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NK driebanden Diamond klasse voor dames bij De Eekhoorn

Wie kan Therese van haar 
tiende nationale titel afhouden?

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

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

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten
dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

€

Zie ook de achterpagina

GRATIS
MEENEMEN

Lees verder op pagina 3

Zie artikel op pagina 11

KNBB

MASTERS
2018

11 tot en met 14 januari
Den Durpsherd Berlicum

Voor het NK dames driebanden, dat van 10 tot en met 12 november voor
de zevende keer bij De Eekhoor n in Oosterhout wordt gehouden, staat
titelverdedigster Therese Klompenhouwer weer als torenhoge favoriete
genoteerd. De vraag is dus, wie de Nijkerkse van haar tiende titel kan
afhouden.

Therese Klompenhouwer. Foto: Ton Smilde
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Het volgende
nummer 

verschijnt
29 november

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 22 november

Wil Janssen zoekt metselaars en timmerlieden 1 + 2

Man op Maat: 
uitzendbureau voor de bouw

Wil Janssen begon in 1972 met zijn ac-
tiviteiten in de regio Groesbeek. Speci-
aliteit is nu het uitzenden van mensen
op uurbasis. Het uitzendbureau zorgt
voor vakmensen met de juiste instelling
en motivatie, op de juiste werkplek.
Man op Maat draait goed maar onder-
vindt momenteel probleem om goede
bouwvakkers te vinden. Er is een tekort
aan metselaars en timmerlieden en dat
levert hinder op voor uitzendbureau en
bouwbedrijven. 

Wil Janssen 
als biljarter
Vooral in de drieban-
denwereld is Wil
Janssen een bekende
speler. Hij biljart al
vanaf zijn achtste
jaar. Ze hadden
vroeger een café
thuis en wel Otten-
hoff in Groesbeek.
Janssen speelt met
zijn neef Frans Jans-
sen, Twan Schoofs
en Henk Bons bij ver-
eniging DLS in de B1
klasse bij café Oo-
men, eveneens in
Groesbeek. In poule
één van de eerste
divisie heeft hij met
team Man op Maat/
't Caves zijn thuisba-
sis in Wintelre bij
Golf & Recreatiepark
't Caves. 
Ploeggenoten daar
niemand minder dan

Jef Philipoom, Raymond Ceulemans en
Leslie Menheer. Met Menheer komt
Janssen ook uit op het hoogste niveau in
België en wel bij Eeklose BC. 

Contactgegevens 
Uitzendbureau Man op Maat BV
Sint Apolloniastraat 2E
6002 BE Weert
Telefoon: 0495-820230
Email: info@manopmaat.nl

Wil Janssen houdt zich met zijn uitzendbureau Man op
Maat voor 95% bezig met het uitzenden van vakmen-
sen op maat in de bouw. Dit betreft een breed terrein
en men is vooral actief in Zuid-Nederland. Man op
Maat bemiddelt voor onder nemers die tijdelijk een
personeelstekort hebben. 

Wil Janssen in actie voor Man op Maat/'t Caves. 
Foto: Paul Brekelmans 

Speler van vereniging Mekkelholt, district Twente

Jasper Zwier op 25 september 25 jaar 
en tevens 25 jaar lid van de KNBB

zichzelf neergezet
om die contacten zo-
wel goed te onder-
houden en ermee
om te gaan. 
Tevens is zijn aan-
dacht voor het biljar-
ten niet zo scherp als
bij zijn vader. Jasper
heeft namelijk nog
een grote hobby en
dat is trompet spe-
len. Dit doet hij bij
de Show Marching
Band EVC te Ensche-
de. Hoewel deze
hobby ervoor zorgt
dat Jasper samen
met de band ook met
regelmaat in het bui-
tenland vertoeft, blijft
hij de biljartsport ze-
ker trouw. Ook om-
dat het van kinds-
been af met de pap-
lepel is ingegeven en
zeker niet op een
dwingende manier.
Jasper heeft altijd
zelf mogen beslissen
of hij ermee wilde
starten en doorgaan,
aldus zijn vader. En
juist door deze hou-
ding, mede door het
zien van de ‘liefde’
voor het biljartspel
van zijn vader, is Jas-
per nog steeds be-

gaan met deze sport en speelt naar har-
telust zijn wedstrijdjes in de C3 en zo
nu en dan deelname aan een persoon-
lijk kampioenschap.
Tevens kan hij alleen maar beamen dat
het door menig jongere als een saaie
‘oude mannen’ sport wordt gezien en,
hoewel hij in een team zit met bijna al-
leen maar ‘ouwe mannen’, moedigt hij
altijd jongeren aan om de keu ter hand
te nemen en toch een balletje te gaan
spelen.
Je leert er veel van: concentratie, reke-
nen, geduld en beleefdheid.
Daarbij leer je ook jezelf kennen, want
je moet er toch mee leren omgaan om
bijvoorbeeld tegen je verlies te kunnen.
Al met al een mooie sport in de ontwik-
keling van een jongeman, zouden we
tenslotte kunnen concluderen.

Een mijlpaal in de geschiedenis van Huize Zwier, eet-
café ’t Mekkelholt, het district T wente en de KNBB.
Uniek om mee te maken dat lid Jasper Zwier op 25
september 25 jaar geworden is en tevens 25 jaar lid is
van biljartclub Mekkelholt en zodoende ook van de
KNBB. Hij is dan ook de eerste in Nederland die dit
kan zeggen.

De grote drijfveer hierachter was de va-
der van Jasper, namelijk Anton Zwier
(zelf een begenadigd speler). Hij had
bij de geboorte van zijn zoon een
wens, namelijk dat zijn zoon vanaf de
geboorte lid zou worden van de mu-
ziekvereniging en/of actief lid van de
KNBB. Aangezien lid worden van de
muziekvereniging wat voeten in aarde
had, concentreerde Anton zich verder
op de KNBB en hier werd Jasper dan
ook ingeschreven op 25 september
1992. Anton Zwier wilde perse dat hij
ingeschreven zou staan als actief lid,
waarop de reactie was dat hij dan wel
het ‘volle pond’ moest betalen wat de
contributie betrof, en dit was precies
wat vader Zwier dan ook wilde.
Anton had nog geprobeerd om voor
Jasper een speciaal bondsnummer te
krijgen, namelijk zijn geboortedatum
(250992) maar dit kon helaas toen niet
bij de KNBB, wat hij nog steeds erg spij-
tig vindt. Overigens biljartte de vader
van Anton, opa van Jasper, toen zelf
ook en hij maakte een kleine tweedelige
keu voor zijn kleinzoon. Drie generaties
aan de biljarttafel dus. 

Biljarten en trompet spelen
Gedurende zijn jeugd is Jasper meer-
malen meegeweest om het biljartspel te
aanschouwen wanneer zijn vader hetzij
in de competitie speelde of aan een
kampioenschap deelnam. Zelf is hij in
zijn jeugdjaren dan wel met pa meege-
gaan om het biljarten onder de knie te
krijgen. Vanaf zijn 12e ging hij regel-
matig met pa aan tafel staan om de
kunst in het biljarten te verfijnen. Dat het
bij Jasper niet zo vlotjes ging als bij zijn
vader, had er vooral mee te maken
doordat bij Jasper de aandoeningen
ADD en PDDNOS werden geconsta-
teerd. Jasper had en heeft nog altijd
moeite met de concentratie en de vele
prikkels die rondom het biljarten optre-
den en het hierdoor nog drukker in zijn
hoofd is. De PDDNOS zorgt ervoor dat
het met de sociale contacten soms wat
moeizamer kan verlopen. Door in de
competitie te spelen vanaf zijn 16e
heeft hij echter wel een manier voor

Vlnr: Jasper en Anton Zwier

Simonis Biljartlakens NK libre groot ereklasse

Gebroeders Jong spelen de hoofdrol 
bij De Hazelaar in Rosmalen

Met een prachtige finale tussen de broers Jordy en Ferr y Jong werd bij de
Hazelaar in Rosmalen het NK Simonis Biljartlakens libre groot afgesloten.
Een echte promotie voor het klassieke spel en de biljar tsport in het alge-
meen. De 20 jarige Jordy versloeg zijn twee jaar oudere broer in twee
beurten met 400-52.

De gebroeders Jong. Foto Paul Brekelmans

In een toernooi, met een buitengewoon
hoog niveau werd Ferry winnaar in
poule A. Jordy bleek in poule B de
beste. Jordy trof in de kruisfinales Hans
Klok op zijn weg. Hij schakelde deze
met 400-237 in één beurt uit. Voor Fer-
ry meldde zich Gert-Jan Veldhuizen, die
eveneens in één omloop met 400-21
naar de kleedkamer werd verwezen.
De finale tussen de twee broers werd
een hoogstandje, waar het publiek in
volle teugen van kon genieten. Beiden
sloten het toernooi af met een ge-
middelde van ver boven de 100.00.
Hans Klok speelde twee partijen in één

beurt uit. Ferry Jong, Wiel van Gemert,
Jordy Jong, Gert-Jan Veldhuizen en
René Tull deden dat éénmaal.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy    HS
1. Jordy Jong Horna 10 125.50 400
2. Ferry Jong Horna 7 127.30 400
3. Gert-Jan Veldhuizen BV Gelre 4 122.75 400
4. Hans Klok De veemarkt 4 99.86 400
5. Sam van Etten Horna 4 117.42 397
6. René Tull BIOS 4 97.00 400
7. Micha van Bochem Kaketoe ’80 4 79.45 315
8. Demi Pattiruhu De Ram 4 57.78 398
9. Wiel van Gemert The City Dibo 3 103.55 400

10. Patrick Janssen Wilhelmina 2 56.41 296

mailto:info@manopmaat.nl
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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:

Biljartbril voor een beter gemiddelde

Derks Optiek & Hoortechniek 
in Druten
Derks Optiek & Hoortechniek is opgericht door Patrick en Trudie Derks
op 16 september 1998. Patrick was werkzaam bij de Koninklijke
marine als technisch specialist op een onderzeeboot, Trudie werkte als
kraamverzorgster in het Land van Maas & Waal. Na de marine is hij
begonnen aan de opleiding voor opticien, contactlensspecialist en prak-
tische optometrie binoculair. 

Patrick Derks werkte in verschillende drukke optiekzaken en deed dat met erg
veel toewijding en plezier. Het vak is volgens eigen zeggen een leuke mix tussen
techniek, anatomie en omgang met verschillende mensen. Na een aantal jaren
bedrijfsleider geweest te zijn, begon het te kriebelen om een eigen optiekzaak te
beginnen. Na een flinke voorbereiding en contact met de juiste mensen werd de
geboorteplaats van Patrick’s vader, Druten, gekozen voor hun zaak. Dit bleek
een succes en al snel kon Patrick dat werk niet meer alleen aan. Daarom kwam
zijn vrouw Trudie ook in de zaak werken en gaf haar baan als kraamverzorgster
op. Dat bleek een perfecte match te zijn: Patrick met zijn vakkennis en gevoel
voor techniek en Trudie met haar inzicht en gevoel voor mode en kleuren zorg-
den er voor dat het steeds drukker werd in het bedrijf. Het gevolg daarvan was
dat er meer personeel  bij moest komen. Derks Optiek & Hoortechniek is sinds
1998 een erkend leerbedrijf en heeft inmiddels een team van acht medewerkers.

Biljartbril
Op een gegeven moment kwam er een gelegenheid dat Patrick Derks een keer-
tje met zijn vader naar een biljarttoernooi ging kijken. Hij constateerde met eigen
ogen hoe een aantal biljarters problemen ondervond met hun bestaande bril.
Patrick dacht: dat moet toch beter kunnen. Na een aantal proefbrillen gemaakt
te hebben en zelf ook aan het biljarten te zijn gegaan, heeft hij een geheel eigen
meet- en testmethode ontwikkeld. Speciaal voor biljartbrillen, zodat de biljarter
een ontspannen zicht heeft op de gewenste speelafstand. Na deze speciale oog-
meting, die ongeveer één uur duurt, wordt de “biljarttafel” gedekt en komen de
biljartballen op verschillende afstanden te liggen. Dan krijgt de biljarter een
proefbril op, zodat hij/zij direct kan zien hoe perfect het zicht wordt. Als de spe-
ler dan overtuigd is van het scherpe zicht, worden er diverse monturen bijge-
haald. Biljartbrillen van Derks Optiek & Hoortechniek zijn altijd voorzien van spe-
ciale kunststofglazen. Deze worden door Patrick zelf geslepen en afgemonteerd,
daardoor zijn in principe alle vormen mogelijk. De Derks Optiek biljartbril is een
maatwerkproduct waar een 100% tevredenheidgarantie op van toepassing is.
Dus niet goed geld terug! Wanneer u recht heeft op een vergoeding voor een bril
bij uw zorgverzekeraar, zal Derks Optiek & Hoortechniek dit voor u regelen.

Wilt u ook een hoger gemiddelde en ontspannen zicht ? Maak dan een afspraak
bij Derks Optiek & Hoortechniek, Markt 1D in Druten, telefoon 0487-511630. 

Sponsor van vereniging De Doorkijk
Patrick Derks is zeer begaan met de biljartsport en  is tevens een subsponsor ge-
worden van biljartvereniging De Doorkijk. Vereniging De Doorkijk is gevestigd
aan Langstuk 2 te Druten. Men kan nog meer leden biljartplezier geven. Kom een
keer kijken, wellicht wil je ook wel mee gaan doen. Er is altijd wel een bestuurs-
lid aanwezig of bel secretaris Wim Mooren voor een afspraak. Telefoon 0487-
512267 of 06-22346559.

Wie kan Therese van haar 
tiende nationale titel afhouden?
Vervolg van de voorpagina

Klompenhouwer kijkt zelf al uit naar het
toernooi: “Het is een mooie locatie, per-
fect materiaal, er is een geweldige sfeer
en het zijn spontane en vriendelijke
mensen. Ik zie voor mezelf een grote
kans om de tiende titel binnen te halen,
hoewel ik op mijn hoede moet zijn. In
de knock-out fase kan een slecht mo-
ment fataal zijn.”
Ze denkt zelf wel, dat de grote kloof die
er tussen haar en de overige Neder-
landse dames is in de nabije toekomst
kleiner kan worden. “Er zijn meiden bij
die de laatste tijd erg in opkomst zijn.
Kijk maar eens naar Daisy Werdekker,
Monique Wilkowski, Mirjam Pruim-
Emmens en niet te vergeten Andrea Hof-
man. Daarbij is er ook nog steeds
Karina Jetten, waartegen ik menige
finalepartij heb gespeeld. De onlangs
ingevoerde talentonwikkeling door de
sectie driebanden is toe te juichen.
Maar met alleen het volgen van de in-
structie kom je er niet. Je moet er in in-
vesteren, trainen, trainen en nog eens
trainen. Zelf heb ik in het verleden be-
sloten mijn baan op te zeggen om me
volledig op het biljarten te storten. Zo
kon ik twintig uur per week trainen, het
komt beslist niet vanzelf aanwaaien.
Dat was wel een moeilijke tijd, maar
daar pluk ik nu de vruchten van. Na-
tuurlijk begrijp ik goed dat niet iedereen
die mogelijkheden heeft.”
Over de invoering van een A-klasse

naast de Diamond klasse kan Klompen-
houwer nog weinig zeggen, ze wacht
liever eerst de ontwikkelingen af. Toch
geeft ze er de voorkeur aan om ver-
deeld over het land voorwedstrijden te
organiseren en met een groep van acht
volgens het AVE systeem de finale te
spelen.

Programma en partijlengte
Op vrijdagochtend 10 november om
11.00 uur gaat het evenement van start
met de kwalificatieronden. Hiervoor
zijn 20 dames ingedeeld in vijf poules.
Tijdens deze kwalificatie is de partij-
lengte 20 caramboles. De nummers één
en twee van elke poule plaatsen zich
voor het hoofdtoernooi. Voor het hoofd-
toernooi zijn Therese Klompenhouwer,
Karina Jetten, Mirjam Pruim-Emmens,
Daisy Werdekker, Monique Wilkowski
en Monique van Exter op basis van hun
eerdere prestaties automatisch ge-
plaatst. Met totaal zestien deelneem-
sters, ingedeeld in vier poules, vangt op
zaterdag 11 november het hoofdtoer-
nooi aan. De partijlengte is dan 25 ca-
ramboles. De beste twee van deze pou-
les, dus acht speelsters, gaan door naar
de knock-out fase. In deze knock-out
fase is het aantal te maken caramboles
bepaald op 30. Over het gehele toer-
nooi is er een beurtenlimiet ingesteld
van twee keer het aantal te maken ca-
ramboles. Zondag 12 november begin-
nen de kwartfinales om 11.00 uur, om
13.30 uur gevolgd door de halve eind-
strijd. De finale staat voor 16.00 uur op
het programma.

Libre overgangsklasse 3-5 november

Nationale voorronde bij 
Van Tienen in Tegelen
Op drie biljarts wordt op vrijdag 3 no-
vember om 19.00 uur begonnen met de
nationale voorronde libre overgangs-
klasse. Op zaterdag en zondag is de
aanvang 11.00 uur. Moyennes van
20.00 tot 35.00 en partijlengte twee-
honderdvijftig caramboles. Plaats van
handeling is café-biljartzaal Van Tienen
aan Kaldenkerkerweg 19 in Tegelen.
Naam Vereniging
1. Sjeng Burhenne BC Tegelen
2. Ferry Janssens ABC ’t Töpke
3. Jan Liebregts Mark_Us
4. Johan Martens Dubac
5. Maurice Sangen BC Maarland
6. Wim Strik De Maasoever
7. Marco Wolfs KOT '50

4 en 5 november in Warmenhuizen

NK libre klein 
tweede klasse jeugd
BC De Liefhebber organiseert op 4 en 5
november de nationale finale libre klein
tweede klasse jeugd. De partijen heb-
ben een lengte van 40 caramboles en
worden gespeeld aan de Oude Wal 25
in Warmenhuizen. De tien deelnemers
zijn ingedeeld in twee poules van vijf.
Op zaterdag 4 november start men om
12.00 uur, terwijl zondag om 11.00
uur het startsein wordt gegeven. 

Deelnemers poule A
Naam Vereniging Moy
Merijn van Nispen SVW 1.09
Sharon Radings SVW 1.00
Daphne Klappe Kamper BC 0.95
Mike Fens Amorti 0.89
Maarten Mosch De Liefhebber 0.84
Deelnemers poule B
Naam Vereniging Moy
Rick Wit Horna 1.07
Max Eggenkamp De Hazelaar 1.00
Tycho Schoofs ABC ’t Töpke 0.94
Cees Kok Horna 0.90
Rik Kolorz ABC ’t Töpke 0.81

Nederlandse Golfbiljart Bond
Persoonlijke Nederlandse Golfbiljart Kampioenschappen 2017
Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 3 november

Zaterdag 4 november

Zondag 5 november

Vrijdag 10 november

Zaterdag 11 november

Zondag 12 november

Voorrondes Veteranen klasse 
en Oude Gloriën

Voorrondes Hoge en Lage reeks 
en Algemene klasse

Rechtstreekse Koppelklasse, 
Voorrondes Jeugd en Dames

Open drietal toernooi

Voorrondes Hoge en Lage reeks 
en Algemene klasse

Finaledag en prijsuitreiking

Aanvang 19.00 uur en 20.30 uur

Aanvang 13.00 uur en 15.00 uur

Aanvang 13.00 uur en 15.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Aanvang 13.00 uur en 15.00 uur

Aanvang vanaf 14.00 uur in 
diverse tijdsblokken

Alle wedstrijden vinden plaats in Café- Zaal De Harmonie, Wallenstraat 7
6019 BC Wessem telefoon; 0475 562810

Parkeren is ook mogelijk op het van Horneplein

Gespeeld wordt op 8 verwarmde 
Verhoeven Magic Black Star golfbiljarts

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
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Libre 3e klasse jeugd bij HBC in Hoogeveen

Dante Dekkers namens JBCW 
uit Waalwijk nationaal kampioen

NK 1e klasse libre groot en topklasse libre klein jeugd

Titels voor Martijn Egbers en 
Jeffrey van Heesch

In het weekend van 6 tot en met 8 okto-
ber werden er bij JBV Amorti in Zeven-
bergen twee nationale finales gespeeld.
Op de matchtafel ging het om het NK
Simonis Biljartlakens libre groot eerste
klasse en op het klein biljart om het NK
topklasse libre jeugd. Bij het libre groot
gingen voor de latere kampioen Martijn
Egbers de tweede en derde partij verlo-
ren. Hierdoor bezette Egbers na drie
ronden slechts de zesde plaats. De bil-
jarter van Rembrandt liet vanaf toen
geen steek meer vallen. Bij het ingaan
van de finaleronde maakten Egbers, Ro-
bert Prakke en Marco van Dopperen
nog kans op de titel. Met twee punten
voorsprong had Van Dopperen de beste
papieren. Tegen Egbers was remise
voor hem voldoende. Prakke won van
Pieter van der Geest en kwam op tien
punten. In een zenuwslopend duel bleek
Egbers tegen Van Dopperen over de
langste adem te beschikken. Drie spe-
lers dus op tien punten. Met het beste
algemeen gemiddelde kon Martijn
Egbers als Nederlands kampioen wor-
den gehuldigd.

