Hazelaar 0.506
4. Nico van Alebeek Wapen van Eerschot 0.465
5. Rien Jonkers Rio Bar 0.448
6. Rien van Wanrooij De Luchtschippers 0.419
7. Broer van Zoggel De Uitdaging 0.360
8. Martien Schuurmans De Linden 0.308

Libre 5e klasse district Oss

Manuela van Boxtel 
pakt de hoofdprijs
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Manuela van Boxtel BC Zeeland 8 1.14 12
2. Adriaan de Loyer BC Zeeland 8 0.82 8
3. Paul van Halen De Coehoorn 7 1.05 8
4. John van Lankveld Jong Geleerd 7 0.78 10
5. Leo Jansen Germenzeel 6 1.12 8
6. Theo Lamers Oud Grave 4 1.31 9
7. Jolanda Bongers BC Zeeland 2 0.52 4

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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1-2-3 Biljarts opent nieuwe service en 
verkooppunten in Groningen en Steenwijk

Kerklaan 41

7848 AC Schoonoord

(0591) 381819
www.123biljarts.nl

2 nieuwe service cq verkooppunten
Groningen vanaf vrijdag 29 september
Steenwijk vanaf vrijdag 6 oktober
Reparaties en onderhoud direkt ter plaatse
Ruime keuze in sportprijzen op biljartgebied
50 biljarts op voorraad w.o. Gabriels etc.
200 keus op voorraad w.o Longoni, Adam 

Biljartcentrum Groningen Biljartvereniging Steenwijk 
Protontraat 7a Groningen Parade 6 Steenwijk
Laatste vrijdag v/d maand m.i.v. 29 sept. Eerste vrijdag v/d maand m.i.v. 6 okt.
van 16.00 - 20.00 uur van 16.00 - 20.00 uur

De Biljartspecialist van Noord      
Oost Nederland

Biljarts
Sportprijzen

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

Voor alle feesten en partijen

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

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

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

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

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

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)

Driebanden derde klasse district Doetinchem

Arnold Gerards succesvol 
in de Veemarkt te Doetinchem

De districtsfinale Doetinchem bij het drie-
banden derde klasse werd gehouden in
de locatie van biljartvereniging de Vee-
markt in Doetinchem. Theo Greven
speelde een goede partij met een ge-
middelde van 0.606 en een mooie serie
van zes maar ondanks dat werd het zijn
weekend niet. Jaap de Smit realiseerde
een laatste topduel met het hoogste mo-
yenne van 0.625 en kwam daarmee op
acht punten. Daardoor hij nog een kans-
je op de tweede plaats maar de biljarter
van de organiserende vereniging de

Veemarkt werd uitein-
delijk toch derde.  De
finalepartij ging tus-
sen Arnold Gerards
en Coen Stiemer. Uit-
eindelijk bleek Ge-
rards een maatje te
groot en werd eerste
op zijn gemiddelde.
Stiemer eindigde als
tweede. Na een
zwaar weekend was
toch iedereen weer
tevreden hierover,
mede door een goe-
de organisatie, de ar-
biters en de uitbaters

Manuela en Ingrid van café de Vee-
markt. Arnold Gerards en Coen Stiemer
zullen deelnemen aan de gewestelijke fi-
nales.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Arnold Gerards DLS 10 0.364 5
2. Coen Stiemer Pol Zelhem 10 0.286 4
3. Jaap de Smit De Veemarkt 8 0.350 3
4. Frank Stevens DLS 8 0.316 3
5. Jan jr. van Strien De Veemarkt 8 0.312 4
6. Eddo Kohler Concordia '54 6 0.286 3
7. Lucilio Cordeiro Nijman 4 0.226 6
8. Theo Greven ABC 2 0.290 6

Vlnr: Coen Stiemer (2), Arnold Gerards (1) en 
Jaap de Smit (3). Foto: Ingrid van Hemert. 

District Venlo 29-9 t/m 1-10

Finale libre vierde klasse in Arcen
Vereniging Inaborg organiseert in haar
nieuwe biljartlokaal hotel-restaurant De
Oude Hoeve aan Raadhuisplein 6 te Ar-
cen de eindstrijd libre vierde klasse
district Venlo. Aanvang op vrijdag 29
september om 19.00 uur en in het
weekeinde 11.00 uur. Moyennes van
1.25 tot 1.70 en partijlengte 55 caram-
boles. 

Naam Vereniging Gem
1. Jo Pingen De Pruuvers 1.52
2. Nicole Klomp Os Kruuspunt 1.49
3. Rob Strijbosch De Jordaan 1.47
4. Jack Thijssen De Maasoever 1.46
5. Elfriede Achten BC Vors 1.44
6. Yvonne Coumans De Jordaan 1.31
7. Hay Hanssen De Maasoever 1.28
8. Patrick van de Pas De Maasoever 1.22 

Vierde divisie driebanden poule 7

Van Dijk-Winterhoeve onderuit 
in thuisbasis 't Vossenhol
Van Dijk-Winterhoeve – Hertog Jan
van Mans 2 1-7. Roy ter Halle zorgde
door een remise tegen Hans Menderink
voor het lichtpuntje in 't Vossenhol te

Daarlerveen. HGL/Keurslager Brouwer
– DOS Hattem 6-2. Jan Kramer reali-
seerde 0.961 in deze eerste speel-
ronde.

Voorzitter voormalig district Eindhoven

Tonnie Driessen 60 jaar actief bij 
vereniging NAS in Valkenswaard
Op 7 september was het zestig jaar ge-
leden dat Tonnie Driessen zich aan-
meldde als lid van biljartvereniging
NAS, toen thuis bij Gradje Baken op de
Eindhovenseweg te Valkenswaard. Di-
verse functies heeft hij uitgeoefend, zo-
wel bij zijn eigen vereniging als bij het
inmiddels gefuseerde district Eindhoven
waar hij enige tijd voorzitter was. Later
werd hij voorzitter bij NAS, waarna hij
ook nog secretaris en wedstrijdleider
was. Zo is hij nu erelid bij het district
Kempenland.
Hij speelde diverse jaren op het hoogste
niveau in de C1 klasse en haalde met
enkele PK’s diverse leuke successen. Zo
werd hij Zuid-Nederlands kampioen in
Vlissingen. Later toen NAS haar enige
NK organiseerde ter gelegenheid van
het 40-jarig jubileum, ging Tonnie er
met de Nederlandse titel bandstoten
vandoor.
In de tijd dat NAS bij de Graver speel-
de, hield hij samen met de uitbater van
de Graver (wijlen H. Jansen), een jeugd-
toernooi om het jeugdbiljarten wat te sti-
muleren, waaruit zich toen enkele
jeugdleden bij NAS aanmeldden. Op
zondagmorgen verzorgde Tonnie toen
de trainingen voor de jeugd. Hij ging
ook met de toenmalige talenten, waar-
voor hij bondstrainingen had aange-
vraagd, wekelijks naar bondstrainer
wijlen Frans van Hoey in Etten Leur,
waarna Tonnie van de Meerakker later

Nederlands kampioen libre werd met
60.00 gemiddeld. 
Ook dit jaar wisten twee oud jeugdle-
den van NAS de nationale titel te beha-
len, namelijk opnieuw Tonnie van de
Meerakker en Martijn Roefs. Ook als
het bestuur nu bij hem aanklopt, staat
Tonnie altijd klaar om hen bij te staan
met adviezen en steun. Nog wekelijks
speelt hij zijn partijen in clubverband,
waarbij hij de laatste periode weer op-
vallend mooie moyennes scoort.

Tonnie Driessen. Foto: Ine Willems 

Derde divisie driebanden poule 7

Team de Bandstoters gelijk tegen 
BC Tegelen 3

Jan Verbruggen. Foto: Frede Nielsen Online verkoop van gereedschappen
en artikelen binnens- en buitenshuis
Oude Molenweg 35-37 De Mortel T (0492) 361 721

info@vanmelis.nl  www.vanmelis.nl

0.781 voor het beste moyenne. Hij ver-
sloeg Huub Schattenkerk na 32 beurten
met 25-22. Gerrit Harks hield de punten
ook in Wintelre. Voor de Limburgers ble-
ken Wiel Pelzer en Nico Reiding suc-
cesvol. BC Tegelen 2 – Voegersbedrijf
W. Smetsers 6-2. In café-biljartzaal Van
Tienen werd de hoogste serie van de
eerste ronde gemaakt door Bart Wel-
lerd: 7. Toch bleek René Snijders een
maatje te groot.

De Bandstoters – BC Tegelen 3 4-4. Jan
Verbruggen zorgde voor de thuisploeg
in Golf&Recreatiepark 't Caves dankzij

http://www.de
http://www.123biljarts.nl
mailto:biljart@roetienen.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Eten en drinken * Biljarten * Darten * Feesten en partijen
   Terras voor en achter* BBQ avonden * Thema feesten

ma. - za.: 10.00 tot 02.00
Openingstijden

000

Thuishaven van Biljart vereniging Werkendam

Biesboschhaven-Zuid 12, Werkendam

facebook: café Havenzicht
tel.: 0183-501375

Te koop

Gabriels Matchtafel
1,42 x 2,84 bouwjaar 2008 driedelige lei van 60 mm

Alleen particulier gebruikt

Telefoon: +49 177 6836356      Email: mabilltu@aol.com

Spectaculaire presentatie 
eredivisieteam SIS Schoonmaak 

Een tropisch getinte showband, danse-
ressen, die uit een grote uiteenspattende
ballon tevoorschijn kwamen, een be-
wonderingswaardige lasershow en een
optreden van John de Bever. Dat waren
o.a. de ingrediënten die op zaterdag 2
september bij biljartcafé Jorissen in Den
Haag voor een teamvoorstelling zorg-
den, zoals die volgens insiders, nog
nooit eerder in de Nederlandse biljart-
geschiedenis is vertoond. Voeg daarbij
de professionele presentatie van team-
leider Cor Trampe en sponsor Carl Ver-
hoeven en het geheel was bijna com-
pleet. Bijna, want het hoogtepunt kwam
natuurlijk met de presentatie van de spe-
lers. Glenn Hofman, Jean van Erp, Rai-
mond Burgman, Jeffrey Jorissen en Her-
man van Daalen werden onder begelei-
ding van een paar lieftallige jonge da-
mes aan het publiek voorgesteld. Een
volledige Nederlandse formatie met
maar twee missies; de play-offs en de

Het SIS team geflankeerd door de danseressen van de showband

Jumbo bekerfinale. Aansluitend was er
bij de Rollin Roasters BBQ foodtruck een
uitgebreide warme hap en een after-
party met een DJ.

Hoofdsponsor Carl Verhoeven

Spectaculaire lasershow. Foto’s: Paul Brekelmans

mailto:mabilltu@aol.com
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Met trots presenteren wij,
op gepoetste en schone wijze,
ons eredivisie driebandenteam

Herman van Daalen, Jean van Erp, Je rey Jorissen, teamleider Cor Trampe, Raimond Burgman en Glenn Hofman.

SCHOONMAAK & HERSTEL

Laar 8, 5388 HE Nistelrode, 0412 - 611 288
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Tweede divisie driebanden poule 3

Torsten Rütten moyenne 1.129 
namens de Veemarkt 2
Speelronde 1
De Driehoek/Thebo Speelautomaten –
HCR Prinsen 2 4-4. Thuisspeler Marc
van den Burg zorgde met 35 uit 34
voor de kortste partij. DBG 't Ottertje –
Carambole 2-6. André Nab en Dirk
Harwardt kwamen tot remise. Siemens

– De Veemarkt 2 4-4. In Midwolda
bleek Torsten Rütten namens de ploeg
uit Doetinchem dankzij moyenne 1.129
de beste van iedereen. Ribas – Thekes
Herpen/Park Tivoli 4-4. Jos Kriekaard
bleef Jurgen de Ruijter slechts één ca-
rambole voor: 30-29 (35).   

