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Driebanden klein jeugd

Joey de Kok winnaar NK
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

Zie artikel op pagina 22
SCHOONMAAK & HERSTEL

Lees verder op pagina 3
Boven vlnr: Bradley Roeten, Joey de Kok en Twan Vriens. 
Onder: Marius Kroonen. Foto: Fred Verbaan 

www.biljartcomputer.nl

facebook.com / biljartwinkel
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Hoogstraat 123   5258 BC Berlicum   073 5031264

www.eureka billard.nleureka 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

Jean 
van Erp
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

December aanbiedingen......!
Bij besteding van 
minimaal € 150,  
in onze showroom 
ontvangt u gra s

een toegangsbewijs 
voor de finaledag 

van de
KNBB JUMBO Masters

2018

Alex Lely neemt afscheid als coach KNBB 

Alex Lely neemt afscheid als coach van
de KNBB per 1-1-2018. Sinds 2012
was hij daar werkzaam als talentcoach
en later als bondscoach. 
Alex Lely: “Het is een inspirerende en
leuke tijd geweest. Ik heb hier veel ge-
leerd, zowel over het spel als over coa-
ching. Het is tijd om me verder te ont-
wikkelen.” 
Programmamanager Topsport Poolbil-
jart Maarten Combrink: “Alex heeft met
zijn enorme kennis van het spel een gro-

te invloed gehad op de successen van
het Nederlandse poolbiljart de afge-
lopen 6 jaar. We kijken terug op een
mooie samenwerking en wensen Alex
veel succes in de toekomst.” 
Het Topsportprogramma Poolbiljart
bestaat uit een voltijd wedstrijd- en
trainingsprogramma erkend door
NOC*NSF en is in 2017 aangesloten
bij CTO Zuid in Eindhoven. 
Maarten Combrink: “Het vertrek van
Alex Lely zorgt ervoor dat wij de invul-
ling van de begeleiding rondom ons
programma moeten herzien. Dit stond
sowieso op het programma vanwege
de verhuizing naar ons eigen trainings-
centrum op CTO Zuid. We worden hier-
in bijgestaan door onze prestatiemana-
ger bij NOC*NSF René Wolff. We zijn
nog in gesprek met onze andere bonds-
coach Hugo Duivenvoorden en zullen
de komende twee maanden de tijd ne-
men om het plaatje voor 2018 rond te
maken."

Foto: Stefan Osnabrug

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%86billard.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
IBAN: NL52 INGB 0675 1531 31
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:

NK driebanden voor dames bij De Eekhoorn in Oosterhout

Titeljacht Therese Klompenhouwer 
gaat voort

Hoeveel titels Therese Klompenhouwer in de toekomst nog in de wacht
gaat slepen wordt speculeren. Dat het er veel zullen zijn is vrijwel zeker.
Met haar tiende nationale titel in het driebanden, twee wereld -en zes Eu-
ropese kampioenschappen prijken al op haar palmares, tel daarbij haar
Nederlands kampioenschap in de tweede klasse uit 2004 op, dan staat de
teller al op 19. België heeft een “Mister 100”, krijgen wij in Nederland een
Lady …???

Tijdens de laatst gehouden nationale ti-
telstrijd bij De Eekhoorn in Oosterhout
won de 34 jarige Nijkerkse in de pou-
lefase al haar partijen. Hoewel ze de
handen vol had aan Joke Breur, sloot ze
deze botsing toch met 25-24 winnend
af. De halve finale bracht een, voor het
dames driebanden, promotionele partij.
Een snelle opening van Klompenhou-
wer, in haar duel met Gerrie Geelen,
zorgde al na vijf beurten voor een 16-3

tussenstand. Na de pauze herstelde
Geelen zich snel en wist zelfs met 23-
27 op voorsprong te komen. Uiteinde-
lijk trok Klompenhouwer in twintig om-
lopen met 30-27 toch aan het langste
eind en kon zich gaan opmaken voor
de finale. Loes Dansik was de openba-
ring van het toernooi en plaatste zich
ten koste van Joke Breur eveneens voor
de beslissende confrontatie. 
Tijdens de finalepartij kende de latere
kampioene een moeizame start, maar
kwam tijdig in haar spel en haalde in
34 beurten met 30-18 haar tiende
nationale driebandentitel binnen. 
Eindstand
Naam Moy HS
1. Therese Klompenhouwer 1.071 9
2. Loes van Dansik 0.541 5
3. Gerrie Geelen 0.710 5
3. Joke Breur 0.500 4
5. Monique van Exter 0.556 5
6. Karina Jetten 0.539 5
7. Monique Wilkowski 0.490 5
8. Daisy Werdekker 0.474 3

Vlnr: Joke Breur, Therese Klompenhouwer, Loes van Dansik en Gerrie Geelen.
Foto: Ton Smilde

Libre groot jeugd

Jordy Jong op eenzame hoogte 
bij NK in Hoogeveen
Jordy Jong zorgde
voor een onemans-
how bij vereniging
HBC tijdens het NK
libre groot jeugd. In
Hoogeveen verza-
melde de speler van
Horna de tweehon-
derdvijftig carambo-
les tegen Leon Du-
dink in de openings-
ronde in de eerste
beurt. Tegen Hans jr.
Snellen miste hij om
vervolgens in de
tweede poging te fi-
nishen. Ronde drie
tegen Jeffrey van
Heesch kostte hem
vier omlopen. Na
sessie vier was het
kampioenschap eigenlijk al binnen. Du-
dink werd met 250-27 (3) opzij gezet.
Resultaat was dat Jordy Jong toen acht
punten en 100.00 moyenne had. Num-
mer twee Jeffrey van Heesch beschikte
toen over vier punten en 11.70. In de
voorlaatste partij ging de kampioen al
in beurt één over de eindstreep. Vier po-
gingen in de slotronde betekenden dat
Jordy Jong een algemeen gemiddelde

van 100.00 in de boeken zette. Hij
heeft recht op afvaardiging naar het EK
libre groot jeugd, van 30 maart tot en
met 2 april 2018 in de Franse plaats
Ronchin.  
Naam Vereniging Pnt  Gem HS
1. Jordy Jong Horna 12    100.00 250
2. Leon Dudink Horna 6 15.45 226
3. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke 4 10.57 73
4. Hans jr. Snellen JBV Amorti 2 19.35 176

Vlnr: Leon Dudink, Jordy Jong en Jeffrey van Heesch. 
Foto: Henk de Keyzer 

Simonis Biljartlakens ankerkader 47/2 ereklasse

Sam van Etten troeft iedereen af 
op NK bij Carambole in Rumpt

Op vier matchtafels werd in de nieuwe
fraaie biljartaccommodatie van vereni-
ging Carambole in Rumpt op zaterdag-
morgen in twee poules van vijf begon-
nen. In poule A had Raymund Swertz in
de openingsronde nog zeven pogingen
nodig om vervolgens de 250 carambo-
les in respectievelijk één (2x) en drie
beurten te verzamelen. Hij dus poule-
winnaar met de volle acht punten en
een moyenne van 83.33. Drie spelers
op vier punten en daarvan was Jos Bon-
gers dankzij een gemiddelde van
34.66 de beste. In poule B heerste Sam
van Etten met eveneens de maximale
acht punten en een gemiddelde van
111.11. Hij snelde eenmaal in de ope-
ningsbeurt naar de finish en dat
presteerde Ferry Jong ook. Jong eindig-
de met evenveel punten als nummer
twee Michel van Silfhout op de derde
positie. De ontknoping was van bijzon-
der hoog niveau. In de halve eindstrijd

kreeg Van Silfhout maar één kans van
Swertz: 250-0. Van Etten rekende in
drie omlopen via 250-134 af met Bon-
gers. In de finale ging Sam van Etten
vanaf acquit direct naar de eindstreep.
Raymund Swertz maakte de nastoot
maar die liep niet lekker. Het gevolg
was dat hij na de tweede treffer miste.
Nederlands kampioen, de pas 21-jari-
ge Sam van Etten uit Schermerhorn, be-
haalde een toernooimoyenne van liefst
115.38. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sam van Etten Horna 12 115.38 250
2. Raymund Swertz De Treffers 10 89.42 250
3. Michel van Silfhout De Pelikaan 4 52.12 178
3. Jos Bongers 't Ottertje 4 35.77 207
5. Ferry Jong Horna 4 37.40 250
6. René Tull BIOS 4 25.15 221
7. Micha van Bochem Kaketoe '80 4 21.48 136
8. Dennis Timmers De Hazelaar 2 29.71 191
9. Hans Klok BC Bousema 2 16.80 83 

10. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 0 19.14 99

Vlnr: Raymund Swertz, Sam van Etten, Jos Bongers en Michel van Silfhout. 
Foto: Hans de Ridder  

Joey de Kok 
winnaar NK 
Joey de Kok uit Lewedorp heeft het
NK driebanden klein jeugd op zijn
naam gebracht. In Steenwijk werd
Bradley Roeten met hetzelfde aan-
tal punten op moyenne tweede. 
Vervolg van de voorpagina
Topfavoriet De Kok kwam al in de ope-
ningsronde op kop. Met een moyenne
van 1.304 maakte hij zijn bedoelingen
meteen duidelijk. Roeten won ook
(0.882). Met beiden de volle vier punten
kwamen Joey de Kok en Bradley Roeten
elkaar in de derde sessie voor het eerst te-
gen. In een hoogstaand duel met ge-
middeldes van 1.500 en 1.400 trok de
Zeeuw aan het langste eind. Na de voor-
laatste ronde had De Kok het maximale
aantal punten van tien en een moyenne
van 1.376. Roeten volgde met acht pun-
ten en 0.942. Twan Vriens en Marius
Kroonen streden om de derde podium-
plaats. In slotronde zes nam Roeten tegen
kampioen De Kok revanche: 30-17 (19).
Kroonen bleef Vriens met het kleinst mo-
gelijke verschil voor. Joey de Kok behaal-
de voor de derde keer het Nederlands
kampioenschap op de kleine tafel. Brad-
ley Roeten runner-up en Twan Vriens der-
de. De nummers één en twee realiseer-
den beiden via 1.578 de kortste partij. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joey de Kok LBV 10 1.304 8
2. Bradley Roeten Jorissen 2000 10 1.011 7
3. Twan Vriens De Musketiers 2 0.314 4
4. Marius Kroonen ABC ’t Töpke 2 0.244 5

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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Het volgende
nummer 

verschijnt
27 december

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 20 december

NK tweede klasse libre jeugd in Warmenhuizen

Max Eggenkamp zegeviert 
na zinderende finalepartij

Het NK libre tweede klasse jeugd in
Warmenhuizen eindigde op zondag-
middag 5 november in een finalepartij
om de vingers bij af te likken. Sharon
Radings van SVW en Max Eggenkamp
(Overberg) streden na de poulewedstrij-
den en de kruisfinales om de nationale
titel. Na 25 omlopen gaf het scorebord
de stand 36-36 aan. 
Het duurde vervolgens nog zeven beur-
ten voor Eggenkamp met de einstand

38-40 de handen in
de lucht kon steken.
Hij was de nieuwe
kampioen van
Nederland. 
De prestaties van
Sharon Radings wa-
ren er niet minder
om. Sharon, die
haar thuiswedstrij-
den speelt bij De
Ponderosa in Bergen
op Zoom, eindigde
met het hoogste alge-
meen gemiddelde
van 1.36. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Max Eggenkamp Overberg 8 1.22 9
2. Sharon Radings SVW 8 1.36 10
3. Cees Kok Horna 10 1.30 9
4. Mike Fens Amorti 6 1.30 11
5. Rick de Wit Horna 8 1.06 10
6. Daphne Klappe Kamper BC 4 1.10 7
7. Merijn van Nispen SVW 6 0.91 7
8. Rik Kolorz ABC ’t Töpke 4 0.77 6
9. Dylan Biemans BC Zeeland 2 0.50 4

10. Maarten Mosch De Liefhebber 2 0.97 6

Vlnr: Sharon Radings, Max Eggenkamp en Cees Kok

NK derde klasse driebanden klein

Harie Snijders triomfeert bij 
De Ram in Roosendaal

In de altijd gezellige Roosendaalse bil-
jartresidentie De Ram is de jonge Limbur-
ger Harie Snijders Nederlands kampioen
derde klasse driebanden klein gewor-
den. De speler van BC Maarland kwam
ongeschonden met het maximale aantal
van veertien punten het toernooi door. Al-
leen tijdens de eerste partij op vrijdag-
avond tegen Arie Maatman had Snijders
de handen vol. In 50 beurten wist hij nipt
met 20-19 te winnen. Verder was hij niet
in de problemen, maar zag wel voortdu-
rend Mieke Schenkels met twee punten
achterstand in zijn kielzog. In de laatste
ronde liet de man uit Eijsden duidelijk
merken dat hij de terechte kampioen was

en sloot tegen Schen-
kels in 36 omlopen
met 20-13 winnend
af. Cor Luyendijk rea-
liseerde in de slotron-
de de kortste partij en
won in 22 beurten
van Corné van Peer.
In die confrontatie
maakte hij ook de
hoogste serie van ne-
gen. KNBB official
Henk Vos huldigde
de kampioen en had
alleen maar lovende
woorden voor de lo-
catie en de organisa-
tie. De eigenaar en
wedstrijdleider Peter

van Dongen had zijn zaakjes zoals altijd
goed in orde en het materiaal was prima
van kwaliteit. Met daarbij de inzet van
de gastvrouwen Lian en Cor was de ver-
zorging perfect.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Harie Snijders Maarland 14 0.489 6
2. Mieke Schenkels De Linden 10 0.426 4
3. Dirk Kroese Marktzicht 10 0.424 4
4. Cor Luyendijk De Posthoorn 8 0.457 9
5. Arie Maatman De Picker 4 0.346 4
6. Aik Zutt Ons Genoegen 4 0.319 4
7. Corné van Peer HGL 4 0.312 3
8. Jaap Wagensveld Carambole 2 0.291 3

Vlnr: Mieke Schenkels, Harie Snijders en Dirk Kroese
Foto: Peter van Dongen

NK rolstoel biljarten libre klein 
in Terneuzen
In de locatie van PV DOW Benelux in
Vliegende Vaart 10 Terneuzen wordt door
Rolstoel Biljart Zeeuws-Vlaanderen op 9
en 10 december het NK rolstoel biljart
libre klein georganiseerd. Twee van de
acht deelnemers wonen in België, zoals
de als eerst geplaatste Johan Grimon uit
Waregem en Jean Mailleur uit Stabroek.
De partijlengte is variabel en er wordt op
beide dagen om 10.30 uur begonnen.