Topklasse libre jeugd
Jeffrey van Heesch nam op de eerste
speeldag met overwinningen op Roy
Reutelingsperger, Piet Kok en Nick Du-

dink al een voorschot op de eindover-
winning. In zijn kielzog volgde Leon
Dudink, zodat de heren in de laatste
ronde tegenover elkaar stonden, met
beiden zes punten. Het werd een finale
om de vingers bij af te likken. In zes
beurten kon Van Heesch een eveneens
goed spelende Dudink van zich af hou-
den. Met de 250-232 overwinning had
Jeffrey van Heesch de nationale titel op
zak.

Eindstand libre groot 
eerste klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Martijn Egbers Rembrandt 10 75.16 300
2. Robert Prakke Centrum ‘47 10 63.13 300
3. Marco van Dopperen Nieuwegein 10 46.59 298
4. Pieter van der Geest BC Schagen 6 59.76 286
5. Peter de Bree Kwadendamme 6 50.18 253
6. Danny Walhout Kwadendamme 6 39.25 300
7. Roland Deelen VIOS 4 47.37 243
8. Sven Nabuurs Moira 4 28.38 288

Eindstand topklasse libre 
klein jeugd
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jeffrey van Heesh ABC ’t Töpke 8 27.07 180
2. Leon Dudink Horna 6 20.45 216
3. Nick Dudink Horna 4 9.89 97
4. Piet Kok Horna 1 8.66    75
5. Roy Reutelingsperger Inaborg 1 7.76 34

Het gecombineerde erepodium in Zevenbergen op de foto vereeuwigd door
Walter van Dongen

Er werd gestart met twee poules van vijf
spelers, die volgens het systeem De
Bruijn tegen elkaar duelleerden. In pou-
le A eindigden Dennis Schrijver en Bart
van de Valk als nummers één en twee.
Dante Dekkers en Dylan Biemans verza-
melden in poule B eveneens respectie-
velijk acht en zes punten. In de kruis-
finales won Schrijver met 30-24 na 34
beurten van Biemans. Van de Valk ging
met 17-30 (38) onderuit tegen Dekkers.
Twee deelnemers van BC Zeeland dus
in de strijd om de derde plaats. Met vier
caramboles verschil won Bart van de

Valk. De finale tussen
Dante Dekkers en
Dennis Schrijver
duurde slechts 26
pogingen en Dek-
kers won met 30-22.
Alle spelers realiseer-
den een moyenne
dat hoger bleek dan
het aanvangsgemid-
delde. Het toernooi-
moyenne was 0.53.
Het beste gemiddel-
de en de hoogste se-
rie werden behaald
door kampioen Dan-
te Dekkers (resp.
0.89 en 7). Ook het
hoogste moyenne in
een gewonnen partij
werd door Dekkers
gescoord: 1.30. Al
met al kan worden
teruggekeken op een
leuk toernooi, waar-
in de jeugdige deel-
nemers lieten zien
dat zij genieten van
het biljarten en fana-

tiek met hun sport bezig zijn. Ook werd
het resultaat duidelijk van de lessen, die
zij van hun trainers hebben gekregen.
Naam Leeftijd Vereniging Gem HS
1. Dante Dekkers 12 JBCW 0.89 7
2. Dennis Schrijver 18 De Liefhebber 0.82 6
3. Bart van de Valk 14 BC Zeeland 0.58 4
4. Dylan Biemans 10 BC Zeeland 0.53 6
5. Danick Kortsmit 11 JBV Amorti 0.61 5
6. Lukas Emons 12 BC Zeeland 0.38 4
7. Djami Theunis 14 BC Zeeland 0.52 4
8. Thijs Meulepas 12 BC Zeeland 0.41 5
9. Sebas Lenting 8 EGB 0.34 4
10. Dennis Klappe 11 KBC 1911 0.42 3

Het Nederlands kampioenschap libre klein derde klas-
se jeugd werd op zaterdag 7 en zondag 8 oktober ge-
organiseerd bij HBC in Hoogeveen. Er waren tien deel-
nemers in de leeftijd van acht tot en met achttien jaar.
Liefst vijf spelers kwamen van BC Zeeland dat café-
zaal 't Oventje in Zeeland (N-Br) als speellokaal heeft.
De moyennegrenzen van de klasse waren 0.40 – 0.80
en iedereen mocht dertig caramboles maken. De titel
ging uiteindelijk naar Dante Dekkers van vereniging
JBCW uit Waalwijk. 

Vlnr: Dennis Schrijver, Dante Dekkers en Bart van de Valk.
Foto: Chris van der Straat

Logeplaatsen 
KNBB JUMBO Masters 2018
Voor de KNBB JUMBO Masters 2018, die van 11 tot en met 14 januari in
Berlicum worden gehouden, zijn weer een beperkt aantal logeplaatsen beschik-
baar. De logeplaatsen kosten 25 euro per dag en 75 euro voor vier dagen.
Reserveren kan, tot deze zijn volgeboekt, via duoprint@planet.nl

Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de toegang voor de tribuneplaatsen gratis.
Voor de finaledag op zondag is de toegangsprijs 10 euro, dan worden de halve
finales en finale gespeeld. Ook hiervoor zijn vooraf kaarten te bestellen.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden La Baule kozoom.com 23-29 okt
WK driebanden Bolivia kozoom.com 8-12 nov
NK driebanden groot dames Eekhoorn kozoom.com 11-12 nov
Eurotour men Treviso kozoom.com 16-18 nov
Lausanne Billiard Masters driebanden kozoom.com 17-19 nov
Eurotour women Treviso kozoom.com 18-19 nov
NK 47/2 ereklasse Rumpt kozoom.com 18-19 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 3-9 dec

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

Finale 3e klasse libre Rotterdam

Rien de La Rie 
als kampioen 
gehuldigd
Naam Vereniging Pnt Moy HS
Rien de La Rie Hofplein 12 2.74 15
Dick van den Bosch Hoogvliet 10 2.25 27
Peter van Rumpt Hoogvliet 9 2.56 16
Rien Vrijdag Ommoord 8 2.19 13
Lex Fok Schollevaar 6 2.14 25
Ant. Louis-Felipe Vriendenkring 5 2.28 13
Gerard Vermeulen Ommoord 4 1.80 12
Joop den Braber Rietlander 2 1.91 12

Districtsfinale 4e klasse libre West-Brabant

Volle bak voor Chris Dusink bij De Ram
Tijdens de districts-
finale vierde klasse
libre van West-Bra-
bant was Chris Du-
sink oppermachtig.
Bij cafe De Ram in
Roosendaal won de
biljarter van De Bab-
belaars al zijn partij-
en en verzamelde
daarmee het maxi-
male aantal van
veertien wedstrijd-
punten. Jos van Dar-
tel bleef met tien pun-
ten op gepaste af-
stand. Van Dartel
speelde met een ge-
middelde van 3.92
wel de beste partij
van het toernooi. De
hoogste serie van veertien werd be-
haald door Richard Nuyten.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Chris Dusink De Babbelaars 14 1.79 11
2. Jos van Dartel De Kastanje 10 2.26 11

Naam Vereniging Pnt Moy HS
3. Marcel van Tienen De Babbelaars 8 1.68 11
4. Piet de Jong NGG 6 1.96 12
5. Richard Nuyten OTK 6 1.57 14
6. Rick Tak OBC 6 1.38 10
7. Kevin Schot SVW 4 1.59 10
8. Arjen van de Sande De Ram 2 1.49 12

Rien de La Rie

Vlnr: Jos van Dartel, Chris Dusink en Marcel van Tienen.
Foto: Peter van Dongen

mailto:duoprint@planet.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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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

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

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

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

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

http://www.debiljartmakers.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
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Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende prestaties teams Sportrust
Speelronde 2
Sportrust – Sportrust 2: 6-2. Bij Sportrust
2 kon alleen Gerard Vooijs voor partij-
winst zorgen. BVM Apollo – Gasthoeve
Adrichem Beverwijk: 0-8. Ton Hollen-
berg maakte voor de bezoekers een se-
rie van acht.

Speelronde 3
A3 BC 2 – Sportrust 2: 2-6. Paul Swa-
nenburg, Gerard Vooijs en Hennie Flip-
po wonnen voor Sportrust. EDO ’83 –
BVM Apollo: 4-4. Voor de bezoekers
hielden Bert de Ridder en Anton van
Beek de zaak in evenwicht. Sportrust –
Vriendenkring 1: 4-4. Met 0.694 speel-
de Harry Versteege de beste partij.

Speelronde 4
Sportrust 2 – Vriendenkring/Cafe
Tapuit: 4-4. Ron van Leeuwen en Paul
Zwanenburg wonnen hun partij voor
Sportrust. BVM Apollo – Sportrust: 4-4.
Joop Hofland en Ron van Onselen pak-
ten punten voor de bezoekers.

Speelronde 5
Push And Win – Sportrust 2: 8-0. Sport-
rust – Het Koetshuys 3: 3-5. Voor de
thuisclub won Ramon Rozenhart zijn
partij, terwijl Ricahard van Schie gelijk
speelde. Vriendenkring/Cafe Tapuit –
BVM Apollo: 2-6. Remco Snel speelde
in 35 pogingen naar winst.

Derde divisie driebanden poule 7

Drie teams met zeven uit vijf 
aan de leiding
Voegersbedrijf W. Smetsers – De Band-
stoters 2-6. Bij de gasten produceerde
kopman Bahadir Ozturk een serie van
acht. La Plaza Hoensbroek 2 – Vanme-
lis.nl 8-0. Hub Vereggen reikte tot 30 uit
33. Boers & Rosenboom – De Band-
stoters 6-2. Roger Dahmen zette 1.000
in de boeken. Voegersbedrijf W. Smet-
sers – DAB 6-2. Piet Smits gaf met
0.882 het goede voorbeeld. Vanme-
lis.nl – BC Tegelen 2 4-4. Eerste man
Christian Steenbakkers had een hoogste

reeks van acht. NAS/Outlet DHZ Val-
kenswaard – De Bandstoters 2-6. Frank
Gielen 0.535 verloor tegen de 0.892
van Bjorn Schaeken. Jan Verbruggen
maakte een serie van zeven. Na vijf
speelronden is het team van De Band-
stoters met zeven punten tweede op de
ranglijst. Met hetzelfde puntentotaal
voert VB2/Teleng Schilderwerken de
ranglijst aan. Ook Bonanza heeft zeven
punten zodat de verschillen in deze
poule gering zijn. 

Libre 4e klasse 10-12 november

Gewestelijke eindstrijd ZN 2 in Duizel
Vereniging Dubac organiseert deze
finale in De Smis aan Smitseind 33a te
Duizel. Moyennegrens 1.20 tot 1.70 en
aantal caramboles 55. Aanvang vrij-
dag 10 november 19.00 uur en in het
weekeinde beide dagen 11.00 uur. 
Naam Vereniging                  Gem
1. Harrie van Rooij Combi '95 1.88

Naam Vereniging                  Gem
2. Ad de Lepper De Kraanvogel 1.84
3. Hans Heijenrath Niet Klossen 1.71
4. Michel de Gelder Amstenrade 1.71
5. Rob Strijbosch De Jordaan 1.62 
6. Nicole Klomp Ös Kruuspunt 1.55
7. Frank Tonnard Metropole ’99 1.51
8. Ron Gillissen La Berceuse 1.32

Eerste divisie driebanden poule 1

Jan Brock Amusement stijgt 
naar derde plaats  

Na vijf speelronden bezet Jan Brock
Amusement de derde positie. De laatste
twee duels leverden 8-0 winst op voor
de formatie van 't Vossenhol te Daarler-
veen. Koploper Aardexpress heeft ne-
gen punten en de Eekhoorn twee acht
punten. Jef Philipoom zette namens Man
op Maat/ 't Caves met moyenne 2.352
een nieuw seizoenrecord neer. 

Speelronde 2 
De Eekhoorn 2 – DKM Tools 8-0. In de-
ze lokaalderby in Oosterhout bleven al-
le vier winnaars onder de 35 beurten.
Roland Uijtdewillegen 1.538, Eddy
Willems 1.290, Cris Tellekamp 1.250
en Joey de Kok 1.093 zorgden voor
een teammoyenne van 1.282. Sprundel
BoKo – Land Transport 8-0. Serg Dia-
nov verzamelde de 35 caramboles al
na 18 beurten en dat leverde gemiddel-
de van 1.944 op tegen de 1.388 van
Albert Kooistra. Rinie Boeren zette
1.250 in de boeken. Post Luchtkanalen
– Man op Maat/'t Caves 2-6. Ronny
Daniëls stond met 35-31 voor tegen
Raymond Ceulemans toen de bezoeker
een slotserie van negen produceerde.
Henk Habraken verloor met 1.147 te-
gen de 1.176 van Jef Philipoom. 

Speelronde 3
DKM Tools – N-Surance/De Hoog 8-0.
Wiljan van den Heuvel 1.296 en Jack
Wijnen 1.212 gaven het goede voor-
beeld. Land Transport – Jan Brock Amu-
sement 6-2. Thuisspeler Albert Kooistra
behaalde 1.129. Beekman HPL – Man
op Maat/'t Caves 6-2. In Haarlem
bracht Leslie Menheer de Brabanders
dankzij 1.538 op voorsprong. Frans
van Schaik versloeg Raymond Ceule-
mans met twee caramboles verschil.
Constructor Staalbouw – De Eekhoorn 2
2-6. Kopman Roland Uijtdewillegen
bleek na 1.212 de beste. Post Luchtka-

nalen – Sprundel BoKo 6-2. Marc Celen
zette met 1.250 en serie van elf zijn
beste beentje voor. 

Speelronde 4
De Eekhoorn 2 – Land Transport 8-0.
Eddy Willems 1.379 en Henriek Hane-
graaf 1.029 bleken de besten. Kopman
Roland Uijtdewillegen realiseerde een
serie van tien. BC Arnhem – DKM Tools
8-0. Hans Jurgen Kühl zette 1.176 op
het scorebord. Jan Brock Amusement –
Post Luchtkanalen 8-0. Marcel Krikhaar
haalde het via 1.346. Beekman HPL –
Aardexpress 2-6. Frans van Schaik red-
de na 1.428 de eer. Harrie van de Ven
bleek bij de gasten goed voor 1.379.
Man op Maat/'t Caves – Sprundel Bo-
Ko 6-2. Leslie Meneer zette de thuis-
ploeg met 35 uit 29 op voorsprong.
Raymond Ceulemans opende met vier
en elf caramboles. Aan de finish had de
Belg nog altijd een fraai moyenne van
1.739 over. Jef Philipoom bleef daar
met 1.600 niet veel bij achter en dat be-
tekende de definitieve beslissing. 

Speelronde 5
DKM Tools – Beekman HPL 2-6. Jack
Wijnen redde de eer na serie van elf en
1.739. Marcel Scheffer 1.206 en San-
der Jonen 1.176 waren de besten bij
de bezoekers. Aardexpress – Man op
Maat/'t Caves 4-4. Tussen Ronny Linde-
mann en Jef Philipoom stond het na acht
beurten 9-6. Negen pogingen later had
Philipoom de partij op zak dankzij 23-
40 (17). Een seizoenrecord als ge-
middelde van 2.352 was de beloning
voor de Belg. René Wijnen ontsnapte
toen Wil Janssen zijn laatste carambole
in de klos speelde. Wijnen profiteerde
en scoorde zijn laatste punt en zag ver-
volgens Janssen de nastoot missen. Ru-
dy de Laet, serie van tien, behaalde
1.842 na 35 uit 19. Voor de bezoekers
kwam Raymond Ceulemans tot 1.600
en dat betekende het eerste verliespunt
voor de thuisploeg uit Uden. Verwon-
derlijk was dat niet want man op
Maat/'t Caves realiseerde een team-
moyenne van 1.363. Land Transport –
N-Surance/De Hoog 2-6. Vierde man
Peter van Mierlo gaf na 1.206 iedereen
het nakijken. BV Sprundel BoKo – Jan
Brock Amusement 0-8. Marcel Krikhaar
zette 1.400 op het scorebord. Post
Luchtkanalen – Eekhoorn 2 2-6. Bezoe-
ker Roland Uijtdewillegen zette 1.481
in de boeken na 40 uit 27. 

Jan Brock Amusement met vlnr: Dennis Hoogakker, Murat Gökmen, 
Gert-Jan Esvelt en Marcel Krikhaar. Foto: Jack Wijnen

Jef Philipoom. Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 2
Jean Paul de Kraker toont constante vorm
Speelronde 2
’t Tapperijke – Machielsen Fin. Adv.:
6-2. Ries Heeren bleek met 1.029 de
beste speler. ’t Steegje – Polka Print:
0-8. Jean Paul de Kraker was voor de
Zeeuw-Vlaamse gasten in 29 beurten uit
(1.206). Pearle Opticiens – Sprundel 3:
6-2. Dion Bergmans, Yves Welvaert en
Etienne van Damme zorgden voor thuis-
winst.

Speelronde 3
Polka Print – Teletronika: 2-6. Ondanks
het verlies van zijn team speelde Jean
Paul de Kraker via een serie van acht
weer in 29 beurten uit. Pearle Opticiens
2 – De Distel Biljarts: 4-4. Etienne van
Damme en Cor de Jonge verdienden de
punten voor de thuisploeg. Lynn-Somers
– ’t Tapperijke: 4-4. Bij de gasten had-
den Toon Hoefnagels en Ad Poppelaars
succes.

Speelronde 4
’t Tapperijke – Polka Print: 3-3. Met een
serie van negen en 1.029 op het bord
werd de show wederom door Jean Paul
de Kraker gestolen. Sprundel 3 – De
Distel Biljarts 2: 4-4. Jack Buijk onder-
scheidde zich met 0.909. ’t Steegje –
Pearle Opticiens: 6-2. Dion Bergmans
redde de eer voor de bezoekers. 

Speelronde 5
Polka Print – Treva: 6-2. Koen Saver te-
kende voor 1.166. Pearle Opticiens 2 –
Teletronica: 2-6. Alleen Eddie van Goe-
them won voor de gastheren. De Distel
Biljarts 2 – ’t Steegje: 4-4. John Brouwers
en Ad Terloo zorgden voor de thuispun-
ten. Stolting Advocatuur/De Laan –
’t Tapperijke: 4-4. Toon Hoefnagels liet
voor ’t Tapperijke 0.937 noteren. 

Jean Paul de Kraker

Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819
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Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

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

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)

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl • info@sijmbiljarts.nl

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
http://www.fellerbiljart.nl
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Jaap’s visie

®

November 2017

Beste biljartvrienden, 

Na 3 termijnen (12 jaar) zal ik tijdens
onze voorjaarsvergadering (mei 2018)
terugtreden als voorzitter van de KNBB
Vereniging Carambole. Statutair is dit
zo geregeld dus het kan niet anders.
Maar ik vind tevens dat er na zo’n lan-
ge periode als voorzitter ook nieuw
elan moet komen. Daarom wil ik via de-
ze rubriek kandidaten oproepen om
zich te melden voor deze mooie functie.
U kunt belangstelling melden bij onze
secretaris mevrouw Horneman (horne-
man57@gmail.com). 
Momenteel zijn wij weer bezig met on-
ze informele overlegronde voor onze
gewesten en districten en ook nu weer
komen zeer zinnige dingen tot ons. Wij
kunnen constateren dat er te veel ondui-
delijkheid heerst over ons streven naar
“open districtskampioenschappen”.
Daarom hebben wij besloten om een
flyer te maken waarin wij stap voor stap
uitleggen hoe districten hier invulling
aan kunnen geven. Deze flyer zullen wij
tijdens onze algemene ledenvergade-
ring van 18 november (in Wijchen) uit-
reiken. Tevens wordt het duidelijk dat er
steeds meer districten zijn die samen-
werken met buurdistricten ten behoeve
van de opzet van competities en kampi-
oenschappen. Deze initiatieven juichen
wij van harte toe en versterkt ons streven

om door middel van grensoverschrij-
dende kampioenschappen en/of com-
petities de wedstrijden uitdagender en
spannender te houden. Onze breedte-
sport commissie die momenteel haar
plannen presenteert, spreekt ook al over
district- overstijgende kampioenschap-
pen. De reden hiervan is gelegen in het
feit dat er veel districten zijn die be-
paalde klassen voor persoonlijke kam-
pioenschappen niet meer via voorwed-
strijden kunnen organiseren, vandaar
deze samenwerking. Johan Cruijff heeft
ooit gezegd “aan ieder nadeel zit ook
een voordeel” en zo kunnen wij dit ge-
beuren ook betitelen.  Want door
samenwerking kom je ook weer aan
nieuwe inzichten en die leiden tot een
provinciale wedstrijdcommissie die op
postcode alle wedstrijden in kan delen
om zo te werken naar provinciale kam-
pioenen, die vervolgens weer strijden
om de nationale titel. 
Belangrijk in deze is om van districten te
vernemen hoe die tegen een dergelijke
constructie aankijken. Wanneer deze
bereid zijn om met elkaar toe te werken
naar een provinciale organisatie, dan
kunnen de open provinciale kampioen-
schappen ingevoerd worden. De proef
in Brabant heeft bewezen dat dit tot suc-
ces kan leiden. 