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Cheongju (Korea) kozoom.com 25 sep-1 okt
Eurotour Klagenfurt (Oostenrijk) kozoom.com 5-8 okt
Worldcup driebanden La Baule (Frankrijk) kozoom.com 23-29 okt
WK driebanden Bolivia kozoom.com 8-12 nov
Eurotour men Treviso kozoom.com 16-18 nov
Eurotour women Treviso kozoom.com 18-19 nov
Lausanne Billiard Masters driebanden kozoom.com 17-19 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 3-9 dec
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.

Buffalo League eredivisie driebanden

SIS Schoonmaak en HCR Prinsen 
behouden leiding

Tijdens de derde ronde in de eredivisie
driebanden verstevigden SIS Schoon-
maak en HCR Prinsen hun koppositie.
Deze gaan met twee punten voorsprong
op ’t Hartje/Van Wanrooij, A1 Biljarts
en STZ Zundert aan de leiding. Dick Jas-
pers toonde op bezoek bij L&B Leder-
mode in Hoeven zijn klasse en zette een
moyenne van 2.857 op het bord. Jef-
frey Jorissen blijft verbazen en kwam
voor de derde keer op rij tot 1.600.
Onderaan staan MCR en De Veemarkt
nog met lege handen.
Speelronde 3
DPC- Dallinga.com 4-4
In Vlaardingen domineerde Cedric Mel-
nytschenko in de ontmoeting met Berry
Dallinga. Een eindstand van 40-15 na
31 beurten was het resultaat. De twee
Belgen Martin Spoormans en Steven van
Acker waren aangetreden om elkaar de
maat te nemen. Aan de 1.409 had
Spoormans niet voldoende om de pun-
ten veilig te stellen. Van Acker was met
1.818 beter. De tweede winstpartij voor
DPC werd binnengehaald door Jerome
Barbeillon, hij versloeg Jean-Paul de
Bruijn met 40-31. Kopman Birol Uymaz
zag een flitsende Frédéric Caudron
(2.000) en ging met 21-40 ten onder. 

De Veemarkt - SIS Schoonmaak 2-6
In Doetinchem bleef De Veemarkt tegen
SIS Schoonmaak met lege handen.
Dieter Grossjung had geen kans tegen
Jeffrey Jorissen, die de laatste tijd gros-
siert in moyennes boven 1.500, en ver-
loor met 23-40 uit 25. Ook Huub Wil-
kowski kon tegen Raimond Burgman
niet tot het gewenste resultaat komen en
zag deze in 24 beurten met 28-40 win-
nen. Murat Can Capak had wel succes
en stuurde Jean van Erp met 40-32
terug naar Brabant. Tussen Tayfun Tas-
demir en Glenn Hoffman ontstond een
verwoede strijd, waarbij Hofman na 23
omlopen met 38-40 aan het langste
eind trok.

A1 Biljarts - Bousema Lochem 6-2
Henk Blauwblomme bleek goed op
dreef, speelde 1.538 en hield John
Schollink op ruime afstand. Het werd
40-25. Martien van der Spoel, een dag
eerder nog finalist tegen Dick Jaspers tij-
dens de GP in Capelle aan den IJssel,
kreeg veel tegenstand van Gokhan Sal-
man. De twee vochten in een felle strijd
om de punten. Met 40-39 uit 24 kon
Van der Spoel uiteindelijk de felicitaties
in ontvangst nemen. Ronny Lindeman
was niet opgewassen tegen de 2.352

en de serie van twaalf die Stefan Galla
neer zette en verloor met 21-40 (17).
Christian Rudolph maakte het werk af
en heerste met 40-20 uit 19 over Martin
Horn.

’t Hartje/Van Wanrooij - 
De Eekhoorn 6-2
In de Oosterhoutse derby kon Ad Broe-
ders campingbaas Jerry Hermans in 34
beurten van zich afschudden en greep
een 40-31 overwinning. Ook Ad Koo-
revaar bleef overeind door in 40 om-
lopen met 40-34 van Kenny Miatton te
winnen. Savas Bulut speelde 1.428 te-
gen Kurt Ceulemans en mocht ook voor
winst tekenen. Kopman Peter de Backer
moest vervolgens zijn meerdere erken-
nen in Frans van Kuyk en verloor met
33-40 (31).

MCR - STZ Zundert 3-5
Randy Loenen en Sam van Etten had-
den 54 pogingen nodig om tot 34-40 te

komen. Bert Hoefnagels zag Raymon
Groot met 32-40 winnen en Emilio Sci-
acca speelde in 39 beurten gelijk tegen
Rik van Beers. De 40-27 (24) overwin-
ning die Thorsten Frings op Roland Fort-
homme behaalde was niet van invloed
op het eindresultaat.

L&B Ledermode - HCR Prinsen 2-6
John Tijssens moest bij ’t Tapperijke in
Hoeven de eer aan Jelle Pijl laten en ver-
loor met 32-40 uit 25. Gerwin Valentijn
had wel succes. De Willebrorder won
met ruime cijfers van Anno de Kleine.
Na 22 pogingen was het 40-20. Dave
Christiani kon tegen Leppens niet in zijn
ritme komen en zag de Zuiderbuur via
een serie van elf met 29-40 in 23 beur-
ten de winst pakken. Het vooraf aange-
merkte topduel tussen Eddy Merckx en
Dick Jaspers duurde maar veertien om-
lopen. Jaspers was superieur en zege-
vierde met 24-40 en realiseerde daar-
mee een gemiddelde van 2.857.

Jeffrey Jorissen blijft verbazen

Steven van Acker was met 1.818 
beter dan Martin Spoormans.
Foto: Ton Smilde

(Advertorial)

Buffalo slaat dubbelslag bij vastleggen
Jeffrey Jorissen en Herman van Daalen

Na het recent vastleggen van Raymund Swertz, te zien in de vorige editie van De
Ballenkrant, is het weer gelukt om twee Nederlandse toppers voor langere tijd
vast te leggen. Zowel Jeffrey Jorissen als Herman van Daalen mogen zich vanaf
nu Buffalo spelers noemen. En daar zijn wij, hoe kan het ook anders, ongelooflijk
trots op! 

Waar beide mannen vorige 2 seizoenen via het Buffalo.nl team in Den Haag
reeds verbonden waren aan Buffalo, volgt dan nu ook de persoonlijke sponsoring
voor de aankomende seizoenen. Dat houdt in, dat ze niet alleen bij de Neder-
landse teamverplichtingen met Buffalo en Buffalo Royal Plus badges zullen lopen,
maar ook individueel bij bijvoorbeeld de Masters, buitenlandse competitie en de
verschillende Grand Prix.

Zowel Herman als Jeffrey hebben al hun eigen Buffalo spelers keu op de markt,
die samen ontwikkeld is en aangepast naar de persoonlijke wensen van de spe-
lers. Unieke designs dus, met een persoonlijk tintje. Daarmee spelen ze al een tijd-
je met heel veel plezier mee:

5600.095 - Buffalo Carom Cue Jeffrey Jorissen 1butt/2shafts - € 499,-
5600.100 - Buffalo Carom Cue Herman van Daalen 1butt/2shafts - € 399.- (aan-
biedingsprijs)
Beide te bestellen op onze website (www.buffalo.nl) of via de biljartvakhandel!

We verwelkomen beide heren in de steeds groter wordende groep Buffalo spe-
lers.
En wensen ze heel veel succes de aankomende jaren. We kijken uit naar een nog
intensere samenwerking en hopelijk de daarbij behorende sportieve successen. 

Vier weekeinden in Rotterdam

Data NK pool 2017 dames en heren bekend
Bij Thurston in Rotterdam zullen, ver-
deeld over vier weekeinden, de NK’s
2017 dames en heren plaatsvinden. In-
schrijven is nu al mogelijk via
www.nkpool.nl. Bij de plaatsingswed-
strijden is er keuze uit vrijdag of zater-
dag. De finales worden altijd op zon-

dag gehouden. Te winnen zijn EK Spots
en KNBB Rankingpunten. 
Spelsoort Kwalificatie Finale
1. 14.1 20-21 oktober 22 oktober
2. 10-ball 10-11 november 12 november
3. 9-ball 24-25 november 26 november
4. 8-ball 15-16 december 17 december

2e klasse driebanden klein Rotterdam

Titel voor Aad de Vlaam
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aad de Vlaam Kralingen 10 0.572 5
2. Hans van Eijk Hoogvliet 9 0.470 5
3. Hans van der Waart Schollevaar 8 0.555 6
4. Koos de Voogt Ommoord 8 0.533 5

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Jack Kleijnendorst Ommoord 8 0.531 5 
6. Cyriel Simson Kralingen 8 0.476 5
7. Anton Anderson Rietlander 5 0.483 5
8. Ton van de Poll Kralingen 0 0.391 4

http://www.buffalo.nl
http://www.nkpool.nl
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Het jaar 2018 gaat voor Carlos Anguita de geschiedenis in als het gouden
jaar. Met de Spaanse juniorentitel en het Europees kampioenschap al op
zak, wist de 20-jarige driebander uit Valencia in zijn eigen land de Kore-
aanse heerschappij te doorbreken.
Anguita profiteerde in de halve finale
tegen titelverdediger Myung-Woo Cho
van diens inzinking en zette de 3-18
achterstand om in een 35-33 overwin-
ning. Myung-Woo Cho wist tijdens de
openingsdag in de eerste poulewed-
strijd bewondering af te dwingen met
zijn 25-1 overwinning op de Argentijn
Mauro Salvador. De Koreaanse drei-
ging was daarmee nog niet ten einde,
want in de finale kreeg Anguita de
eveneens sterke Beom-Yeol Lee tegen-
over zich. Toch kon Anguita na 39
pogingen (35-29) huilend van vreugde
als nieuwe wereldkampioen zijn

Joey de Kok. Foto: Ton Smilde

coach, moeder en vriendin omhelzen.

Joey de Kok
Voor de Nederlander Joey de Kok was
er geen hoofdrol weggelegd, hij kon
niet doordringen tot de knock-outfase.
De pupil van Jean-Paul de Bruijn won
dan wel van Peralta, maar trof in zijn
poule ook de latere finalisten en kon
hiertegen onvoldoende weerstand bie-
den. Toch mag de biljarter uit Lewe-
dorp, die zijn eerste wereldkampioen-
schap speelde en op de elfde plaats ein-
digde, terug kijken op een fantastische
ervaring.

Eerste divisie driebanden poule 1

Man op Maat/'t Caves behaalt remise
met nieuwe kopman Jef Philipoom

Man op Maat/'t Caves met vlnr: Wil Janssen, Leslie Menheer, Raymond 
Ceulemans en Jef Philipoom. Foto: Jan Rosmulder 

Speelronde 1
Man op Maat/'t Caves – BC Arnhem
4-4. In Golf&Recreatiepark 't Caves te
Wintelre kwam de thuisploeg op 0-4
achter. Leslie Menheer verloor van Rudy
Gerritsen en Raymond Ceulemans ging
onderuit tegen Karel Brand via 35-40
(36). Nieuwe eerste man Jef Philipoom
vertrok met 21 uit 9 als een speer en
had tegen Hans-Jürgen Kühl aan de fi-
nish nog een 40-29 voorsprong na 37
beurten. Wil Janssen had aan moyenne
0.875 voldoende om Arno Klaassen
achter zich te laten. DKM Tools – Jan
Brock Amusement 0-8. Op camping de
Eekhoorn in Oosterhout zorgde bezoe-
ker Murat Gökmen dankzij 1.212 voor
de beste prestatie. Land Transport – Post

Luchtkanalen 0-8. De debutant uit
Leeuwarden zag Gert-Jan van der Veen
met 39-40 onderuit gaan tegen Henk
Habraken. Aardexpress – De Eekhoorn
2 7-1. Ronny Lindemann 1.666 bleek te
sterk voor de 1.333 van Roland Uijtde-
willegen. Harrie van de Ven behaalde
hetzelfde moyenne als zijn kopman Lin-
demann. Rudy de Laet versloeg Joey de
Kok met het kleinst mogelijke verschil:
35-34 (29). Constructor Staalbouw –
BV Sprundel/BoKo 3-5. Voor de bezoe-
kers kwam Rini Boeren tot 1.521. Beek-
man HPL – N-Surance/De Hoog 4-4.
Sander Jonen 1.538 voor de thuisploeg
en Hans de Groot 1.400 bij de bezoe-
kers waren de uitblinkers in denksport-
centrum ’t Spaerne te Haarlem.