Deelnemers
Naam Woonplaats Moy Tmc
Johan Grimon Waregem 6.97 120
Frans van Buel Kerkrade 2.34 48
Murat Gercek Ottersum 1.62 38
Jean Mailleur Stabroek 1.60 38
Joost Polak Roosendaal 1.56 36
Rachel Venrooij Schijndel 1.22 32
Ivo Smits Vught 0.97 27
Rinus Kriekaard Yerseke 0.69 21
1e reserve
Rudy Rousseau Terneuzen 2.89 60
John Bax Luyksgestel 1.00 28

Libre vijfde klasse

Yvonne van der Zee zonder 
puntverlies op NK in Den Andel

BC Spoorzicht uit Den Andel bestaat
vijftig jaar en mocht het NK libre vijfde
klasse organiseren. Vanaf de openings-
ronde had Yvonne van der Zee de lei-
ding in handen en na vijf sessies was ze
met tien punten nog altijd koploper. Dat
wilde niet zeggen dat ze er toen riant
voorstond want Jan de Bruin had even-
eens de volle tien punten. In de voor-
laatste sessie maakten beiden geen mis-
stap. Van der Zee ontsnapte tegen Vin-
cent van de Loo, vereniging 't Vrijthof Li-
bre uit Oirschot, die slechts één caram-
bole te weinig maakte gezien de 37-34
(31) eindstand. De Bruin zette Richard
Ravers opzij. De beslissing viel dus in

het afsluitende  onderlinge duel. Yvonne
van der Zee had 37 caramboles voor
de boeg en Jan de Bruin 39. Er wordt
immers met interval gespeeld in deze
klasse. Van der Zee liet er geen twijfel
over bestaan en won de Nederlandse ti-
tel met 37-36 na 23 beurten. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Yvonne van der Zee (37) De Snelpost 14 1.62 12
2. Jan de Bruin (39) Amstelbron 12 1.38 8
3. Vincent van de Loo (35) 't Vrijthof Libre 8 1.00 9
4. Jan-Jurrien Jongman (41) 't Akkertien 6 1.44 9
5. Leo Roozendaal (39) BIOS 6 1.26 13
6. Andreas van Dooren (39) BVWG 4 1.23 8
7. Richard Ravers (41) BCA 4 1.30 10
8. Rinus Offringa (37) KeeCie 2 1.04 7

Vlnr: Vincent van de Loo, Jan de Bruin, Andreas van Dooren, Yvonne van der Zee,
Richard Ravers, Jan-Jurrien Jongman, Leo Roozendaal en Rinus Offringa. 
Foto ontvangen via BC Spoorzicht

NK Biljartvijfkamp
nieuwe naam voor
Grand Dutch

Tijdens de
algemene le-
denvergade-
ring van
KVC maakte
Alex ter
Weele de
nieuwe
naam be-
kend voor de voormalige Grand Dutch.
Vanuit KVC was er een prijsvraag uitge-
schreven om een nieuwe naam te be-
denken voor het tweejaarlijkse evene-
ment. Gerard Waanders en Arno van
Lier hadden ieder, afzonderlijk van el-
kaar, NK Biljartvijfkamp als nieuwe
naam ingezonden. Verder kreeg KVC
spontaan een logo ontwerp aangele-
verd door Arnold Benjamins, wat de
nieuwe uitstraling gaat geven van deze
nationale vijfkamp. Waanders, Van Lier
en Benjamins kunnen een uitnodiging
verwachten voor een VIP arrangement
tijdens de NK Biljartvijfkamp die vol-
gend jaar van 28 maart tot en met
1 april in Berlicum wordt gehouden.

Libre 4e klasse 15-17 december

Nederlands kampioenschap in Aalten
Vereniging BCA organiseert het NK
libre klein vierde klasse. De moyenne-
grenzen zijn 1.25 tot 1.70. Dat het de
top van Nederland is die zich heeft ge-
plaatst, blijkt wel uit het feit dat speler
acht precies de bovengrens als ge-
middelde heeft. Bij lijstaanvoerder Er-
win Beekelaar staat 2.18 achter zijn
naam. Een en ander houdt ook in dat
de verschillen gering zijn en er waar-
schijnlijk een spannend NK volgt. De
partijen worden beslist over 55 caram-
boles. De aanvang is vrijdag 15 de-
cember om 19.00 uur. Ronde drie be-

gint zaterdag om 12.00 uur. Op zon-
dag gaat men met sessie zes ook om
12.00 uur van acquit. Plaats van han-
deling is café-restaurant Karpermeer
aan Haartseweg 2a te Aalten. 
Naam Vereniging Gem
1. Erwin Beekelaar Phoenix 2.18
2. Willem de Haan TOG/De Halve Maen 2.13
3. Vincent Steijger Wormerveerse BV 2.01
4. André Joosse 't Anker 1.99
5. Hans Kappert Deventer '83 1.91
6. John Bos BCCD 1.90
7. Michel de Gelder Amstenrade BC 1.71
8. Patrick Kuipers De Kruiskamp 1.70
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In Memoriam Martien Duurland 
18-6-1942  -  29-10-2017

Martien, biljarter, bestuurslid van biljart-
vereniging Havenzicht, maar vooral be-
kend als arbiter. Dat was zijn passie, ar-
bitreren. Dat begon klein, bij zijn eigen
club en niet in arbiterskleding. Maar per-
fectie was een van de eigenschappen
die Martien bezat. Zo kwam het dat zijn
passie echt vorm begon te krijgen toen
hij uiteindelijk een cursus districtsarbiter
ging volgen. Met goed gevolg en zo
kwam hij terecht in het arbiterskorps van
het district Midden Brabant. Samen met
een vriend wilde hij nog verderop gera-
ken en sloten ze samen met succes de
cursus gewestelijk arbiter af. Vanwege
de leeftijdsgrens was het helaas niet mo-
gelijk om nog een stapje hoger te gaan
en nationaal arbiter te worden. Zijn uit-
spraak was: ‘ik ben te vroeg geboren,
anders had ik dit zeker gedaan“. 
Als de verdeling kwam van de arbiters, wilde Martien ze het liefst allemaal!
Maar als er nog 24 anderen zijn, dan is de spoeling dun. Maar stilstaan dat
was er voor Martien niet bij, hij ging samen met zijn maat Ben op stap om de
wedstrijden te begeleiden en was de laatste jaren zichtbaar aanwezig. Ook
werd hij door het bestuur gevraagd om arbiters te gaan beoordelen. Tenslotte
kreeg hij ook de betere spelers te arbitreren zoals in de eredivisie driebanden.
In de weekenden was hij veel van huis en werd vaste arbiter in de eerste divisie
bij de Eekhoorn te Oosterhout en tweede divisie in Goirle, topteam in Goirle en
zelfs internationaal was het Martien niet vreemd en arbitreerde hij een eerste
klasse team in Meerle België. Vele jaren deed hij de arbitrage van de landsfina-
le van Simonis van de KNBB in Nieuwegein. De laatste keer dat hij arbitreerde
was bij het Nederlands kampioenschap libre in juni 2017. Dat was eigenlijk
voor dat hij dacht weer geopereerd te moeten worden en zo’n vier maanden
daarmee uit de running te zijn. Het heeft echter niet meer zo mogen zijn. Martin
had de drive om te winnen, echter deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. 
DANK Martien voor al je inzet! 

In memoriam Nieke Tromp
Op 1 november 2017 overleed een
zeer gewaardeerd arbiter, Nieke Tromp.
Ze werd 77 jaar en was 25 jaar districts-
arbiter in West-Brabant. Nieke arbitreer-
de bij diverse KNBB divisie en topteams
in Noord-Brabant. Een vrouw die haar
mannetje dus stond! Het district verliest
dan ook een zeer gewaardeerd arbiter
in haar. Op 8 november werd de cre-
matieplechtigheid gehouden te Bergen
op Zoom. Haar inzet voor de biljartsport
zal niet snel vergeten worden!

Vijfentwintig jaar aandacht
Zoals een vlinder in de lucht, gaat ook
de tijd voort als een zucht,
Vijfentwintig jaar zette je je voetstap
langs de tafels neer.
Maar dan ineens…..horen we je luide
stem niet meer.
‘Noteren’, dat is wat je telkens riep, vol
aandacht keer op keer,
Je stem plotseling niet meer te horen, je gedaante niet meer te zien….
Hou je ons waar je nu bent, toch even in het oog misschien?

Dan ‘noteren’ wij met ons allen: ’wij zijn dankbaar om wie je was, om wie je
bent’ .
Nieke, een bijzonder en waardevol mens! 

1e klasse driebanden klein West-Brabant

Michel Goossens districtskampioen
Michel Goossens heeft in Sint Wille-
brord het districtskampioenschap van
West-Brabant in de eerste klasse drie-
banden klein op zijn naam geschreven.
De biljarter van SVW, die zijn thuis-
wedstrijden speelt bij De Ponderosa in
Bergen op Zoom, bleef twee punten
voor op Cees Arnouts van KOT Zundert.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Michel Goossens SVW 10 0.722 5
2. Cees Arnouts KOT Zundert 8 0.750 5
3. Oscar van Beek Z.B.G.G. 6 0.580 5
4. Wim van Everdink Z.B.G.G. 6 0.485 6
5. Ad Coppens SVW 4 0.600 6
6. Ad Braspenning Z.B.G.G. 4 0.544 6
7. Jan Mol Kruisstraat 4 0.539 5

1e klasse driebanden klein district Midden Brabant

Christ de Ruijter neemt afstand 
bij De Molenvliet in Waalwijk

Bij cafe De Molenvliet in Waalwijk is
Christ de Ruijter overtuigend kampioen
geworden in de eerste klasse driebanden
klein van het district Midden-            Bra-
bant. De biljarter uit Sprang-Capelle
bleef twee punten voor op zijn naaste be-
lager Henk Schneijderberg, die overi-
gens in 26 beurten de kortste partij speel-
de. Het hoogste algemeen gemiddelde
werd behaald door Henk Kosters, die
0.681 achter zijn naam schreef. Schneij-
derberg en De Ruijter worden afge-

vaardigd naar de gewestelijke finale die
van 8 tot en met 10 december in Sint
Willebrord wordt gespeeld.
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Christ de Ruijter HMS 11 0.643 5
2. Henk Schneijderberg Michielsen 9 0.643 7
3. Mitchell Schilders BSV 8 0.561 5
4. Henk Kosters ‘t Vosje 7 0.681 6
5. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 7 0.574 6
6. Tiziano de Jonge Prinsenhoeven 7 0.565 5
7. Toon Vervoort HGL 4 0.601 5
8. Stephan v.an den Heuvel BSV 3 0.468 5

Vlnr: Mitchell Schilders, Christ de Ruijter en Henk Schneijderberg. 
Foto: Wil de Rooij

Eerste klasse driebanden klein Zuid 1

Gewestelijke finale in Sint Willebrord
Bij ’t Pleintje aan de Kanariestraat 15 in
Sint Willebrord wordt van 8 tot en met
10 december de gewestelijke finale eer-
ste klasse driebanden klein van Zuid
Nederland afdeling 1 gehouden. 
De partijen met een lengte van 30 ca-
ramboles beginnen op vrijdag 8 de-
cember om 19.00 uur, terwijl op zater-
dag en zondag het startschot om 11.00
uur klinkt. 
De kampioen verdient een ticket voor de
nationale finale die voor 12 tot en met 14

januari in Almere op de kalender staat.