Met sportieve biljartgroet, 
Jaap Labrujere

Garmt Kolhorn. Voorzitter KNBB 

KNBB officiële mededelingen

Vertrouwen in de toekomst

Deze titel zou over de KNBB kunnen
gaan, of beter nog, onze prachtige
sport en haar leden. En misschien is dat
ook wel zo, maar in dit geval is het de
titel van het regeerakkoord. Het ver-
scheen op 10 oktober, een dag voor het
Ledenberaad van het NOC-NSF. De in-
vloed van het NOC-NSF is groot werd
ter vergadering met een glimlach ge-
steld. Terwijl het Kabinet demissionair
was, kroop Nederland ‘op haar gemak’
uit het economisch dal, laaiden discus-
sies over de kwaliteit van de zorg en het
onderwijs weer op. Allemaal mooi en
aardig zo’n regeerakkoord of een
nieuw Kabinet, maar wat levert dat aan
perspectieven op voor de sport? Dus
snel maar eens bladeren 68 pagina’s
tekst en zo links en rechts ook nog wat
cijfers. 
Hoofdstuk 1 zet gelijk stevig in met haar
titel, ‘Investeren voor iedereen’. Na the-
ma’s als Justitie en Veiligheid, Zorg en
ook Cultuur volgt vanuit ons perspectief
de belangrijk paragraaf 1.6 ‘Sport’.
Het akkoord kiest voor een bemoedi-
gende formulering. ‘Samen met de
sportsector en gemeenten willen we de
sport in Nederland financieel en orga-
nisatorisch versterken. Sportbonden en
een bloeiend verenigingsleven hebben
hierin een centrale positie’. Dat is toch
een tekst waar niemand tegen zou kun-
nen zijn denk je dan. Vooral die tweede
zin raakt de kern, ‘Sportbonden en een
bloeiend verenigingsleven…’   Het gaat
om het woordje ‘en’. Niet de een of de
ander, maar beiden maken elkaar sterk.
Beiden dragen in gezamenlijkheid bij

aan de versterking van de sportsector in
het algemeen. Dat is de opgave, steeds
weer. En met een beetje Hollandse han-
delsgeest voeg ik er dan toch maar aan
toe dat het fijn zou zijn als het nieuwe
Kabinet dat ook financieel en organisa-
torisch zou willen ondersteunen.
De Kabinetsplannen lezend zijn er ze-
ker aanzetten. Of het voldoende is blijft
natuurlijk de vraag in een tijd waarin
het bewegingsonderwijs onder druk
staat, de torenhoge kosten in de zorg
de aandacht blijven opeisen en gelijk
wordt gesteld dat iedereen met gelijke
kansen moet kunnen participeren in de
samenleving. Is sport dan de sleutel?
Dat voert misschien te ver. Maar sport
hoort zeker in een soort top 3 van ge-
bieden die cruciaal zijn voor een vitale
samenleving. In het onderwijs gaat het
om een leven lang leren, in de sport als
vanzelfsprekend om een leven lang
sporten en bewegen. 

Wat gaat er concreet komen 
uit ‘Den Haag’? 
Het Kabinet trekt voor het versterken van
de sportbonden structureel, dus ieder
jaar opnieuw, 10 miljoen euro uit. Een
goed verstaander heeft maar een half
woord nodig, aan de slag ermee. Ver-
sterken is het parool! Verder verdubbelt
het Kabinet de structurele intensivering
voor de topsport van 10 naar 20 mil-
joen euro per jaar. Maar volgt er dan
voor onze sport teleurstellend, ‘om meer
kansen te kunnen bieden aan onze
Olympische en Paralympische teams’.
Maar sportief reagerend, het zij ze ge-
gund. En dan tot slot. Het Kabinet trekt
structureel 5 miljoen euro extra uit ter
ondersteuning van de organisatie van
sportevenementen in Nederland, waar-
onder EK’s, WK’s en multisportevene-
menten. Eind goed al goed zou je kun-
nen zeggen. 25 miljoen extra voor de
sport is zeker niet voldoende om haar
betekenis in de breedte echt te laten
groeien. Maar de tendens is hoopvol,
de financiële groei zit er weer in. De
kansen zien en de kansen pakken is
aan ons. Een sterke KNBB en sterke
aangesloten op verschillende wijze aan-
gesloten leden, kunnen het verschil ma-
ken. De keus is aan ons.

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Derkje Bakker Woortman 
benoemd tot CEB arbiter 

Derkje ontvangt uit handen van KVC voorzitter 
Jaap Labrujere de CEB Badge. Foto: Paul Brekelmans

Na afloop van de finale van het NK Ereklasse libre
groot in Rosmalen ontving Derkje Bakker Woortman
uit handen van KVC-voorzitter Jaap Labrujere de
CEB-badge. Eerder dit kalenderjaar werd de arbiter
uit Winschoten voorgedragen door de KNBB aan de
Confédération Européenne de Billard voor de be-
noeming van CEB arbiter, waarna de CEB op de
laatst gehouden vergadering de voordracht hono-
reerde. Een welverdiende blijk van waardering voor
één van de sympathiekste arbiters uit het Nederland-
se arbiterskorps!

Begonnen bij de Harmonie in Winschoten, werd
Derkje in 2000 districtsarbiter en twee jaar later ge-
westelijk arbiter. In 2009 slaagde zij voor nationaal

arbiter, en in 2010 begon zij zelfstandig les te geven
voor club, district en gewestelijk arbiter. In 2013 en
2015 was Derkje arbiter bij het EK in Brandenburg,
wat zij omschrijft als ‘een geweldige ervaring’.

Op gezondheidsgebied ging lang niet alles voor de
wind: in 2010 werd bij haar eierstokkanker gecon-
stateerd, in een zodanig vergevorderd stadium dat
de kans op overleven klein was. Gelukkig wist Derk-
je dit gevecht te winnen, zij het na een uiterst lang-
durige en zware strijd. 

Namens de KNBB: Derkje, van harte gefeliciteerd
met deze welverdiende honorering, en heel veel ple-
zier en succes gewenst in je verdere arbitercarrière!

mailto:horne-man57@gmail.com
mailto:horne-man57@gmail.com
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4e klasse libre Midden-Brabant

Titel Jan Brekelmans
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Brekelmans Euphonia 12 1.50 10
2. Ricardo Roos BSV 6 1.32 10
3. Ger van Veldhoven BVWG 4 0.96 7
4. Jac. Van Veldhoven BVWG 2 0.94 6

2e klasse driebanden klein Zuid 1

Gewestelijke finale in Zierikzee
Biljartvereniging De Graanbeurs orga-
niseert in de gelijknamige locatie van 3
tot en met 5 november de gewestelijke
finale tweede klasse driebanden klein
van de afdeling Zuid 1. De aanvangstij-
den zijn op vrijdag om 19.00 uur en
zaterdag en zondag om 11.00 uur. De
wedstrijden met een lengte van 25 ca-
ramboles worden gespeeld aan het
Kerkhof 16 in Zierikzee. 

Deelnemers
Naam Vereniging                 Moy
1. Hein Huijsmans De Kastanje 0.590
2. Mark Pijnenburg VOO 0.553
3. Henk Bosters Burgmans 0.536
4. Stanny La Heyne WBC 0.526
5. Kees van der Wegen DVP 0.518
6. Paul Avontuur Landzicht 0.503
7. Paul Bodbijl DOS 0.493
8. Piet Bom Kwadendamme 0.475

Derde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten Biljartshop Leiden
Biljartshop Leiden behaalde in speel-
ronde twee een 5-3 overwinning op
De Liefhebber. Marcel van Delden was
met 1.034 de ster van de avond. Op
bezoek bij Van Hot Naar Her moest
voor een 6-2 verlies worden getekend.
Fabian Paf kon wel een partij winnen.

Een week later kon men bij BV Water-
land een 4-4 gelijkspel overeen ko-
men. Ook de thuiswedstrijd tegen
BCTO in ronde vijf bleef onbeslist. Met
zes punten uit vijf wedstrijden bezet
Biljartshop Leiden nu een vierde
plaats.

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

Vierde divisie driebanden poule 2

Gerrie Geelen haalt uit met 1.086
Speelronde 2
Pool and Billjarts Delft – Jorissen 2000/
5: 2-6. Bezoeker Bradley Roeten moest
alleen opstaan om voor de punten te te-
kenen, zijn tegenstander was niet aan-
wezig. Hans Donders schitterde met
0.952. Slagerij Lander – De Maasstad:
8-0. Capelle 7 – Biljartschool Holland:
3-5. Hoa Nguyen presenteerde de
beste partij en behaalde in 33 pogin-
gen winst. Cafedepijp.nl – Jorissen
2000/6: 8-0. Ladies First – Capelle 69:
8-0. Kopvrouw Gerrie Geelen zorgde
met 0.714 voor het beste resultaat.

Speelronde 3
Ladies First – Pool and Billjards Delft:
8-0. Gerrie Geelen haalde met 1.086
flink uit. De Maasstad – Cafedepijp.nl
3: 6-2.Jan Boekestijn speelde in 34
beurten naar winst. Jorissen 2000/6 –
Capelle 69: 4-4. Cor Trampe en Henk
Pouw zorgden voor Haagse thuiswinst.
Biljartschool Holland – Slagerij Lander:
4-4. Metin Solmaz was in 29 beurten
uit. Rietlander 2 – Capelle 7: 4-4. Kees
van der Stel van de bezoekers zette met
0.806 de beste partij neer. Jorissen
2000/5 – TOVV 5: 8-0. Bradley Roeten
had in zijn thuislocatie maar 28 beurten
nodig en zette 0.892 op het bord. Ook
Hans Donders speelde een korte partij
en haalde in 32 omlopen zijn punten
binnen.

Speelronde 4
Jorissen 2000/6 – De Maasstad: 2-6.
Dennis Lewis speelde voor de gastheren
de nul weg. Capelle 7 – Jorissen 2000/
5: 2-6. Kopman Marco van der Hout
redde de eer voor Capelle. TOVV 5 –

Ladies First: 5-3. Andrea Hofman zorg-
de voor een winstpartij bij de dames.
Capelle 69 – Pool and Billjards Delft: 5-
3. Andre van der Hart en Ed Bothof
wonnen voor Capelle. 

Speelronde 5
De Maasstad – Capelle 69: 4-4. Joop
de Does en Arie Stiebolt zegenvierden
aan Capelse zijde. Biljartschool Hol-
land – Jorissen 2000/6: 4-4. Henk Jo-
rissen en Henk Groot zorgde voor de
punten bij de Haagse gasten. Jorissen
2000/5 – Slagerij Lander: 2-6. Hage-
naar Bradley Roeten had aan 1.000
niet voldoende en verloor met een ca-
rambole verschil. Ladies First – Capelle
7: 4-4. Bij Ladies First behaalden Gerrie
Geelen en Joke Breur winst.

Gerrie Geelen. Foto: Paul Brekelmans

Vierde divisie driebanden poule 4

Twee teams Jacobs Mannenmode 
sluiten de rij
Speelweek 2
Zandee Kloetinge – Reseda: 5-3. Ad de
Meijer zette voor de gasten uit Sas van
Gent zijn beste beentje voor en speelde
in 28 beurten naar winst. De Distel 7 –
Treva 2: 4-4. Ludo Alberts en Erik
Nieuwenhuijse wonnen hun partijen
voor het Roosendaalse thuisfront. Ja-
cobs Mannenmode 3 – Jacobs Man-
nenmode: 2-6. John Jacobs redde de
eer voor de gastheren. De Ossekop 2 –
Jacobs Mannenmode 2: 6-2. Johan de
Punder won als enige bezoeker zijn
partij. Hydro Zorg – ’s Lands Welva-
ren/AVH/VSS: 8-0.

Speelweek 3
De Ossekop – Zandee Kloetinge: 5-3.
Daan Westrate won een partij voor de
gasten. Hydro Zorg – De Distel 7: 4-4.
Jan Suykerbuyk en Piet Kox veroverden
de punten voor het thuisfront. Reseda –
De Ossekop 2: 2-6. Peter Baetsle redde
de eer voor Reseda en speelde tevens
met 0.714 de beste partij. Jacobs Man-
nenmode – Treva 3: 2-6. Alleen kop-
man Piet Kock boekte partijwinst voor
de thuisclub. Treva 2 – Jacobs Mannen-
mode 3: 6-2. Sylvia Eckel was in 33
beurten uit. Jacobs Mannenmode 2 –
’s Lands Welvaren/AVH/VSS: 2-6.
Wim Walraven, André Schouwenaar
en Peter Smulder hadden succes voor
de formatie uit Kwadendamme.

Speelweek 4
Zandee Kloetinge – Jacobs Mannenmo-
de: 3-5. John Heskes behaalde in 32
omlopen winst. Ook Piet Kock was
goed op dreef en speelde in 33 beurten
naar de overwinning. Jacobs Mannen-
mode 3 – Hydro Zorg: 4-4. Jan Suyker-
buyk en Piet Kox wonnen voor de
gasten. ’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS

– De Distel 7: 4-4.Willem Smid schreef
met 35 beurten de kortste partij op zijn
naam. Jacobs Mannenmode 2 – Rese-
da: 2-6. Piet Bom redde de eer voor
Jacobs Mannenmode.

Speelronde 5
Jacobs Mannenmode – De Ossekop 2:
2-6. Martin Sturm hield de eer in Kwa-
dendamme. De Distel 7 – Jacobs Man-
nenmode 3: 4-4. Wim Gorissen en
Chris Ververs pakten de punten voor De
Distel. Reseda – ’s Lands Welvaren/
AVH/VSS: 5-3. Hans de Witte en Mar-
tijn Hendriksen kwamen in hun partij re-
mise overeen. Hydro Zorg – Treva 3: 4-
4. Philip van der Made en Peter de
Winter wonnen voor het thuisfront. De
Ossekop – Jacobs Mannenmode 2: 6-2.
Jurgen Bruggeman redde de gasten van
de nul.

Derde divisie driebanden poule 3

Marcel Hopmans en zijn team 
blinken uit

Speelronde 2
De Stene Brug – ’s Lands Welvaren
2/AVH/VSS: 0-8.Marcel Hopmans
schitterde bij de bezoekers en liet voor
de derde keer op rij in slechts zeventien
omlopen 1.470 noteren. Tom Persyn
zijn 1.000 mag ook genoemd worden.
De Distel Biljarts 4/TMG Biljartpromo-
tieteam – De Distel Biljarts 7: 8-0. Rudi
Verelst maakte een serie van zeven. ’s
Lands Welvaren 3/AVH/VSS – De
Distel Biljarts 3: 4-4. Rinus Rijk en Frans
de Kock wonnen voor de Zeeuwse
gastheren. ’t Bierwinkeltje – ’t Tapperij-
ke 2: 2-6. Albert van Leeuwen redde de
eer voor de thuisclub. Veilingzicht – Bott-
les/Dockside: 4-4. Raf Hofman en Car-
lo van Dam wonnen hun partij voor de
bezoekers.

Speelronde 3
’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS – ’t Bier-
winkeltje: 8-0. De gastheren uit Kwa-
dendamme leverden een geweldige
prestatie en kwamen tot een teamge-
middelde van 1.037. Marcel Hopmans
speelde in 24 beurten naar winst, Tom
Persyn besliste zijn partij in 26 pogin-
gen en Vic Herreweghe en Rudy Persyn
spoedden zich in 28 omlopen naar
de overwinning. Bottles/Dockside –
’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS: 8-0.
Luc Wulfranck presteerde met 1.304 uit-
stekend, terwijl Bart Rossel in 34 beur-
ten won. De Distel Biljarts 7 – Veiling-
zicht: 6-2. Adrie van Mechelen, Fred
van der Pluim en Frank Hopmans won-
nen voor de Roosendaalse thuisforma-
tie. ’t Tapperijke 2 – De Distel Biljarts
4/TMG Biljartpromotieteam: 2-6. Rudi
Verelst was in 28 omlopen aan de
finish. The Friends/Ad’s Catering – De

Stene Brug: 8-0. De Distel Biljarts 3 –
Sprundel 4: 2-6. Rene Pijnen redde de
eer voor Roosendalers.

Speelronde 4
’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS – De
Distel Biljarts 7: 6-2. Fred van der Pluim
verzilverde zijn partij voor de gasten.
Sprundel 4 – De Stene Brug: 5-3. Be-
zoeker Rinus Pankow behaalde met
0.882 het beste gemiddelde. ’t Bierwin-
keltje – The Friends/Ad’s Catering: 0-8.
De Distel Biljarts 3 – Bottles/Docksite: 4-
4. Luc Wilfranck speelde in 35 beurten
de kortste partij. Veilingzicht – ’t Tappe-
rijke 2: 6-2. Alleen Frank de Graaf won
voor de Hoevense bezoekers. De Distel
Biljarts 4/TMG Biljartpromotieteam –
’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS: 2-6.
Rudi Verelst zette 1.000 op het bord.

Speelronde 5
Bottles/Docksite – Sprundel 4: 2-6. Bart
Rossel wist in 30 beurten als enigste
thuisspeler te winnen. De Distel 7 – De
Distel Biljarts 3: 0-8. In het Roosendaal-
se onderonsje was Jan Verdult met 25
uit 35 de beste speler. The Friends/Ad’s
Catering – De Distel Biljarts 4/TMG Bil-
jartpromotie Team: 4-4. ’t Tapperijke 2 –
’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS: 6-2.
Alfred van den Dries behaalde twee
punten voor de bezoekers. ’s Lands
Welvaren/AVH/VSS – Veilingzicht: 8-
0. Marcel Hopmans realiseerde in 26
beurten de kortste partij, terwijl Tom Per-
syn en Vic Herreweghe in 30 omlopen
aantikten. De Stene Brug – ’t Bierwin-
keltje: 6-2. Cees Wissel kon met partij-
winst voor ’t Bierwinkeltje erger voorko-
men.

Luc Wulfracnk 1.304.
Foto: Carlo van Dam

Marcel Hopmans
Foto: Stefan Osnabrug

http://www.hotelvanderweijde.nl
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Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

Libre klein extra klasse in Den Helder

Roy Manders Nederlands kampioen 
na zinderend slot

Met nog drie kanshebbers op de titel
werd in Zalencentrum De Draaikolk te
Den Helder het startsein gegeven voor
de laatste ronde in de nationale finale
extra klasse libre klein. René Franken uit
Bergen op Zoom had met negen punten
en het beste moyenne de troeven in han-
den. Tonny van Meeuwen volgde in zijn
kielzog met eveneens negen punten.
Roy Manders bezette tot dan met acht
punten de derde plaats. Dus alle ingre-
diënten voor een enerverende eindfase
waren aanwezig. In de voorgaande
ronden had Van Meeuwen, met wisse-
lende resultaten, Manders en Franken al
ontmoet. Het affiche vermeldde derhal-

ve Van Meeuwen te-
gen Jordy de Kruijf
en Manders contra
Franken. De Kruijf,
die in de vijfde en
zesde ronde drie
punten had laten lig-
gen, was belust op
eerherstel en speelde
zijn 225 caramboles
in zes beurten bij el-
kaar, terwijl Van
Meeuwen op 123
bleef steken. Duide-
lijk was ondertussen,
dat de kampioen uit
het duel tussen Fran-
ken en Manders
moest komen. Vooral
toen de uitslag van
de andere tafel be-
kend was, steeg de
spanning ten top.
Nadat Franken in de
negende beurt de
stand op 130-50  in
zijn voordeel had
gebracht, werd de
West-Brabander vol-
ledig verrast en haal-
de Manders met een
reeks van 175 het

Nederlands kampioenschap binnen. In
de eerste ronde had de kampioen met
177 al de hoogste serie van het toer-
nooi gespeeld. Franken tekende voor
de kortste partij van drie beurten.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Roy Manders Mark Us 10 20.89 177
2. René Franken Bellevue 9 20.31 170
3. Tonny van Meeuwen Carambole 9 16.16 123
4. Jordy de Kruijf Het Oude Loo 9 12.54 68
5. Rob Kremer ‘t Centrum 8 11.27 123
6. Hans Koolen Velsen 7 12.42 122
7. Carlo van der Doelen De Hazelaar 2 10.53 111
8. Willem Snijders Maarland 2 6.83 85

Roy Manders. Foto: Jo van Bilzen, Neeritter

Derde divisie driebanden poule 4

Harrie Cas levert met 1.250 
de beste prestatie
Speelronde 2
Hilvarenbeek 2 – ’t Hartje/RMSC: 8-0.
Sven van Orshaegen was met 1.111 in
27 beurten uit. DKM Tools 3 – BH Keu-
kens: 4-4. Harrie Cas en Piet den Ridder
zorgden voor de punten bij de gasthe-
ren. Hazelaar – Hoog-Laag Keukens:
6-2. DCM Boerenstamppot – De Eek-
hoorn 4: 6-2. Bij de gasten wist alleen
Maikel van Opdorp te winnen. De
Eekhoorn 3 – Hazelaar 2: 7-1. Peter
Rijckaert speelde met 0.882 de beste
partij.

Speelronde 3
BH Keukens – De Eekhoorn 4: 4-4. Arie
Hermans en Ronny van der Vliet
behaalden winst voor De Eekhoorn.
’t Steegje 2 – DKM Tools 3: 4-4. Martijn
Bastiaansen was met 1.000 de beste
speler. DCM/Den Boerenstamppot –
Hazelaar: 2-6. Henk Schneijderberg
verzamelde zijn 25 caramboles  in 28
beurten. Hazelaar 2 – Autobedrijf
Schrauwen: 4-4. ’t Hartje/RMSC – De
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl: 4-4. 