Eerste divisie driebanden poule 2

Verdienstelijk debuut Bart Ceulemans 
bij oppermachtig Burgmans Biljarts

Carlos Anguita bedwingt in thuisland Koreaanse macht 

Geen hoofdrol maar mooie ervaring 
voor Joey de Kok

Speelronde 1
Team Hilvarenbeek – Burgmans Biljarts
0-8. Nieuweling Bart Ceulemans liet
thuisspeler en landgenoot Wim van
Dijck met 26-40 na slechts 26 beurten
achter zich. Het moyenne van 1.538
werd geëvenaard door zijn kopman
Marco Janssen. Vierde man Bert van
Manen zorgde met 35 uit 24 (1.458)
voor de kortste partij. Teamleider Johan
Roijers deed met 35 treffers na even-
eens 35 pogingen ook een bijdrage
aan het teamgemiddelde van 1.351.
Sportfoyer De Hazelaar – ’s Lands Wel-

varen/AVH Autos/
VSS Machinebouw
0-8. Het team uit
Kwadendamme zag
Francis Forton een
serie van elf produ-
ceren bij zijn moyen-
ne van 1.290. 
Kippenpan.nl / van
Beers-Son – De Distel
0-8. Met Therese
Klompenhouwer op
het eerste bord kwa-
men de bezoekers
niet in de proble-
men. 
La Plaza Hoensbroek
– FDV Jacoby/Schu-
ler Cues 3-5. Voor
de winnende forma-

tie boekten Frans de Vos en Bryan Van-
genechten een zege. De remise van Jef-
frey van Nijnatten was daarmee vol-
doende. Hotel Stadt Lobberich/BCT –
’t Hartje/Total Power Europe 4-4. Bij
Van Tienen in Tegelen realiseerde Paul
Savelkoul 1.000 moyenne. Pearle Opti-
ciens – W. van der Sanden 6-2. Volkan
Cetin redde met 1.428 de eer. 

Speelronde 3
Team Hilvarenbeek – ’t Hartje/Total Power
Europe 4-4. Menno de Vries zette middels
1.296 de beste partij in de boeken.

Bart Ceulemans. Foto: Peter Ceulemans

Tweede divisie driebanden poule 4

Vervat Vastgoed geeft visitekaartje af
Speelronde 1

Vervat Vastgoed – SS&P/De Molenvliet
8-0. De nieuwe formatie speelde in
haar thuisbasis Golf&Recreatiepark
't Caves te Wintelre een teammoyenne
van 0.755. Beste man was gold old
Riny Zwiers die 1.000 moyenne be-
haalde. Zoon Johan, Piet Blankers en
kopman Ivan Stitschinsky maakten het

succes compleet. De Molen 2 – DKM
Tools 2 4-4. Sterk spel van Stephan
Rutten 1.129 en Erik van Loon 1.093
namens de Reuselse ploeg. De Molen 3
– De Molen 0-8. Frank Hommering gaf
met 1.129 iedereen het nakijken. BC
Goirle – Eddies-hr.nl 2-6. Eric Hendrickx
1.060 redde de eer. Roger Roefs ging
met 1.000 gemiddeld van start aan het
nieuwe seizoen.

Derde divisie driebanden poule 6

Dirk Delmez sterke kopman bij 
Van den Berg Biljarts in 't Oventje
Van den Berg Biljarts – Ekrischocola.nl
8-0. In café-zaal 't Oventje in het Bra-
bantse Zeeland bleek Dirk Delmez in
vorm tegen Robert van der Griend: 30-
24 (32). Dat betekende een gemiddel-
de van 0.937 en voor de winnaar ook
nog een fraaie serie van acht. Megafa
Betty Boop – BC Uden 4-4. In wijkcen-

trum 't Schuurtje te Maarssen presteerde
Luc de Coster namens de gasten nog
beter met 30 uit 31. Carambole/HPS
Industrial – Moira 5-3. André Meijer
vertrok met 0.757 winst op zak. Opval-
lend was dat al in de openingsronde en-
kele teams onvolledig op kwamen da-
gen.

Vierde divisie driebanden poule 5

Prima prestatie Maicol Thiecke 
van 't Ottertje 
Van den Berg Biljarts 2 – 't Ottertje 2-6.
In biljartcentrum Uden was bezoeker
Maicol Thiecke al in de eerste ronde in
vorm. Hij verzamelde de 25 carambo-
les reeds na 26 beurten. Dat betekende
de beste  partij in deze ronde met een
gemiddelde van 0.961 en bovendien
een serie van zes. Thekes Herpen 4 –
Hazelaar 4 8-0. Jan Duynhoven gaf met
0.735 het goede voorbeeld. Thekes
Herpen 6 – TMC Group 2-6. Jan Loer-
mans tikte de 25 treffers na 32 pogin-
gen bij elkaar. Molenvliet 2 – Jan Baars
Interieurs 6-2. Ad van Cromvoirt 0.806
boekte in Waalwijk op eigen terrein een
ruime zege. Maicol Thiecke. Foto: Bo Thiecke
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DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (1e divisie 3bnd)
De Hazelaar/Etikon
(eredivisie topteam)

Sport Foyer De Hazelaar
(1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805

E-mail: info@hetcaves.nl
Website: www.hetcaves.nl

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Hotel, Café, Biljartcentrum POT
Schoolstraat 7 - 7141 BW Groenlo

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.hetoventje.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.thekes.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
mailto:info@manopmaat.nl
http://www.dekuul.nl
http://www.vlierden.com
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Rectificatie in verband met verkeerde foto

Jubilarissen Deurnese Biljartbond

Tijdens de jaarvergadering van de
Deurnese Biljartbond (DBB) werden de
jubilarissen vanwege 25 of 40 jaar lid-
maatschap gehuldigd. Voorzitter Mari
van Hout zette iedereen middels een
persoonlijk toespraakje in het zonnetje.

De jubilarissen kregen een attentie aan-
geboden. Ook werd aandacht ge-
schonken aan het feit dat Jeu Wijnands
van vereniging OLV al zeventig jaar lid
is van de DBB. Ferdy Ruys (25) en Ma-
rio Martens (25) ontbraken.

Vlnr: Willy Kivits (25), Michel Penninx (25), Jan Martens (40), Jo Verspay (25),
Piet Sonnemans (40), Anton Keunen (25), Tonnie Bankers (25), Gerard Aarts (40),
Nico Nijssen (40) en Cor van Bree (25). Foto: Lucie Mestrom

Bandstoten 1e en 2e klasse DBB

PK’s bij In den Sleutel te Deurne 
en Bright Side in Zeilberg
Op maandag 2 oktober beginnen de
persoonlijke kampioenschappen band-
stoten van de Deurnese Biljartbond
(DBB). Het is lang geleden dat er in de-
ze spelsoort twee klassen waren. De
eerste klasse heeft als locatie café In

den Sleutel aan Stationsstraat 8 te Deur-
ne. De slotavond staat voor maandag
30 oktober op het programma. De
tweedeklassers strijden in café Bright Si-
de aan Blasiusstraat 11 te Zeilberg.
Woensdag 1 november is daar de slot-
avond. Aanvang zoals gebruikelijk al-
tijd 19.30 uur.
Eerste klasse Vereniging Gem Car
1. Hans Vermulst De Zwaantjes '82 3.00 70
2. Christ van der Heijden De Zwaantjes '82 2.85 67
3. Frank Jonker HGL 2.80 65
4. Jan Pluijm D’n Anlaup 2.63 63
5. Mari van Hout Pomerans 2.45 58
6. Adriaan Adriaans SVN/Marmabar 2.36 58
7. Roland Jonker HGL 2.23 55
8. Jo van Cuijk Pomerans 2.15 54
9. Jan van Geffen Pomerans 1.99 50

10. Henny Rooijmans D’n Anlaup 1.96 50
Tweede klasse
1. Had Graat SVN/Marmabar 1.75 50
2. Michel Berkers O en O 1.65 47
3. John van der Horst 't Turfke 1.60 43
4. Toon Steevens OLV 1.14 38
5. Albert Bor Vriendenkring 1.14 38
6. Sjef Steevens D’n Anlaup 1.05 36
7. Piet Berkers OVU 1.05 36
8. Harrie van de Weijer OLV 1.03 36
9. Harry Meulendijks D’n Anlaup 1.00 35

10. Jo van Lierop Vriendenkring 0.98 34

Bij vereniging OVNA in Ommel

De Pandoer pakt koppositie 
in Lolaar nederlaagtoernooi     
In dit nederlaagtoernooi voor teams
heeft de Pandoer uit Asten-Heusden met
122 procent de eerste plaats op de
ranglijst overgenomen. De twee ploe-
gen van café 't Ankertje uit Deurne, ver-
eniging Vriendenkring, volgen nu als
tweede en derde. Na het succesvolle in-
dividuele Lolaartoernooi wordt het
nederlaagtoernooi voor teams vanaf
medio oktober weer hervat. 
Opgave voor deelname aan neder-
laagtoernooi voor teams najaar 2017
is nog mogelijk. Zie voor meer informa-
tie de site www.astensebiljartbond.nl

en kijk dan bij Nederlaagtoernooien
Lolaar/OVNA. 
Team Plaats %
1. De Pandoer Asten-Heusden 122
1. Vriendenkring Deurne 111
2. Vriendenkring 2 Deurne 108 
3. Nooit Gedacht Asten 95
4. Steeds Vooruit Liessel 83

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

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

www.facebook.com/biejtonenmarij

café - darts - biljart

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

Libre speelweek 1
Bij de start van de librecompetitie was
er slechts één partij onder de twintig
beurten. In de eerste klasse verzamelde
Frans Thijssen in thuisbasis café-hotel
Thijssen te Vlierden de 52 caramboles
na 15 pogingen. Mede daardoor won
Ons Vermaak met 8-0. 

Libre speelweek 2
In café In den Sleutel te Deurne verza-
melde Rinie Weemen namens het be-
zoekende Ons Vermaak de 52 treffers
al na 14 pogingen. Eveneens in de eer-
ste klasse zette Ties van Esch een serie
van 54 op het scorebord. In klasse drie
stond Wilbert van Bree (Ons Vermaak)

reeds na 15 beurten aan zijn totaal van
33. Joost Pijpers realiseerde 49 uit 19. 

Libre speelweek 3
Sjaak van de Putten verzamelde in de
eerste klasse de 64 caramboles na acht-
tien beurten. Geert Mennen van Ons
Vermaak stond in klasse drie na 16 po-
gingen aan zijn totaal van 49. 

Libre speelweek 4
John van den Beuken haalde in de eer-
ste klasse uit met een totaal van 121 ca-
ramboles na 16 beurten. In klasse twee
bleek Ben Jonker met 83 uit 15 produc-
tief. Jan Kroezen stond in de derde klas-
se na zeventien pogingen aan de eind-
streep van vijfenveertig treffers. 