Deelnemers
Naam Vereniging       Moy
1. Cees Arnouts KOT Zundert 0.750
2. Michel Goossens SVW 0.722
3. Oscar van Beek ZBGG 0.715
4. Christ de Ruijter HMS 0.643
5. Henk Schneidenberg Michielsen 0.643
6. Piet Scheffer WBV 0.584
7. Marco Kooiman Treva 0.569
8. Johan Huigh ABC 0.495

3e klasse libre gewest West-Nederland

Nico van der Wallen en 
Pierre de Boer naar NK
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Pierre de Boer Onder Ons ’67 12 3.00 21
2. Jan Schouten DRL 12 2.32 10
3. Aad van de Poel De Taveerne 10 2.42 13
4. Bram Glim HNK 8 2.67 24
5. Marcel Droge Parelhof 6 3.15 19
6. Tjeu Janssen Musketiers 6 2.45 22
7. Arie Kuin T3B 2 1.91 16
8. John de Bruin TOG 0 1.81 14

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Nico van der Wallen TOVV 8 2.58 32
2. Ramon Nagessar De Kroon 6 2.41 15
3. Rien de La Rie Hofplein 6 2.34 18

4. Harry van Lith Harago 5 2.01 13
5. Henk de Pender Midget Gilde 4 1.92 9
6. Henri Bos Musketier 1 1.77 13

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

Derde divisie driebanden poule 4

Harrie Cas met 1.111 de beste speler
Speelronde 6
De Eekhoorn 4 – Hilvarenbeek 2: 2-6.
René Luiken redde de eer voor De Eek-
hoorn. DKM Tools 3 – Hoog Laag Keu-
kens: 8-0.Harrie Cas won met een moy-
enne van 0.909. Autobedrijf Schrau-
wen – DCM/Den Boerenstamppot: 4-4.
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – Haze-
laar: 4-4. Henk van de Leest reikte tot
0.967 en Patrick Oelp won in 27 beur-
ten. ’t Steegje 2 – Hazelaar 2: 2-6. BH
Keukens – ’t Hartje/RMSC: 2-6. Gerrit
van Roekel zette op bord drie een ge-
middelde van 1.000 neer.

Speelronde 7
Hilvarenbeek 2 – De Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl: 4-4. Peter Rijckaert schitterde
met 1.034. Hazelaar – Autobedrijf
Schrauwen: 6-2. Peter Viguurs speelde in

32 beurten naar winst. ’t Hartje/ RMSC
– ’t Steegje 2: 2-6. Alleen Anton Krijnen
won voor de gastheren. Hazelaar 2 – De
Eekhoorn 4: 3-5. Voor Ronny van der
Vliet ging er 0.857 in de boeken en Toon
Voesenek kwam in 32 omlopen tot winst.
DCM/Den Boerenstamppot – DKM Tools
3: 2-6. Jack Bongaards kon de thuisclub
van de nul afhouden.

Speelronde 8
Hazelaar 2 – ’t Hartje/RMSC: 6-2. Ger-
rit van Roekel bereikte de finish in 32
beurten, Jaap de Regt was in 35 beur-
ten uit. DKM Tools 3 – Hazelaar: 4-4.
Harrie Cas onderscheidde zich met
1.111. De Eekhoorn 4 – De Eekhoorn
3/Biljartpoint: 2-6. Jan Rijckaert liet
0.892 noteren. BH Keukens – DCM/
Den Boerenstamppot: 5-3.

http://www.hotelvanderweijde.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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District Midden-Brabant

Finale 3e klasse driebanden groot
Op 15, 16 en 17 december staat  Café
’t Vaartje in Dongen in het teken van de
districtsfinale driebanden groot derde
klasse van Midden-Brabant. Er wordt
gespeeld met tien deelnemers verdeeld
in twee poules van vijf. Op vrijdag-
avond 15 december begint men om
19.00 uur, terwijl op zaterdag en zon-
dag om 11.00 uur wordt gestart. De
partijlengte is 20 caramboles.

Deelnemers poule A
Naam Vereniging Moy
1. Peter Brekelmans HMS 0.474
2. Jan Geerings De Eekhoorn 0.432
3. Stephan van den Heuvel BSV 0.389
4. Arno van den Hooff Borduurhuis 0.379
5. John van der Sanden BSV 0.347

Deelnemers poule B
Naam Vereniging Moy
1. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 0.442
2. Gerard Snoeren BSV 0.399
3. Mark Pijnenburg VOO 0.389
4. Piet Kamp ’t Vaartje 0.360
5. Bert van den Hoof Borduurhuis 0.226

4e klasse libre gewest West-Nederland

John Bos en Vincent Steijger naar NK
Afdeling Noord

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Vincent Steijger WBV 10 2.01 14
2. Jan Lankhorst Horna 10 1.59 11
3. Ariejan Bak Heerhugowaard 8 1.77 14
4. Ron Schram WBV 8 1.63 11
5. Willem Arisz Velsen 6 1.56 9
6. Malcolm Clannacham Kamperduin 6 1.55 15
7. Dirk Hendriks Turnlust 6 1.48 10

8. Niels Koper Nieuw Leven 2 1.37 8

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. J. Bos BCCD 8 1.90 11
2. Mike van Roon Bij ’t Hof 8 1.74 16
3. Sepp Spijkers ONA 5 2.00 24
4. Harry van Veen De Sport 5 1.67 13
5. Mark Honkoop Merwehof 2 1.29 10
6. Ruud Kremer De Vriendenkring 2 1.06 7

4e klasse kader 38/2 Rotterdam

Harry Bootsma
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Harry Bootsma TOGB 10 5.81 29 
2. Peter Haage Schollevaar 10 5.15 39
3. Simon Smit Rietlander 9 5.28 25
4. Peter Mol Posthoorn 7 4.68 29
5. Rinus Rijsdijk Hoogvliet 6 4.80 35
6. Hans Waart Schollevaar 6 4.26 26
7. Hein Cleuskens Vriendenkring 4 4.77 46
8. Cyriel Simpson Kralingen 4 3.50 23

District Midden-Brabant

Finale hoofdklasse driebanden klein
Bij café Bet Kolen aan de Broekhoven-
seweg 111 in Tilburg wordt door BV De
Hoef op 9 en 10 december de districts-
finale hoofdklasse driebanden klein van
Midden-Brabant georganiseerd. De
partijen met een lengte van 40 caram-
boles beginnen op zaterdag en zondag
om 11.00 uur.

Deelnemers

Naam Vereniging Moy
1. Mischa Donders Borduurhuis 0.900
2. Frans Bambacht De Eekhoorn 0.872
3. Peter Rijckaert De Eekhoorn 0.870
4. Stephan v.d. Hooff Borduurhuis 0.752

Biljartboetiek Bergen op Zoom verricht wonder in Essens klooster

Broeder Willy kan weer biljarten

Tientallen containers met hulpgoederen
worden jaarlijks verscheept naar landen
als bijvoorbeeld: Filipijnen, Myanmar,
Gambia, Costa Rica etc. Door de Broe-
der en zijn vrijwilligers worden het ge-
hele jaar door geheel België en Neder-
land veelal medische en onderwijs ge-
relateerde spullen opgehaald en opge-
slagen in Essen. Zodra er financiële
middelen zijn om de benodigde goede-
ren, met zeecontainers, naar een be-
paald land te verzenden is het aanpak-
ken geblazen. Dagenlang is de Broeder
dan met zijn legertje vrijwilligers (som-
mige onder hen zijn de 80 al ver ge-
passeerd) actief om de containers te la-
den. Willy Mosselmans cijfert zichzelf
geheel weg wanneer hij een doel wil
bereiken. In dit geval zoveel mogelijk
mensen in derde wereldlanden helpen.

Biljart
In een kamer op de eerste verdieping
van het klooster stond nog een oud bil-
jart, de banden waren er af en het la-
ken was zo oud, dat je zou denken dat
Karel de Grote er ooit nog zijn caram-
boles op maakte. De ballen waren niet
rond meer en kleur was er, wanneer ze
die ooit weleens hebben gehad, ook
niet meer te herkennen. Om over de
keuen maar te zwijgen. “Wat zou het
fijn zijn als we af en toe hier een potje

konden biljarten” was er steeds meer te
horen. Maar geld was er niet, alles
gaat immers naar het goede doel.
Ton en Jacqueline Halem van de Biljart-
boetiek in Bergen op Zoom hoorden dit
en lieten meteen hun hart spreken. 
Op 2 november ’s morgens om 8.45
uur, kwam de bus van de Biljartboetiek
al bij het klooster voorrijden. Het werd
een grote ingreep, de tafel had al zo
lang geen echte groene ondergrond ge-
zien! Maar de biljartvakman haalde
deskundig de oude materialen uit el-
kaar en begon zeer behendig met zijn
werkzaamheden. Tussen de bedrijven
door kwamen broeder Willy en enkele
van zijn vrijwilligers even kijken of de
tafel nog te redden viel. Hun mond viel
letterlijk open van verbazing! Toen het
karwei was geklaard kwam er ook een
set nieuwe ballen tevoorschijn, een
doos krijtjes, een scorebord, keuenrek
en bijbehorende keuen. Voor de Broe-
der en zijn helpers was het feest com-
pleet. Ze kunnen weer biljarten! 
Ook de reactie van Ton van Halem van
de Biljartboetiek was hartverwarmend:
’Het werk van deze mensen en de
situatie is natuurlijk voor mij reden
geweest, om dit een keer te verwezen-
lijken. Hun blije gezichten en uitingen
van dankbaarheid waren voor mij een
echte beloning”

Ze bestaan nog, de broeders die echt missiewerk verrichten. Een van hen
is Willy Mosselmans, die als enige Broeder nog het Redemptoristen
klooster in het Belgische Essen bewoont. Broeder Willy en zijn vrijwilligers
helpen mensen direct in de derde wereldlanden, in hun eigen omgeving en
cultuur. “Mensen niet ontheemden, maar hulp bieden waar het echt nodig
is”

Ton van Halem ging de uitdaging aan

Derde klasse libre district Midden-Brabant

Gerrit de Man en Leo van der Sanden 
spelen hoofdrol
De districtsfinale derde klasse libre van
Midden-Brabant werd een onderonsje
voor de BSV spelers Gerrit de Man en
Leon van der Sanden. De Man kon zijn
clubgenoot op twee punten afstand hou-
den. Het duo eindigde als eerste en
tweede. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit de Man BSV 12 2.17 18
2. Leon van der Sanden BSV 10 2.86 15
3. Marcel de Brouwer METT 6 2.10 14
4. Henk Blom Werkendam 6 2.01 21
5. Frans van Groeninge DKS 6 1.87 20
6. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 2 1.79 13
7. Stan van Woensel Euphonia 0 1.38 11

2e klasse driebanden Gewest 
Zuid Nederland afd. 1

Titel voor 
Stanny La Heyne 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stanny La Heyne WBC 12 0.524 6
2. Cees Roggeband Graanbeurs 8 0.559 3
3. Paul Bodbijl DOS 8 0.542 4
4. Mark Pijnenburg VOO 7 0.495 5
5. Piet Bom Kwadendamme 7 0.474 5
6. Henk Bosters Brugmans 6 0.462 4
7. Kees van der Weegen DVP 4 0.461 4
8. Hein Huijsmans De Kastanje 4 0.456 8

District West-Friesland 1e kl. driebanden

Evert Bot kampioen 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Evert Bot De Wurf 12 0.926 11
2. Gerard Stavenuiter Carambole 10 0.713 6
3. John Erkemeij Horna 8 0.652 8
4. Ben Kuin Carambole 8 0.648 7
5. Dick Mol NHD 7 0.721 6
6. Antoon Steltenpool Gouden Hooft 5 0.609 6
7. Sjaak Peerdeman NHD 4 0.613 5
8. Cor Bleeker ‘t Centrum 2 0.542 6

1e klasse driebanden district Rotterdam

Arno de Leest
claimt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arno de Leest Kralingen 7 0.582 4
2. Cees Langeweg Rietlander 6 0.607 7
3. Kees Kalkman Zalmplaat 5 0.594  5
4. Ton Abramsz Buitenzicht 4 0.573 5
5. Marco Warnaar Buitenzicht 4 0.563 6
6. Martin den Boer Ommoord 4 0.523 5

2e klasse libre district Rotterdam

Titel en promotie 
voor Hans Pors
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hans Pors Schollevaar 8 4.24 41
2. Jan Langeweg Buitenzicht 8 3.89 30
3. Peter Donker De Posthoorn 6 3.66 41
4. Mark Luyendijk De Posthoorn 4 3.13 21
5. Richard Oost Buitenzicht 2 2.86 19
6. Peter Bevers De Maasstad 2 2.66 20 District Rotterdam

Finale 3e klasse driebanden groot
Biljartvereniging De Rietlander organi-
seert van 8 tot en met 10 december de fi-
nale derde klasse driebanden groot van
het district Rotterdam. De partijen met een
lengte van 20 caramboles beginnen op
vrijdagavond om 19.30 uur en op zater-
dag en zondag om 12.00 uur. Er wordt

gespeeld in het clublokaal aan de Wilh.
Bladergroenstraat 47 in Spijkenisse.
Deelnemers
Naam Vereniging       Moy
Martin den Boer De Maasstad 0.459
Kees Kalkman Zalmplaat 0.421
John van den Berg Hoorens Ommoord 0.407
Cor Hoorweg Buitenzicht 0.400
Theo Zoest De Rietlander 0.386
Marco Warnaar Buitenzicht 0.365www.debiljartballen.nl

Vierde klasse libre gewest Zuid 1

Andre Joosse verdient
ticket voor NK
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Andre Joosse ’t Anker 12 1.99 13
2. Jos van Dartel Kastanje 10 2.17 10
3. Marcel van Tienen Babbelaars 10 1.77 8
4. Iman Wesdorp De Graanbeurs 9 1.51 12
5. Chris Dusink Babbelaars 6 1.42 12
6. Jan Brekelmans Euphonia 4 1.34 9
7. Jurgen Krottje SSVW 3 1.28 12
8. Ricardo Roos BSV 2 1.21 10

3e klasse libre district West-Brabant

Cor Hermus 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cor Hermus Bellevue 12 2.71 24
2. Peter Plasmans Steenbergen 12 2.37 14
3. Lambert de Jong De Kroon 10 2.27 13
4. Jos van Dijke De Ram 7 2.61 16
5. Aad Bos Steenbergen 6 2.38 14
6. Joseph van Oevelen SSVR 4 2.20 17
7. Karel Mathijssen KOT Zundert 4 1.95 11
8. Rob Wierckx ’t Dobbertje 1 2.18 14

http://www.debiljartballen.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

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

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

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

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

E-mail: rhoeba@icloud.com

http://www.debiljartmakers.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
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Simonis Biljartlakens 47/2 eerste klasse