Speelronde 4
DKM Tools 3 – Hazelaar 2: 4-4. Harrie

Cas (1.250) was in 24 beurten aan de
meet. Autobedrijf Schrauwen – ’t Hartje/
RMSC: 2-6. Antoon Krijnen, Jos van der
Aa en Gerrit van Roekel wonnen hun
partij voor de bezoekers. Hilvarenbeek
2 – DCM/Den Boerenstamppot: 4-4.
Zowel Sven van Orshaegen als Frits
Loyens behaalden in 29 beurten winst.
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – Hoog/
Laag keukens: 8-0. Op bord vier speel-
de Geoffrey Molenschot in 36 omlopen
naar een 25-11 overwinning. De Eek-
hoorn 4 – Hazelaar: 2-6. Alleen Maikel
van Opdorp won een thuispartij. 

Speelronde 5
Hazelaar – Hilvarenbeek 2: 5-3. Cees
Wittens en Patrick van den Berg kwa-
men na 33 omlopen remise overeen.
’t Steegje 2 – De Eekhoorn 4: 4-4. Toon
Voesenek en Wim Rijvers wonnen voor
Eekhoorn. Hazelaar 2 – BH Keukens:
8-0. Niels Verlouw zette met 0.806 de
beste partij neer. DCM Den Boeren-
stamppot – De Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl: 1-7. Marco Kley kon voor de
thuisclub de schade beperken en een
puntje bemachtigen. ’t Hartje/RMSC –
DKM Tools 3: 2-6. Gerrit van Roekel
hielp ’t Hartje/RMSC van de nul af.

2e klasse driebanden gewest West-Nederland

Nico van Leeuwen en Ben Dudink 
gehuldigd na nationale finale
Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben Dudink Horna 10 0.594 5
2. Jan Winter Holl. Club 10 0.568 4
3. Henk Vermanen Vriendenkring 10 0.521 5
4. Paul Rijkenberg Waterland 8 0.580 8
5. Peter Walgreen Concordia 8 0.575 4
6. Ben Rozie Royal 4 0.537 6
7. Meindert Wenker Het Centrum 4 0.514 5
8. Jan Latenstein BIOS 2 0.404 5

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Nico van Leeuwen BVBZ 8 0.643 5
2. Dinesh Mathoera Suriboys 6 0.541 4
3. Dave Fles DOC 6 0.495 5
4. Aad de Vlaam Kralingen 6 0.451 4
5. Kees van Klink Roelofsarendsveen 4 0.453 4
6. Hans van Eyk Hoogvliet 0 0.421 4

4e klasse libre district Dordrecht

Mark Honkoop
toont macht
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Mark Honkoop Merwehof 10 1.53 16
2. Willem de Visser Merwehof 6 1.14 11 
3. Willem Neef Merwehof 4 1.07 9
4. Wout Ritmeester Merwehof 4 1.05 8

Driebanden extra klasse

John Schollink van start tot finish 
koploper bij NK in Vossenhol

Schollink werd in de openingsronde al
lijstaanvoerder en hij breidde zijn voor-
sprong alleen maar uit. De latere runner-
up Adrie Demming ging in die aan-
vangsfase onderuit tegen invaller Jildo
Keur. In de vierde sessie kwam Keur met
45-50 dicht in de buurt van John Schol-
link. In de voorlaatste ronde kon Henk
Overmars met 46 caramboles eveneens
net niet de overwinning grijpen tegen
de ongenaakbare koploper. Veel vuur-
werk was er in de slotronde. John Schol-
link verbeterde tegen nummer twee
Adrie Demming zijn beste partij naar
2.173 via 50-38 na 23 beurten. De
maximale veertien punten dus voor de
nationaal kampioen die met 1.535 ook
het beste gemiddelde kon overleggen.
Voor Demming betekende dat zijn twee-

de nederlaag. John Rovers baarde toen
eveneens opzien door een gemiddelde
van 2.631 na vijftig uit negentien. Lan-
ge tijd was met tien treffers de hoogste
serie van John Schollink maar Henk
Overmars verbeterde in ronde zeven
naar elf caramboles. Opvallend was
dat het toernooigemiddelde elke ronde
steeg: van 1.050 naar 1.195. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Schollink BCA 14 1.535 10
2. Adrie Demming De Distel Biljarts 10 1.370 8
3. Henk Overmars NHD 8 1.200 11
4. John Roovers ZBGG 6 1.128 7
5. Albert Kooistra N-joy 6 1.114 9
6. Jildo Keur De Friesche Club 6 1.112 8 
7. Stefan Lenting Carambole 4 1.234 8
8. Wilco Meusen KOT '50 2 0.946 9

John Schollink uit Almelo is overduidelijk Nederlands kampioen geworden
van driebanden klein extra klasse. Dit NK werd gehouden bij Jan Vos in
't Vossenhol te Daarlerveen. De organiserende vereniging was Carambole
en er werd gespeeld op Jan Brock Biljarts.

Vlnr: John Schollink, Albert Kooistra, Wilco Meusen, Henk Overmars, Jildo Keur,
Adrie Demming, John Roovers en Stefan Lenting. Foto: Jan Rosmulder

4e klasse libre Rotterdam

Titel Ruud Kremer
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ruud Kremer Vriendenkring 8 1.30 8
2. Cor Souge Vriendenkring 7 1.38 10
3. Wim Koedood Hofplein 6 1.47 9
4. Bert Weerheim Vriendenkring 4 1.52 9
5. Piet Monster Posthoorn 3 1.42 13
6. Melvin Hachmang Schollevaar 2 1.46 10
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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

Café – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

+32 (0)3 / 645 80 50
3 biljarts 2,84 m. – 4 biljarts 2,10 m.

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

Hoogstraat 123   5258 BC Berlicum   073 5031264

www.eureka billard.nl

eureka billard berlicum
S I N D S  1 8 9 7

Bu alo Rudis keu
Uitgevoerd met 2 topeinden
Libre en driebanden, diverse gewichten 
op voorraad met bijpassende tas Bu alo 

Pakketprijs samen € 330,00
De Bu alo Rudis keu is ook leverbaar 
met Bu alo Super Pro toppen 71cm 
uitgevoerd met Black Kamui pomerans
Meerprijs € 19,50 per top

Iceman
Prof
Players
Cue
uitgevoerd
met 2 toppen
bu alo Super
Pro
bijgeleverd:
extension
Bu alo
Pomeransen:
kamui Black

Prijs: 
€ 499.
Verkrijgbaar
in de 
gewichten
500-510-520-
530 gram

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%82billard.nl
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Ad Smout kijkt tevreden terug 
op 20 jaar biljartkrant

Op 17 oktober 2017 was het 20 jaar geleden dat de eerste uitgave van De
Biljart Ballen van de pers kwam rollen. In die 20 jaar is er veel veranderd.
Uitgever Ad Smout is in die tijd beslist niet stil blijven zitten. De krant heeft
een enorme ontwikkeling doorgemaakt en verschijnt nu in een gebied tus-
sen de Waddeneilanden en de Franse grens. Opvallend is dat Smout pas
enkele jaren voordat hij het initiatief nam om een biljar tkrant uit te gaan
geven, kennis maakte met de biljar tsport. Niet omdat hij zelf, maar zijn
vrouw bij De Westhoek in Drunen competitie ging spelen. 

zijn charme en dat willen we graag zo
houden” bevestigt de uitgever. 

Medewerkers
Door de snelle uitbreiding van vooral
De Biljart Ballen werden er medewer-
kers aangetrokken. Voor enkele rayons
kwam er een correspondent/acquisiteur
en deze namen een groot gedeelte van
het werk uit handen. Een van de eersten
waren Ad Bax en Ger Klein, welke laat-
ste helaas vorig jaar is overleden. Kort
daarna kwam Jan Rosmulder het team
versterken, die het gebied Oost-Neder-
land voor zijn rekening nam. Enkele ja-
ren geleden is daar voor West-Neder-
land Frans Pelders bijgekomen. Ook
werd de sprong naar België gemaakt,
waar Bart van Reeth het gezicht van De
Biljart Ballen is. Voor de opmaak van de
krantenpagina’s is Toon Waterschoot
verantwoordelijk, terwijl Jessica Volwerk
(dochter van de overleden Ger Klein) de
verzendadministratie voert. Verder staat
er altijd een sterk gemotiveerd legertje
fotografen paraat. Daarnaast kunnen
Smout en zijn vrouw regelmatig een be-
roep doen op een zwager. Over zijn ei-
gen biljartprestaties is de uitgever dui-
delijk: “Wanneer je mijn libre ge-
middelde in het driebanden speelt, dan
ben je eredivisiewaardig.”

Terug naar de basis
In zijn eigen woonplaats kwam hij als
15-jarig knaapje in dienst bij de Steen-
bergsche Courant en volgde gelijktijdig
een opleiding op de grafische school in
Roosendaal. In die tijd werd er naast de
loodzetmachines ook nog met losse lo-
den en houten letters gewerkt, die letter
voor letter in een zogenaamde zethaak
werden geplaatst. Toch was zijn passie
het drukproces aan de pers. Zo kwam
het ook, dat hij al snel zelfstandig de
plaatselijke krant, die twee maal per
week verscheen, drukte. Maar in het
kleine bedrijf bleven ook de overige
werkzaamheden hem niet vreemd, zo-
dat hij zich ontwikkelde als allrounder
in het grafische vak.
De inmiddels 65-jarige uitgever is de
jongste telg uit een gezin van acht kin-
deren en koos als enige voor het grafi-
sche vak. Naast de school en zijn werk
werd hij in West-Brabant al snel een be-
kend diskjockey bij een drive-in disco-
theek. Het ondernemen en organiseren
zit hem in het bloed. Ondanks zijn leef-
tijd is hij zeker niet van plan om het bijl-
tje er bij neer te gooien en kijkt tevreden
terug op zijn initiatief om twintig jaar
geleden een biljartkrant uit te gaan ge-
ven. Als chef drukkerij werkte hij in
Uden en kreeg later bij een uitgever van
huis aan huis bladen de verantwoor-
ding over een rotatiedrukkerij in Best.
Toen de eigenaar besloot met de zaak
te stoppen, hoefde Smout niet lang na te
denken en begon als zelfstandig uitge-
ver en organisator van evenementen.
Het was een sprong in het diepe, maar
samen met zijn vrouw werden de schou-

ders er onder gezet. Kort na de eerste
uitgave volgde een sterke beproeving,
zijn vrouw kreeg een hersenbloeding,
spannende en onzekere maanden bra-
ken aan. Gelukkig liep het goed af en
na een levensbedreigende operatie
krabbelde ze er weer bovenop. Samen
maakten ze lange dagen inclusief de
weekenden. Naast De Biljart Ballen
werd ook een regionale gezondheids-
krant opgestart en werden van 2001 tot
en met 2015 gezondheidsbeurzen ge-
organiseerd.

Biljartevenementen
Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan en samen met Harry Mathijs-
sen werd Biljart Evenementen Neder-
land opgericht. Het duo organiseert
sinds 2015 De Masters driebanden en
heeft daar het afgelopen jaar de natio-
nale bekerfinale aan toegevoegd. Voor
2018 hebben ze ook de opdracht van
KVC gekregen om de Grand Dutch en
het NK artistiek voor hun rekening te ne-
men. Het biljartvirus blijft dus doorwoe-
keren. Ad grapt dan ook: “Begin nooit
aan biljarten, want je komt er niet meer
vanaf”.

Op 17 oktober 1997 rolde de eerste editie van De Biljart Ballen van de pers

Door: Marlies van Venrooij

De Biljart Ballen werd in eerste instantie
alleen uitgegeven in het voormalige
district Waalwijk, binnen een jaar was
dat geheel Midden-Brabant en weer
een jaar later ook de Kempen en West-
Brabant. Zeeland werd toegevoegd en
het verspreidingsgebied van de Kem-
pen vloeide al snel uit in geheel Oost-
Brabant. Niets stond toen nog in de
weg om alle KNBB locaties in geheel
Nederland van gratis biljartkranten te
gaan voorzien. “Dat gratis vind ik heel
belangrijk, want ik ben van mening dat
er voor informatievoorziening over de
biljartsport geen drempel moet zijn. Na-
tuurlijk zijn we dan wel geheel afhanke-
lijk van adverteerders. De digitale ont-
wikkelingen en daarmee ook die ma-
nier van communicatie zie ik eerder als
aanvulling dan als bedreiging. Uiter-
aard zijn wij daarin ook actief gewor-
den. Zo hebben we onze eigen Face-
bookpagina met meer dan 2.200 likers
en is onze website in de lucht waar de
liefhebbers alle verschenen uitgaven
vanaf 2009 terug kunnen vinden als na-
slagwerk. Daarvan wordt veel gebruik
gemaakt. De oudste krant is al meer
dan 27.000 keer gedownload. Maar
toch, de papieren versie heeft als krant

Ad Smout kijkt tevreden terug op de
afgelopen 20 jaar

Verkoopprijs € 25,00
Deze Grip is verkrijgbaar bij onderstaande biljartvakhandelaren: 

Eureka Billard  Berlicum
Poolbrothers  Oss

Champion Biljarts  Arnhem
Wilhelmina Billard  Amsterdam

Dibo Biljarts  Deventer
Oude Nijhuis  Delden
A1 Biljarts  Eerbeek

Burgmans Biljarts  Luyksgestel
Van Esch Biljarts  Asten

Jan Brock Biljarts  Bornerbroek
Sto elen Biljarts  Breda

e mail adres  Guanto@home.nl
en mobielnummer 0654314914

mailto:Guanto@home.nl
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25-jarige Haeng-Jik Kim zegeviert in eigen land

Dick Jaspers tevreden met gedeelde 
derde plaats in Korea

De eindzege was tijdens de World
Cup in Zuid-korea voor Haeng-Jik
Kim, die in de finale met 40-30 uit
16 van Murat Naci Coklu won.
Toch was Dick Jaspers content met
zijn gedeelde derde plaats. De Bra-
bander struikelde in de halve finale
over Murat Naci Çoklu, die impo-
neerde met een slotserie van ne-
gen.
Therese Klompenhouwer en Jean-Paul
de Bruijn konden zich niet plaatsen voor
het hoofdtoernooi. Verrassend was de

uitschakeling van Frédéric Caudron in
de eerste ronde van het hoofdtoernooi.
Tegen de Vietnamees Duong miste hij
door een ongelukkige klos zijn laatste
punt en verloor met 40-39. Ook Roland
Forthomme, die via de kwalificatie tot
de eindstrijd was doorgedrongen
moest, ondanks zijn 2.058 Jung-Han
Heo voor laten gaan. Alleen met Eddy
Merckx en Dick Jaspers waren de lage
landen nu nog vertegenwoordigd. Na
de confrontatie met Choi was ook voor
Merckx het Koreaanse avontuur ten ein-
de. Via Semih Sayginer en  Xuan Cu-
ong Ma bereikte Jaspers de halve fina-
le, waarin hij van Çoklu verloor. De
kopman van HCR Prinsen in de Neder-
landse competitie verklaarde blij te zijn
met een plaats bij de eerste vier. “ Dit is
voor mij een opsteker, zeker nadat ik er
in de twee voorgaande World Cups al
in de eerste ronde uitlag”. Op de
wereldranglijst bezet Daniël Sanchez
nu de eerste plaats, gevolgd door Dick
Jaspers en Kim Haeng-Jik

Wereldranglijst
1. Dani Sanchez 388
2. Dick Jaspers 372
3. Kim Haeng-Jik 350
4. Marco Zanetti 299
5. Murat Naci Coklu 283
6. Torbjörn Blomdahl 280
7. Frédéric Caudron 248
8. Jérémy Bury 232
9. Nikos Polychronopoulos 231

10. Sameh Sidhom 230
11. Eddy Merckx 220
12. Nguyen Quoc Nguyen 216

Kim Haeng-Jik. Foto: Ton Smilde

België stuurt Caudron, Leppens en Merckx

Jaspers en Hofman naar WK in Bolivia
Na 42 jaar wordt
er weer een we-
reldkampioen-
schap driebanden
gehouden in Boli-
via. De eerste en
tot nu toe enige
keer was in 1975.
De toen 38- jarige
Raymond Ceule-
mans werd op het
Zuid-Amerikaanse
continent voor de
twaalfde keer in
zijn carrière als
wereldkampioen
gehuldigd. In de
allesbeslissende
laatste ronde ver-
sloeg hij Rini van
Bracht met 60-33.

Voor Nederland worden Dick Jaspers
en Glenn Hofman afgevaardigd. België
wordt vertegenwoordigd daar het drie-
tal Frédéric Caudron, Eddy Merckx en
Eddy Leppens. In speelzaal Salon de
Eventos El Emperador in Santa Cruz de
la Sierra komen van 8 tot en met 12 no-
vember in totaal 48 spelers in actie,
waaronder 23 Europeanen, 12 Azia-
ten, 11 Amerikanen en 2 Afrikanen.
Aan Daniel Sanchez de zware taak om
zijn vorig jaar in Bordeaux veroverde
wereldtitel te verdedigen. Er wordt ge-
start met zestien poules van drie spelers,
waarvan alleen de poulewinnaars door-
gaan naar de knok-out fase. De zestien
beste spelers van de wereldranglijst zijn
poulehoofd. Twee Bolivianen, Juan Car-
los Cartagena en Jezus Salazar, heb-
ben een wildcard van de organisatie
gekregen. Heersend wereldkampioen
Daniel Sánchez is groepshoofd in poule

A en treft daar Tonny Carlsen en Christi-
an Rudolph. Dick Jaspers is eerste man
in poule B en komt daar Erick Tellez,
Nobuyasu Sakai tegen. Glenn Hofman
is ingedeeld in poule I en tref daar naast
kopman Murat Naci Çoklu ook Jérôme
Barbeillon. Frédéric Caudron ontmoet in
poule D Huberney Cataño en Guido
Sacco. Voor Eddy Merckx zijn in poule
J Can Capak, Carlos Zarate geselec-
teerd. Eddy Leppens krijgt in poule O
tegenstand van Sung-Won Choi en Je-
sus Salazar.
Voor de nieuwe wereldkampioen ligt
een bedrag van 10.000 euro klaar, ter-
wijl de nummer twee 6.000 euro op-
strijkt. De verliezers van de halve finale
incasseren altijd nog 3.500 euro. De
nummers vijf tot en met acht gaan met
2.000 euro naar huis. De openingsce-
remonie staat voor woensdag 7 novem-
ber om 11.00 uur op het programma.

Dick Jaspers en Glenn Hofman. Foto Paul Brekelmans

Eerste resultaten tweede ronde

Nationale bekercompetitie driebanden

In de tweede ronde van de KNBB
bekercompetitie won Van den Berg
Biljarts, in poule B, op bezoek bij DOS
Hattem met 0-8. Alleen Jurgen Zeegers
en Anton van den Hurk moesten een
setje afstaan. Man op Maat/’t Caves
ging naar Albert Heijn Van Rijn en
kwam eveneens tot een 0-8 overwin-
ning. Ook Thekes Herpen/Park Tivoli
kwam een ronde verder, dit ging ten
koste van Biljartschop Leiden.
In poule C won ’t Hartje/Total Power
Europe, gezien de 8-0 eindstand, over-
tuigend van huisgenoot Buro Balans/
’t Hartje van Oosterhout.
Hotel Stadt Lobberich/BCT wees in pou-
le D De Haven met 2-6 terug. Karl
Heinz Gertzen speelde daar in een set
3.000. De Stene Brug was op visite bij
VB3/De Ketsers en ging met een 2-6
overwinning naar huis.

Carambole wist in poule E op het nip-
pertje ten koste van Stolting Advoca-
tuur/De Laan een ronde verder te ko-
men. Vervat Vastgoed kwam in de thuis-
locatie ’t Caves in Wintelre op partij-
punten langs HWA/Hordijk Biljartarti-
kelen en bekert ook verder.
In poule F won DAB 2 thuis in Geldrop
met 6-2 van VB / Gorissen Furniture. De
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl, spelend in pou-
le G, had in Valkenswaard de handen vol
aan NAS/Outlet DHZ Valkenswaard,
maar kon met een positief setsaldo naar
de derde ronde. BC Tegelen 2 ging op be-
zoek bij Team Hilvarenbeek 2 en won
daar met 2-6. Jan Brock Amusement was
in poule H gekoppeld aan ’t Ottertje en
nam een 0-8 overwinning mee uit Otter-
sum. ‘t Hartje/RSMC reisde af naar Daar-
lerveen en kon tegen Van Dijk-Winterhoe-
ve een 2-6 overwinning behalen.