Driebanden 3e klasse district Oss

Peter Nederkoorn succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Nederkoorn SOKO 9 0.424 4
2. Henk Goettsch D’n Brouwer 8 0.418 4
3. Bart van Driel Jong Geleerd 7 0.354 4

4. Piet Tilders SOKO 6 0.288 6
5. Jeannette Habraken BC Zeeland 5 0.329 4
6. Frans Wijnakker KOT 4 0.346 4
7. Bert van Hoorn SOKO 3 0.365 3

Libre 5e klasse district Venlo

Diana Tax ongeslagen kampioen 
bij Van Tienen in Tegelen

op acht punten bleef
staan. Ronny Linsen
en Carien Schuur-
mans profiteerden en
hadden met zes pun-
ten nog uitzicht op
de tweede plek. In
de slotronde maakte
Diana Tax in het
rechtstreekse titelduel
met Peter Smits dui-
delijk dat zij recht
had op het kampi-
oenschap. Ze verza-
melde haar 31 ca-
ramboles al na acht-
tien beurten en Smits
bleef door deze
nederlaag op acht
punten staan. Dat
puntentotaal bereikte
Ronny Linsen ook na
zijn zege op Carien
Schuurmans. Dankzij
percentage gemaak-
te caramboles, er

werd immers met interval gespeeld, ein-
digde Linsen als tweede.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Diana Tax Os Kruuspunt 11 1.22 8
2. Ronny Linsen ’t Töpke 8 0.81 6
3. Peter Smits 't Töpke 8 1.38 8 
4. Carien Schuurmans 't Klötske 6 1.38 7
5. Grad Driessen D’n Hook 4 0.88 10
6. Ivonne Thijssen De Maasoever 3 0.58 5
7. Hay Cox 't Pleintje 2 1.01 7

De districtsfinale Venlo in de vijfde klas-
se libre leek na vier ronden een strijd te
worden tussen Peter Smits met acht pun-
ten en Diana Tax met zeven punten. Dit
tweetal had minimaal vier punten voor-
sprong op de overige vijf deelnemers.
In ronde vijf, de voorlaatste sessie, ver-
anderde de situatie echter in café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen. Tax won
en kwam daarmee op negen punten.
Zij nam de leiding over van Smits die

Vlnr: Ronny Linsen, Diana Tax en Peter Smits. Foto: John Tax 

http://www.astensebiljartbond.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.vaneschbiljarts.nl


TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

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

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

Biljartnieuws

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

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

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

Blauwstraat 24
2850 BOOM
GSM: +32(0)498.57.61.38                        Ook dartartikelen verkrijgbaar
www.ericdaelman-biljartshop.be

Merckx toont zich opnieuw als wereldtopper

Mindere prestatie in New-York 
is meteen vergeten 

De eerste trofee in het nieuwe, Belgi-
sche biljartjaar, gaat naar de prijzen-
kast van Eddy Merckx. In zijn typische
stijl, met technische hoogstandjes, tac-
tisch degelijk, bij momenten met de
meest wonderbaarlijke oplossingen en
onverstoorbaar in zijn race naar de ti-
tel, greep Merckx zaterdagmiddag de
macht in de Kimchi Superprestige. Hij
versloeg Roland Forthomme in de finale
met 40-33 in 19 beurten en was de ab-
soluut verdiende winnaar. De nogal flet-
se Merckx van New York (geen hoofd-
rol, onder zijn normale moyenne) klom
in de Superprestige in Lommel weer
naar het hoogste podium. Hij was sterk
in de voorronden en onaantastbaar in
de knock-outs, waarin hij nog wel diep
moest gaan tegen Steven van Acker,
maar in de halve finale flegmatiek afre-
kende met Peter Ceulemans (40-29) en
in de finale tegen Forthomme een bete-

re eindrush had. Roland Forthomme
had in de halve finale net Frédéric Cau-
dron van zijn tiende overwinning in de
Superprestige afgehouden in een partij
met veel verdedigend werk (allebei der-
tien missers in 23 beurten), een moeiza-
me start van Caudron (1 in 9 beurten)
en twee beslissende reeksen van negen
van Forthomme (40-33). Maar in de fi-
nale was het, na 8-8 in 3 beurten, voor-
al Merckx die het best bij de les bleef.
Forthomme demarreerde weliswaar met
tien naar 25-18, maar viel daarna stil,
zodat Merckx, in een sterk middenstuk,
de basis kon leggen voor zijn overwin-
ning. ,,Ik had het gevoel helemaal te
pakken, vooral in de finale'', zei de
winnaar later. En op de vraag of hij in
New York had geworsteld met een min-
dere periode: ,,Ik vond het zelf niet,
maar de ene dag is de andere niet hé.
En ik heb daar in New York verloren

van Sánchez, dat is toch geen schan-
de?'' Vooral niet als er zo'n sterk tor-
nooi op volgt in de opening van het
jaar met alle Belgische toppers aan de
start. Met alleen maar overwinningen,
twaalf matchpunten, 1.804 gemiddelde
en een hoogste serie van elf, heeft het
trouwe publiek in de Adelberg de echte
Merckx weer kunnen aanschouwen. Ro-
land Forthomme was een beste tweede
met 1.629, Frédéric Caudron was aan-
vankelijk de uitblinker met 2.500 in de
voorronden, maar had na de winst te-
gen Andy de Bondt in de halve eind-
strijd tegen Forthomme een ongelukkige
start (17-1 achter), die niet meer te her-

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

stellen was. Aan het eind van de Kimchi
Superprestige was er veel lof voor Eddy
Leppens met zijn team van vrijwilligers
voor de feilloze organisatie. ,,Ik werd
haast beschaamd onder de vele compli-
menten'', zei Leppens later.
De eindstand:
1 Eddy Merckx 12-1.804-11
2 Roland Forthomme 10-1.629-1
3 Frédéric Caudron 8-2.065-8
4 Peter Ceulemans 6-1.491-11
5 Jef Philipoom 6-1.673-11
6 Eddy Leppens 4-1.540-11
7 Steven van Acker 4-1.505-7
8 Andy de Bondt 4-1.202-9.
Frits Bakker

Initiatiefnemers  willen 65-plussers met wereldfaam aan de tafel

Eeklose BC organiseert 
‘Trophy of the legends 2018’
Van 17 tot en met 20 mei 2018 vindt in
Eeklo (België), onder de auspiciën van
de CEB (Confédération Européenne de
Billard), een internationaal tornooi drie-
banden plaats, voorbehouden aan 65-
plussers. Het tornooi staat trouwens
reeds vermeld op de kalendersite van
de CEB. Dit tornooi zal doorgaan in de
Stedelijke Sporthal van Eeklo  die plaats
biedt aan ruim 500 toeschouwers (VIP-
ruimte inbegrepen).  
Het hoofdtornooi zal gespeeld worden
op 2 matchtafels met 16 spelers, waar-
onder 8 wildcards.
De andere 8 plaatsen in het hoofdtor-
nooi komen uit een kwalificatieronde
welke voorafgaandelijk zal gespeeld
worden in het clublokaal van de orga-
niserende vereniging, de Koninklijke
Eeklose Biljartclub. 
Toekenning van wild cards door organi-
satie berust op 3 volgende criteria:
• Op datum van tornooi minstens 65

jaar oud zijn
• Ooit hebben deelgenomen aan een

Europees – of Wereldkampioenschap
driebanden

• Nog op een aanvaardbaar en dege-
lijk niveau  drieband spelen

Tot dusver heeft de organisatie vijf wild
cards toegekend. Met name aan de
Belgen Raymond Ceulemans en Ludo
Dielis, Rini Van Bracht (Nederland),
Richard Bitalis (Frankrijk) en Hans-Juer-
gen Kuhl (Duitsland). Deze vijf spelers
gaven reeds hun mondeling akkoord
voor deelname.
De organisatoren overwegen nog aan

wie de resterende drie wild-cards zullen
geschonken worden. Maar zeker niet
meer aan een Belgische, Nederlandse,
Duitse of Franse speler.
Zoals vermeld komen de resterende 8
deelnemers aan het hoofdtornooi uit
een kwalificatieronde die zal gespeeld
worden van zaterdag 12 mei tot en met
woensdag 16 mei  in het clublokaal van
de Koninklijke Eeklose BC op 3 match-
tafels. Iedereen die minstens 65 jaar
oud is op datum van 12 mei 2018 kan
en mag zich inschrijven voor deelname
aan die kwalificatieronde. 
Prijzenpot voor het hoofdtornooi van
17 tot en met 20 mei zal zeker 10.000
Euro bedragen.
Alle verdere belangrijke info over dit
event zoals inschrijvingsbedrag voor
kwalificaties, aantal te spelen punten,
wedstrijdsysteem en uurrooster, over-
nachtingsmogelijkheden, adres locatie
kwalificatieronde en hoofdtornooi,
enz… kan pas definitief verwacht wor-
den begin 2018, nà samenspraak met
o.a. de internationale instanties. 
Voor deze organisatie zal ten gepasten
tijde een website aangemaakt worden,
met link naar de site van de CEB. 
In het bestaan van de Koninklijke Eeklo-
se Biljartclub is dit haar derde interna-
tionale organisatie. In 1973 was er
reeds het Europees kampioenschap
driebanden ( winnaar Raymond Ceule-
mans ) en in 2003 het 1e Wereldkam-
pioenschap driebanden voor juniors
( winnaar Filippos Kasidokostas ).

Leslie Menheer

Raymond Ceulemans.
Foto: Paul Brekelmans
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Biljartnieuws

België

”nieuw” adres * Met 320 m2 showroom/winkel.
Bolderweg 37 A/B * Gratis parkeren.
1332 AZ Almere-Buiten * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
Tel: 0032-365374054 * Speelklaar biljart, waar u materiaal kunt uitproberen.
info@vandenbroekbiljarts.nl * Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Café

NIEUWE LANTAARN
Moeshofstraat 152 - 2170 MERKSEM

+32 (0)3/645 21 81

Lokaal van:
Merksem Drieband Club (KBBB)

MDC (ADL2000)