Germ Bot met overmacht naar 
Nederlandse titel in Hattem

Zelden zal een NK met zo’n groot ver-
schil van de kampioen tot een einde zijn
gebracht. Germ Bot kwam al in de eer-
ste ronde aan kop en hij breidde zijn
voorsprong alleen maar uit. Aan de fi-
nish had hij dertien punten verzameld
en het beste moyenne van 21.87. Het
enige verliespunt liep hij in het afsluiten-
de duel tegen Vincent Veldt op: 200-
200 (7). Veldt, de naaste achtervolger

van Bot, kwam tot ne-
gen punten en
14.46. Al na vier ses-
sies had Germ Bot
een marge van liefst
vier punten ten op-
zichte van het overige
deelnemersveld. Lyon
Megens en Martijn
Egbers streden om de
derde plaats. Megens
trok in de onderlinge
partij aan het langste
eind. Hij was het ook
die dankzij 66.66
voor de kortste wed-
strijd zorgde. Bij die
drie beurten zette
Lyon Megens met
124 caramboles ook
de hoogste serie op

het scorebord bij DOS Hattem. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Germ Bot Horna 13 21.87 120
2. Vincent Veldt Onder Ons 9 14.46 90
3. Lyon Megens Vriendenkring 8 17.42 124
4. Martijn Egbers Rembrandt 8 10.88 84
5. Marco van Dopperen BV Nieuwegein 6 10.28 106
6. Jan van Dongen De Snelpost 4 15.28 72
7. Sven Nabuurs Moira 4 13.97 82
8. Rogér Schinning ABC ’t Töpke 4 11.28 106

Vlnr: Vincent Veldt, Germ Bot en Lyon Megens. 
Foto: Désirée Tiecken  

NK op 8 Magic Black Stars golfbiljarts van Verhoeven

De Kostertjes zijn wederom drie 
Nederlandse titels rijker in Wessem

In Wessem werden op zondag 12 november de Nederlandse kampioen-
schappen golfbiljarten gespeeld. In de diverse voorrondes hebben zich uit-
eindelijk de beste 26 spelers geplaatst. Tijdens de finaledag werd er ge-
streden voor de nationale titels, in zeven categorieën en of niveaus. De fa-
milie Koster was weer buitengewoon succesvol.
Koppel - klasse
Deze werd gepeeld op zondag 5 no-
vember. De winnaars van de vorige edi-
tie moesten al na de eerste ronde het
veld ruimen. Uiteindelijk stonden de run-
ners-up van 2016 wederom in de fina-
le. Wicher Drenth en Harm Verspagen
wonnen uiteindelijk in twee sets van
Joost Drenth en Robert Klaus.

Veteranen (50+ klasse) 
In deze categorie speelden Jac van Ap-
peven en Eric de Wit de beslissende
wedstrijd. Van Appeven won met 2-1 en
veroverde voor de tweede maal achter
elkaar het goud. 

Oude Gloriën (60+ klasse)
Hier stonden twee deelnemers tegeno-
ver elkaar die in voorgaande jaren al
vele titels hebben opgeëist. Uiteindelijk
wint Jan Vaes met 2-1 van Henk van de
Runstraat. 

Lage - reeks
Evenals tijdens de vorige editie waren
in deze klasse, waar in principe de
meeste spelers competitie hebben, de
inschrijvingen tijdens de voorrondes, mi-
niem. Tijdens de finale was er een
mooie wedstrijd tussen Juul Maessen en
Jessin Koster. Koster speelde puik en ver-
sloeg Maessen met 2-0. 

Hoge - reeks
De vier geplaatste spelers Moonen,
Drenth, Wroniewicz en Verspagen
maakten er thrillers van om zich te kun-

nen verzekeren van het duel om goud.
Uiteindelijk speelde Patrick 
Wroniewicz, die won van Michèl Moo-
nen, en Harm Verspagen, die Wicher
Drenth opzij zette, een prachtige finale,
die in twee partijen in het voordeel
werd beslist door Wroniewicz.

Junioren - klasse
Zoals vorig jaar al aangekondigd van
opkomend talent speelde Jessin Koster
ook in 2017 de finale bij de jeugd. Zijn
tegenstrever was Antoon Wolters die
zijn laatste jaar in deze categorie mag
deelnemen. Koster bleek in twee partij-
en de beste en veroverde zijn tweede
opeenvolgende titel bij de jeugd. Jessin
Koster neemt als enige speler twee
Nederlandse titels mee naar huis. 

Algemene - klasse
Ook tijdens deze editie waren er in de
voorrondes al diverse titelkandidaten
uitgeschakeld. De gebroeders Fred en
Michel Revenich hadden tegen elkaar
geloot en Michel trok aan het langste
eind. Als favoriet voor een finaleplaats
verloor Harm Verspagen van Eric Bijl-
makers. Clive Koster en Wicher Drenth
wonnen vrij gemakkelijk van respectie-
velijk Eric de Wit en Maikel Looymans.
Tijdens de halve finales waren er mooie
wedstrijden, Koster – Revenich 2-1 en
Bijlmakers tegen Drenth 2-0. Clive
Koster en Eric Bijlmakers maakten er
een spannend treffen van en Koster pro-
longeerde zijn Nederlands kampioen-
schap dankzij 2-1 winst.

Vlnr: Wicher Drenth, Jac van Appeven, Clive Koster, Jessin Koster, Jan Vaes, 
Patrick Wroniewicz en Harm Verspagen. Foto: Rob van Wegberg

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

Derde ronde KNBB driebandenbeker
In de derde ronde van de KNBB drie-
banden beker zijn nog maar een be-
perkt aantal wedstrijden gespeeld. Het
programma dient op 24 december te
zijn afgewerkt. Hieronder een overzicht
van de reeds gespeelde wedstrijden.

Poule C
Suncontrols BV – DBG ’t Ottertje: 0-8.
Zandee Kloetinge – Bousema Lochem:
2-6. Bousema Lochem was maar met
drie spelers opgekomen. Murat Naci
Coclu won een set in drie beurten.
Drukkerij 3 in 1 - `t Hartje / Total Power

Europe: 4-4. ’t Hartje bekert verder.

Poule E
De Windhoek – L&B Ledermode: 0-8.

Poule F
DAB 2 – DCP-A1: 0-8. Alleen Lars van
de Mortel kon voor DAB een setje win-
nen. Schroevengroothandel.nl – Dallin-
ga.com: 2-6.

Poule H
’t Hartje/RMSC – BC Arnhem Innstijl: 4-4.
BC Arnhem gaat naar de vierde ronde.

3e klasse libre gewest Zuid 1 in Waalwijk
Maximale score Cor Hermus bij De Molenvliet

Tijdens de gewestelijke finale derde
klasse libre bij De Molenvliet in Waal-
wijk, waren na drie ronden nog vier
spelers ongeslagen. Duidelijk een voor-
bode van een spannend slot. Simon van
’t Hof, die al zijn voorgaande partijen
had verloren, produceerde in ronde vier
een serie van 25, direct gevolgd door
een tien. De opgebouwde voorsprong
van 28 caramboles ging echter verloren
door een sterke reactie van tegenstan-
der Leo van der Sanden. De BSV speler
produceerde een reeks van 22 en sloot
alsnog winnend af. Op ’t Hof bleef dus
weer met lege handen. Ondertussen
ging de race naar het podium door met
Michael Jasperse, Cor Hermus en Leo
van der Sanden nog als kanshebbers
voor de titel. Het ontaardde uiteindelijk
in een finalepartij tussen Hermus en Jas-

perse, die beiden nog ongeschonden
waren. Jasperse, die met een beter ge-
middelde de beste papieren had, moest
toch buigen. De titel en een afvaardi-
ging naar de nationale finale, die van 5
tot en met 7 januari bij De Ram in Roo-
sendaal wordt gespeeld, ging naar Cor
Hermus van biljartvereniging Bellevue
uit Bergen op Zoom.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cor Hermus Bellevue 14 3.04 24
2. Michael Jasperse VEGABV 12 3.43 16
3. Leo van der Sanden BSV 10 2.76 22
4. Peter Plasmans Steenbergen 7 2.18 17
5. Lambert de Jong De Kroon 6 1.99 12
6. Tonny Francke Schuttershof 5 2.03 19
7. Gerrit de Man BSV 2 1.71 9
8. Simon op ’t Hof Carambowl 0 1.89 25

Foto Ad Smout
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
December 2017
Beste biljartvrienden, 

Tijdens de Algemene Leden Vergade-
ring van 18 november 2017 bereikte
ons het heuglijke bericht dat de distric-
ten uit de provincie Brabant hebben be-
sloten om weer het “Open Brabants
kampioenschap driebanden klein te
gaan organiseren”. 

Bij deze een compliment mijnerzijds
aan deze districten, en wellicht zal dit
voorbeeld andere districten enthousias-
meren om dit ook in hun provincies te
gaan organiseren en kunnen wij er zo
een nationaal kampioenschap aan kop-
pelen. Tijdens deze ALV hebben wij ook
een document uitgereikt waarin wij aan-
geven hoe “open districtskampioen-
schappen” georganiseerd kunnen en
mogen worden. Het doet mij deugd dat
ik hier al een paar hele positieve reac-
ties over heb mogen ontvangen en dit
geeft mij de zekerheid dat wij met deze
open kampioenschappen een mooie
stap voorwaarts zetten in ons streven
om biljartend Nederland meer te bin-
den. 

NK BILJARTVIJFKAMP (EREKLASSE) is
de nieuwe naam voor ons topevene-

ment dat in het voorjaar van 2018 in
Berlicum wordt gespeeld. Het is de be-
doeling dat met deze nieuwe naam ook
nieuw elan wordt toegevoegd. Na 8
keer Haarlo nu dus verhuizen naar Ber-
licum. De Masters driebanden is daar
een groot succes en wij hopen dat ook
wij mogen rekenen op veel publiek. 
Dave Christiani is benoemd tot
bondstrainer van de KNBB Vereniging
Carambole. Dave heeft ooit al eens eer-
der aangegeven hier belangstelling
voor te hebben dus zijn wij zeer content
met deze benoeming.
Om de biljartsport zo veel als mogelijk
te promoten hebben wij besloten om
een aantal biljartevenementen via
Kozoom gratis bij een ieder in de huis-
kamer te brengen. 

Geïnteresseerden kunnen via de vol-
gende link 
http://www.kozoom.com/nl/biljart-ca-
rambole/register.html inloggen en zo
bekijken welke evenementen en wan-
neer u deze wedstrijden kunt volgen.
Op de website www.carambole.nl zal
een stap-voor-stap uitleg worden ge-
plaatst hoe u zich kunt registreren.

Met sportieve biljartgroet, 
Jaap Labrujere

Weinig inspirerende titel als je dat zo
leest. Altijd Leuke Verhalen zou een uit-
leg kunnen zijn. Of misschien in een
sportieve wereld beter passend, Alge-
mene Lichamelijke Vorming, zeg maar
gymnastiek. Maar niets is minder waar.
Het is najaar, straks alweer winter en zo
links en rechts vinden de Algemene le-
denvergaderingen plaats. Boeiend om
er in een week tijd enkele te bezoeken.
En, ik ben er maar gelijk eerlijk over,
vooral passief. Observeren en luisteren
drukt die aanwezigheid al gelijk een
stuk positiever uit. NOC-NSF, Drieban-
den, KVC. Stuk voor stuk waardevolle
bijeenkomsten waar wordt terug geke-
ken, wordt stil gestaan en toch ook voor-
uit gekeken. De balans daartussen blijft
een lastige realiseer je je. Het is immers
ook de plek waar een stukje ledenbe-
trokkenheid een gezicht krijgt. En die
betrokkenheid is groot. Dat druk je niet
zo gauw uit in de opkomst, veel of wei-
nig deelnemers. Veel meer in de aard
van de onderwerpen en de actieve be-
trokkenheid van de aanwezigen. De op-
komst bij het NOC-NSF was, aldus
voorzitter André Bolhuis, gering. Waren
het de record files van die dag? Of, zo-
als de voorzitter enigszins ironisch vast-
stelde, was het de tevredenheid van de
leden met het gevoerde beleid. Het ant-
woord zal wel ergens in het midden lig-
gen. Bovendien bij teveel tevredenheid
ligt verslapping van de aandacht op de
loer. Dus waakt u voor tevreden voorzit-
ters is mijn advies. In dat opzicht waren
de voorzitters van Driebanden en KVC
een stuk realistischer zou je kunnen zeg-
gen. Ze benoemden wat goed was,
maar gingen de kritiek niet uit de weg.
Sleutelwoord daarbij, samenwerken. Of
misschien beter gezegd, het gebrek aan
samenwerking. Dat dat een zorgpunt
was werd onomwonden uitgesproken.
Observerend, zeg maar, in de gemak-

kelijke rol van al-
leen luisteren, is
het heel makke-
lijk daarover
een oordeel te
vellen. Niet
doen is mijn ad-
vies. Te makke-
lijk. Belangrijk is
namelijk ook dat
tegelijk de hand
werd uitgestoken, de hand richting
samenwerking. Nog niets concreets be-
reikt kan je zeggen. Ook al te makke-
lijk. Bij samenwerking gaat het om meer
dan een techniek die je even moet toe-
passen. Het gaat om de wil, het ver-
trouwen en de overtuiging dat die
samenwerking je ook iets gaat brengen.
Toegevoegde waarde heet dat in ma-
nagementtermen. Vreselijk jargon.
Maar tegelijk noodzakelijk. Immers, als
we er door en voor leden zijn, moeten
we bereid zijn onszelf steeds opnieuw
uit te vinden, onze sport organisatorisch
en bestuurlijk steeds beter te maken. Al-
leen dan komen we toe aan de vraag
hoe we de belangstelling voor onze
sport, weer weten te vergroten.
Daarom nog even terug naar het NOC-
NSF. De Nederlandse Skateboard Bond
werd daar welkom geheten als nieuw
aspirant lid voor de komende twee jaar.
En wie werd in dat welkom nadrukkelijk
betrokken? De KNBB en in het bijzon-
der onze directeur, die de deuren heeft
opengesteld om de nieuwe bond de ko-
mende jaren bij ons in Nieuwegein te
huisvesten. Geen grote innovatie, maar
een op de ALV van NOC-NSF openlijk
uitgesproken waardering voor een
sportbond die vertrouwen vertaalt in
concrete actie. We staan er goed op bij
de sportkoepel! We kunnen het, samen-
werken! 