Thekes Herpen/Park Tivoli met vlnr: Micha van Bochem, Daniël Ockers, 
Jurgen de Ruijter en Jos Bongers. Foto: Jan Rosmulder

5e klasse libre Midden Brabant

Titel Aad Campfens
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aad Campfens BVWG 12 1.23 11
2. Andreas van Dooren DKS 8 1.33 9
3. Jaen. Van Veldhoven BVWG 6 1.03 11
4. Theo Hendriks Euphonia 6 0.93 11
5. Marcel Mandjes Landzicht 6 0.74 6
6. Ria Heesters BVWG 4 1.00 9
7. Michel van Weert Landzicht 0 0.41 4

Hoofdklasse driebanden klein Rotterdam

Tien deelnemers finale 
Op 11, 12, 18 en 19 november wordt
bij biljartvereniging De Rietlander de fi-
nale hoofdklasse driebanden klein van
het district Rotterdam gehouden. De tien
deelnemers spelen aan de Wilh. Bla-
dergroenstraat 47 in Spijkenisse. De
partijen met een lengte van 40 caram-
boles en beginnen op alle dagen om
11.30 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ismail Sari Honky Tonk 0.990
2. Gerard Plaats Buitenzicht 0.878
3. Bas Houke De Rietlander 0.870
4. Ton van Heumen De Rietlander 0.836
5. Peter Boers Honky Tonk 0.831
6. Paul Gruijs De Pijp 0.794
7. Simon Smits De Rietlander 0.791
8. Alwin van der Sluis De Pijp 0.735
9. Jan Bijl De Posthoorn 0.733

10. Emiel van Zijl Honky Tonk 0.641

3e klasse libre Midden-Brabant

Finale in 
Sprang-Capelle
Aan de Winterdijk 1 in Sprang-Capelle
wordt op 4 en 5 november de finale
derde klasse libre van het district
Midden-Brabant gespeeld. De partijen
hebben een lente van 70 caramboles
en beginnen op beide dagen om 11.00
uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Leo van der Sanden BSV 2.33
2. Frans van Groeninge DKS 2.20
3. Stan van Woensel Euphonia 2.12
4. Henk Blom Werkendam 2.09
5. Gerrit de Man BSV 2.09
6. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 2.03
7. Marcel de Brouwer METT Biljart 1.72

5e klasse libre gewest West-Nederland

Leo Roozendaal en Jan de Bruin 
kampioen
Afdeling noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Leo Roozendaal BIOS 10 1.29 12
2. Arie van Huissteden De Band 8 1.18 8
3. Guus Brandt Ons Genoegen 8 0.80 7
4. Dirk Schaap LUTO 8 1.06 10
5. Raymond Opzitter ’t Kraaienest 6 1.29 7
6. Trudy Huisenga Wormerveerse BV 6 1.18 9
7. Paula Pasterkamp De Sport 6 0.96 7
8. Sandra Harteveld BCO 4 0.69 6

Afdeling zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan de Bruin Amstelbron 10 1.39 8

2. Lenny Ligthart De Nieuwe Brug 8 0.95 8
3. Conny van Mild Merwehof 6 1.17 6
4. Jeffrey van de Ruit De Plas 3 1.08 9
5. Wesley Bontje BCCD 2 0.91 9
6. Berna Diependaal Hoogvliet 1 0.70 5
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Zaterdag 4 november bij biljartcafé Jorissen

Loting KNBB JUMBO Masters 
na huldiging GP Den Haag
Op zaterdag 4 november, nadat de vierde Grand Prix bij biljartcafé Jorissen aan
de Heelsumstraat 92 in Den Haag is gespeeld, zijn de zestien geplaatste spelers
voor de KNBB JUMBO Masters 2018 bekend. Na de huldiging zal ter plaatse
de loting voor de indeling van de vier poules plaatsvinden.  

Eerste divisie driebanden poule 2

Burgmans Biljarts levert alleen 
tegen De Distel punt in 

Na vijf speelronden is Burgmans Biljarts
koploper met negen punten. FDV Jaco-
by/Schuler Cues en Pearle Opticiens
volgen op één en twee punten.

Speelronde 2
Burgmans Biljarts – La Plaza Hoens-
broek 8-0. Tegen een incomplete ploeg
kwamen Bart Ceulemans, serie van 12
en 1.666, Marco Janssen 1.481 en
Johan Roijers 1.166 tot mooie cijfers.
’t Hartje/Total Power Europe – Pearle
Opticiens 2-6. Voor de gasten scoorden
Pascal Claus 1.333 en Piet Rodts
1.029. ’s Lands Welvaren/AVH Autos/
VSS machinebouw – Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT 5-3. Francis Forton verloor on-
danks 1.214 tegen Lom Löwe 1.428.
De Duitser produceerde een fraaie serie
van veertien. Tom Persyn was namens
de thuisploeg echter de absolute uitblin-
ker. Hij verzamelde de vijfendertig ca-
ramboles na zeventien pogingen en dat
leverde 2.058 op. FDV Jacoby/Schuler
Cues – Kippenpan.nl/van Beers-Son
7-1. Bryan Vangenechten reikte tot
1.129. De Distel – Sportfoyer De Haze-
laar 8-0. Adrie Demming zorgde met
1.176 voor de kortste partij van 34 om-
lopen. 

Speelronde 3
Hotel Stadt Lobberich – Sportfoyer De
Hazelaar 5-3. Karl-Heinz Gertzen zette
40 uit 31 op het scorebord in Tegelen.
Team Hilvarenbeek – ’t Hartje/Total Po-
wer Europe 4-4. Menno de Vries kwam
tot 1.296. Kippenpan.nl/van Beers-Son
– Burgmans Biljarts 0-8. Met vier duels
rond 1.000 gemiddeld was Bert van
Manen de enige die met 35 uit 33 on-
der de 35 beurten bleef. De Distel –
FDV Jacoby/Schuler Cues 3-5. De beste
partij eindigde onbeslist want Jan Ar-
nouts en Michael Zwakenberg sloten
met 40-40 (27) af. Frans de  Vos bleef
daar met 1.458 niet veel bij achter. Pe-
arle Opticiens – ’s Lands Welvaren/
AVH Autos/VSS Machinebouw 4-4. Piet
Rodts hield met 35 uit 32 de punten in
eigen huis. Francis Forton bleek met
1.176 de beste bezoeker. 

Speelronde 4
Sportfoyer De Hazelaar – FDV Jaco-
by/Schuler Cues 2-6. Peter Heerkens
was de enige bij de thuisploeg die tot
winst kwam na veertig treffers en dertig

pogingen. ’T Hartje/Total Power Europe
– La Plaza Hoensbroek 2-6. Ondanks
opkomst met drie spelers toch een over-
winning voor de bezoekers. Burgmans
Biljarts – De Distel 4-4. Na drie maxi-
male 8-0 triomfen kwam er nu een 0-4
achterstand halverwege. Voor de
gasten maakte Jan Arnouts in de achtste
en negende omloop respectievelijk reek-
sen van zeven en twaalf en hij eindigde
met 40 uit 32. Marco Janssen en There-
se Klompenhouwer gingen van 23-17
(23) naar een 40-35 (29) eindstand. In
totaal 35 caramboles in de laatste zes
beurten. Stadt Lobberich/BCT – Pearle
Opticiens 0-8. Fraai duel tussen Tom Lö-
we en Pascal Claus gezien de 30-40
uitslag na 22 beurten. Vierde man Jef-
frey de Witte kwam tot 35 uit 23. ’s
Lands Welvaren/AVH Autos/VSS Ma-
chinebouw – Team Hilvarenbeek 4-4.
Een ontmoeting onder de 35 beurten en
wel tussen Tonnie van Iwaarden en
Wim van Dijck: 30-35 (32). 

Speelronde 5
Team Hilvarenbeek – Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT 6-2. Een glansrol voor Paul
Bruijstens na zijn serie van twaalf en ge-
middelde van 1.538. FDV
Jacoby/Schuler Cues – Burgmans Bil-
jarts 0-8. Marco Janssen 1.538, Bart
Ceulemans 1.212 en Bert van Manen
1.206 presteerden prima tegen een ver-
zwakte tegenstander. Burgmans Biljarts
neemt de koppositie weer over na deze
ongelijke strijd in 't Tapperijke te Hoe-
ven. Kippenpan.nl/Van Beers-Son – ’t
Hartje/Total Power Europe 5-3. Mark
Havermans 1.379 bleek de beste van
iedereen. Een fraaie remise tussen Dan-
ny Geysen en Nick Zuijkerbuijk: 40-40
(33). Geysen produceerde een reeks
van tien. La Plaza Hoensbroek – ’s
Lands Welvaren/AVH Autos/VSS Ma-
chinebouw 7-1. Roy Zielemans 1.481
en Mathy Monnissen 1.166 speelden
prima. Pearle Opticiens – Sportfoyer De
Hazelaar 0-8. Info biljartenzeeland.nl:
Het duel wordt niet gespeeld omdat de
thuisploeg niet voldoende mensen op
de been kon brengen vanwege vakan-
tie e.d. en verplaatsen reglementair niet
is toegestaan. De Distel – W. v.d. San-
den 4-4. Therese Klompenhouwer gaf
met 1.481 en reeks van tien iedereen
het nakijken. Teamgenoot Jan Arnouts
kwam tot 1.290.

Burgmans Biljarts met vlnr: Ad Burgmans, Marco Janssen, Bart Ceulemans, 
Bert van Manen en Johan Roijers. Foto: Jan Rosmulder      

HCR Prinsen nu alleen aan de leiding

Frans van Kuyk in Buffalo League 
uit met serie van 25

Een staande ovatie in de volle zaal van
De Eekhoorn in Oosterhout was de be-
loning voor de slotserie van 25 waar-
mee Frans van Kuyk zijn tegenstander
Glenn Hofman volledig buitenspel zette.
Hofman reageerde vol bewondering:
“Het waren er zoveel, dat ik me niet her-
inner hoe mooi ze allemaal waren”. Het
was zondermeer het hoogtepunt in de
zesde ronde van de Buffalo League.
Onbewust bewees de Willebrorder
HCR Prinsen een grote dienst. Met het
gelijke spel van Eekhoorn tegen mede-
koploper SIS Schoonmaak, staat de for-
matie van teamcaptain Dinand Prinsen
nu alleen en zonder puntenverlies op
kop. Maar er waren meer uitschieters.
Zo speelde Roland Forthomme 2.857
en kwam Eddy Merckx tot 2.500.

DPC - ’t Hartje/Van Wanrooy
4-4
In Vlaardingen werden de partijen in
een record tempo afgewerkt. Umaz Bri-
rol was tegen Peter de Backer met
1.818 in 22 beurten uit. Jerome Barb-
eillon kon het ondanks zijn serie van elf
niet redden en verloor met 29-40 uit 25
van Savas Bulut. Ook Cedric Melnyt-
schenko ging onderuit, Davy van Have-
re (serie van 10) bleek in 27 pogingen
met 26-40 te sterk. Op bord vier had Ri-
chard Bitalis zijn handen vol aan Frank
Martens, maar kwam na 25 omlopen
toch tot een 40-36 overwinning.

Dallinga.com - Bousema/
Lochem 2-6
Good old Raymond Ceulemans gaf
Wesley de Jaeger geen kans en wees
deze met 40-25 in 27 beurten terug.
Marco Janssen kwam tegen Frans van
Schaik in beurt 27 op een 38-35 voor-
sprong. De Amsterdammer wist met op-
eenvolgend twee en drie treffers alsnog
te winnen. Steven van Acker was niet
opgewassen tegen Murat Naci Çoklu
en verloor met 29-40 uit 22. Voor Berry
Dallinga zat er tegen Stefan Spilleman
ook geen muziek in. De Hotelhouder
verloor in 29 beurten met 20-40.

L&B Ledermode - MCR 8-0
Bij ’t Tapperijke in Hoeven was L&B Le-
dermode goed op dreef. Paul Bruijstens
versloeg Randy Loenen in 36 pogingen

met 40-35 en John Tijssens nam na 41
beurten de felicitaties in ontvangst van
Leon Brouwer (40-39). Gerwin Valentijn
speelde met 40-21 uit 30 een goede
partij. Uitblinker was Eddy Merckx, die
Thorsten Frings met 40-16 uit 16 liet
zien wat driebanden is. 

HCR Prinsen - A1 Biljarts 6-2
Raymund Swertz behaalde zijn 40-35
overwinning op Addy Wienk in 40
beurten, terwijl Anno de Kleine de eer
met 37-40 uit 36 aan Henk Blauwblom-
me (serie van 14) moest laten. In slechts
24 ondernemingen kwam Jelle Pijl tot
een overtuigende 40-26 overwinning
op Kay de Zwart. De kers werd op de
taart gezet door Eddy Leppens, die via
een serie van elf en een gemiddelde
van 1.428 Martien van der Spoel alle Il-
lusies ontnam.

Eekhoorn - SIS Schoonmaak
4-4
Jerry Hermans zag de winst met 22-40
(22) naar een wederom uitmuntend spe-
lende Jeffrey Jorissen gaan. Kenny Mi-
atton kreeg routinier Raimond Burgman
op de knieën en won met 40-36. Kurt
Ceulemans kon Jean van Erp niet van
zich af houden en verloor met 36-40.
De grote sensatie van de middag vol-
trok zich in de partij tussen de kopman-
nen Frans van Kuyk en Glenn Hofman.
In de twaalfde beurt zette Van Kuyk, die
eerder de acquit had gemist, bij de
stand 15-22 zich schrap en produceer-
de een ongelooflijk mooie slotserie van
25. Weer ontstond de discussie: “Waar-
om niet naar 50 punten, waar was hij
op uitgekomen”. Niemand zal het ooit
weten.  

STZ Zundert - De Veemarkt 
3-5
Sam van Etten kon in zijn treffen met Re-
né Dericks geen vuist maken en verloor
met 20-40. Raymon Groot verzette zich
hevig, maar moest de eer toch met 38-
40 aan Ramazan Durdu laten. Roland
Forthome speelde met 2.857 een ge-
weldige partij en liet Huub Wilkowski
geen kans, het werd in veertien beurten
40-18. Rik van Beers, die Peter Ceule-
mans moest vervangen speelde gelijk te-
gen Dieter Grossjung.

Frans van Kuyk. Foto: Stefan Osnabrug

1e klasse driebanden klein Rotterdam

Finale bij Buitenzicht
Bij cafe Buitenzicht aan de Toldijk 4a in
Geervliet wordt op 28 oktober en 4 en
5 november de finale eerste klasse drie-
banden klein van het district Rotterdam
gespeeld. De partijlengte is 30 caram-
boles en de aanvangstijden zijn op alle
dagen om 12.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Cees Langeweg De Rietlander 0.592
2. Ton Abramsz Buitenzicht 0.583
3. Arno Leest Kralingen 0.565
4. Harry Bootsma TOGB 0.553
5. Marco Warnaar Buitenzicht 0.539
6. Martin den Boer Ommoord 0.501
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Vierde divisie driebanden poule 3

Winst en verlies Böhnke/Van Delft Verhuur
Speelronde 2
Stucadoorsb. Kanters – Böhnke/Van
Delft Verhuur: 6-2. Erik Kortsmit verraste
met 1.315. ’t Steegje 3 – DKM Tools 4:
5-3. René Jaspers speelde remise en Ad
Vroomens won zijn partij voor de
gasten. Buro Balans/’t Hartje van
Oosterhout –DCM 2/Bongaards Trans-
port: 4-4. L&B Ledermode 2 – Bikse Bil-
jart Bikkels: 8-0. Rien Bakkers zorgde
met 0.555 voor de beste partij.
RCD/Kloens Bestrating – Setpoint 2: 4-
4. Bij de gasten waren Toine Verhoeven
en Sjef Westerburger succesvol.

Speelronde 3
DKM Tools 4 – L&B Ledermode: 4-4.
Ad Braspenning was in 30 beurten uit.
Böhnke/Van Delft Verhuur – De Staart/
TVM: 6-2. Wilfried Tempelaars behaalde
met 0.735 het beste gemiddelde. Bikse
Biljart Bikkels – Buro Balans/ ’t Hartje van
Oosterhout: 2-6. DCM 2/Bongaards
Transport – RCD Kloens Bestrating: 2-6.
John van Weert en Marco Bongaards kon-
den beiden met remise het thuisfront van
de nul afhouden. Setpoint 2 - Stucadoorsb.
Kanters: 2-6. Toine Verhoeven zorgde

voor de enige winstpartij bij Setpoint.

Speelronde 4
Böhnke/Van Delft Verhuur – Setpoint 2:
6-2. Jan Vermeulen boekte met 1.190
het beste resultaat. Buro Balans/’t Har-
tje van Oosterhout – DKM Tools 4: 2-6.
Alleen Jan van Strien behaalde thuis-
winst. L&B Ledermode 2 – De Zwaan: 3-
5. Stucadoorsb. Kanters – DCM 2/Bon-
gaards Transport: 6-2. Wil Christiaanen
hield de bezoekers van de nul af. 

Speelronde 5
De Zwaan – Buro Balans/’t Hartje van
Oosterhout: 2-6. Bij de gasten wonnen
Sebastiaan Huijbregts, Nick Cardon en
Bastijn van Gageldonk hun partij. DKM
Tools – RCD/Kloens Bestrating: 4-4. Jan
Cas en René Jaspers behaalden thuis-
winst. DCM 2/Bongaards Transport: 6-
2. John van Weerd was in 26 beurten
uit, terwijl Jack Bongaards ook maar 29
pogingen nodig had. ’t Steegje 3 – L&B
Ledermode 2: 8-0. Anton Segeren won
in 32 beurten. Sprundel 2 – De
Staart/TVM: 4-4. Huub en Sjef Wester-
burger wonnen voor Setpoint. 

Tweede divisie driebanden poule 4

Knappe moyennes voor 
Eric Hendrickx en Ivan Stitschinsky 
Speelronde 2
aMate Communications – BC Tegelen
6-2. Koen van Camp haalde uit met 35
caramboles na 25 beurten: 1.400. Ed-
dies-hr.nl – Vervat Vastgoed 2-6. Roger
Roefs realiseerde een serie van acht.
S&P/De Molenvliet – De Molen 3 6-2.
In Waalwijk speelden Huub Adriaanse
en Dirk Muylaert via 0.946 remise. BV
Setpoint – BC Goirle 2-6. Jan Hulter-
mans redde via 0.967 de eer. Voor de
gasten reikte kopman Eric Hendrickx tot
1.346 na 35 uit 26. Teamgenoot Roger
Spijkers maakte een reeks van acht. 

Speelronde 3
De Molen 2 – S&P/De Molenvliet 2-6.
Stephan Rutten verloor ondanks 1.178
tegen de 1.250 spelende Huub Adri-
aanse. Vervat Vastgoed – BC Goirle 4-
4. Eerste man Ivan Stitschinsky produ-
ceerde 35 uit 29 (1.206) en serie van
acht. Luc Royberghs zette in Golf & Re-
creatiepark 't Caves te Wintelre 30 uit
31 op de scorebord. BV Setpoint –
aMate Communications 4-4. Thuisspe-
ler Werner Ooijen behaalde 1.129.
Voor de bezoekers was Frank Smetsers
dankzij 1.206 de beste. De Molen 3 –
Eddies-hr.nl 6-2. In het nieuwe onderko-
men Sporthuis Reusel waren Dirk Muy-
laert 1.029 en Jan Catry 0.967 in
vorm. 

Speelronde 4
De Molen – BC Tegelen 4-4. Twee par-

tijen van 31 beurten. Rick Sleddens
1.129 en Rudy Evers 0.967 waren toen
aan de finish van respectievelijk 35 en
30 treffers. S&P/De Molenvliet – Schil-
dersbedrijf v.d. Bruggen 5-3. In Waal-
wijk was Martien van den Tillaart de
enige bij de gasten die wist te winnen
en dat was na 30 uit 31. Eddies-hr.nl –
De Molen 2 6-2. Vierde man Edwin van
Woerkum haalde uit met 1.153. Vervat
Vastgoed – De Molen 3 6-2. Bij de thuis-
ploeg realiseerde Ivan Stitschinsky
1.666 na 35 caramboles en slechts 21
pogingen. Zijn teammaat Jan Verbrug-
gen scoorde 1.000. BC Goirle – aMate
Communications 4-4. Roger Spijkers
1.269 ging onderuit tegen 1.346 van
Koen van Camp. 

Speelronde 5
De Molen 2 – Vervat Vastgoed 6-2. Erik
van Loon gaf middels 1.206 het goede
voorbeeld. Piet Blankers (0.882) redde
de eer. Schildersbedrijf v.d. Bruggen –
Eddies-hr.nl 2-6. Voor de bezoekers uit
Bergeijk verzamelde René Peters de 35
caramboles al na 28 beuren en daar
was een serie van acht bij. BC Tegelen
– S&P/De Molenvliet 6-2. John van Tie-
nen kwam in zijn eigen biljartlokaal tot
1.034. Huub Adriaanse zette namens
de gasten 1.000 op het scorebord. BV
Setpoint – De Molen 2-6. In biljartcen-
trum Roothaert te Tilburg realiseerde
Werner Ooijen 1.166. Ad Vermeer ver-
trok met 30 uit 32 winst op zak. De Mo-
len 3 – BC Goirle 2-6. Eric Hendrickx
vestigde de aandacht op zich door een
moyenne van 1.521 na 35 uit 23.

Ivan Stitschinsky in tenue België. 
Foto: Frans Janssen

Eric Hendrickx. 
Archieffoto: Paul Brekelmans  

Tweede divisie driebanden poule 3

Koploper HCR Prinsen 2 wint nipt 
van de Veemarkt 2 
Speelronde 2
Thekes Herpen/Park Tivoli – Drukkerij
3in1 8-0. Micha van Bochem haalde uit
met gemiddelde van 1.764 na dertig
caramboles en zeventien beurten. HCR
Prinsen 2 – BC Arnhem Centraal 6-2.
Markus Wirgs gaf met 1.206 het goede
voorbeeld als kopman van de ploeg uit
Haarlo. Carambole – Siemens 5-3. In
't Vossenhol bleek Jan Vos de beste van
iedereen dankzij 1.111. DPC/A1 –
DBG 't Ottertje 4-4. Jordy de Kruijff zet-
te 1.200 op het scorebord. 