Publiek vindt opnieuw de weg naar de biljartzaal

Gokken op meerdere paarden 
is het succes van Bal-enzo

Vijftien maanden geleden namen Tom
D’haeseleer en zijn wederhelft Sabine
De Bode, de tanende snookerhal Thur-
ston in Wilrijk over. Vijf volle weken van
plannen, ideeën spuien en vooral inten-
sief verbouwen maakten van de uitge-
leefde, donkere hal, een volledig gere-
noveerde parel die model kan staan
voor de hedendaagse multi-biljartzaak.
Ruim tweeëntwintig jaar lang werd hier
uitsluitend snooker gespeeld, maar na
de hype van de nineties had de zaak
het gehad. Er werd niet meer geïn-
vesteerd en het klantenbestand kreeg
een flinke knauw. Gepokt en gemazeld
in de biljartwereld, zagen Tom en Sabi-
ne wel potentieel in wat eens een mo-
nument in het biljartgebeuren was, in
Wilrijk en ver daarbuiten. Aanvankelijk
actief als snookerspeler, schakelde Tom
destijds over op het straight-pool. In-

middels kan de Ni-
novieter een niet
onaardig palmares
voorleggen, onder
andere als meervou-
dig EK-qualifier en
lid van het nationale
team. Zijn prestaties
leverden hem in
Nederland zelfs de
titel van ‘Most Valua-
ble Player’ op. Op
het EK in Oostenrijk
haalde hij zijn inspi-
ratie voor de nieuwe
naam van de zaak.
Bal-enzo klinkt vlot,

modern en met het bijschrift ‘Billiards &
Drinks’ is de naamgeving helemaal in
lijn met de jonge, dynamische uitstraling
van deze Antwerpse biljarttempel. Het
strakke en toch warm aandoende inte-
rieur van de bar is zeer uitnodigend en
met een uitgebreid pallet aan speciaal-
bieren, spiritus, vijf verschillende Gin-To-
nic’s en een stevige koffiekaart hoeven
de uitbaters geen enkele klant teleur te
stellen. Doorlopend te verkrijgen borrel-
hapjes, hamburgers, croques en het
huisbroodje ‘Kip’ vullen de grootste ga-
ten in de hongerige magen. Afgehaak-
te klanten, maar vooral veel nieuwe jon-
ge mensen vinden opnieuw hun weg
naar de 4 snookers, 6 poolbiljarts en 2
caramboletafels. 
In Bal-enzo worden de provinciale pool-
kampioenschappen afgewerkt en twee
teams nemen deel aan de regionale
competitie Antwerpen-Brabant. Opmer-
kelijk : de ene combinatie treedt aan in
de Ere-afdeling, de andere slechts één
trapje lager, in de 1ste klasse. Naast
Tom D’haeseleer zelf, kan de pool-club
ook de Poolse kampioen Piotr  Haraszc-
zuk tot haar sterkhouders rekenen. In
het snooker worden ook twee competi-
tieve teams aan tafel gebracht. Een ere-
klasse- en vierde klasseploeg staan hun

mannetje in de kampioenschappen van
de VSF (Vlaamse Snooker Federatie).
Liefst vijf ploegen, aangesloten bij de
ADL2000 (Antwerpse Drieband Liga),
ontvangen hun tegenstrevers in de stem-
mige caramboleruimte. Tot de protago-
nisten in het driebandenverhaal rekenen
we onder meer de jonge ere-klasser An-
dy De Bondt. Alle teams, actief in de
drie verschillende disciplines kunnen re-
kenen op de financiële en materiële
steun van de nieuwe uitbaters. Zo ook
de in 1994 opgerichte vrijspel-club, die
in 2009 van de Thurston haar thuisha-
ven maakte en thans –om voor de hand
liggende redenen- haar naam wijzigde
in BC Bal-enzo. De 10 libre-spelers to-
nen hun kunnen in een strikt regionale
competitie, waaraan ook clubs uit Scho-
ten, Hoboken en Hemiksem deelnemen.
Het concept omvat 9 zogenaamde

‘over en weer’-ontmoetingen en de le-
den zorgen d.m.v. tombola’s voor de fi-
nanciële draagkracht van deze compe-
titie. Intern speelt de vereniging een
handicap, maar ook wordt er al eens
het bandstoten beoefend of men orga-
niseert een mini-pentathlon. Op het ein-
de van het seizoen vindt in het lokaal de
kampioensviering en bekeruitreiking
plaats. Naast de biljarters heeft ook stu-
dentenclub Odin haar intrek genomen
in Bal-enzo. De toekomstige academici
organiseren er zes maal per jaar acti-
viteiten als wijn- en whiskyproeverijen
en wagen zich vanzelfsprekend ook re-
gelmatig aan een ‘stootje’. Kortom ; het
is voor iedereen, al of niet biljartbetrok-
ken, goed vertoeven in deze nette en
gestructureerde biljartzaak.   

Bart Van Reeth

Tom en Sabine staan garant voor een warm onthaal in de
fraaie Bal-enzo

De zaak krijgt dagelijks heel wat jon-
ge recreanten over de vloer. Een op-
steker voor de biljartsport 

Artistiek Biljart

Sterke start leidt naar zege voor Vervliet 
De ‘fantasie’-biljar-
ters zetten de beuk
erin met zicht op
zee. In de aangena-
me locatie van OBA
Oostende trapten ze
het artistieke biljart-
seizoen op gang,
evenwel zonder
deelname van Eric
Daelman. De partici-
patie van Steve
Wilms en Johan Gri-
mon leverde met
48,76% meteen een
gedeelde derde
plaats in de eindba-
lans op. Zij gaven
Vloemans en Vandommele het nakijken,
hoewel die twee met 44,57% en afge-
rond 40,00% niet ver uit de buurt ble-
ven. Erik Vervliet en Walter Bax bleken
voor de zoveelste keer te sterk voor de
concurrenten en vochten het hoofdduel
onder elkaar uit. Dat resulteerde in de

tweede plaats voor Bax met 69,32% en
de winst in dit eerste rankingtornooi
voor Vervliet met 70,48%. Aan elkaar
gewaagd dus, maar wel met een dui-
delijke voorsprong op de achtervolgers.

Bart Van Reeth

De eerste rankingzege voor Erik Vervliet is een feit.
Foto: www.billiardsphoto.com

Open Pooltornooi in Bal-enzo 
met mooie prijzenpot

Op woensdag 1 november, Allerheili-
gen, richt Bal-enzo haar ‘Open Pool Tor-
nooi 8-Ball’ in. Het biljartlokaal rekent
op een minimum van 32 deelnemers
om de prijzenpot, met voor de winnaar
300,00 euro, voor de tweede 200,00

euro en voor plaats 3 en 4, 100,00 eu-
ro, te kunnen verdelen. Plaatsen 5 tot 8
recupereren de 20,00 euro, die elke
deelnemer dient in te leggen, bij in-
schrijving.
Dames die willen meespelen betalen,
net als minderjarigen, slechts 18,00 eu-
ro. De inschrijvingen sluiten bij 48 deel-
nemers. Het tornooi start om 11.00 uur,
met loting een half uur later en de eerste
ballen worden om 12.00 uur op de ta-
fel gelegd. Inschrijven gebeurt via de
Facebookpagina van Bal-enzo.

Bart Van Reeth

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com
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Driebandentornooi BC De Living

Over ballen gesproken…

Eén maand voorbereiding en twee
maanden biljart van de bovenste plank
leidde uiteindelijk tot de ultieme apothe-
ose.  Zaterdag 2 september stond in het
teken van de finaledag van het BC De
Living zomertornooi.  Veertig atleten
hadden sinds eind juni het beste van
zichzelf gegeven met als inzet de felbe-
geerde zomertrofee en bijhorende ado-
ratie van heel biljartminnend Berchem
en omstreken.  Met vier bleven ze uit-
eindelijk over; the best of the best zeg
maar, met elk hun uitgesproken kwa-
liteiten.  Een uitgebreide introductie is
voor trouwe lezers zoals jullie niet no-
dig, maar ik belicht graag toch nog
even elke finalist.  We hebben in de eer-
ste plaats Jef Vervecken(13) die naam
en faam verwierf door zijn kenmerken-
de speelstijl waarbij de meest onmoge-
lijke figuren met fenomenale tegemoet-
komingstoten worden opgelost.  Men
kan discussiëren over de geluksfactor in
zulke speelstijl, maar kenners weten wel
beter. Met geluk alleen komt men niet in
de halve finale.  Zijn tegenstander in de
halve finale was Gerry Blancquaert
(23). De inwijkeling , want als enigste fi-
nalist niet verbonden aan een biljartclub
in Ons Huis, maar daarom niet minder
welkom. Hij kwalificeerde zich  voor de
knock-outfase als 2e in dezelfde poule
als medefinalist Steve Tanghe en maak-
te vooral indruk door zijn wedstrijdmen-
taliteit.  Hoge scoring in combinatie met
een ijzersterke verdediging maakte van
hem een zeer moeilijk te bekampen
tegenstander.  Aan de andere kant van
de tabel had je Michel Lommelen(19)
die niet alleen op het laken maar ook er-
naast zeer regelmatig uitblonk als topsc-
heidsrechter.  Van Michel, met zijn ken-
merkende alles of niets stijl, had ieder-
een schrik, want als Michel zijn dag
had was hij niet of nauwelijks te klop-
pen.  Dat kon Johan Loncelle nog onder-
vinden in de kwartfinale.  Hij mocht het
in zijn halve finale opnemen tegen Ste-
ve Tanghe(25), die misschien wel door-
heen het tornooi de meeste indruk had
gemaakt.  Heel atypische biljarthouding
want spelend met open brughand zoals
gebruikelijk in het snooker maar daar-
om niet minder efficiënt. Fenomenale af-
stoottechniek in combinatie met finesse
en tactisch inzicht maakte hem voor ve-
len de topfavoriet.Jef en Gerry mochten
de debatten openen op zoek naar een

finaleplaats.  In een goedgevulde Ons
Huis-arena diende outsider Jef echter
gehandicapt aan de wedstrijd te begin-
nen.  De intens gelezen en wijdversprei-
de wedstrijdartikels waren ook op het
kabinet van Michel Vandenbosch van
GAIA terechtgekomen.  In een poging
het ritueel slachten tegen te houden had
deze een knokploeg afgevaardigd ten
huize Vervecken.  Jef moest de finale
dus met een grote troef (lees: konijnen-
poot) minder afwerken.  De wedstrijd
zelf begon heel afwachtend en de score
bleef lange tijd aan de magere kant.
Dat de waardin des huizes Natascha
voor de gelegenheid een oogverblin-
dende outfit had aangetrokken, had
daar ongetwijfeld iets mee te maken.
Het leek alsof de heren spelers eerder
de carambole in haar indrukwekkend
decolleté zochten dan op de biljarttafel.
Ze had ook voor gepast veiligheids-
schoeisel op grote hoogte gezorgd zo-
dat enige macabere bloedbaden “niet”
meer zouden voorvallen.  Wie voor
spectaculair biljart kwam bleef echter
een beetje op zijn honger zitten.  Dit il-
lustreerde de 4-3 tussenstand in 19
beurten in het voordeel van Gerry.
Maar vanaf dan was er aan Gerry
geen houden meer aan.  Met maar liefst
18 punten in 10 beurten, waaronder 2
series van 5, stootte hij de finaledroom
van Jef zo goed als aan diggelen.  De
steeds goedlachse Jef vocht voor elk
punt maar het zou zijn dag niet zijn.
Het was wel de dag van Gerry want in
beurt 33 had hij zijn verdiende finale-
plaats beet.  Jef, die sowieso met de pu-
blieksprijs naar huis mocht, strandde op
7 punten. Vervolgens mochten Steve en
Michel onderling uitmaken wie Gerry
zou bekampen in de finale.  Michel, ge-
steund door de BC De Living Ultras,
vloog zwaar in de Perrier wat duidde
op de nodige serieux waarmee hij de
wedstrijd wou aanvatten.  Steve werd
daarentegen zwaar aangemoedigd
door de Joepiler Casuals, maar ambi-
ance of niet, Steve leefde vanaf het in-
spelen in een ondoorbreekbare cocon
van concentratie en had alleen oog
voor hetgeen zich op het laken afspeel-
de.  Die concentratie bracht Steve zeker
geen windeieren want van bij aanvang
legde hij een hoog scoringstempo op.
Michel probeerde aan te klampen en
dat leverde na 12 beurten een 13-7 tus-