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

ALV

Tweede divisie driebanden poule 4

Eddies-hr.nl uit Bergeijk na acht 
speelronden lijstaanvoerder 

Speelronde 6
Eddies-hr.nl – BC Tegelen 5-3. In Ber-
geijk kwam Uwe Arndt dankzij 0.921
tot het beste moyenne van iedereen.

Peter van der Heijden maakte een serie
van negen. De speler uit Geldrop kwam
daarmee samen met Eric Hendrickx aan
kop van dit klassement. S&P/De Molen-

Eddies-hr.nl met vlnr: Peter van der Heijden, Uwe Arndt, Ad Burgmans, Wilco
Meusen, Edwin van Woerkum en Maarten Janssen. Roger Roefs en René Peters
ontbreken. Foto: Jan Rosmulder

vliet – BV Setpoint 4-4. Thuisspeler Huub
Adriaanse haalde uit met 35 uit 24 of-
wel 1.458. BC Goirle – DKM Tools 2 7-
1. Eric Hendrickx 1.129 en Luc Roy-
berghs 1.111 gaven het goede voor-
beeld. 

Speelronde 7
aMate Communications – S&P/De Mo-
lenvliet 7-1. Toine Dekkers was goed
voor 1.029. DKM Tools 2 – De Molen
6-2. Cris Tellekamp scoorde 1.206 na
35 uit 29. Teamgenoot Fred Driessen
zorgde voor 0.882. De Molen 2 – BC
Goirle 4-4. Stephan Rutten 1.296 speel-
de prima tegen de 1.111 van Roger
Spijkers. Luc Royberghs presteerde het
om eveneens tot 1.111 te geraken
maar hij bleef wel aan de goede kant
van de score. Erik van Loon zette 1.129
op het scorebord. BC Tegelen – Vervat
Vastgoed 2-6. Rudy Evers 0.909 redde
de eer. Ivan Stitschinsky liet met 1.093
iedereen achter zich. BV Setpoint – Ed-
dies-hr.nl 2-6. Uwe Arndt trok via 1.093
de goede lijn door. Martin de Laat hield
als enige de punten in eigen huis. 

Speelronde 8
Eddies-hr.nl – aMate Communications
6-2. René Peters verloor met 0.891 van
Joop van Hastenberg maar zijn drie
teammaten lieten hem niet in de steek.
De Molen 2 – Schildersbedrijf v.d. Brug-
gen 8-0. Erik van Loon zette 1.521 in
de boeken. S&P/De Molenvliet – DKM

Tools 2 0-8. Aldo Mastromatteo zorgde
met 30 uit 34 voor de kortste partij. Ver-
vat Vastgoed – BV Setpoint 4-4. In
Golf&Recreatiepark 't Caves te Wintelre
trok Riny Zwiers de aandacht. Na
slechts 26 pogingen had hij de 35 ca-
ramboles verzameld en dat leverde
1.346 op. Werner Ooijen redde dank-
zij 1.206 de eer voor de gasten. Vervat
Vastgoed draait met tien punten in de
bovenste regionen mee. Na acht speel-
ronden is Eddies-hr.nl met twaalf punten
koploper. De verschillen bovenaan de
ranglijst zijn vooralsnog gering.

Gewest NON 2 van 8-10 december

Driebanden eerste
klasse in Deventer
In biljartcentrum de Beestenmarkt aan
Rozengaarderweg 2a te Deventer
wordt vrijdag 8 december om 19.00
uur van start gegaan. Zaterdag en zon-
dag onder voorbehoud aanvang 11.00
uur. Moyennes van 0.550 tot 0.750 en
duels gaan over dertig treffers. Er zijn
zeven deelnemers.
Naam Vereniging Gem
1. Arno van der Sman Centrum/Gem.wijz.nl 0.753
2. Herman Tieman Het Twentse Haagje 0.715
3. Renco Korshuize Bartelshoek 0.713
4. Kevin Broekhuis 't Stuupke 0.684
5. André Penterman De Driehoek 0.634
6. René Groot Bruinderink Concordia '54 0.630
7. Eddie Sander Zandweerd 0.604

http://www.kozoom.com/nl/biljart-ca-rambole/register.html
http://www.kozoom.com/nl/biljart-ca-rambole/register.html
http://www.kozoom.com/nl/biljart-ca-rambole/register.html
http://www.carambole.nl
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Over Schone Afstoot

De KNBB is begin 2016 gestart met een dopingpreventie project gesteund vanuit het
Ministerie van VWS. Dit project heet Samen voor een schone sport en is vooral ge-
richt op preventie en bewustwording doping. De volgende organisaties zijn betrok-
ken in dit project: Fit!vak, KNVB, Atletiekunie, Dopingautoriteit, NOC*NSF en de
KNBB. 
Het biljartgedeelte (carambole, driebanden, pool, snooker) van dit project heet “Sa-
men voor een Schone Afstoot”, met als voorlichtingswebsite www.schoneafstoot.nl
en als boegbeeld Harrie van de Ven, de biljarter die voor gebruik van medicijnen
die stonden op de dopinglijst anderhalf jaar schorsing kreeg. Doel van deze cam-
pagne is dat er onder de biljarters meer bekendheid komt over geldende dopingre-
gels, vooral niet-bewuste dopingovertredingen zoals bepaalde medicijnen. Over
wat wel en wat niet gebruikt mag worden en wat je kan en moet doen als je met do-
ping wordt geconfronteerd. Onderdelen van dit project: biljartkrijtjes in de vorm van
een medicijndoosje, de video “Dat gun je niemand” met Harrie van de Ven en de
speciaal voor het biljar ten gemaakte animatie over dispensatie voor medicijnge-
bruik.

Hoezo deze campagne?
In de lente van 2016 heeft de KNBB een enquête gehouden onder carambole-, drie-
banden-, pool- en snookerspelers, en hen gevraagd wat ze weten van dopingregels
en van de dopingrisico’s. Het bleek dat biljarters vaak weinig weten en de doping-
risico’s niet goed inschatten. Dat wilde de KNBB veranderen. Doelen zijn o.a.: het
vergroten van bewustzijn van biljarters over (onbewuste) doping, en het voorkomen
van toekomstige nieuwe gevallen van (onbewuste) doping.

Achtergronden & dilemma’s
Het willen strijden voor een goed doel (een
zo dopingvrij mogelijke sport) zou zomaar
ongewenste neveneffecten kunnen heb-
ben. In ons geval zou dit kunnen zijn: on-
rust onder de achterban, en dan vooral on-
der de recreatieve spelers voor wie deze
campagne niet (of niet primair) was be-
doeld. Immers, niet alleen voor de buitenwereld maar ook onder biljarters zelf werd
de link tussen doping en biljarten maar nauwelijks gelegd. Uit de nulmeting bleek
dat kennis en bewustzijn bij biljarters van (ook onbewuste) doping eigenlijk op alle
spelniveaus uiterst laag was, laat staan dat biljarters wisten welke stappen ze zou-
den moeten nemen om dispensatie te krijgen voor bepaalde medicijnen. Want dat
waren de belangrijkste redenen waarom de biljartsport relatief veel dopinggevallen
heeft gehad: door onbewuste doping zonder direct prestatiebevorderend doel, bij-
voorbeeld medicijngebruik zoals bèta-blokkers die nodig zijn voor een significant
deel van onze veelal oudere achterban – maar die wel op de dopinglijst staan.
Zie hier direct ons belangrijkste dilemma! Het vooruitzicht van een volledig schone
biljartsport, jazeker. Het vooruitzicht van grote onrust onder onze oudere achterban
– nee, dat liever niet. En misschien wel het allerbelangrijkste: we wilden niet dat ou-
dere biljarters om hun spelletje te kunnen uitoefenen allerlei stappen zouden moeten
nemen juist op het gebied waar ze zich al zo veel zorgen over maken: hun ge-
zondheid.

De campagne is een succes gebleken! 
De belangrijkste resultaten:
1. Groter dopingbewustzijn onder biljarters: toegenomen bekendheid met de re-

gels, en welke stappen te nemen voor bijvoorbeeld dispensatie
2. Verbetering op alle gebieden bij zowel primaire doelgroep (de biljarters op de

hogere niveaus) als secundaire doelgroep (biljarters in het algemeen)
3. De meest belangrijke onderdelen van de campagne (o.a. de krijtjes met bijslui-

ter, de video met Harrie van de Ven, de actiesite www.schoneafstoot.nl) waren
zichtbaar, en werden gewaardeerd

4. Een in principe negatieve boodschap (tegen doping) werd succesvol gemaakt
tot iets positiefs (voor dopingpreventie, voor een schone sport)

5. Harrie van de Ven als ambassadeur was een schot in de roos. Iedere biljarter
wist direct waar de campagne over ging, en de boodschap was nu niet meer
abstract maar juist persoonlijk. Immers, iedereen wist hoe zwaar de schorsing
was geweest voor Harrie!

6. Geen onrust onder de achterban, succesvol weten te voorkomen van ongewen-
ste neveneffecten

7. We hebben met relatief weinig geld veel voor elkaar gekregen! Dit vergroot de
kans dat we ook in de toekomst weer subsidies krijgen

8. Grote waardering bij NOC*NSF, de Dopingautoriteit en sportbonden voor de
voortrekkersrol van de KNBB 

9. Onze evaluatie is gebruikt als voorbeeld voor andere sportbonden, die ook een
campagne willen voeren met een ideële doelstelling, maar met gevaar van on-
gewenste neveneffecten 

10. Sinds het begin van de campagne geen nieuwe dopinggevallen meer! 

Cijfers éénmeting (t.o.v. voor de campagne afgenomen nulmeting)

Dopingpreventiecampagne “Samen voor een Schone Afstoot” succesvol 

Vraag Antwoord Percentage Percentage Opmerking
nulmeting éénmeting

Zijn er volgens u Ja 70.45% 79.66% Kennis significant verbeterd
dopingregels binnen de 
biljartsport?
Gelden er volgens u straffen Ja 61.21% 70.06%
indien de dopingregels 
worden overtreden?
Weet u of in het verleden Ja 54.62% 62.15%
biljartspelers bestraft zijn 
voor het overtreden van 
dopingregels?
Stelling: Sommige Waar 57.78% 67.23% Dit was een speerpunt van de 
medicijnen staan op de campagne; blij met de grote  
dopinglijst en zijn dus stijging
verboden
Heeft u wel eens Ja 9.50% 19.21% Een verdubbeling op het 
voorlichting over doping absolute speerpunt van onze 
gekregen? campagne: zorgen voor de

broodnodige voorlichting 
Bent u bekend met Ja 16.36% 24.29% Een forse stijging!
anti-doping pagina’s 
KNBB-website?
Weet u waar u met uw Ja 25.59% 39.55% Wederom een absoluut speer-
vragen over doping en speerpunt van onze campagne 
dopingregels terecht kunt? – met (waarschijnlijk, als resul-

taat een aanzienlijke stijging in
de gewenste richting

Vindt u het belangrijk dat Ja 74.14% 83.05% Idem, en zelfs flink stijgend. 
binnen de biljartsport doping- Gelukkig – want dit is wat wij 
voorlichting wordt gegeven? hebben gedaan!
Bent u bekend met de Ja - 55.37% Altijd plezierig als dit percen-
campagne tage relatief hoog is. Voor een 
“Schone Afstoot”? nieuwe campagne is dit zeer

goed!
Bent u door de campagne Ja - 39.54% De hamvraag van deze             
of materialen Schone Afstoot enquête – met gelukkig, een 
nu meer bekend met/bewust vrij goede uitkomst. Slechts 
van doping/dopingregels? 14.68% gaf aan door de cam-

pagne niet of nauwelijks meer
bekend of bewust te zijn met
doping(regels). 

http://www.schoneafstoot.nl
http://www.schoneafstoot.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

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

Reinigingsset voor biljartlaken

Viltborstel en stofzuigermond

Van € 53,45 voor € 48.95
Om uw biljartlaken schoon te houden. 
Ook los verkrijgbaar! 
Voor collega biljartmakers speciale prijzen.