Speelronde 3
Albert Heijn van Rijn – HCR Prinsen 2 2-
6. Freddy ter Braak vertrok met 1.129
winst op zak. DBG 't Ottertje – Thekes
Herpen/Park Tivoli 4-4. In Ottersum re-
aliseerde Jos Bongers 1.060 voor de
bezoekers. Siemens – DPC/A1 4-4.
Thuisspeler Eddie Siemens liet er via
1.296 geen gras over groeien al bleef
Michel van Silfhout met 1.222 knap in
de buurt. 

Speelronde 4
Thekes Herpen/Park Tivoli – Siemens
4-4. Het spannende duel tussen de kop-
mannen Jos Bongers en Eddie Siemens
kreeg een 35-34 score na 29 beurten.
Drukkerij 3in1 – DBG 't Ottertje 4-4.
Gijs Elbertsen haalde uit met een moy-
enne van 1.590. Voor de bezoekers
had Michel van Bommel eveneens
slechts 22 kansen nodig maar dan voor
dertig treffers: 1.363. Ribas – HCR Prin-
sen 2 2-6. Ben Derks redde dankzij 35
uit 32 de eer. 

Speelronde 5
HCR Prinsen 2 – De Veemarkt 2 5-3.
Carsten Lässig toonde zich een prima
eerste man want hij verzamelde de 35
caramboles na 28 beurten en dat lever-
de 1.250 op. Freddy ter Braak won ook
en daardoor bleek de remise tussen Di-
nand Prinsen en Monique Wilkowski
voldoende voor de overwinning. Met
negen punten na vijf wedstrijden is het
team uit Haarlo lijstaanvoerder. Caram-
bole en Thekes Herpen/Park Tivoli heb-
ben één en drie punten achterstand. 

Micha van Bochem. 
Foto: Jan Rosmulder 
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Peter Berndsen haalt uit met 1.500 
en Willem Dokter speelt 1.363
Speelronde 2
HWA/Hordijk Bil-
jartartikelen – Capel-
le: 2-6. Peter Witveld
was met een ge-
middelde van 1.206
(29 beurten) de eni-
ge thuisspeler met
partijwinst. EDO ’83
– BCO/Paeoniapais-
sion: 6-2. Robert
Koster wist met
0.945 de eer voor
de bezoekers te red-
den. Merwehof/De-
rogee Beveiligingen –
Brouwer Project Des-
ign: 3-5. Voor de gasten uit Maarssen
speelde Dirk van Uum remise, terwijl
Maurice de Vré en Adri Verhoef hun vol-
ledige partij verzilverden. Aan. bedr.
Beer de Jong – Cafredepijp.nl: 5-3.
Aad Buijs zette een moyenne van
1.304 neer.

Speelronde 3
BCO Paeoniapassion.com – Brouwer
Project Design: 4-4. Bob van Ingen
Schenau en Rens Hoeba wonnen hun
partij voor de gastheren. Merwehof/
Derogee Beveiligingen – Aann. bedrijf
Beer de Jong: 2-6. Ruud Nieuwenburg
kwam tot 1.166. Capelle – Take 5: 4-4.
Met 30 uit 21 (1.428) speelde Ton Hol-
lenberg een schitterende partij. Hektisch
Biljartschool/Frans van Kuyk – HWA/
Hordijk Biljartartikelen: 6-2. John van
Essen was met 1.060 de beste speler. 

Speelronde 4
EDO ’83 – Capelle: 0-8. Take 5 – Hek-
tisch Biljartschool/Frans van Kuyk: 2-6.
Willem Dokter schitterde in 22 beurten
met 1.363. John van Essen had in 35

omlopen zijn bord vol. BCO/Paeonia-
passion.com – TOVV 3: 6-2. Brouwer
Project Design - Aann. bedrijf Beer de
Jong: 4-4. Mike Nijdam en Beer de
Jong wonnen voor de bezoekers.
HWA/Hordijk Biljartartikelen – Cafede-
pijp.nl: 6-2. Jan van Krimpen realiseer-
de op bord vier de kortste partij en
speelde 0.681.

Speelronde 5
Merwehof/Derogee Beveiligingen –
HWA Hordijk Biljartartikelen: 4-4. Peter
Berndsen speelde met een gemiddelde
van 1.500 en een serie van zeven in 20
beurten naar winst. Ook Wilfried van
Beek liet zich niet onbetuigd en was in
25 omlopen aan de finish. Aann. be-
drijf Beer de Jong - Schroevengroothan-
del.nl: 6-2. Dirk van Mourik liet zich
zien met 1.346. Capelle – BCO Paeo-
niapassion.com: 8-0. Henk Weber won
in 33 beurten. Capelle stijgt hiermee
naar de derde plaats.

Peter Berndsen. Foto: Paul Brekelmans
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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

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Café

NIEUWE LANTAARN
Moeshofstraat 152 - 2170 MERKSEM

+32 (0)3/645 21 81

Lokaal van:
Merksem Drieband Club (KBBB)

MDC (ADL2000)

Jelle Cleymans debuteert bij BC Deurne

Dat de biljartsport nog weinig jonge
mensen aantrekt is een spijtige vast-

NIDM – Philipoom wint zes maal op rij

Organisatie Beker van België 
verhuist zo goed als zeker naar Luik

Het meest opvallende nieuws in het Bel-
gische biljarten kwam van de bestuur-
stafels. Voor het eerst in 22 jaar wordt
de Belgische bekerfinale volgend jaar
niet in Hooglede gespeeld, maar vrijwel
zeker in de regio Luik. De vorig jaar op-
gestapte voorzitter Reginald Depoorter,
kind aan huis in De Gulden Zonne in
Hooglede, zal er een slapeloze nacht
van hebben gehad. De achterban rea-
geerde in voors en tegens: ,,Het is weer
eens wat anders'' en ,,wat zonde dat
we daar weggaan.'' Zeker net zo op-
zienbarend waren de bewegingen op
de groene en blauwe lakens in de vijfde
ronde van de Belgische competitie.
Martin Horn leed vorige zondag in
Nederland de grootste nederlaag uit

zijn carrière en herstelde zich een dag
later in België met een prachtige winst-
partij. De Ceulemansen gingen gebukt
onder een zeldzame, collectieve off-
day. En hoe wonderlijk is het dat Steven
van Acker van Eeklose BC in Nederland
alles wint en in België (bijna) alles ver-
liest. BC Deurne accentueerde zijn rol
als trotse koploper met een 8-0 over-
winning in de uitwedstrijd tegen Kort-
rijkse. De achtervolgers kwamen de ron-
de niet zonder schade door. Mr 100
Lier werd kansloos verslagen door De
Witte Molen (7-1), De Goeie Queue en
Op de Meir speelden met 4-4 gelijk, BC
Herentals speelde Biljart Express uit de
top vijf van de ranglijst en Quality Zele
struikelde half over Mister 100 Lier 2,
dat zijn eerste matchpunt behaalde.
Martin Horn zei over het verlies in
Nederland tegen Jean van Erp (40-6 in
15 beurten): ,,Mijn grootse nederlaag
ooit: geen posities, geen geluk, geen
moreel en te veel slechte schoten. Dat
kan iedereen eens gebeuren. Je moet
het accepteren en proberen ervan te le-
ren.'' ‘s Anderendaags, na een razend-
snel herstel (winst op Frans van Kuyk
met 50-36 in 21): ,,Het voelde als een
mentale come-back. Ik wilde mezelf be-
wijzen en speelde een prima partij,
waar ik heel blij mee ben. Driebanden
kan soms heel wreed zijn, maar ook
weer heel mooi. Je kan alleen van suc-
ces genieten als je de 'bullshit' accep-
teert.'' Steven van Acker moet zo'n zelf-
de gevoel hebben. De Belgische kop-
man van Eeklo is in Nederland de beste
man van zijn team (Dallinga), is daar
nog ongeslagen (vijf overwinningen,
één remise) en won zondag met bijna
twee gemiddeld van Gerwin Valentijn.
Maandag was diezelfde Van Acker in

België slechts een schim van zichzelf en
verloor hij kansloos van Roland Fort-
homme met zestien puntjes in 27 beur-
ten (0.592). Het was zijn vijfde verlies-
partij in zes wedstrijden. Mister 100
Lier kreeg een voor onmogelijk gehou-
den afstraffing in De Witte Molen. De
avond begon al met verliespartijen voor
Raymond en Bart Ceulemans tegen
Pierre Soumagne en Ad Broeders met
moyennes van 0.600 en 0.700. Bart
Ceulemans stuurde na het verlies van
Kurt tegen Francis Forton (50-34 in 39)
een bericht de lucht in dat de malaise
goed weergaf: ,,Het ploegmoyenne is
al een beetje gestegen...'' Peter Ceule-
mans was daarna met afstand de beste
man, maar liep bij een ruime voor-
sprong tegen Dirk Weeremans tegen
een serie van 11 aan. ,,Ik had geluk dat
ik nog gelijk kon spelen.'' Voor Weere-
mans was het zijn eerste matchpunt in
zes optredens. Eddy Merckx en Jeffrey
Jorissen haalden als enigen hun niveau
voor Quality, Merckx met winst op Mar-
co Janssen (50-17 in 19), Jorissen met

winst op Rudy Persyn met 42 in 20. Ad
Koorevaar en Tom Persyn versloegen
Peter De Backer en Freddy van Kerck-
hove en brachten de eindstand op 4-4.
Bij Deurne boekte Jef Philipoom zijn zes-
de winstpartij uit zes optredens. Glenn
Hofman versloeg Dave Christiani (50-
44 in 38), Jean van Erp was de beste
winnaar met 2.100 gemiddeld. Eddy
Leppens won de partij tegen Frédéric
Caudron in de eindsprint: na 24-24 en
37-37 ging Leppens met 8, 4 en 1 door
de finish (50-44 in 28). Jean Paul de
Bruijn zit in een mindere periode en ver-
loor van Roland Uytdewillegen met 50-
46 in 38. De schade voor De Goeie
Queue werd beperkt door de spelers op
drie en vier. Wesley de Jaeger bleef
ongeslagen, maar had wel 62 beurten
nodig voor zijn winst op Ivan Stit-
schinsky, die een dag later het zieken-
huis in moest voor een knieoperatie. Na
vijf speeldagen houdt BC Deurne de
leidersplaats stevig vast en geeft Eeklo-
se de rode lantaarn door aan Mister
100-2.

Jef Philipoom, ongeslagen in de 
hoogste NIDM-afdeling 

stelling. Bij aanvang van dit seizoen
mocht men in de libre-competitie van
de KBBB echter de in 1985 geboren
zanger en acteur Jelle Cleymans ver-
welkomen. Hopelijk inspireert de
aanwezigheid van deze gedreven 
TV-vedette andere jongeren om de
keu ter hand te nemen en vers bloed
aan de tafels te leveren. 

Op de foto traint Cleymans in het 
lokaal De Deken nog enkele stoten
aan de vooravond van zijn debuut
voor BC Deurne.

http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:chris-verheyen@telenet.be
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Aangenaam en sfeervol biljartlokaal
6 biljarts 2m30 en 2 biljarts 2m84

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

9870 Machelen (O.-Vl.)
M. : 0496/26.44.85.

frederik.de.moor1@telenet.be

Afscheidnemende Louis Daneels blikt terug

De capriolen van de ‘Lus’ 
liggen nog vers in het geheugen

Louis Daneels is negenenzeventig en
neemt afscheid van de KBBB-competitie.
In de Antwerpse Drieband Liga kan men
nog wel op hem blijven rekenen, maar
de vaak verre verplaatsingen in de fede-
ratie zijn er teveel aan geworden. Da-
neels stond al op zijn negende aan de
biljarttafel en speelde bij Mister 100
Lier, BC Woondecor in Heist op den
Berg, BC Op De Meir in Emblem en BC
Herentals. Hij beleefde zijn leukste ja-
ren, toen er nog menige pint naast het
biljartspel geconsumeerd werd en de
kans dat een politieagent dat –met alle
gevolgen van dien vaststelde- vrijwel on-
bestaande was. Louis Daneels was in
die tijd ‘partner in crime’ met zijn biljart-
maten Lucien ‘Lus’ Horemans en niet in
het minst de levende legende, Raymond
Ceulemans. Als echte Nijlenaren reisden
ze zowaar elke dag de Kempen door
op zoek naar biljartvertier, tegenstrevers
en competitie. Dat was in de regel met
Louis aan het stuur van de wagen. Lus
was altijd goedgezind en gekend als de
man die naast het biljart in kleermakers-
zit (met het ene been onder het andere),
vanop zijn stoel, de tegenstander gade
sloeg. Twaalf tot vijftien glazen bier drin-
ken op een biljartavondje was voor Lus
Horemans de normaalste zaak van de
wereld en zo gebeurde het dat hij tij-
dens een prijskamp in het Nijlense café
Roskam, de ballen met het krijt verwarde
en wanhopig probeerde zijn pomerans
in te smeren met… de rode bal. Toen de
scheidsrechter van dienst hem daarop
attent maakte, reageerde Lus laconiek in
de trant van : ”Allez, dat is ook al niet
meer zoals vroeger”.  Kreeg hij daar-
mee de lachers op zijn hand, Lus Hore-
mans was toch een begenadigd biljar-
ter, want hij won dat bewuste tornooi.
Reden om te vieren dus en zo bracht
Louis dan uiteindelijk de ‘Lus’ naar huis

in… een kruiwagen.
Café Roskam bevond
zich op 150 meter
van de voordeur van
Horemans en net op
dat moment was de
straat opgebroken.
De onbewaakte krui-
wagen viel als een
godsgeschenk uit de
hemel om de zwaar
beschonken winnaar
met de beker in de
handen bij moeder
de vrouw af te leve-
ren. Eventjes Lus uit
de kruiwagen kiepe-
ren, dan ‘belleke
trek’ doen en weg-
spurten. Want Louis

Daneels wou alles behalve de toorn van
Luciens’ echtgenote over zich heen krij-
gen. Dat ze elkaar menige loer draai-
den en veel plezier maakten, daar ge-
tuigt ook volgende anekdote van. Lus en
Louis gingen een keertje biljarten in het
Duffelse café Batavia, bij Jef Philipoom.
Naar goede gewoonte liep die avond
ook weer uit op een waar drinkgelag,
met in de hoofdrol Lus Horemans. Louis
Danneels had echter een week eerder
een twaalf jaar oude Ford Fiësta op de
kop getikt, waarvan het portier aan pas-
sagierszijde enkel van buiten uit kon
worden geopend. Toen Louis hem naar
huis bracht, wilde Lus stilletjes binnen-
sluipen, maar de defecte deurhendel
hield hem in de wagen. Louis daarente-
gen parkeerde de auto voor de deur en
begon als een bezetene te claxoneren.
De gevolgen laten zich raden; de vrouw
des huizes komt buiten, Louis stapt uit de
wagen en zegt met zijn meest onschuldi-
ge gezicht : “Lap, hij geraakt zelfs de
auto niet meer uit. Zo zat alweer”. De
gevolgen laten zich raden natuurlijk,
maar dat weerhield de gezworen kame-
raden er niet van, de dag daarna op-
nieuw op ‘biljartzwier’ te gaan. Op zijn
negenenzeventigste koestert Louis Da-
neels nog steeds deze verhalen uit een
mooi verleden en de inmiddels overle-
den Lucien ‘Lus’ Horemans liet de biljart-
wereld volgend gedichtje na :

Veel roken en veel drinken
doet de helft van de mensen de grond in-
zinken
Maar ook de andere helft moet gaan
Waarom zouden wij dan hier bij Mister
100 ons pintje of onze porto laten staan ?

Heeft u ook een leuke biljartanekdote of
verhaal voor ons in petto ? Laat het ons
weten. Publicatie verzekerd.

Café De Roskam in Nijlen, waar zich destijds heroïsche 
taferelen afspeelden

Overlijden

Brugse Biljartclub verliest 
gewaardeerd lid
Dirk Acx deelt ons het droevige nieuws
mee dat de Brugse biljartspeler Alain
Steffens plots is  overleden. ‘Alain was
56 jaar en kwam elke week enkele ma-
len zijn biljartje doen. Alain was een
zeer gepassioneerd driebandspeler.
Had laatst nog een nieuwe keu gekocht
en had ook een nieuwe job als bus-
chauffeur. Hij zag steeds het mooie in
het leven en keek geweldig uit naar zijn
pensioen binnen enkele jaren. Zo zou hij meer tijd hebben om o.a. te biljarten
wat een van zijn grootste passies was.
Maar helaas, geen pensioen, geen balletje meer stoten .... zelfs geen Alain meer.
Maat, waar je nu ook bent, hier krijgt een mens echt koude rillingen van. Zater-
dag zat je nog lekker aan de toog met je kwinkslagen en je biertje en nu zitten
wij hier allemaal compleet van onze melk bij dit nieuws.
Langs deze weg wil ik ook de familie en vrienden van Alain mijn oprechte steun
betuigen bij het plotse overlijden van Alain’.
Ook onze redactie betuigt langs deze weg haar medeleven aan de familie,
vrienden en kennissen van Alain Steffens. 

Overlijden

Eddy Leppens 
verliest peetoom
Niet te vatten hoe snel het leven kan om-
slaan. Tiest Leppens is abrupt uit ons
midden weggerukt. 
Tiest, eigenlijk Baptist, werd geboren op
25 juli 1946. Wie hem kende of ooit
ontmoet heeft zal hem missen.
Tiest Leppens was de vader van Anja
Leppens en de oom van Eddy Leppens.
Hij was erg betrokken bij het biljartge-
beuren en spelend lid van BC Adelberg.
Iedereen die bijvoorbeeld ooit naar de
Superprestige in Lommel ging zag hem
daar altijd zeer actief bezig. Onze re-
dactie biedt de familie, vrienden en ken-
nissen haar blijken van medeleven aan.

Biljartnieuws België

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.

Tornooi in Eeklo pakt uit met grote namen

Ook Nobuaki Kobayashi van de 
partij in Trophy of the Legends ? 
Zoals reeds in een vorige editie be-
kendgemaakt heeft volgend jaar in Ee-
klo een internationaal driebandeneve-
nement plaats , de “ Trophy of the Le-
gends “. Een tornooi enkel voorbehou-
den aan spelers welke bij aanvang van
het event  minimum 65 lentes tellen. Het
hoofdtornooi met 16 spelers ( waarbij 8
wildcards en 8 spelers welke uit kwalifi-
caties komen ) heeft plaats van donder-
dag 17 tot en met zondag 20 mei
2018 in de stedelijke Eeklose Sporthal.
Voorafgaandelijk worden er daarom
kwalificatiewedstrijden gespeeld van
zaterdag 12 tot en met woensdag 16
mei waaruit dus 8 spelers komen die in
het hoofdtornooi zullen aantreden, sa-
men  met de 8 wild-cards . Zeven van
die wild cards zijn  al uitgereikt : name-
lijk aan de Belgische spelers Raymond
Ceulemans en Ludo Dielis , Richard Bi-
talis (Frankrijk) , Hans-Juergen Kuhl
(Duitsland) , Rini Van Bracht  (Neder-
land) , José Maria Quetglas (Spanje) en
een Deense speler welke zal aangeduid
worden door de Deense federatie (het
gaat hier om Hans Laursen of Danny
Korte). Bleef er nog een 8e wild-card
over waarover het organisatiecomité
zich nog diende te beraden.  Portugal ?
Zweden ? Italië ? Griekenland ? Luxem-
burg ? Het was koffiedik kijken…
Ondertussen echter had de voorzitter
van het organisatiecomité , Leslie Men-
heer , symbolisch een schrijven gericht
aan de 75-jarige Japanse grootmeester
Nobuaki Kobayashi met de vraag of hij
soms interesse had om in Eeklo deel te
nemen. Schrijven dat nostalgisch mede
werd ondertekend door Ludo Dielis en
Raymond Ceulemans, zonder echt de

hoop te koesteren dat Kobayashi zou
toehappen. Kunt U zich nu de grote ver-
bazing maar tevens grote euforie van
het organisatiecomité  voorstellen toen
Ludo Dielis liet weten zonet gecontact-
eerd te zijn door een Japanse biljartre-
latie welke wist te vertellen dat Kobay-
ashi dat schrijven aandachtig had gele-
zen en ernstig overweegt om volgend
jaar naar Eeklo af te zakken. Het is nu
nagelbijtend wachten op de officiële
deelnamebevestiging vanuit het land
van de rijzende zon.
Is de benaming “ Trophy of the Legends
“ ooit méér dan toepasselijk geweest  ?
Alle nodige informatie voor deelname
aan kwalificatiewedstrijden (en dus
aansluitend eventueel ook aan hoofd-
tornooi) mag verwacht worden begin
2018, via de diverse media, clubs, bil-
jartbladen en CEB-site.