senstand op in het voordeel van Steve.
De spanning was tot in de tribunes voel-
baar en details zouden waarschijnlijk
over winst en verlies beslissen.  Na 18
beurten hadden beide heren elk nog 6
caramboles te maken en kreeg Michel
kansen om het groene laken naar zich
toe te trekken maar het was hem helaas
niet gegund.  Steve nam over en met 5
punten in de laatste 3 beurten maakte
hij in de 24e beurt zijn 25 punten rond.
Michel kwam in de nabeurt niet verder
dan 12.  In de rubriek spelenderwijs
Dessels leren kwam Livingspeler Kurt
Maes nog met een verhelderende ana-
lyse over de winnaar: “Den Tanghe was
zo kalm als een handschoen”.  Daar-
mee was alles gezegd. Als voorberei-
ding op de finale werd de wedstrijd om
de 3e plaats afgewerkt tussen de verlie-
zende halvefinalisten Michel en Jef.
Niet geheel belangeloos want voor de
winnaar van de troostingsfinale lag nog
een cheque van 50 euro klaar.  Dat zijn
toch heel wat Duvels, moet Michel ge-
dacht hebben, want ondanks een moei-
zaam begin speelde hij zich halverwe-
ge de match naar een comfortabele 6-
14 voorsprong.  Jef riep alle goden die
hij in den tijd van de nonnekes had le-
ren kennen nog aan maar het mocht
niet baten.  Na 36 beurten was het pleit
beslecht en mocht Michel zich, met een
17-8 overwinning, op het laagste scha-
votje van het podium hijsen.  Met 2 ble-
ven ze dus nog over.  Een droomfinale
tussen de 2 meest constante biljarters
van het tornooi.  Enig speurwerk van
uw reporter ter plaatse leerde dat Gerry
de enige speler was die Steve in dit tor-
nooi reeds kon kloppen.  In de poules
was het heel close maar Steve moest
toen met 23-23 in 32 beurten heel nipt
de duimen leggen tegen Gerry. Het had
er dus alle schijn van dat deze finale
ook tot de laatste beurt een thriller zou
worden.  En die verwachtingen werden

duidelijk ingelost.  Terwijl Guy Van Hoof
in een peperduur uitziende koksoutfit
zijn duimen en vingers aflikte ter voor-
bereiding van de copieuze maaltijd die
avond, deden de aanwezige toeschou-
wers hetzelfde over de geleverde kwa-
liteit op het laken.  Vanaf beurt 1 tover-
den beide heren de meest oogstrelende
oplossingen op het laken en gaven ze
mekaar geen duimbreed toe.  Gerry
nam de beginfase voor zijn rekening
door 2 series van 4, maar een ge-
lijkaardige serie van Steve in beurt 17
zette alles weer quasi gelijk: 12-13 in
17 beurten in het voordeel van Gerry.
Het werd een spel van uitdelen en in-
casseren in dezelfde beurt.  Maakte Ste-
ve enkele fraaie punten, dat deed Ger-
ry in de gelijkmakende beurt hetzelfde.
In beurt 21 liet Gerry als eerste de bel
luiden voor de laatste 3, 19-20.  Steve
had echter het beste bewaard voor het
einde want met 4 punten in beurt 23
had hij als eerste een matchbal.  Deze
werd jammerlijk op een haar gemist,
waardoor Gerry alsnog een kans
kreeg.  En die greep hij met beide han-
den.  Met een serie van 2 maakte hij
zijn 23 punten vol en liet hij Steve op 1
luttel puntje strandden.  Een prachtige fi-
nale tussen 2 topatleten die uiteindelijk
een meer dan verdiende winnaar voort-
bracht.  Gerry Blancquaert mocht te-
recht de BC De Living Zomertrofee
2017 in ontvangst nemen. En zo ein-
digde het sportieve luik van een tornooi
dat heel Berchem en ver daarbuiten in
de ban hield.  Den bloemekee, als ik het
zo mag uitdrukken, werd die avond ver-
zorgd door Guy Van Hoof, die de aan-
wezigen een voortreffelijk bereide Pael-
la wist voor te schotelen.  Een prachtige
afsluiter van een prachtige zomer,
waarin een prachtig tornooi een bende
prachtige mensen samenbracht. 
Amicitia Fortior!  
FiveHorizons13

Gerry Blanquaert, terug van weggeweest na enkele jaren inactiviteit, mocht 
meteen de hoofdprijs mee naar huis nemen

Brenne en Will Van Ouytsel namen een jaar geleden het roer over

De Nieuwe Lantaarn blijft een 
gevestigde waarde
In welke context dan
ook, alle groten uit
het biljart passeerden
er in de loop der ja-
ren. Café Nieuwe
Lantaarn kan zich
met trots tot één der
langst meedraaiende
lokalen in het compe-
titieve biljart rekenen.
De Merksemse hore-
cazaak is traditioneel
een bastion van het
ADL2000-gebeuren
maar ook in de kam-
pioenschappen van
de KBBB (Beker Willy
Meulders) draaien verschillende teams,
onder de namen Merksem Drieband
Club en MDC, mee op de twee goed
onderhouden biljarttafels van 2,10 me-
ter. Door de week wordt er gespeeld
door talrijke hobbyisten en op vrijdag-
avond tekent BCNL present om de han-
dicaplijsten te vullen. Café Nieuwe lan-
taarn is een zaak waar naast het biljart
ook het sociale aspect van een echte
buurtkroeg centraal staat. Iedereen kent
er iedereen en de klanten verschijnen in-
dividueel of ‘en bloc’ aan de tapkast. In
de zaak treft men bezoekers aan in alle
verscheidenheid. Slechts enkele meters
verwijderd van de kerk Onze Lieve
Vrouw van Smarten, stappen de aanwe-
zigen van begrafenis of huwelijk, na af-
loop van de dienst nog graag even de
Nieuwe Lantaarn binnen. Ook de vaste
of bij toeval samengestelde kaarters-
combinaties laten er zich niet –en vaak
sterk verbaal- onbetuigd. Samen met
dochter Brenne, werkt Will Van Ouytsel
dagelijks aan de toekomst van de drank-
gelegenheid, die bij zomerweer de dor-
stige klanten op een ruim terras kan ac-
comoderen. Op zaterdag- of zondag-
ochtend is het bovendien een geliefde

pleisterplaats voor wielertoeristen of toe-
vallige fietspassanten. Het horecaduo
stelde een mooie kaart samen met een
uitgebreide drankenkeuze, maar de
zaak teert vooral op de perfect getapte
Stella. Als voormalig eigenaar van
drank- en eetgelegenheid ’t Schipperke,
en als werknemer op vele horecavlakken
actief, kent Will als geen ander het klap-
pen van de zweep. Zijn kennis en know-
how droeg de zaakvoerder trouwens
ook over op zijn zeer enthousiaste doch-
ter Brenne. In hoofdzaak met z’n twee-
tjes en met elk een ochtend- en avonds-
hift, runnen ze de handel die haar cliën-
teel met de dag ziet toenemen. Om de
eerste verjaardag van de overname te
vieren, organiseerde de Nieuwe Lan-
taarn een druk bijgewoonde Mossel-
avond, waarbij de muzikale omlijsting
werd verzorgd door een DJ. De Nieuwe
Lantaarn is een ronduit leuke en gezelli-
ge plaats, waar je de echte cafésfeer
nog met volle teugen kan inademen. Of
je er nu even een partijtje biljart gaat
spelen of gewoon een glaasje drinken,
er terug wegkomen blijft de moeilijkste
opgave!
Bart Van Reeth

Uitbater Will Van Ouytsel poseert achter de met 
biljartballen getooide tapkranen



Kader poule 7

Van Esch Biljarts/Optiek van Gool/
De Peel wint prestigeduel in Ysselsteyn

Op de Klos 2 – VIOS/Van Esch Biljarts
2-6. Liefst drie partijen onder de tien
beurten. Willem Wesseling en Peter van
der Linden verzamelden hun 110 ca-
ramboles na acht pogingen. Kopman
Roland Deelen scoorde 240 uit 9. Frans
Vaessen redde de eer voor de thuis-
ploeg. BC Tegelen/De Picardie –
Mark_Us 3-5. Ferry Janssens realiseer-
de de kotste wedstrijd door 110 treffers
na zes pogingen. Daan Glissenaar en
Roy Manders kwamen tot remise: 140-
130 (8). BC Maarland – Van Esch Bil-
jarts/Optiek van Gool/De Peel 8-0.
John van Glabbeeck 150 uit 8 en Wil-
lem Snijders 110 uit 9 waren het snelst
klaar. Van Esch Biljarts/Optiek van
Gool/De Peel – VIOS/Van Esch Biljarts

8-0. Jos Verberne en Peter Hendriks
zorgden voor de 4-0 stand halverwege.
Noud Janssen keek in de Smelehof te-
gen een 48-147 achterstand aan. Aan-
sluitend produceerde Janssen een fraaie
slotserie van 82. Tegenstander Roland
Deelen bleef op 147 staan want hij
miste de nastoot. Jan van oosterhout
maakte met zijn zege op Henk Rosmul-
der het feest voor de thuisploeg com-
pleet. BC Maarland 2 – BC Tegelen/De
Picardie 3-5. Seppo Ehlen haalde uit
met een totaal van 230 na slechts vijf
beurten. Een moyenne van 46.00 en
een hoogste serie van 128 waren de
beloning tegen Harrie van den Boo-
gaard. Alle seizoenrecords dus voor
Ehlen na twee speelronden.

Van Esch Biljarts/Optiek van Gool/De Peel met vlnr: Peter Hendriks, Jos Verberne,
Jan van Oosterhout, Gerrit van Asten en Noud Janssen. Foto: Jan Rosmulder    

Nationale kadercompetitie poule 2

Frans van de Luijtgaarden toont vorm
Speelronde 1
De Ram – Honky Tonk 1: 4-4. Adrie Pols
en Hans Snellen zorgden voor thuis-
winst. Honky Tonk/Vonk Glas – SVW/
De Ponderosa: 6-2. Frans van de Luijt-
gaarden won zijn partij voor de bezoe-
kers en speelde met 11.00 ook als
beste. HWA Hotel van Krimpen – BV De
Hoog-Van der Wilt: 5-3. Katsis Dimitri
speelde in acht beurten uit. HWA Ver-
haar BKS – HWA Alblasserdam: 6-2.
Met 12.50 zette Pieter van der Veen het
beste resultaat neer. 

Speelronde 2
SVW/De Ponderosa – Posthoorn/RBS
2: 8-0. Ook nu profileerde Frans van de

Luijtgaarden zich als beste speler en
won in drie omlopen met een gemid-
delde van 33.66. Posthoorn/RBS –
’s Lands Welvaren: 6-2. Zowel Danny
Walhout als Jan Goudzwaard speelden
voor de gasten gelijk. Honky Tonk –
HWA Verhaar BKS – 7-1. Piet Verhaar
zorgde met remise voor een pleister op
de wonde van de bezoekers. HWA Al-
blasserdam – HWA Hotel van Krimpen:
6-2. Gerard Johler was in zes beurten
uit. ’s Lands Welvaren 2 – De Ram: 2-6.
Phuc Nguyen hielp de gastheren in
Kwadendamme van de nul af. Adrie
Pols, Hans Snellen en Aaron Meeuwis-
sen namen de Roosendaalse winst voor
hun rekening.

Biljartnieuws België
5 Kegels – Coupe d’été bij BC Vottem

Eerste editie meteen succes 
voor Peter Debaes

Lachende deelnemers na afloop van een leuk tornooi

Op zaterdag 16 september werd de
finale gespeeld van het bovenvermeld
tornooi.  Er waren veertig inschrijvingen
en na twee voorrondes werd er een
finale met zes spelers gehouden. Het
werd een hoogstaande finale met drie
spelers die er ook bij waren op het B.K.
te Blankenberge in januari : Mathy Mo-
nissen, Ismaël Trentino en Peter Debaes,
de regerende Belgische kampioen.  De
drie andere spelers zijn zeker geen on-
bekenden in het 5-kegelmilieu : Alain
Clabots, Gianluca Memmi en Patrick
Engelbos. 
Er werd gespeeld naar 2 winnende sets
van 60 punten.  Na de eerste twee ron-
den hadden alle spelers al minstens één
wedstrijd verloren. Toen Patrick drie par-
tijen op rij verloren had, waren zijn
winstkansen gaan vliegen. Gianluca en

Ismaël schoten ook net iets te kort om
zich te kunnen mengen in de titeldebat-
ten.
Voor de laatste ronde bleven er nog
drie kanshebbers over voor de titel.
Mathy verloor met 2-1 van Ismaël en
was daarmee ook uitgeschakeld.  Alain
had nog kans om te winnen maar moest
dan Peter kunnen verslaan.  Peter slaag-
de erin om Alain onmiddellijk in de ver-
dediging te duwen en schreef de eerste
set op zijn naam. De tweede set kwam
Peter zelfs 30-0 voor. Alain was duide-
lijk vermoeid en gaf zelfs de laatste 10
punten cadeau toen zijn bal vier kegels
omver keilde. Zo werd Peter winnaar
van de eerste “Coupe d’été” van B.C.
Vottem. Ismaël werd tweede, Alain der-
de, Mathy vierde, Gianluca vijfde en de
rode lantaarn was voor Patrick.