Keu met ko er en krijtje
Compleet nu voor 

€ 59.-
Diverse gewichten

Uw eigen keusteun 
met gra s naam graveren

Nu voor € 10.-

De Biljart Ballen op uw huisadres 
voor slechts 14 euro
Biljartkrant De Biljart Ballen verschijnt als gratis krant in de meeste biljartlocaties
in Nederland en België. Voor belangstellenden hebben wij ook de mogelijkheid
de biljartkrant thuis te ontvangen. Wij brengen daarvoor alleen de verzend-
kosten in rekening. Voor een bedrag van 14 euro incl. BTW ontvangt u dan
vanaf 27 december voor de rest van het seizoen maandelijks de krant in uw
brievenbus. U kunt zich hiervoor aanmelden via: duoprint@planet.nl. 
Vergeet niet uw naam en volledig adres te vermelden.

www.debiljartballen.nl

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
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Eerste divisie driebanden poule 1

Aardexpress heeft drie punten 
voorsprong op Man op Maat/’t Caves 

Na acht speelronden bezet het nog on-
geslagen Aardexpress de koppositie
met vijftien punten. Man op Maat/'t Ca-
ves volgt op drie punten. Jan Brock
Amusement en De Eekhoorn 2 hebben
al vijf punten achterstand op de ploeg
uit Uden. 

Speelronde 6
De Eekhoorn 2 – Sprundel BoKo 6-2.
Roland Uijtdewillegen verzamelde de
40 caramboles na 21 beurten en dat le-
verde fraai moyenne van 1.904 op.
Aardexpress – DKM Tools 8-0. René
Wijnen 1.521 en Rudy de Laet 1.333
gaven het goede voorbeeld. N-Suran-
ce/De Hoog – Post Luchtkanalen 4-4.
Hans de Groot hield met 1.206 de pun-
ten in eigen huis. Richard Dekker ver-
loor ondanks een serie van tien tegen
de 1.212 en reeks van negen van Ron-
ny Daniëls. Man op Maat/'t Caves –
Jan Brock Amusement 6-2. De thuis-
ploeg kwam in Wintelre tot teammoyen-

ne 1.288. Jef Philipoom 1.481, Leslie
Menheer 1.296 en Ivan Stitschinsky
1.129 wonnen. Raymond Ceulemans
stond tegen Dennis Hoogakker na
twaalf pogingen al met 9-30 achter.
Aan de finish knappe gemiddeldes van
1.269 voor Ceulemans en 1.538 voor
winnaar Hoogakker. Beekman HPL –
Constructor Staalbouw 7-1. Mooie re-
mise tussen Frans van Schaik en Henk
Overmars: 40-40 (31). 

Speelronde 7
DKM Tools – Man op Maat/'t Caves 2-
6. Bij de Eekhoorn te Oosterhout was
het duel tussen Jack Wijnen en Jef Phili-
poom opvallend. Na 27 omlopen stond
het 23-38 voor de Belg maar toen to-
verde Wijnen een serie van veertien,
een verbetering van de hoogste reeks,
voor de dag. Bij de volgende beurt
scoorde Jack Wijnen eenmaal maar
toen besliste Jef Philipoom de partij na
38-40 (29). Raymond Ceulemans liet
1.333 noteren. Hij produceerde 26 tref-
fers in de laatste 15 beurten. Jan Brock
Amusement – De Eekhoorn 2 6-2. Kop-
man Murat Gökmen haalde uit met ge-
middelde 2.352 en reeks van twaalf na
40 uit 17. Dat betekende een evenaring
van de kortste en beste partij die op
naam stond van Jef Philipoom. Dennis
Hoogakker zette 1.176 op het score-
bord. Sprundel BoKo – N-Surance/De
Hoog 4-4. Opvallende prestaties bij de
gasten voor Leon Smolders 1.333 en
Peter van Mierlo 1.250. Serg Dianov
kwam met 1.346 ook sterk voor de
dag. Land Transport – Beekman HPL 6-
2. Gert-Jan van der Veen gaf met 1.212
het goede voorbeeld. Aardexpress –
Constructor Staalbouw 8-0. Harrie van
de Ven realiseerde veertig uit twintig en
dus twee gemiddeld. 

Speelronde 8
DKM Tools – Constructor Staalbouw
2-6. Jack Wijnen 1.212 redde de eer.
Jim Anneveldt zorgde bij de gasten met
35 uit 34 voor de kortste winstpartij. N-
Surance/De Hoog – Jan Brock Amuse-
ment 4-4. Twee duels van 32 omlopen.
Richard Dekker tegen Marcel Krikhaar
38-40 en Hans de Groot versus Gert-
Jan Esvelt 35-31. Aardexpress – Land
Transport 8-0. Teammoyenne 1.229 na
Rudy de Laet 1.481, Nicky van Venro-
oy 1.400, Harrie van de Ven 1.290 en
Dirk Thiele 0.897. Man op Maat/'t Ca-
ves – De Eekhoorn 2 6-2. Raymond
Ceulemans stond na 28 beurten op 29
caramboles toen hij een slotreeks van
elf produceerde. Leslie Menheer keek te-
gen een 28-34 achterstand aan maar
maakte toen een slotserie van zeven. De
4-0 werd verder uitgebreid toen Jef
Philipoom na slechts 22 pogingen
middels 40-34 afrekende met Eddy Wil-
lems. Goed voor moyenne 1.818 dus.
Beekman HPL – Post Luchtkanalen 0-8.
Sterk spel van Marc Celen 1.333, Wil-
co van Wijk 1.250, Leslie van Neyen
1.206 en Ronny Daniëls 1.025.

Eerste Divisie topteams

‘s Lands Welvaren en De Hazelaar
in titelrace

Speelronde 9 en 10
Exalto/HWEA kreeg Verploegen Party-
en Congrescentrum op bezoek en won
twee keer met 4-2. Reijer van Kooten
dubbelde in het kader. ’s Lands Welva-
ren/ Reedijk contra BIOS eindigde in
2-4 en 6-0. Peter de Bree blonk uit, won
zijn beide kaderpartijen in twee beurten
en maakte een serie van 157. De
Viaanse Molen behaalde de maximale
score tegen De Hazelaar/Etikon en
tekende voor twee keer 6-0. De eerste
confrontatie tussen De Hazelaar en
Topteam Goirle/Metselbedrijf Stoop
liet een 4-2 eindstand zien, bij het twee-
de treffen was dat niet anders. Moi-
ra/Hartog Afdichtingssystemen verloor
beide botsingen tegen Steinhoff Con-
structions met 2-4. Frank Vermeulen
schreef in zes beurten een kaderpartij
op zijn naam. Met 88.33 was Jurgen
de Ridder de beste librespeler. 123 Bil-
jarts boekte een dubbele 4-2 zege op
Terborgse Wijncentrale/Veemarkt. 

Hans Klok speelde
voor de bezoekers
een librepartij in
twee beurten uit
(serie van 228).
Freek Ottenhof be-
zorgde de thuisclub
in zeven en Ronald
Filippo in negen po-
gingen kaderwinst.
Snelpost 11 behaal-
de met twee keer
6-0 de maximale
score op Buitelaar/

Maasduin Witgoed.

Speelronde 11 en 12
Terborgse Wijncentrale/Veemarkt ont-
ving Moira/Hartog Afdichtingssyste-
men en verloor twee keer met 2-4. Hans
Klok redde de eer en behaalde een
keer librewinst in twee beurten en had
later bij het kader aan vijf beurten vol-
doende. Steinhof Constructions verloor
het eerste treffen met ’s Lands Welva-
ren/Reedijk, het werd 2-4. Jurgen de
Ridder speelde voor het thuisfront bij het
libre in twee omlopen naar winst. De
tweede ontmoeting eindigde in een 4-2
overwinning. In Wijchen won Verploe-
gen Party- en Congrescentrum eerst met
6-0 van Van Den Broek Biljarts/Almere
’83 om vervolgens met 3-3 gelijk te spe-
len. Horna zette de thuiswedstrijden te-
gen Exalto/HWA twee keer om in een
6-0 overwinning. Pieter van der Geest
won een librepartij in één beurt. Buite-
laar/Maasduin Witgoed tegen De Ha-
zelaar eindigde in 2-4 en 4-2. De beste
kaderpartij werd gespeeld door Roland
Deelen, hij was in zeven beurten uit.

Harrie van de Ven. Foto: Frans Janssen  

Jack Wijnen. Foto: Paul Brekelmans 

Tijdens deze nationale finale waren er
in totaal drie koplopers. Eric van Kam-
pen kwam goed uit de startblokken en
mocht zich na tien en twintig figuren
lijstaanvoerder noemen. Na dertig figu-
ren had de Belg Jean-Marie Limbourg
de leiding in handen en dat was ook
nog zo na de vijfde set. Zijn voorsprong
op René Kuijstermans was toen echter al
minimaal, gezien de respectievelijk 148
en 147 punten. Fred Groen bezette
toen plek drie met 130 punten. In de
voorlaatste ronde werden de bordjes
verhangen. Nieuwe koploper was Kuij-
stermans (179) en Groen (174) had
Limbourg (171) inmiddels naar positie
drie verwezen. Spanning genoeg dus in

de afsluitende set zeven. Toch leverde
dat geen verschuiving meer op voor de
erepodiumplaatsen en dus René Kuij-
stermans de Nederlandse kampioen.
De speler uit Roosendaal promoveert
ook naar de ereklasse. Runner-up Fred
Groen verbeterde zijn persoonlijk re-
cord van 190 naar 203 punten. 
Naam Pnt Pog %
1. René Kuijstermans 206 171 39.23
2. Fred Groen 203 178 38.66
3. Jean-Marie Limbourg 199 180 37.90
4. Walter Crols 191 187 36.38
5. Eric van Kampen 171 187 32.57
6. Cock Ooms 161 180 30.66
7. Roger Everaert 146 188 27.80
8. Remy Sleijpen 144 188 27.42

Vlnr: Fred groen, René Kuijstermans en Jean-Marie Limbourg. Foto: Yvette Janssen     

Simonis Biljartlakens artistiek 1e klasse

René Kuijstermans heeft de langste 
adem bij NK in Beek

Dit NK in Limburg werd in een bijzondere locatie gehouden, namelijk in
Woon- en Zorgcentrum Franciscus te Beek. Mark Janssen had het initiatief
hiertoe genomen. Motto: als de mensen niet naar het biljarten komen, dan
moet het biljar ten maar naar de mensen komen. Het is de spelers zeer
goed bevallen om hun kampioenschap in deze ambiance te laten plaats-
vinden.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 3-9 dec
NK ankerkader 71/2 in Rumpt kozoom.com 6-7 jan
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 7-14 jan
KNBB Jumbo Masters driebanden Berlicum kozoom.com 11-14 jan

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

Peter de Bree bij het kader in twee beurten uit
Foto: Henry Thijssen

http://www.debiljartballen.nl
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Eerste divisie driebanden poule 2

Achtervolgers van koploper 
Burgmans Biljarts laten steken vallen

Na acht speelronden heeft Burgmans
Biljarts slechts één verliespunt en der-
halve vijftien punten. De overige teams
hebben minimaal vier punten achter-
stand.          

Speelronde 6
Pearle Opticiens – Team Hilvarenbeek
2-6. Namens de bezoekers zette Wim
van Dijck moyenne 1.129 in de boe-
ken. Sportfoyer De Hazelaar – Burg-
mans Biljarts 0-8. Maarten Janssen ver-
vulde zijn reserverol met glans: 1.093.
’t Hartje/Total Power Europe – De Distel
0-8. Adrie Demming bleek via 1.129
de beste van iedereen al volgde Peter
van Nassau hem na 1.000 op de voet.
W. v.d. Sanden – FDV Jacoby/Schuler
Cues 6-2. Bryan Vangenechten 1.029
redde de eer. Voor de thuisploeg be-
haalde Marc Roofthooft middels 1.250
de beste prestatie. Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT – La Plaza Hoensbroek 0-8.
Roy Zielemans vertrok met 1.212 winst
naar huis. Lands Welvaren/AVH Autos/
VSS Machinebouw – Kippenpan.nl/
van Beers-Son 6-2. Francis Forton toon-
de zich met 1.212 een sterke eerste
man. Zijn teamgenoot Dirk Weeremans
produceerde een serie van elf. Peter
Meersman 1.029 redde de eer. 

Speelronde 7
Burgmans Biljarts – W. v.d. Sanden 6-2.
Reusel tegen Hilvarenbeek had met
teamleider Johan Roijers de speler met
de kortste partij: 35 uit 33. FDV Jaco-
by/Schuler Cues – ’t Hartje/Total Power
Europe 8-0. In 't Tapperijke te Hoeven
verzamelde Frans de Vos de 40 punten
al na 22 pogingen: 1.818. La Plaza
Hoensbroek – Pearle Opticiens 7-1. Roy

Zielemans en Jens van Dam deelden de
buit na 34 pogingen: 40-40. Team Hil-
varenbeek – Sportfoyer De Hazelaar
6-2. Wim van Dijck zorgde voor een
nieuw seizoenrecord in deze poule. Na
acht uit acht ging het hard: 5-1-3-0-1-5-
3-9. Dit resulteerde in 35 caramboles
na 16 beurten en dus een gemiddelde
van 2.187. Voor de bezoekers redde
Wilco Meusen 1.212 de eer. De Distel
– ’s Lands Welvaren/AVH Autos/VSS
Machinebouw 4-4. Adrie Demming be-
haalde 1.458. Bij de Zeeuwen reikte
Francis Forton tot 1.739 en Dirk Weere-
mans tot 1.212. 