Tekent de Japanse grootmeester straks
present in Eeklo ? 

http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
mailto:opdemeir@skynet.be
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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)

Treffen tussen Nederlandse en Belgische biljartclub in Wilrijk

Derby der lage landen vindt al voor 
de vijftiende maal plaats

Het biljartteam van café Boeimeer uit
Breda en de Wackoos van Bal-enzo

Wilrijk staan binnenkort voor de vijftien-
de keer in vijf jaar tegenover elkaar
voor hun ‘Derby der lage landen’ op het
groene laken. Wat vijf jaar geleden
klein begon tussen vrienden, is voor bei-
de ploegen inmiddels uitgegroeid tot
een klassieker waar beide teams naar
uit kijken.
Om de beurt wordt er carambolebiljart
gespeeld in Breda en in Wilrijk en rond
het biljart wordt verbroederd en gefeest
zoals alleen vroegere historische vijan-
den dat kunnen.
De laatste derby in Breda eindigde op
een totaalstand van 13-2 in het voor-
deel van de Wilrijkenaren.
De vrienden uit Breda komen op zater-
dag 4 november 2017 om 13 u naar
Pool, snooker en carambole club Bal-en-
zo, in de hoop een beetje verandering
in de totaalstand te brengen, 
In het algemeen staat de teller op 12
voor Wackoos van Bal-enzo en slechts
2 voor café Boeimeer.
Het zal in ieder geval een gezellige na-
middag worden in Bal-enzo !
Tom D’haeseleer

Deze twee teams ontmoeten elkaar straks al voor de vijftiende maal

Antwerpenaren en Zeeuwen staan tegenover elkaar in fel
gesmaakte ‘over en weer’

BC Avenue moet de wisselbeker 
in Goes laten

Al 13 jaar lang ontmoeten Café Baa-
rends uit Goes en Taverne New Avenue
uit Antwerpen elkaar twee maal per
speelseizoen in een zogenaamde ‘Over
en weer’-driebandformule. Van de
10de editie brachten we in mei 2015
uitgebreid verslag vanuit Taverne New
Avenue. Ditmaal maakten we de ver-
plaatsing naar Goes mee, waar twee-
ëntwintig Antwerpenaren in de ogen ke-
ken van eenzelfde aantal Zeeuwse
tegenstanders. Onderzoek wijst uit dat
Café Baarends, thuishaven van Biljart-
club Aldoende Leert Men, met voor-
sprong de oudste herberg van Goes is
en meedraait in de top van oudste café-
’s op het eiland Noord-Beveland. Met
meer dan 120 jaren op de teller, be-
waarde de zaak trouwens ook zijn au-
thenticiteit, en dat is wat deze locatie zo
uniek maakt. De klanten worden
midden het donkerhouten interieur toe-
gelachen vanop de
historische foto’s en
afbeeldingen, die de
zuinig bestucte mu-
ren sieren. Twee bil-
jarts van 2,30 meter
en ééntje van 2,84
meter staan centraal
opgesteld, op een
steenworp van de
authentieke kachel,
een ander item dat
de grandeur van
lang vervlogen tijden
uitademt. Aan cliën-
teel heeft Café Baa-
rends evenmin ge-
brek. Iedereen in
Goes die van een
potje biljarten houd,
vindt vanzelf de weg

naar dit etablissement. De hoofdclub is
aangesloten bij de KNBB en daardoor
een volwaardige sparringpartner voor
de KBBB-leden van BC Avenue. Het ini-
tiatief voor deze kleine Holland-België
kwam destijds eerder toevallig tot stand.
Avenue-man Frank Van Heurck, had
destijds zijn boot aangemeerd in de
jachthaven van Goes en speelde regel-
matig een wedstrijdje met zijn Neder-
landse kameraad Leen Reijnhout. Die
vriendschapsband leidde tot de ‘over en
weer’s’, waarbij de regie in Goes in
handen kwam van Ellen Remijn en in
Antwerpen in die van Frank Van
Heurck. Pas dit jaar werd de Belgische
organisatie overgedragen. Freddy De
Mol zal in de toekomst als verantwoor-
delijke voor het Avenue-team fungeren.
Net zoals bij voorgaande edities wer-
den ook nu weer de wedstrijden op het
scherp van de snee gespeeld, met een
heuse interlandmentaliteit aan beide zij-
den. Want gaat het hier in eerste in-
stantie om een broederlijk gebeuren, in
een sportieve sfeer staat winnen toch
voorop. En dàt winnen, deed Café Baa-
rends voor de derde keer, sinds het be-
staan van het concept. Bleef de wissel-
beker reeds tien maal in België, dan
siert hij nu –althans voorlopig- de
schoorsteenmantel van Café Baarends,
want de Avenue-spelers zijn uiteraard
gebrand op hun revanche in de lente
van 2018, in de Scheldestad. Annelies
Baarends zorgde na afloop van het ge-
beuren dat iedereen met een goed ge-
vulde maag naar huis kon vertrekken,
om er terug te blikken op een geslaag-
de biljartdag.
Bart Van Reeth

Annelies Baarends en Freddy De Mol
gaan na afloop van het diner in zang-
duet, boven op het biljart

De Goesse’ kapitein poseert met de wisselbeker, die van 
Antwerpen moet het ditmaal met het kleinere exemplaar stellen

Artistiek Biljart – Winst voor Bax in tweede rankingtornooi

Dominantie in set A maakt het verschil
Eric Daelman verscheen niet op het ap-
pél in Sint-Amandsberg en daardoor
werd de concurrentiedrempel wel wat
lager. Met acht spelers ging men de
strijd aan en daarin deed Patrick Vloe-
mans zich opmerken. De Kempenaar
ging verrassend met het zilver lopen na
knap biljartwerk waarbij hij in drie sets
rond de 70% afwerkte. Goed voor een
eindresultaat van 66,24% en 290 pun-
ten uit 176 pogingen. Vloemans werkte
zich zo voorbij Erik Vervliet, die deson-
danks toch weer de derde plaats kon
bezetten en daarmee bij de toppers met
de grootste regelmaat behoort. Vervliet
sloot het VAS-rankingtornooi af met een
percentage van 64,48%, niet gek ver
van de nummer twee dus. De ranking-
zege was voor Walter Bax, die alweer
de te kloppen man bleek, maar in de
feiten toch ook steeds  meer concurren-
tie voelt. Met 68,38% werd het een nip-
te overwinning voor de Turnhoutenaar.
Anderzijds toont het 80%-scorings-
percentage in set A aan, dat Bax
aardig uit de hoek kan komen op de

meest cruciale momenten in de wedstrijd.
Bart Van Reeth

De tweede rankingzege komt op het
palmares van Walter Bax.
Foto: www.billiardsphoto.com

Verhuis BC De Kern pakte verkeerd uit

Club keert terug naar 
Taverne-Biljartzaal De Deken
In het tussenseizoen
richtten een aantal
leden van Drieband
Club De Deken, dat
destijds ontstond uit
–vooral- de restanten
van MDC, een nieu-
we club op. BC De
Kern heette de bore-
ling van voorzitter
Karel Van Wauwe
en de vereniging
nam haar intrek in
Café Centrum in de
Antwerpse wijk
Luchtbal.  Naast de
biljarts van 2,10 me-
ter, die tot dan toe
werden bespeeld
door o.a. BASF in de
Antwerpse Vereni-
ging van Vrienden-
clubs, werd zelfs een
matchbiljart toege-
voegd. De toekomst
zag er voor BC De
Kern veelbelovend
uit in de nieuwe accommodatie, tot re-
cent bleek dat de  exploitatievergunning
van de zaak niet zou worden verlengd.
Volgens onze bronnen zou het horeca-
bedrijf zelfs volledig verdwijnen. Geluk-
kig konden de biljartspelers van BC De
Kern probleemloos terugkeren naar hun
oude stek, Taverne-Biljartzaal De Deken

De ‘nieuwe’ club verhuist opnieuw naar de oude,
vertrouwde biljartzaal van De Deken

in Merksem. Daarmee zien de kersverse
uitbaters, Veronique en Harry Donkers
een nieuwe instroom in de biljartpijler
en huisvesten ze naast BC Deurne en
BC De Deken, een derde volwaardige
club.

Bart Van Reeth

http://www.billiardsphoto.com
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Poolbiljart dames en heren in Rotterdam

Gouden primeur voor Jan van Lierop 
en Elise Qiu bij NK straight pool
De eerste discipline 14.1 straightpool
van het NK pool 2017 is gewonnen
door de pas 17-jarige Jan van Lierop.
Hij bleek in een zeer spannende finale
met 100-96 de meerdere van  Hoa
Nguyen. In de halve eindstrijd won de
jongeman uit Deurne ook al in een
bloedstollende partij van Marc Bijster-
bosch (100-99). Nguyen rekende toen
af met Michel Drenth. 
Het is voor Van Lierop zijn eerste Neder-
landse titel op een NK poolbiljart bij de
heren. Hij is wel veelvuldig jeugdkam-
pioen geweest en wordt al jarenlang
gezien als één van de grootste beloften
voor de Nederlandse pooltoekomst. 
Over zijn persoonlijke ambities is Jan
van Lierop altijd duidelijk geweest: zijn
doel is de allerbeste poolspeler van de
wereld te worden. En in dit NK bij Thur-
ston in Rotterdam liet hij zien dat hij,

naast een geweldige hoeveelheid ta-
lent, zich ook wat betreft wedstrijdmen-
taliteit met de allerbesten kan meten. 

NK straight pool dames
Ook bij de dames een nationaal kampi-
oen die voor het eerst op de hoogste tre-
de stond. In de finale rekende Elise Qiu
met 60-29 met Tamara Peeters af. Qiu
had eerder bij de laatste vier Micha
Beuriot de weg versperd. Peeters ver-
sloeg toen Relinde Knijn.
<tussenk>Programma
<een>Het NK 14.1 straight pool was
het eerste in een totaal van vier Neder-
landse kampioenschappen. Het volgen-
de NK betreft 10-ball en zal plaatsvin-
den tussen 10 en 12 november. Het 9-
ball staat voor 24-26 november op het
programma. Het afsluitende 8-ball vindt
van 15-17 december plaats.

Jan van Lierop. 
Foto: Melissa Rademakers/Jok Tang

Elise Qiu. 
Foto: Melissa Rademakers/Jok Tang

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Winst voor Pool4Kidz Woensel en 
wisselend succes De Stichting
Dragons –
Pool4Kidz
Woensel 3-4

In SPC de Pompa-
dour in Breda won
Mika van Berkel van
Frans van Eekelen en
Perry Verheijen. Dy-
lan Kappert zette
Verheijen opzij maar
boog samen met Ki-
an Ooijen in het kop-
pel voor Alex Lep-
pens en Frans van
Eekelen. Ooijen red-
de het ook niet tegen
Rob van Dijk. Jordy
Pruymboom zette
Leppens opzij maar
ging onderuit tegen Van Dijk. Pool4Kidz
Woensel heeft de twee wedstrijden tot
een goed einde gebracht. 

De Stichting – Cool Runnings 
4-3
Bij SPC Capelle bleek David Uljee suc-
cesvol bij het straight pool en in het kop-
pel met Erik Maranus. Maranus trok bij
het 8-ball tegen Patrick Maas ook aan
het langste eind. Ivan Labrovic wisselde
winst en verlies af terwijl René van Lier

in eigen huis met lege handen bleef te-
gen Tom Stadegaart en Tijs van Kessel. 

De Stichting – Hague 5 vier 
0-7
René van Lier, Kevin Dijkstra, Ivan La-
brovic en John Paul Filius gingen onder-
uit tegen Nicky Berendrecht, Bob Wor-
ku, Charles Palomar en Howard Hol-
wijn. De Stichting heeft nu twee van de
drie duels verloren. 

Dylan Kappert. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden 3e klasse gewest ZN 2

Harie Snijders kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harie Snijders BC Maarland 10 0.447 5
2. René Schoutese De Kokerel 8 0.452 5
3. Piet Crombach BVS2000 7 0.438 4
4. Hans van Roosmalen Combi '95 7 0.429 5

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Antoon van Heugten De Peel 7 0.412 4
6. Bernard Rommens 't Vrijthof '85 7 0.372 4
7. Sjef Pelzer Niet Klossen 6 0.362 3
8. Axel Groth BC Tegelen 4 0.411 4

Libre 3e klasse 28 en 29 oktober

Finale district Nijmegen in Mill
Met zes deelnemers wordt deze eind-
strijd in De Wester aan Havikstraat 1 te
Mill gehouden. Gemiddeldes van 1.70
tot 2.50 en duels gaan over zeventig
caramboles. Aanvang beide dagen
11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Herman Banus M’n Bruur 2.25
2. Nico Fanumbi M’n Bruur 2.04
3. Maarten Gijsbers Woezik 2.32
4. Tonnie Jager Waalzicht 2.23

5. Wim Mooren De Doorkijk 2.06
6. Eddy Mol Woezik 2.26

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

In memoriam Aart Vasseur
Een markante persoonlijkheid is niet meer. Op de veel te jonge leeftijd van 68
jaar overleed Aart Vasseur op 19 oktober in zijn slaap aan een hartstilstand. Hij
was al een poos ziek, maar toch kwam dit zeer onverwacht.
Aart Vasseur was een fervent biljarter en liefhebber. In geen team-, voorwedstrijd
of districtsfinale in diverse spelsoorten of toernooi ontbrak hij en was een graag
gezien deelnemer. Daarnaast was hij samen met zijn vrouw een trouwe toe-
schouwer bij wedstrijden onder anderen in Hotel Dallinga tijdens de thuiswed-
strijden van Dallinga.com, het team waar zoon Patrick speler en teamleider is.
Wij wensen, Patrick en vriendin, Mevrouw Vasseur en verdere familie, vrienden
en kennissen veel sterkte toe de komende tijd.

3e klasse driebanden Midden-Brabant

Leo van der Sanden op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Leo van der Sanden BSV 6 0.441 4
2. Corne van Peer HGL 6 0.434 3
3. Gerrit de Man BSV 4 0.389 4

4. Bert van den Hooff Borduurhuis 2 0.300 3
5. Henk Kuijper Landzicht 2 0.298 5
Directe promotie voor Leo van der Sanden
en uitgestelde promotie voor Corne van Peer.

5e klasse libre gewest Zuid 1

Aad Campfens 
kampioen in Herpt
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aad Campfens BVWG 12 1.18 1
2. Andreas van Dooren BVWG 11 1.31 11
3. Ton Hamoen Graanbeurs 9 1.01 6
4. Eallen van Loon De Ram 7 0.92 10
5. Piet Ernest Onder vrienden 6 0.73 8
6. Sylvair van Loon De Arend 4 0.83 7
7. Ella van den Heuvel De Arend 4 0.74 9
8. Hans Fondse Onder Vrienden 3 0.82 5

2e klasse driebanden West-Brabant

Kees van der Wegen 
claimt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Kees van der Wegen DVP 10 0.512 6
2. Hein Huijsmans De Kastanje 9 0.535 4
3. Henk Bosters Brugmans 8 0.536 6
4. Andre Botermans De Kastanje 8 0.471 4
5. Giel Mulders ’t Pleintje 7 0.516 5
6. Lambert de Jong De Kroon 6 0.443 5
7. Hans Suijkerbuijk De kastanje 6 0.393 4
8. Rien Brouwers SVW 2 0.423 5

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/3 voert klassement aan
Speelronde 2
Jorissen 2000/3 – Jorissen 2000/4: 5-
3. Ron Vijn speelde op bord vier in 34
beurten uit en zette 0.735 neer. Capel-
le 2/De Terp – Cafedepijp.nl 2: 6-2.
Paul Gruijs redde de eer bij de gasten. 

Speelronde 3
Jorissen 2000/4 – TOVV 2: 8-0. Er ver-
schenen geen bezoekers aan tafel. De
uitslag werd vastgesteld door de com-
petitieleider. ’t Valkennest – Jorissen
2000/3: 2-6. Marcel Boot boekte in 33
omlopen partijwinst. The Gamblers –
Capelle2/De Terp: 5-3. Stefan Osna-
brug kon voor de bezoekers een partij
winnen.

Speelronde 4
Jorissen 2000/3 – Samonda Die Hag-

he: 6-2. Richard Venema was in 35
beurten uit. Jorissen 2000/4 – ’t Val-
kennest: 6-2. Willem Hofman, Peter
Diender en Ron Vijn wonnen voor Joris-
sen. 

Speelronde 5
Capelle 2 – GS v.d. IJssel: 4-4. Henk
Weber onderscheidde zich met 1.034.
Samonda Die Haghe – Jorissen
2000/4: 4-4. Bradley Roeten en Ron
Rijn grepen de punten bij de bezoekers.
TOVV 4 – Jorissen 2000/3: 2-6. Martin
Wensveen toonde met 1.071 zijn klas-
se. Mede door dit resultaat is Jorissen
2000/3 lijstaanvoerder.

2e klasse driebanden Midden-Brabant

Kampioenschap en promotie 
voor Mark Pijnenburg
Mark Pijnenburg stond tijdens de finale
tweede klasse driebanden klein van het
district Midden-Brabant in zijn zes ge-
speelde partijen slechts een keer remise
toe. De andere vijf duels zette hij in
winst om. 
Naast het kampioenschap was er voor
hem als kers op de taart ook nog pro-
motie naar de eerste klasse. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Mark Pijnenburg VOO 11 0.553 7
2. Paul Avontuur Landzicht 8 0.503 8
3. Piet Kamp ’t Vaartje 8 0.463 4
4. John van der Sanden BSV 5 0.507 5
5. Leo van der Sanden BSV 5 0.406 4
6. Stan van Woensel Euphonia 3 0.359 4
7. Gerrit Kievit Landzicht 2 0.445 3

http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
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Nationale kadercompetitie poule 1

BCO De Beste Keus in middenmoot
Na vijf ronden bezet BCO De Beste
Keus de zevende plaats. De thuis-
wedstrijd tegen Samonda werd met 8-0
gewonnen. Ben Duivenvoorde speelde
in negen omlopen naar 17.77. Het
bezoek van De Engel/van der Vaart

aan het biljartcentrum in Oegstgeest
bracht minder resultaat. Nu werd met
2-6 verloren. Op bezoek bij Warme
Bakker Ad Ketels/BV Velsen had men
gezien de 3-5 overwinning meer suc-
ces. 

Nationale kadercompetitie poule 4

De Hazelaar gaat fier op kop
Speelronde 3
De Hazelaar 3 – ’t Centrum: 2-6. Voor
De Hazelaar behaalde alleen Peter van
Beljouw partijwinst. Carambole/Rade-
maker – Carambole/BBG: 6-2. Tonny
van Meeuwen speelde in acht beurten
naar winst. De Hazelaar – Wap. Van
Liempde/RegioBank: 3-5. Cees van
Eindhoven had maar twee omlopen no-
dig om zijn 110 caramboles te maken.
Ton Rovers voltooide zijn partij van 150
treffers in zes beurten. Carambole/R&H
Kassa – Moira Lith: 2-6. De kopman
van de gasten, Tony van Loosbroek,
speelde in acht pogingen naar partij-
winst. D’n Babbel/DAS Keukens – De
Hazelaar 2: 2-6. Met 150 caramboles
uit zeven was Hein van den Hurk de
beste speler en redde hiermee de eer
van de gastheren.

Speelronde 4
Moira Lith – Carambole/Rademaker: 4-
4. Jan de Jong en Hans de Ridder ver-
zamelden de punten bij de bezoekers.
BouwCenter Van Hoppe – De Hazelaar
3: 0-8. Voor de gasten uit Rosmalen
speelde Harold Megens in vier beurten
naar winst. De Hazelaar 2 – Carambo-
le/R&H Kassa: 2-6. Raymond Drost
maakte zijn partij in zeven beurten uit,

terwijl Bert Vink ook maar negen pogin-
gen nodig had. ’t Centrum – De Haze-
laar: 2-6. Jordy Kanters won in zeven
omlopen. Treffers/VTS/Activtek – Ca-
rambole/BBG: 7-1. Marco Kivits redde
met remise de eer voor de gasten.
Wap. Van Liempde/RegioBank – D’n
Babbel/DAS Keukens: 4-4. Tonny van
de Meerakker speelde met een moyen-
ne van 23.33 de beste partij. 

Speelronde 5
De Hazelaar – BouwCenter Van Hop-
pe: 7-1. Alex Ulijn zette met 47.14 het
beste moyenne neer, terwijl Dennis Pol-
man zijn partij in vijf beurten winnend
afsloot. Met dit resultaat nam De Haze-
laar afstand van de concurrentie. Ca-
rambole/BBG – Moira Lith: 8-0. Frank
Vermeulen verzamelde zijn 220 caram-
boles in negen pogingen. Richard van
de Sande verbruikte nog een beurt min-
der. De Hazelaar 3 – Treffers/VTS/
Activtek: 2-6. Alleen Peter Beljouw be-
haalde thuiswinst. Carambole/R&H
Kassa - Wap. Van Liempde/RegioBank:
1-7. Theo Sanders hielp Carambole met
remise van de nul af. Carambole Rade-
maker – De Hazelaar 2: 6-2. Jan de
Jong won in zeven pogingen, Jurgen de
Ridder in negen.

”nieuw” adres * Met 320 m2 showroom/winkel.
Bolderweg 37 A/B * Gratis parkeren.
1332 AZ Almere-Buiten * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
Tel: 036-5374054 * 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

Mark Janssen wint 
2e Grand Prix artistiek 1e klasse
In Leimuiden is Mark Janssen winnaar
geworden van de tweede Grand Prix
artistiek eerste klasse. Met 28 punten
voert Patrick de Haan nu de ranking
aan, gevolgd door Mark Janssen, die
een punt minder heeft.