NIDM - Nieuwkomer Eeklose raakt moeilijk op dreef

Mister 100 Lier 1 neemt blitzstart

Met slechts twee wedstrijden gespeeld,
zorgt Mister 100 Lier 1 al meteen voor
sensatie. De schapenkoppen voeren
met 13 punten het klassement in de
hoogste afdeling van de Nationale
Interclub Driebanden op Matchbiljart
aan. Op de openingsdag versloeg de
familie Ceulemans het eigen team 2 met
uitgesproken 6-2 cijfers. Enkel kopman
Peter Ceulemans moest zijn meerdere
erkennen in Marco Janssen. Een week

later deed de familiale combinatie het
nog beter met een 7-1 zege op ver-
plaatsing bij Zanzibar 1. Daar pakte
Peter Ceulemans wél de maat van Ro-
land Forthomme. Ouwe taaie Raymond
liet zich nog eens opmerken met een
reeks van 10 punten in de wedstrijd te-
gen Andy De Bondt die weliswaar 12
maal achter elkaar scoorde maar aan
het eind toch tegen 37-42 verlies aan-
keek. Deurne 1 zit naar goede ge-
woonte weer goed genesteld, boven-
aan. Met nieuwe kopman Glenn Hof-
man, behaalden de Antwerpenaren 12
punten tot dusver en daarmee zijn ook
hun ambities gekend. Quality 1, met
nog steeds Eddy Merckx in de rangen
volgt op 1 punt. Bij nieuwkomer Eeklose
1 slaat de motor alsnog niet aan. De
Meetjeslanders dragen de rode lan-
taarn, na 2 op 16. Die 2 punten wer-
den overigens gescoord door Wil Jan-
sen in de partij tegen Geert Meylemans
(Herentals 1).
Bart Van Reeth

Wil Jansen, hier in actie tegen Ivan
Stitchinsky van Op De Meir 1, 
bezorgde Eeklo de eerste punten.
Foto: Frans Jansen 

Wij heten iedereen van harte welkom 
in ons clublokaal

‘MONTANA’

KONINKLIJKE EEKLOSE 
BILJARTCLUB VZW

Markt 6 (1e verdiep)  –  9900 Eeklo
0032(0) 93770619

Open: elke dag van 13.30 u tot 24.00 u
zaterdag van 13.30 u tot 18.00 u -
zondag  van 9.00 u tot 13.00 u 

woensdag gesloten

Wij beschikken over 3 matchbiljarts
(2,84 m) en 3 kleine biljarts (2,30 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.

4.615 voor 
Marco Janssen
Tijdens de competitiewedstrijd in de
ADL tussen BC Diablo en Biljartcentrum
De Ploeg leverde Marco Janssen een uit-
stekende prestatie. De speler van Dia-
blo kwam op de kleine tafel tot een ge-
middelde van 4.615. Series van zestien
en vijftien droegen bij aan dit resultaat.
Zijn tegenstander Mark Kerkhofs zette
1.230 in de boeken.

Simonis Biljartlakens libre groot ereklasse

NK bij De Hazelaar in Rosmalen
Met een partijlengte van 400 carambo-
les wordt op 7 en 8 oktober de nationa-
le finale Simonis Biljartlakens libre groot
ereklasse bij De Hazelaar in Rosmalen
gehouden. Aan de TM Kortenhorstlaan
treden tien spelers aan, verdeeld over
twee poules. 
Op zaterdag 7 oktober wordt om
11.00 uur het startsein gegeven. 
Zondag 8 oktober staat de aanvang om
10.00 uur in de planning. Er wordt op
vier matchtafels gespeeld.

Deelnemers
Poule A
Demi Pattiruhu Dordrecht
René Tull Alphen aan de Rijn
Ferry Jong Zwaagdijk West
Jordy Jong Zwaagdijk West
Wiel van Gemert Heel
Poule B
Sam van Etten Schermerhorn
Raymund Swertz Afferden
Micha van Bochem Kranenburg (D)
Gert Jan Veldhuizen Wageningen
Patrick Janssen Kerkrade

mailto:opdemeir@skynet.be
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Eerste divisie topteamcompetitie

De Hazelaar en BIOS 
na vierde ronde op kop 
Speelronde 1 
en 2
In Kwadendamme
bleef ’s Lands Welva-
ren twee keer met
6-0 de baas over
Verploegen Party- en
Congrescentrum. Ad
Koorevaar speelde
een partij bandstoten
in vijf beurten uit, ter-
wijl Peter de Bree
zich in vier pogingen
een betere kadrist
toonde dan Rini Me-
gens. 
De Hazelaar schud-
de met 6-0 en 5-1 Exalto/HWA van
zich af. Zijn eerste        libre confronta-
tie tegen Gerard Johler wist Peter Van-
deloo in drie omlopen te winnen. Ter-
borgse Wijncentrale/Veemarkt zag in
Doetinchem de eerste ontmoeting met
ABC ’t Töpke met 2-4 verloren gaan.
Willem Siebelink redde de eer bij het
bandstoten. De tweede botsing gaf een
heel ander beeld en eindigde met 6-0 in
het voordeel van de thuisclub. 123 Bil-
jarts/BCO kreeg in biljartcentrum
Oegstgeest bezoek van Topteam Goirle
en dubbelde succesvol met 4-2. Ronald
Filippo verloor zijn librepartij in drie
beurten van de jeugdige Hans Snellen.
Paul Witteman was twee keer succesvol
bij het bandstoten. Snelpost 11 won de
eerste ontmoeting tegen Van den Broek
Biljarts/Almere ’83 met 4-2, om vervol-
gens met 2-4 te verliezen. Voor de
gasten kwam Martin Vreekamp twee
maal tot librewinst. 

Speelronde 3 en 4
De botsingen tussen Exalto/HWA en

Hektisch Biljartschool/BV ’75 eindig-
den beide in 2-4. Jan de Bruin behaal-
de met 62 de hoogste kaderserie. Van
Den Broek Biljarts/Almere ’83 contra
De Hazelaar eindigde in 0-6 en 2-4.
Marcel van Dijk kon door een partij
bandstoten te winnen de pijn voor het
thuisspelende team wat verzachten. Top-
team Goirle/Metselbedrijf Stoop ver-
loor met dezelfde cijfers van Moira/
Hartog Afdichtingssystemen. Hier was
Wilbert van Dijke de redder en won
een kaderpartij van Robert Prakke. Bij
Horna – ’s Lands Welvaren/Reedijk
werd het 2-4 en 4-2. Danny Walhout
behaalde voor de bezoekers in één
beurt librewinst.  BIOS won twee keer
met 4-2 van Terborgse Wijncentrale/
Veemarkt. Matthijs Bakker tekende voor
de gasten uit Doetinchem twee keer
voor kaderwinst. Buitelaar/Maasduin
Witgoed zag de eerste ontmoeting te-
gen 123 Biljarts/ BCO met 2-4 verloren
gaan. Het volgende treffen werd met
6-0 winnend afgesloten. Patrick Janssen
was goed voor een serie libre van 223.

123 Biljarts/BCO dubbelde in het eerste speelweekend 
tegen Topteam Goirle. Vlnr: Paul Witteman, 

Freek Ottenhof en Ronald Filippo. Foto: Jan Rosmulder

Eredivisie topteam 

De Hazelaar/Etikon onderuit 
tegen Wennekes.nl 

Speelronde 3 en 4
De Hazelaar/Etikon – Wennekes.nl 2-4
en 2-4. Met honderd caramboles band-
stoten na slechts drie en twaalf beurten
redde Jean-Paul de Bruijn tegen Lyon
Megens de eer in Rosmalen. Eric De-
ricks zag de voormalige verenigingsge-
noot Patrick Niessen de tweehonderd
treffers 47/2 na vier en drie pogingen
bij elkaar tikken. Gert-Jan Veldhuizen
kreeg in het 71/2 tegen Marek Faus de
eerste keer zes kansen en daarna maar
één. Raymund Swertz had de prestatie
veertien dagen eerder ook al geleverd
om in de openingsbeurt te finishen. Top-
team De Viaanse Molen – De Picardie
0-6 en 0-6. In Alkmaar was de debutant

met Vincent Veldt,
André Peereboom
en George Kenter
een maatje te klein
voor het trio Dennis
Timmers, Sam van
Etten en Jos Bongers.
The City/Dibo - Be-
nelux Biljarts/Snellen
Horeca Service 5-1
en 0-6. In de eerste
ontmoeting wonnen
Roij van Raaij en
René Luijsterburg.
Wiel van Gemert en
Demi Pattiruhu deel-
den toen de buit.
Pattiruhu pakte ver-

volgens in het tweede treffen de winst
en dat deden zijn teamgenoten Guido
Kauffeld en Michel van Silfhout ook.
Egbersbeek.nl – BIOS Barneveld 2-4 en
2-4. In Arnhem bleef Martijn Egbers
tweemaal aan de goede kant van de
score. Dat baatte niet want Harrie van
den Boogaard bleef met lege handen
tegen Ferry Jong en Robby Sonck mocht
Ludger Havlik eveneens beide keren
feliciteren. Na vier speelronden hebben
de Picardie en BIOS Barneveld de maxi-
male acht punten. Wennekes.nl, thuis-
basis Carambole in Rumpt, volgt met
zes punten. Onderaan staan de Haze-
laar/Etikon en Topteam De Viaanse
Molen met lege handen.

Wennekes.nl met vlnr: Marek Faus, Patrick Niessen en 
Lyon Megens. Foto: Henry Thijssen

Nationale kadercompetitie poule 1

Teleurstellende start BCO De Beste Keus
BCO De Beste Keus ging in de eerste
wedstrijd van de competitie in eigen
huis met 2-6 onderuit tegen OGB.
Jos Kerkman kon erger vorkomen en
wist twee partijpuntjes te pakken tegen
Marcel Veerman. 

Ook de tweede confrontatie op bezoek
bij Kaderteam Almere '83 bracht geen
succes. Na afloop werd voor 5-3 verlies
getekend. Wilfried Wijnnobel speelde
in drie beurten wel de beste partij.

Nationale kadercompetitie poule 4

Voortvarende start voor De Hazelaar

Speelronde 1
De Hazelaar 1 – Moira Lith: 6-2. Jordy
Kanters zorgde voor een serie van 74.
D’n Babbel/DAS Keukens – Carambo-
le/BBG: 4-4. Ad van Mol speelde in

tien beurten de kortste partij. De Ha-
zelaar 3 – De Hazelaar 2: 3-5. Eric
Dericks en Otto Exters hadden beiden
aan acht pogingen voldoende om tot
winst te komen. Carambole/R&H Kassa
– Carambole/Rademaker: 4-4. Jan de
Jong speelde in zeven beurten de kort-
ste partij.