Speelronde 8
’t Hartje/Total Power Europe – Burg-
mans Biljarts 2-6. Bert van Manen,
terug van een toernooi in Korea, beleef-
de met elf caramboles na zeventien
beurten een stroeve start. Een serie van
tien veranderde alles en hij maakte 24
caramboles in de laatste 14 beurten.
Resultaat was een moyenne van 1.129.
Marrie Groeneveld redde met 1.000
de eer in Oosterhout. Sportfoyer De Ha-
zelaar – W. v.d. Sanden 2-6. Jack van
Peer vertrok huiswaarts met winst van
1.333. ’s Lands Welvaren/AVH Autos/
VSS Machinebouw – FDV Jacoby/Schu-
ler Cues 7-1. Dirk Weeremans 1.333
en serie van elf gaf samen met Ronny
Brants 1.206 het goede voorbeeld. Ho-
tel Stadt Lobberich/BCT – De Distel 4-4.
Jan Arnouts bleek dankzij 1.212 de
beste speler van de avond. Therese
Klompenhouwer verloor ondanks een
reeks van elf met het kleinst mogelijke
verschil van Tom Löwe. Pearle Opticiens
– Kippenpan.nl/van Beers-Son 6-2.
Peter Meersman scoorde 35 uit 32.

De Distel met vlnr: Peter van Nassau, Adrie Demming, Jan Arnouts en 
Therese Klompenhouwer. Foto: Marian Arnouts. 

Negende ronde Buffalo League

Koploper HCR Prinsen 
weet afstand te behouden

In de negende ronde van de eredivisie
driebanden veranderde er niets in de
kop van het klassement. Zowel HCR
Prinsen als SIS Schoonmaak boekten
winst. De koploper uit Haarlo staat
bovenaan met het maximale aantal pun-
ten van 18, gevolgd door SIS Schoon-
maak, dat drie punten minder heeft.
Onderaan ziet het er triest uit voor
MCR, dat nog maar een puntje wist te
vergaren. 

SIS Schoonmaak - DPC 6-2
Bij biljartcafé Jorissen in Den Haag wist
Jean van Erp zijn zuiderbuur Martin
Spoormans van zich af te houden. Na
28 omlopen kon de Brabander voor
een 40-34 overwinning tekenen. Jeffrey
Jorissen had eerder al met Danny Mo-
lier afgerekend. Molier was kansloos te-
gen superieure Jorissen, die 1.739 liet
noteren (serie van negen). Kopman
Glenn Hofman kwam in de confrontatie
met Birol Uymaz tekort en mocht deze

met 26-40 uit 22 feli-
citeren. Het was uit-
eindelijk Raimond
Burgman, die de
doorslag gaf tegen
Richard Bitalis. Bita-
lis, kwam in het be-
gin met een serie
van negen op voor-
sprong maar was
niet bestand tegen
de druk van Burg-
man. Het resultaat
was een duidelijke
40-29 (25) overwin-
ning voor Burgman.

De Veemarkt - 
L&B Ledermode 0-8
René Dericks zag John Tijssens met 27-
40 uit 38 winnen. Voor Dieter Gros-
sjung was er tegen Gerwin Valentijn
ook geen eer te behalen, het werd 23-
40 (23). De 24-40 nederlaag, die Huub
Wilkowski in zijn duel met Dave Christi-
ani opliep was een weerspiegeling van
het krachtsverschil. Kopman Tolgaham
Kiraz speelde met 1.650 een goede
partij, maar kon Eddy Merckx (2.000)
niet van de overwinning af houden.

Team Eekhoorn - 
STZ Zundert 3-5
In eigen huis wist Jerry Hermans met
een fraai gemiddelde van 1.666 Rik
van Beers met 40-33 op afstand te hou-
den. Kenny Miatton kon gezien de 40-
40 uit 42 in evenwicht blijven met Barry
van Beers. Na de pauze trok Frans van
Kuyk, ondanks zijn 1.608, aan het kort-
ste eind tegen Roland Forthomme, die

via een reeks van elf met 37-40 de par-
tijwinst boekte. Van je familie moet je
het maar hebben zal Kurt Ceulemans
hebben gedacht toen zijn neefje Peter
hem in achttien beurten een 12-40
nederlaag bezorgde. (2.222 en een se-
rie van 10).

Bousema Lochem - 
HCR Prinsen 0-8
De Achterhoekse derby eindigde in een
duidelijke overwinning voor de bezoe-
kers uit Haarlo. Therese Klompenhou-
wer, die als reserve op bord vier op-
trad, zag Raymund Swertz na 31 om-
lopen de 36-40 winst grijpen. Ook
Wesley de Jaeger bood goed weer-
stand tegen Jelle Pijl, maar verloor met
35-40 (32). Voor Stefan Galla viel er te-
gen Anno de Kleine geen eer te beha-
len, hij kon met 24-40 uit 25 de aftocht
blazen. Even leek het er op, dat Martin
Horn Dick Jaspers op afstand kon hou-
den, maar de routinier uit Sint Wille-
brord sloot, dan wel met klein verschil,
winnend af. Het werd in 21 pogingen
38-40.

A1 Biljarts - MCR 8-0
Addy Wienk maakte een serie van elf
en versloeg Randy Loenen in 22 beur-
ten met 40-22, terwijl ook Henk Blauw-
blomme zijn confrontatie met Leon Brou-
wer gezien de 40-32 (41) eindstand
winnend afsloot. De 40-17 overwinning
van Martien van der Spoel in 30 om-
lopen op Nick Loenen laat aan duide-
lijkheid niets te wensen over. Michael
Nilsson was met zijn gemiddelde van
2.000 dominant over Emilio Sciacca. 

’t Hartje/Van Wanrooij - 
Dallinga.com 8-0
Ad Broeders ondervond in Oosterhout
weinig weerstand van Berry Dallinga en
won met 40-16 uit 38. Ook Frank Mar-
tens bleef tegen Marco Janssen aan de
goede kant van de score en zegevierde
in 29 beurten met 40-37. De spannen-
de partij tussen Savas Bulut en Steven
van Acker resulteerde na 20 pogingen
in een 40-39 eindstand. Peter de Bac-
ker zorgde voor de kers op de taart en
won met 40-26 (21) van Jean-Paul de
Bruijn.

Peter Ceulemans was tegen oom Kurt goed voor 2.222.
Foto: Paul Brekelmans

( Advertorial )

Sam van Etten wint NK 47/2

Goud voor Sam in de finale tegen Raymund Swertz, ook een Buffalo spe-
ler. Een zeer knappe overwinning, mooie finale tussen 2 toppers. Het zo-
veelste goud op het palmares van Sam, die aangeeft nog een paar mooie
doelen te hebben voor dit seizoen. We zijn heel benieuwd. 

Gefeliciteerd Sam, namens alle medewerkers en fans.
Je trotse sponsor Buffalo.nl
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WK dames 2018 en WK jeugd 
in Turkije
In het Turkse Izmir wordt volgend jaar van 18 tot en met 20 september het WK
driebanden voor dames gehouden. Aansluitend is daar het volgende weekend
(21 t/m 23 september) het WK voor junioren.

Sweet Carolline klonk ook bij café Jorissen in Den Haag

Frans van Schaik met dubbele hernia 
naar Grand Prix overwinning

Twee jaar geleden stond Van Schaik in
de finale van de GP Vlaardingen tegen-
over Dick Jaspers en moest toen buigen.
De 52 jarige Van Schaik reageerde
spontaan: “Ik verloor, maar dat was tot
nu toe mijn beste Grand Prix. Deze
overwinning is gewoon niet te bevatten.
Ondanks de medicatie speelde ik met
pijn in mijn donder, daardoor was vijf
seconden gebogen staan al te lang, wat
een snelle afstoot tot gevolg had. Het
was twee keer pompen en hup weg
was de bal, maar desondanks toch dik-
wijls raak. Het is merkwaardig, dat al
mijn tegenstanders hun slechtste partij
tegen mij speelden. Daarmee was ik
misschien wel een beetje fortuinlijk,
maar mijn eigen caramboles heb ik
toch echt zelf moeten maken. ”In de
knock-out ronden was Van Schaik moei-
zaam middels shoot-outs langs Roland
Uijtdewillegen gekomen. Met 40-33
bond hij in 33 beurten ook Raimond
Burgman aan zijn zegekar, terwijl

Masters debutant Raymund Swertz in
de halve finale moest buigen. Mede-
finalist Barry van Beers had eerder
Dave Christiani, Jean van Erp en Dick
Jaspers naar huis gestuurd. 

Sweet Carolline
In de finale versloeg Van Schaik Barry
van Beers in 28 beurten met 40-36, wat
hem dus de Grand Prix overwinning op-
leverde. Daarnaast krijg hij 80 punten
op de ranking toegevoegd, waarmee
hij op de eindranking als derde is ge-
ëindigd. Hierdoor is hij bij de KNBB
JUMBO Masters 2018 in Berlicum
groepshoofd in poule C.  Ongetwijfeld
zal daar bij zijn opkomst weer Sweet
Caroline klinken. Tijdens de vorige
Masters in januari van dit jaar beklom
hij bij zijn opkomst de tribune en maak-
te er daar samen met het publiek een
compleet feest van. De beelden werden
door Kozoom vereeuwigd en gingen de
wereld rond.

Voor aanvang van het hoofdtoernooi was Frans van Schaik nog van plan
om af te bellen voor de Grand Prix Jorissen. Nagenoeg stijf van de medi-
cijnen, om de pijn van zijn dubbele hernia enigszins draaglijk te maken,
besloot de Amsterdammer toch af te reizen naar Den Haag. Zaterdagmid-
dag 4 november werd hij daar geëmotioneerd voor zijn eerste Grand Prix
overwinning in zijn carrière gehuldigd.

Frans van Schaik dolgelukkig bij cafe Jorissen in Den Haag.
Foto: Stefan Osnabrug

Dick Jaspers wint Billard Masters 
Lausanne 
Met een 40-24 overwinning op mede
finalist Frédéric Caudron won Dick Jas-
pers voor de tweede keer de Billard
Masters Lausanne. Jaspers nam al in
zijn tweede beurt afstand met een serie
van tien. Enkele omlopen later ant-
woordde Caudron met een reeks van
negen en kwam op een 20-22 voor-
sprong. Jaspers had toch het sterkste
eindschot en haalde in poging zestien
de buit binnen. Hij mocht 1.800 euro
incasseren. Nadat Caudron een week
eerder de wereldtitel had overgenomen
van Daniel Sanchez, versloeg hij op
zondagochtend de Spanjaard in de hal-
ve finale. Jaspers rekende af met Marco
Zanetti. De Italiaan liet zich overigens
niet onbetuigd, want de avond tevoren
wist deze in acht beurten (5.000 ge-
middeld) met 40-8 van Jérémy Bury te
winnen. Dick Jaspers. Foto: Ton Smilde

Europeanen trotseren Aziatische dreiging

Derde wereldtitel voor Caudron
in de halve eindstrijd
verwikkeld in verde-
digende partij. Na
veertien beurten
stond het 18-18. Uit-
eindelijk kwam Cau-
dron met 40-36 uit
26 als sterkste uit de
strijd en kon zich op-
maken voor de con-
frontatie met zijn
landgenoot. De fina-
le kende een specta-
culair en vlot ver-
loop. Na een rustige
start voegde de late-
re wereldkampioen
in vier beurten 32
treffers aan zijn to-
taal toe en kwam op
35-6 (6). In drie
beurten voegde hij
er 2, 2 en 1 aan toe,
waardoor in om-
lopen beurten bij de
eindstand      40-16
de vreugde uitingen

via Kozoom de wereld ingingen. Dick
Jaspers struikelde op de eerste dag van
het hoofdtoernooi over Eddy Leppens,
terwijl het WK avontuur van Glenn Hof-
man na de botsing met Eddy Merckx
ten einde was. De gewezen wereld-
kampioen Daniel Sanchez heeft ook
zijn eerste plaats op de wereldranglijst
af moeten staan aan Frédéric Caudron.

Eindstand
Naam Land Moy HS
1. Frédéric Caudron België 2.089 14
2. Eddy Merckx België 1.828 12
3. Minh Cam Ma Vietnam 2.123 15
4. Marco Zanetti Italië 1.673 14
5. Jérémy Bury Frankrijk 1.989 13
6. Dani Sánchez Spanje 1.780 9
7. David Martinez Spanje 1.413 9
8. Javier Vera Mexico 1.684 12
9. Tayfun Tasdemir Turkije 2.053 10

10. Torbjörn Blomdahl Zweden 1.728 13

Met zeven Europeanen bij de eerste tien
mag men hier op het vaste continent
niet ontevreden zijn. De sterke opkomst
van de Aziatische spelers is hiermee
even een halt toe geroepen. Alhoewel
de Vietnamees Minh Cam Ma, die als
derde eindigde, met 2.123 wel het
hoogste algemeen gemiddelde reali-
seerde. De tot dan nagenoeg onbeken-
de Mexicaan Javier Vera verraste vriend
en vijand door als achtste te eindigen.
De best geplaatste Koreaan was Sung-
Won Choi, die zich als elfde wist te
klasseren.
De halve finale tussen Eddy Merckx en
Minh Cam Ma eindigde na 20 beurten
in 40-40. Een onwaarschijnlijk geachte
eindstand, omdat Merckx na zeven po-
gingen al een voorsprong van 23-5 had
opgebouwd. Via de shoot out dwong
de Belg na 2-2 met 3-1 een finaleplaats
af. Caudron en Marco Zanetti raakten

De nummers één en twee Eddy Merckx en Frédéric Caudron.
Foto: Kozoom

Birol Uymaz schittert met 5.000
In de thuiswedstrijd van DPC tegen De Veemarkt zette Birol Uymaz een uitzon-
derlijke prestatie neer. Tegen zijn landgenoot Murat Can Capak won hij in acht
beurten met 40-21, wat een gemiddelde betekende van 5.000. Zijn tegenstan-
der was met 2.625 een waardig verliezer.