Eindstand Leimuiden
Naam Punten Percentage Ranking pnt.

na 2e GP
1. Mark Janssen 221 42.09 27
2. Jean-Marie Limbourg 219 41.71 15
3. Patrick de Haan 211 40.19 28

4. Wilfrie Vermeer 198 37.71 21
5. Fred Groen * 190 36.19 22
6. Walter Crols 188 35.80 20
7. René Kuijstermans 187 35.61 26
8. Eric van Kampen 180 34.28 22
9. Cock Ooms 174 33.14 23

10. Roger Everaert 161 30.66 19
11. Remy Sleijpen 150 28.57 13
12. Willem Schreuder 146 27.80 11
13. Maarten van Boeckholtz 132 25.14 9
14. André Renkens 88 16.76 7

*Nieuw persoonlijk record

Eerste klasse 4 en 5 november

Derde Simonis Biljartlakens 
GP artistiek in Mariënberg
De derde en tevens laatste Simonis
Biljartlakens GP artistiek eerste klasse
wordt gehouden bij horecabedrijf Mans
aan Nieuweweg 4 te Mariënberg. De
spelers zijn geplaatst in poule Marseil-
laise op basis van de positie op de rang-
lijst eerste klasse 2017-2018 na twee
GP’s. Aanvang zaterdag 4 november
om 10.30 uur. Eindtijd circa 19.30 uur.
Op zondag van 10.30 uur tot ongeveer
18.00 uur. Na afloop van dit toernooi
promoveren de eerste drie van de uitein-
delijke ranglijst naar de ereklasse. De
nummers vier tot en met elf van die rang-
lijst spelen het NK artistiek eerste klasse.
De winnaar van dit NK promoveert ook
naar de ereklasse. Voor de stand na
twee GP’s verwijzen wij u naar het arti-
kel elders in De Biljart Ballen.

Poule A Plaats
1. Patrick de Haan Almere
2. Walter Crols Turnhout (B)
3. Roger Everaert Aartselaar (B)
4. André Renkens Kerkrade
Poule B
1. Mark Janssen Beek
2. Wilfrie Vermeer Deurne
3. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois
4. Maarten van Boeckholtz Roosendaal
Poule  C
1. René Kuijstermans Roosendaal
2. Fred Groen Purmerend
3. Remy Sleijpen Hulsberg
Poule D
1. Cock Ooms Venlo
2. Eric van Kampen Poortugaal
3. Willem Schreuder Noordscheschut

Nationale kadercompetitie poule 2

HWA Hotel van Krimpen rukt op
Speelronde 3
Posthoorn/RBS 1 – SVW/Ponderosa:
6-2. Patrick Luijks hield in acht beurten
de gasten uit Bergen op Zoom van de
nul af. HWA Hotel van Krimpen – Hon-
ky Tonk: 6-2. Ricardo Goud, Jan van
Krimpen en Wilfried van Beek zorgden
voor de winstpartijen van het thuisfront.
De Ram – ’s Lands Welvaren: 2-6. Al-
leen René Boersen kon De Ram twee
partijpunten bezorgen. Honky Tonk –
HWA Alblasserdam: 7-1. Jan de Bruin
van de bezoekers kon met remise
erger voorkomen. HWA Verhaar BKS –
’s Lands Welvaren 2: 8-0. 

Speelronde 4
De Ram – HWA Verhaar BKS: 4-4. Pie-
ter van der Veen was in zeven beurten
uit. ’s Lands Welvaren – SVW/De Pon-
derosa: 6-2. Jaap van der Weijde be-
haalde in zes beurten winst. Ook Jaap
Cijsouw en Hessel van Deutekom speel-
den in acht en negen pogingen korte

winstpartijen. ’s Lands Welvaren 2 –
HWA Hotel van Krimpen: 2-6. Ricardo
Goud verzamelde zijn benodigde 260
caramboles in negen omlopen. HWA
Alblasserdam – Posthoorn/RBS 2: 6-2.
Voor John van der Zalm waren zeven
kansen voldoende om te winnen.

Speelronde 5
Honky Tonk/Vonk Glas – ’s Lands Wel-
varen 2: 4-4. Bij de Zeeuwse gasten
zorgden Erik van de Leur en Jos Breas
voor de punten. De Posthoorn/RBS –
HWA Alblasserdam: 4-4. Jan Bijl en
Gerard Johler behaalden in acht beur-
ten winst. SVW/De Ponderosa – De
Hoog-Van der Wilt: 2-6. Alleen Ad Cop-
pens behaalde thuiswinst. HWA Hotel
van Krimpen – De Ram: 8-0. Ricardo
Goud speelde in vijf pogingen naar
winst. Ook Jan van Krimpen was in ze-
ven beurten snel uit. Mede door deze
overwinning staat HWA Hotel van Krim-
pen nu op de tweede plaats.

Wie wordt 5-Ball kampioen 2017 
van Dalfsen?

koele plus. In verband met de vakantie
worden er zowel overdag als ’s avonds
partijen gespeeld. Voorkeur dagdeel
kan bij inschrijving aangegeven wor-
den. De finalewedstrijden worden ge-
speeld op 29 december. Inschrijfgeld
bedraagt  € 5,-- inclusief een kop koffie.
Er wordt gespeeld in poules, dus je
speelt altijd meer partijen. 
Pak de keu op en doe mee! Zelf geen
keu? Er staat een voor je klaar. Geef je
op vóór 10 december. 
Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in
het sportcafé van De Trefkoele+, Ruige-
doornstraat 108, Dalfsen, of vraag het
aan per mail bij: 
evert.hulleman@planet.nl
Ook is het mogelijk het formulier telefo-
nisch aan te vragen op nummer 06-
20890698. Hier kun je ook voor overi-
ge vragen terecht.

Sinds enkele jaren kent de biljartsport
met het 5-Ball een nieuwe flitsende
spelsoort. Dit spel laat zich het beste
omschrijven als een combinatie van li-
bre en pool, waarbij de puntentelling
ongeveer geleend is van de dartsport.
5-Ball wordt gespeeld in sets. Het is een
leuke, snelle spelvorm voor iedereen:
jong en oud, groot en klein, man of
vrouw. 

Kennismaken met deze sport?
Ben jij benieuwd naar 5-Ball? Zou jij het
ook een keer willen proberen en gelijk
kans willen maken op de vierde titel 5-
Ball kampioen van Dalfsen? Dat kan!
Op 27, 28 en 29 december 2017 or-
ganiseert Biljartvereniging De Trefkoele
weer een open 5-Ball kampioenschap
van Dalfsen. Plaats van handeling is het
clublokaal van de vereniging in de Tref-

3e klasse driebanden gewest West-Nederland

Cor Luyendijk en Aik Zutt naar NK
Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aik Zutt Ons Genoegen 12 0.400 5
2. Jan Kooij BVK 10 0.443 5
3. Bert Spoelstra NHD 10 0.383 5
4. Jan Vriend De Hoop 8 0.393 4
5. Jan van der linden Concordia 6 0.395 3
6. Theo Blom De Treffers 4 0.360 5
7. Ed Beentjes OBIS 4 0.354 5

8. Peter van der Zande De Klipper 2 0.328 6

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cor Luyendijk De Posthoorn 6 0.538 4
2. Peter de Groot Het Noorden 6 0.467 4
3. Mark Honkoop Merwehof 4 0.423 3
4. Marco Mank De Plas 2 0.304 4
5. Femke Verheul Het Centrum 2 0.290 3

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
mailto:evert.hulleman@planet.nl
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Eerste divisie topteams

’s Lands Welvaren/Reedijk 
voert ranglijst aan

Speelronde 5 en 6
Hektisch Biljartschool/BV ’75 verloor
twee keer met 2-6 tegen Van Den Broek
Biljarts/Almere ’83. Voor de bezoekers
maakte Martin Vreekamp een libre serie
van 203. De Hazelaar contra Verploe-
gen Party en Congrescentrum eindigde
in 4-2 en 0-6. ’s Landswelvaren/Reedijk
ontmoette Topteam Goirle/Metselbedrijf
Stoop en won beide botsingen met 4-2.
Hans Snellen maakte bij het libre
een reeks van 249. In Oegstgeest won

123 Biljarts/BCO de eerste confrontatie
met BIOS (6-0), vervolgens werd met
2-4 verloren. Freek Ottenhof zorgde in
vijf omlopen voor het beste resultaat in
het kader. Terborgse Wijncentrale/Vee-
markt was met twee keer 6-0 beduidend
beter dan Steinhoff Constructions.
Matthijs Bakker sloot een kaderpartij in
vijf beurten winnend af, terwijl Hans
Klok maar twee keer opstond om een
librepartij te winnen.

Speelronde 7 en 8
Horna won de eerste ontmoeting tegen
De Hazelaar met 4-2, om vervolgens
met 2-4 te verliezen. Peter Vandeloo
schreef twee keer het libre op zijn
naam. Buitelaar/Maasduin Witgoed
moest diep buigen voor koploper
’s Lands Welvaren/Reedijk en ging
twee keer met 0-6 onderuit. Peter de
Bree klaarde zijn kaderpartijen in vier
en zes beurten. Steinhof Constructions
en 123 Biljarts/BCO deelden in beide
wedstrijden de punten met 3-3. Van den
Broek Biljarts/Almere ’83 bleef met 6-0
en 4-2 voor op Axalto/HWA. Alleen
Marcel van Dijk moest voor de gasthe-
ren een kaderpartij prijsgeven. Topteam
Goirle/Metselbedrijf Stoop dubbelde
met 4-2 tegen Snelpost 11. Robert van
Stevendaal realiseerde in negen beur-
ten de kortste kaderpartij.

Peter de Bree. Foto: Paul Brekelmans

Kader beker eerste ronde

Edwin Zweers met 260 caramboles 
na twee beurten aan de finish

Padoc Kaderteam – HWA/Verhaar/
BKS 2-6 en 4-4. Pieter van der Veen
kreeg maar acht en negen kansen van
Theo Zwarthoed. BC Tegelen/De Picar-
die – De Poedel 0-8 en 1-7. Harrie van
den Boogaard boog tweemaal voor
Geurt Veer: 85-260 (5) en 307-260 (8).
Daan Glissenaar zag Cor van de
Groep een serie van 116 en 30.00 mo-
yenne produceren. De Vriendenkring –
Carambole/BBG 4-4 en 6-2. Jan van
Dongen versloeg Marco Kivits beide ke-
ren na negen pogingen. Henk van de
Wiel zette honderddertig uit zeven op
het scorebord en Wim de Kleine kwam
tot 110 uit 9. VIOS/Van Esch Biljarts –
De Hazelaar 3 4-4 en 5-3. In de return
haalde Willem Wesseling uit met 110
caramboles na vier omlopen. Daarbij
was een reeks van 95. De Engel/van
der Aart – De Ram 5-3 en 5-3. Louis
Opstal en Demi Pattiruhu deelden de
eerste ontmoeting met 160-240 na ne-
gen beurten. René Boersen zorgde toen
voor de enige winst na 110 uit 9. HWA
Hotel van Krimpen – Kaderteam Almere
'83 6-2 en 4-4. Jos Vlot vestigde de
aandacht op zich door honderdzestig
treffers na respectievelijk zes en vijf po-
gingen. René van Aerle stond al na drie
beurten aan zijn totaal van honderd-
veertig. Zijn kopman Martin Vreeman
boekte 190 uit 6. Op de Klos – De Ram
2 6-2 en 6-2. Stanis Wojcik 130 uit 9

en Eddy Berger 210 uit
7 waren het snelst
klaar. De Hazelaar –
De Korenmolen 5-3 en
2-6. Jordy Kanters trok
met 142-150 na zeven
omlopen aan het kort-
ste eind tegen Erik Ta-
bor. Dennis Polman en
Daniël Dorland deel-
den via 160-120 (9)
de buit. In het tweede
treffen verzamelde
Kanters de honderdne-
gentig punten na zes
omlopen. Tabor was nu
na negen kansen klaar.
Carambole/ R&H Kas-
sa – De Jol/Biomos/
Hanze Zonwering 4-4
en 4-4. Opvallende uit-
slag bij Bert Vink tegen
Edwin Zweers: 17-260

(2) met een serie van 176 voor de win-
naar. Michael Lubbes speelde moyenne
van 35.00. Zweers deed het daarna
met 260 uit 8 iets rustiger aan. Freddie
Adelaar en Dennis Jansen konden met
hun winst na negen beurten de uitscha-
keling van de formatie uit Rumpt niet
verhinderen. OGB – Carambole/Rade-
maker 1-7 en 2-6. Het andere team van
Carambole had met Danny van Veldho-
ven een 110 uit 6 en 110 uit 9 win-
naar. Zijn teammaten Jan de Jong en
Tonny van Meeuwen deden met respec-
tievelijk 170 uit 4 en 140 uit 8 ook een
duit in het zakje. HCR Prinsen – BC
Concordia 6-2 en 2-6. De ploeg uit
Brummen op percentage naar de vol-
gende ronde. In Haarlo redde Tom Ha-
genus middels honderddertig carambo-
les na drie pogingen op fraaie wijze de
eer. Peter Heutinck realiseerde toen hon-
derdvijftig treffers na negen pogingen.
In Brummen excelleerde Monique van
Exter door na vier beurten de finish van
honderdzestig te bereiken. Hagenus
hoefde nu maar zeven keer van zijn
stoel voor de zege. Pelikaan – HWA
Alblasserdam 6-2 en 4-4. In de heen-
wedstrijd was iedereen na elf beurten
klaar. Vervolgens pakte Gerard Johler
uit met honderdzestig na vier en zijn
teamgenoot Jan de Bruin via honderd-
zeventig uit acht. Het mocht de uitscha-
keling niet voorkomen.

Edwin Zweers. Foto: Jan Rosmulder      

Eredivisie topteam 

Drie teams nemen flinke voorsprong
Na acht speelronden is er een kop-
groep van drie ploegen. De Picardie en
BIOS Barneveld hebben veertien pun-
ten. The City/Dibo volgt op één punt.
De overige vijf teams staan al op mini-
maal acht punten van de twee leiders.
Opvallend is de rode lantaarn van De
Hazelaar/Etikon.   

Speelronde 7 en 8
Egbersbeek.nl – De Picardie 4-2 en 2-4.
De eerste nederlaag voor het drietal uit
Afferden werd een feit na de zeges van
Christian Pöther en Martijn Egbers op
respectievelijk Micha van Bochem en
Dennis Timmers. Jos Bongers redde met
honderd caramboles bandstoten in
slechts twee beurten op fraaie wijze de
eer. In de tweede sessie waren de rollen
in alle duels omgedraaid. Meest opval-
lend was de honderdvijftig treffers 71/2
in de eerste poging van Timmers. De
Hazelaar/Etikon – BIOS Barneveld 0-6
en 4-2. De thuisploeg trad aan met Fré-
déric Caudron en Jean-Paul de Bruijn en
bleef in ronde zeven toch met lege han-
den. Caudron kreeg slechts één kans
van Dave Christiani: 112-150. De
Bruijn had bij het bandstoten onvol-
doende aan 10.37 want Dick Jaspers
reikte tot 12.50. Gert-Jan Veldhuizen
moest Ferry Jong voor laten gaan. In de
tweede ontmoeting revancheerden Fré-
déric Caudron en Jean-Paul de Bruijn
zich. Wennekes.nl – The City/Dibo 2-4

en 2-4. Lyon Megens trok twee keer aan
het kortste eind tegen Roij van Raaij. Jim
van der Zalm onderging hetzelfde lot te-
gen Wiel van Gemert. Marek Faus
bleek een maatje te groot voor René
Luijsterburg. Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service – Topteam De Viaanse
Molen 2-4 en 4-2. Bij de uitzege waren
Matthijs Bakker en George Kenter suc-
cesvol. André Peereboom boog voor
Demi Pattiruhu. In speelronde acht wa-
ren de rollen vervolgens omgekeerd.

Dennis Timmers. Foto: Jan Rosmulder

VIOS/Van Esch Biljarts – Halfweg 2-6.
Kopman Roland Deelen verzamelde de
240 caramboles na 8 beurten en daar
was een serie van 119 bij. BC Tege-
len/De Picardie – VOP/DWH 2-6. Bij
de thuisploeg scoorde Sjeng Burhenne
honderdzestig treffers na negen pogin-
gen. Guido Kauffeld was de beste be-
zoeker na zijn totaal van tweehonderd
na acht omlopen. Op de Klos 2 – Van
Esch Biljarts/Optiek van Gool/De Peel
6-2. Jean Godeyne finishte met twee-
honderd na negen. De Oase – BC Te-
gelen/De Picardie 2-6. Harrie van den
Boogaard haalde uit met 340 caram-
boles na zes beurten: gemiddelde
56.66. Zijn hoogste reeks was 137.
Op de Klos – Van Esch Biljarts/Optiek
van Gool/De Peel 4-4. Wojcik Stanis
stond na acht pogingen aan de eind-
streep van honderddertig treffers. Noud
Janssen tikte de honderddertig punten al
na vijf omlopen bij elkaar. Zijn hoogste
reeks stopte bij 108. BC Tegelen/De Pi-
cardie – Op de Klos 4-4. Daan Glisse-
naar speelde moyenne van 17.50 na
140 uit 8. Eddy Berger kwam tot ronde

30.00 cijfers via 210 uit 7. Van den
Boogaard redde het niet ondanks serie
van 169. Van Esch Biljarts/Optiek van
Gool/De Peel – Halfweg 3-5. Herman
Robins bleek met 160 treffers na 7 po-
gingen veruit de snelste. VIOS/Van
Esch Biljarts – BC Maarland 2 4-4. Wil-
lem Wesseling zette 110 uit 8 op het
scorebord. Zijn kopman Roland Deelen
zorgde voor 240 uit 9.

Harrie van den Boogaard. 
Archieffoto: Pieter Daems

Kader 38/2 derde klasse 18 en 19 november

Nationale voorronde bij 
Van Tienen in Tegelen
Met gemiddeldes van 7.00 tot 12.00
gaan de duels in de nationale voorron-
de kader 38/2 derde klasse tot 125 ca-
ramboles.
Aanvang op beide dagen om 11.00
uur.
Café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen is
gelegen aan Kaldenkerkerweg 19. 

Naam Vereniging
1. Jan Brueren SSV
2. Philip Dierijck BC Tegelen
3. Daan Glissenaar BC Tegelen
4. Tonnie Houten Op de Klos
5. Ferry Janssens ABC ’t Töpke
6. Jan Liebregts Mark_Us
7. Edgar Spreeuwenberg KOT

Kader poule 7

Moyenne 56.66 en serie van 169 
voor Harrie van den Boogaard
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Voet van 44% geperst wol. 
Indien gewenst met uw eigen naam.

Kader poule 3

Remise en nederlaag BVM Apollo/Etikon 
BVM Apollo/Etikon – Moira 4-4. In
wijkcentrum 't Schuurtje te Maarssen
zorgden de bezoekers voor de twee
duels onder de tien beurten. Sven
Nabuurs met 230 uit 6 en Jean
Verbeet na 170 uit 9. Kaderteam
Verploegen Party- en Congrescentrum –

BVM Apollo/Etikon 7-1. Tonnie Ver-
ploegen verzamelde de honderdzestig
caramboles in eigen huis na zeven po-
gingen. Met 21 punten na vijf speelron-
den bezet BVM Apollo/Etikon een plek
in de subtop. Koploper is De Poedel met
28 punten.    

Libre groot jeugd 4 en 5 november

NK in Hoogeveen
Met vier deelnemers begint op zaterdag
4 november om 11.00 uur de nationale
finale libre groot jeugd. Zondag is de
aanvang 10.00 uur. Horna is met Jordy
Jong en Leon Dudink het beste ver-
tegenwoordigd. Moyennegrenzen van
15.00 en hoger bij 250 caramboles. Er
zal een volledig rooster gespeeld wor-
den. Het NK vindt plaats in biljartcen-
trum L’Acquit aan Terpweg 2 in Hooge-

veen en vereniging HBC neemt de or-
ganisatie voor haar rekening. De kam-
pioen van Nederland heeft recht op af-
vaardiging naar het EK libre groot juni-
oren, van 30 maart tot en met 2 april
2018 in de Franse plaats Ronchin. 
Naam Vereniging
1. Jordy Jong Horna
2. Hans jr. Snellen JBV Amorti
3. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke
4. Leon Dudink Horna.  

Kader poule 6

Billardcafé de Veemarkt 
nog altijd ongeslagen
Willemsen Bestratingen/BV De Drie-
hoek – HCR Prinsen 4-4. Beste speler
was, namens de bezoekers, Rob Pot
met honderdtachtig caramboles na vijf
beurten. Timo Peters scoorde in eigen
huis 210 keer na 9 pogingen. Pelikaan
2 – Billardcafé de Veemarkt 4-4. Twee
duels van zeven beurten. Thuisspeler
Reinder Peters via 130 uit 7 en bij de
gasten Yannik Jansen middels 110 uit
7. HCR Prinsen – Kabelrups.com/Kro-
nenhuis 6-2. Peter Heutinck nam met
honderdvijftig caramboles na negen
beurten de kortste partij voor zijn reke-

ning. Jan Brock Biljarts – 't Centrum 47
2-6. Jeroen Schulte kwam met 160 uit 6
voor de dag en teamgenoot Edwin Tie-
man produceerde 180 uit 7. Pelikaan –
HCR Prinsen 8-0. René Paap honderd-
zeventig caramboles in zes beurten en
Ivo Gerritsen honderdzestig treffers bij
zeven pogingen hadden er zin in. Na
vijf speelronden gooit billardcafé de
Veemarkt met 26 punten hoge ogen. De
eerste twee wedstrijden leverden winst
op en daarna werd drie keer gelijkge-
speeld. De twee teams van de Pelikaan
volgen op geringe achterstand.   
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