Speelronde 2
De Hazelaar 2 - De Hazelaar 1: 2-6.
Eric Dericks zette voor de gastheren met
31.11 de beste partij in de boeken.
Met twaalf punten uit twee wedstrijden
is Hazelaar nu koploper. Wapen van
Liempde/Regio Bank – De Hazelaar 3:
2-6. Harm van de Laar redde in vijf po-
gingen de eer van de thuisploeg.
Carambole/Rademaker – Treffers/VTS/
Activtek: 4-4. Jurgen de Ridder en Jan
de Jong behaalden thuiswinst. Moira
Lith – D’n Babbel/DAS Keukens: 4-4. Bij
de bezoekers waren het Hein van den
Hurk en Piet Machielsen die voor de
punten zorgden. Carambole/BBG –
Carambole/R&H Kassa: 6-2. Marco Ki-
vits zette met 42.50 gemiddeld en een
serie van 113 een prachtige partij neer.

Marco Kivits. Foto: Jan Rosmulder

Kader poule 6

Prima competitiestart 
billardcafé de Veemarkt
Billardcafé de Veemarkt – 't Centrum
’47 6-2. In Doetinchem zorgde kopman
Willem Siebelink voor de kortste partij
door de honderdzestig caramboles na
negen beurten te verzamelen. Yannik
Jansen en zoon Bart Siebelink bleven
ook aan de goede kant van de score.
De Korenmolen – Jan Brock Biljarts 6-2.
Jan Lubbelinkhof kreeg eveneens slechts
negen kansen van Erik Tabor: 150-80.
HCR Prinsen – Zandweerd 5-3. Brian ter
Braak boekte remise terwijl Rob Pot en

Paul Wissink wonnen. Gerard ten Lo-
huis trof een sterke Pavlos Karaberis ge-
zien de 111-130 eindstand na acht po-
gingen. Karaberis produceerde een
reeks van 89. Jan Brock Biljarts – Bil-
lardcafé de Veemarkt 0-8. In streek-
restaurant 't Sterrebos in het Overijssel-
se Beuningen behaalde de koploper uit
Doetinchem enkele benauwde zeges.
Met veertien punten na slechts twee ont-
moetingen is billardcafé de Veemarkt
lijstaanvoerder.

Kader poule 3

Goede competitiestart 
BVM Apollo/Etikon 
Snelpost 12 – BVM Apollo/Etikon 0-8.
Bij de bezoekers realiseerde Ronald van
der Made een prima wedstrijd. Hij ver-
zamelde de honderdzestig caramboles
al na zeven beurten. Dat betekende een
evenaring van de kortste competitiepar-
tij van Jan van Dongen. Van der Made

maakte een hoogste serie van 58. BVM
Apollo/Etikon – Gelre 4-4. In wijkcen-
trum ’t Schuurtje te Maarssen bleef kop-
man Jacques de Beurs als enige onder
de tien beurten. Tegen Gert-Jan Veldhui-
zen werd het 220-76 (9). De winnaar
produceerde een reeks van 104.  

Simonis Biljartlakens Grand Prix artistiek 1e klasse

Op 7 en 8 oktober in Leimuiden
Bij biljartzaal Keijzer aan de Dorps-
straat 30 in Leimuiden wordt op 7 en 8
oktober de tweede Simonis Biljartlakens
Grand Prix artistiek in de eerste klasse
gehouden. Op zaterdag beginnen de
wedstrijden om 10.00 uur en op zon-
dag om 10.30 uur. 
Deelnemers
Poule A
René Kuijstermans Roosendaal
Walter Krols Turnhout (B)
Wilfrie Vermeer Deurne
Jean-Marie Limbourg Queue de Bois (B)

Poule B
Cock Ooms Venlo
Fred Groen Purmerend
Remy Sleijpen Hulsberg
André Renkens Kerkrade
Poule C
Patrick de Haan Almere
Mark Janssen Beek
Willem Schreurder Noordscheschut
Poule D
Eric van Kampen Poortugaal
Roger Everaert Aartselaar
Maarten van Boeckholtz Roosendaal
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Aftrap seizoen GP Artistiek 1e klasse bij Capelle SPC

René Kuijstermans met 
persoonlijk record naar zege
Bij Capelle SPC aan
het Marsdiep in Ca-
pelle aan den IJssel
liet René Kuijster-
mans er geen twijfel
over bestaan, dat hij
dit seizoen de te
kloppen man is. Kuij-
stermans, die al in
de eerste ronde sa-
men met Mark Jans-
sen de leiding deel-
de, sloeg een ronde
later al een kloof en
stond zijn eerste
plaats niet meer af.
Tijdens deze eerste
Grand Prix van het
seizoen verbeterde de Roosendaler ook
zijn persoonlijk record van 240 punten
naar 273 punten. De verdeling van de
tweede en derde plaats leverde in de
laatste set nog het nodige spektakel op
tussen Cock Ooms en Patrick de Haan.
Ooms werd uiteindelijk tweede.

Eindstand
Naam Pnt Perc Rank. pnt
1. René Kuijstermans 273 52,00% 16
2. Cock Ooms 228 43,42% 15

3. Patrick de Haan 223 42,47% 14
4. Eric van Kampen 216 41,14% 13
5. Roger Everaert 215 40,95% 12
6. Mark Janssen 202 38,47% 11
7. Fred Groen 181 34,47% 10
8. Walter Crols 179 34,09% 9
9. Wilfrie Vermeer 166 31,61% 8

10. Remy Sleijpen 147 28,00% 7
11. Willem Schreuder 134 25,52% 6
12. Maarten van Boeckholtz 132 25,14% 5
13. André Renkens 89 16,95% 4
14. Pierre Scheers 82 15,61% 3

Vlnr: Cock Ooms, René Kuijstermans en Patrick de Haan
Foto: Stefan Osnabrug

Longoni Benelux Open poolbiljart

Quinten Pongers winnaar bij de jeugd
In het tweede weekeinde van september
vond de negende editie van het Longoni
Benelux Open plaats in Thurston Rotter-
dam. Het juniorentoernooi werd een
prooi voor de Nederlandse speler Quin-
ten Pongers. De jonge Veldhovenaar
(15) bleef ongeslagen en won in een
hoogstaande finale met 4-2 van de ster-
ke Zweed Kasper Östlund. Het hoofd-
toernooi werd uiteindelijk een prooi
voor het Duitse talent Joshua Filler. Hij
versloeg Nick van den Berg in het be-
slissende duel. Bij de dames zegevierde
de Belgische topper Kamila Khodjaeva. 
Deze editie brak alle records, met 310
deelnemers voor het hoofdtoernooi, 22
inschrijvingen bij de dames en 12 spe-
lers voor het juniorentoernooi. Grote
internationale namen hebben meege-
daan zoals David Alcaide, Ralf Souquet
en Tony Drago.

Quinten Pongers. 
Overwinningsfoto: Stefan Osnabrug

Eredivisie poolbiljart

Nieuweling SPC Woensel.nl 
met verlies en winst in Eindhoven

SPC Woensel.nl met vlnr: Frans Ooijen, Gijs van Westenbrugge, Tim Jonkman
en Richard Eijmberts. Foto: Jan Rosmulder

SPC Woensel.nl – 
Valk/HOB Weert 2-5
Bij de start van de eredivisie poolbiljart
won Frans Ooijen het 8-ball van Martin
Sawicki maar hij ging samen met Gijs
van Westenbrugge onderuit in het 10-
ball voor koppels. Van Westenbrugge
bleef met lege handen want bij het 9-
ball bleek Roy Gerards veel te sterk. Ri-
chard Eijmberts en Aziz Moussati won-
nen ieder één keer tegen elkaar. Tim
Jonkman redde het niet tegen Gerards
en Sawicki.

SPC Woensel.nl – Blaak 5-2
Teamleider Frans Ooijen gaf bij de

thuisploeg het goede voorbeeld. Hij
bleef in de singlepartijen de gehele dag
aan de goede kant van de score en nu
werden Rogier Werle en Donny van
Oosterhout opzij gezet. Tim Jonkman
presteerde eveeens prima. Hij toonde
zich de meerdere van William Gelens
en Van oosterhout. Samen met Gijs van
Westenbrugge zorgde Jonkman ook
voor het vijfde winstpunt. Van Westen-
brugge bleek individueel niet opgewas-
sen tegen Mario Martokarijo en Gelens.
Na de eerste speeldag, twee ronden,
hebben Hague 5, Sport Pub Goed en
Infinity Strokes of Genius twee duels ge-
wonnen.    

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Winst voor Pool4Kidz Woensel 
en verlies De Stichting
Pool4Kidz 
Woensel – 
De Loods 
Tirador 6-1
In snooker- en poolcen-
trum Woensel te Eindho-
ven behaalde de jeugdige
thuisploeg royale zeges.
Quinten Pongers 8-2,
Yanick Pongers 6-1 en 7-4,
Kian Ooijen 6-1 maar ook
via 9-75 de enige neder-
laag tegen Jefrey Guiban,
en Mika van Berkel 8-3.
Het koppel Van Berkel en
Yanick Pongers zette met
6-0 het duo Michael Cruz
en Anh Thien Bui opzij. 
Pool4Kidz Woensel bezet
met zes punten de tweede plaats. Eerste
koploper is Hague 5 vier dat met 7-0 de
maximale score bereikte.

Thurston Evolution – 
De Stichting 5-2
De gasten van SPC Capelle trokken

twee keer aan het langste eind. Bij het
9-ball eindigde Yiu-Fai Cheung tegen
Erik Maranus in 5-8. Ook het koppel
ging dankzij David Uljee en teamleider
Ivan Labrovic naar de bezoekers. Zij
versloegen Huidji See en Cheung met
1-5.

Mika van Berkel. Foto: Jan Rosmulder. 

Libre 5e klasse district Berkel en Slinge

Henk Kwerreveld kampioen bij Pot
in Groenlo

Met acht punten na vijf partijen mocht
Henk Kwerreveld zich laten huldigen als
winnaar van de districtsfinale Berkel en
Slinge in het libre vijfde klasse. In hotel-
café-biljartcentrum Pot had vereniging
BC Ivoor Groenlo de organisatie in han-

den. Runner-up Erik
Holthausen eindigde
met zeven punten. Er
werd weliswaar met
interval gespeeld en
hij realiseerde met
1.25 het beste alge-
meen moyenne. De
eer voor de hoogste
serie van elf caram-
boles moest hij delen
met Cor Zorn. 
Marga Heutinck
zorgde dankzij 1.85
voor het beste partij-
gemiddelde. 
De gewestelijke eind-
strijd is 13 tot en met
15 oktober bij De
Olde Mölle in Nee-
de.Vlnr: Erik Holthausen, Henk Kwerreveld en Renate Karssen-

berg. Foto: Petra Pot 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Kwerreveld Ons Huis 8 1.02 8
2. Erik Holthausen De Olde Mölle 7 1.25 11
3. Renate Karssenberg BC Bousema 6 0.78 5
4. Marga Heutinck 't Heukske 5 1.17 6
5. Cor Zorn Ons Huis 2 0.94 11
6. Willem Veenstra Ons Huis 2 0.80 7

Libre 5e klasse district Kempenland

Maarten van Gompel 
met maximale score
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Maarten van Gompel De Koster 14 1.29 9
2. Piet van de Pasch NAS 10 1.21 11
3. Janus van Poppel Nooit Volleerd 8 1.02 10
4. Maria Blom Combi '95 8 0.97 6
5. Vincent van de Loo 't Vrijthof 6 1.10 8
6. Maria van Hoof De Zwaan 4 0.97 8
7. Frans Veron De Hangijzers 4 0.90 6
8. Riek Willems De Zwaan 2 0.85 4

2e klasse driebanden klein Dordrecht

Jan van Tricht
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Trigt Merwehof 8 0.446 4
2. Arie Huisman Carambole 8 0.429 4
3. Leo Lievaart Spatje 4 0.452 6
4. Guiseppe di Spirito Carambole 4 0.390 4
5. Wim Kok HZO 4 0.292 4
6. Graddie Berry Merwehof 2 0.293 6
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