3 en 4 februari in Haarlo 

NK driebanden groot junioren 
bij HCR Prinsen
HCR Prinsen in Haarlo staat op 3 en 4 februari 2018 in het teken van het
NK driebanden groot voor junioren. De inschrijving voor dit N.K. is inmiddels
geopend en sluit op zondag 24 december a.s. Inschrijven kan via ; 
https://www.driebanden.nl/nk-driebanden-groot-voor-junioren.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat er kwalificatiewedstrij-
den worden gespeeld.

Tweede divisie driebanden poule 2

Polka Print koploper voor Treva
Speelronde 6
Teletronika – De Distel Biljarts 2: 4-4.
Jack Buijk tekende na 26 beurten voor
de kortste partij. Rechtswinkel ZuidWest
NL – Polka Print: 2-6. Koen Saver, Dirk
Vlerick en Louis Dallinga wonnen voor
de Zeeuwse bezoekers. ’t Tapperijke –
Pearle Opticiens 2: 6-2. Ries Heeren
speelde 1.129.

Speelronde 7
Pearle Opticiens 2 – Treva: 0-8. Leslie
van Neyen maakte in 29 beurten uit.
Polka Print – Machielsen Fin. Adv.: 6-2.
Koen Saver liet 1.296 noteren, terwijl
Reggy Brouwers (1.428) voor de
gasten in 21 omlopen aan de meet
was. De Distel Biljarts 2 – ’t Tapperijke:

6-2. Cor Jaspers bleek met 1.250 de
beste speler. 

Speelronde 8
Lynn-Somers – Polka Print: 4-4. Jean
Paul de Kraker onderscheidde zich met
1.206. ’t Tapperijke – ’t Steegje: 2-6.
Voor de thuisclub in Hoeven kon alleen
Ries Heeren een partij winnen. Rechts-
winkel ZuidWest NL – Pearle Opticiens
2: 6-2. Etienne van Damme won
zijn partij voor de bezoekers. Treva –
De Distel Biljarts: 3-5. Voor het team uit
Roosendaal wonnen John Brouwers en
Ad Terloo. Cor Jaspers zorgde met
remise voor het vijfde punt. Treva moet
na dit verlies Polka Print boven zich dul-
den.

In Bolivia werd Frédéric Caudron voor de derde keer
in zijn carrière gehuldigd als wereldkampioen drie-
banden. Tijdens de historische finale tegen zijn land-
genoot Eddy Merckx maakte hij in negen beurten met
40-16 duidelijk dat hij de beste is. Nooit eerder ston-
den twee Belgen tegenover elkaar in een mondiale
eindstrijd.

http://www.debiljartballen.nl
https://www.driebanden.nl/nk-driebanden-groot-voor-junioren
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Vierde divisie driebanden poule 3

Winst en remise voor Böhnke/
Van Delft Verhuur
Speelronde 6
Setpoint 2 – DCM 2/Bongaards Trans-
port: 6-2. Huub Westerburger kwam in
31 omlopen tot 0.806. John van Weerd
speelde in 32 beurten uit. Böhnke/Van
Delft Verhuur – Bikes Biljart Bikkels: 6-2.
Martien Stoop zegevierde in 33 pogin-
gen, terwijl John de Rooij aan 34 beur-
ten genoeg had. Buro Balans/’t Hartje
van Oosterhout – ’t Steegje 3: 6-2. Stu-
cadoorsbedrijf Kanters – DKM Tools 4:
6-2. Alleen René Jaspers kon voor de
bezoekers een partij winnen. De Staart
TVM – L&B Ledermode: 2-6. Brain, Cor-
né en Rien Bakkers behaalden de pun-
ten voor de gasten.

Speelronde 7
DKM Tools – Böhnke/Van Delft Verhuur:
2-6. John van Wanrooij won in 30 beur-

ten. DCM 2/Bongaards Transport – De
Staart/TVM: 2-6. Wil Christiaanen red-
de de eer voor het thuisfront. L&B Leder-
mode 2 – Buro Balans/’t Hartje van
Oosterhout: 4-4. Ad Braspenning en
Nick Cardon speelden beiden in 35 po-
gingen naar winst. 

Speelronde 8
RCD/Kloens Bestrating – L&B Ledermo-
de 2: 8-0. DCM2/Bongaards Transport
– Bikse Biljart Bikkels: 6-2. John van
Weerd, Marco Bongaards en Wil
Christiaanen wonnen voor de thuisclub.
Böhnke/Van Delft Verhuur – De Zwaan:
4-4. Martin Stoop en John de Rooij be-
haalden de Oosterhoutse punten. De
Staart/TVM – Buro Balans/’t Hartje van
Oosterhout: 3-5. Setpoint 2 – DKM
Tools 4: 4-4.

Derde divisie driebanden poule 3

Tom Persyn blinkt in 17 beurten uit 
met 1.764
Speelronde 6
Bottles/Dockside – De Distel Biljarts:
2-6. Bezoeker Adrie van Mechelen wist
in 30 beurten met 1.000 de show te
stelen. ’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS
– ’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS: 0-8.
Tom Persyn behaalde met 1.200 het
beste gemiddelde, Vic Herreweghe
speelde in 23 pogingen de kortste par-
tij, terwijl ook Marcel Hopmans in 26
beurten zijn vorm toonde. De Distel Bil-
jarts 4/TMG Biljartpromotie Team – De
Stene Brug:  4-4. Tony de Greef kwam
in 32 omlopen met 0.937 tot het beste
resultaat. Sprundel 4 – ’t Bierwinkeltje:
6-2. Alleen Fons Baart kon voor de
gasten een partij winnen. De Distel Bil-
jarts 3 – ’t Tapperijke 2: 4-4. Bezoeker
Frank de Graaf speelde in 32 onderne-
mingen de kortste partij. 

Speelronde 7
’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS – De
Distel Biljarts 3: 8-0. Het was weer Tom
Persyn (1.764) die zich in de kijker
speelde, nu tikte hij in 17 omlopen aan.
De Stene Brug – Veilingzicht: 4-4. Rinus
Pankow presenteerde zich met 0.967
als beste speler. The Friends/Ad’s Cate-
ring – ’s Lands Welvaren/AVH/VSS:
2-6. André Karelse presteerde met
0.806 het beste. ’t Tapperijke 2 –
Bottles/Docksite: 4-4. Bart Rossel en Luc
Wulfranck wonnen voor de bezoekers.
De Distel Biljarts 7 – Sprundel 4: 0-8.

’t Bierwinkeltje – De Distel Biljarts 4/
TMG Biljartpromotie Team: 2-6. Voor de
thuisclub speelden Fons Baart en Joke
Breur gelijk.

Speelronde 8
Bottels Docksite – ’s Lands Welvaren/
AVH/VSS: 2-6. Rudy Persyn zette in 26
beurten de kortste partij neer en Tom
Persyn hoefde maar 29 keer op te staan
om vervolgens de felicitaties in ont-
vangst te nemen. De Distel Biljarts 7 –
’t Tapperijke 2: 7-1. John Snelders ze-
gevierde in 29 pogingen. ’s Lands Wel-
varen/AVH/VSS – De Stene Brug: 4-4.
Sprundel 4 – De Distel Biljarts 4/ TMG
Biljartpromotie Team: 2-6. De Distel Bil-
jarts – The Friends/Ad’s Catering: 8-0.
Jac Doggen behaalde met 0.882 het
beste resultaat. Veilingzicht – ’t Bierwin-
keltje: 8-0.

Tom Persyn

Derde divisie driebanden poule 2

Peter Kosterman uit in 29 en 24 beurten
Speelronde 6
’s-GBC – Capelle 2/De Terp: 6-2. Karel
van der Bijl redde de eer voor de
gasten. Jorissen 2000/4 – TOVV 4:
6-2. Jimmy Henderson behaalde in 32
beurten winst. Jorissen 2000/3 – Ca-
fedepijp.nl 2: 4-4. Chris Wensveen van
de thuisclub zette met 0.882 het beste
gemiddelde neer.

Speelronde 7
Cafedepijp.nl 2 – Jorissen 2000/4:
4-4. Bij de bezoekers zorgden Bradley
Roeten en Ron Vijn voor de punten. The

Gamblers – Jorissen 2000/3: 2-6. Peter
Kosterman won zijn partij in 29 pogin-
gen. Capelle 2/De Terp – Rietlander:
4-4. Henk Weber en Sjon van der Kaa
behaalden thuiswinst.

Speelronde 8
Jorissen 2000/4 – The Gamblers: 8-0.
Willem Hofman toonde zich een groot
biljarter en speelde 0.789. Jorissen
2000/3 – Capelle 2/De Terp: 6-2.
Peter Kosterman schitterde bij biljartcafé
Jorissen en liet in 24 beurten 1.041 op
het bord verschijnen. 

Vierde divisie driebanden poule 1

Sportrust voert middenmoot aan
Speelronde 6
Push And Win 2 – Sportrust: 4-4. Harry
Versteege en Ramon Rozenhart wonnen
voor de bezoekers. Sportrust 2 – BVM
Apollo: 0-8. 

Speelronde 7
Sportrust – Blauw Wit/De Klos: 0-8.
BVM Apollo – Het Koetshuys 3: 4-4.
René Snel en Rien Roelofs behaalden
thuiswinst. De Windhoek – Sportrust 2:
7-1. Paul Swanenburg redde met remise

de eer voor de gasten.

Speelronde 8
Push And Win 2 – BVM Apollo: 8-0.
Sportrust 2 – Het Koetshuys 3: 4-4. Paul
Swanenburg en Gerard Vooijs verzamel-
den de thuispunten. A3 BC 2 – Sportrust:
2-6. De punten voor Sportrust werden be-
haald door Harry Versteege, Joop Hof-
land en Ron van Onselen. Sportrust staat
nu op de vierde plaats, vijf punten achter
koploper Push And Win.

Vierde divisie driebanden poule 4

Moyenne van 1.136 voor Ronald van Geyt
Speelronde 6
Reseda – De Ossekop: 2-6. Peter
Baetsle zorgde bij de gastheren voor de
enige partijwinst. ’s Lands Welvaren
4/AVH/VSS – Jacobs Mannenmode 3:
2-6. Zandee Kloetinge – Hydro Zorg:
6-2. Martin Capelle klaarde zijn karwei
in 31 omlopen. Daan Westrate was in
35 beurten klaar. Jacobs Mannemode
2 – Jacobs Mannenmode: 1-7. Treva 3
– De Distel 7: 4-4. Bij de bezoekers wa-
ren Wim Gorissen en Pierre Roosen-
boom succesvol. 

Speelronde 7
Hydro Zorg – De Ossekop: 4-4. Philip
van der Made en Jan Suykerbuyk be-
haalden thuiswinst. De Distel 7 – Zan-
dee Kloetinge: 4-4. Piet Verschure te-
kende voor de enige winstpartij van de
Zeeuwse gasten. De Ossekop – ’s Lands
Welvaren 4/AVH/VSS: 6-2. Martijn
Hendriksen redde in 35 omlopen de eer
voor het bezoekende team. Treva 2 –
Jacobs Mannenmode 2: 7-1. Zowel On-
ur Can als Raymond Peeters waren in
29 beurten uit. Jacobs Mannenmode 3
– Treva 3: 4-4. Emile de Witte en Giel
Menheere wonnen voor de gastheren.
Jacobs Mannenmode – Reseda: 6-2.
Peter Baetsle kon weer de nul voor
Reseda weg poetsen.

Speelronde 8
De Ossekop – Jacobs Mannenmode:
3-5. Bij de bezoekers was er winst voor
Piet Kock en Joop de Fouw. Reseda –
Treva 2: 0-8. Ronald van Geyt zette
1.136 in de boeken. Zandee Kloetinge
– Jacobs Mannenmode 3: 8-0. De
Ossekop 2 – De Distel 7: 5-3. Alleen
Maarten van Boeckholtz kon voor de
gasten zijn partij winnen. ’s Lands Wel-
varen – Treva 3: 0-8. Jacobs Mannen-
mode 2 – Hydro Zorg: 4-4. Jurgen Brug-
geman en Iman Wesdorp behaalden
thuiswinst.

Derde divisie driebanden poule 1

Drie maal gelijk voor 
Biljartshop Leiden
De wedstrijd tussen Roof Security en
Biljartshop Leiden eindigde gelijk.
Harry Versteege en Jesus Cortes Quero
behaalden de punten voor de bezoekers.
Een week later kwam Biljartshop Leiden
in eigen huis tegen Bolwerk ’81 weer tot
remise. Marcel van Delden en Hans
Hoefnagels verzamelden nu de punten.
Ronde acht bracht winst voor Biljartshop
Leiden, de uitwedstrijd bij Zaanzicht ein-
digde in 2-6. De vooruit gespeelde wed-
strijd in ronde tien bij Sportprijzenkampi-
oen.nl bleef met 4-4 onbeslist.

Vierde divisie driebanden poule 2

1.086 voor Bradley Roeten en 
Ferry van der Veen overtreft zichzelf
Speelronde 6
De Maasstad – Biljartschool Holland:
4-4. Cafdepijp.nl – Jorissen 2000/5:
4-4. Bradley Roeten blonk uit met
1.086. Slagerij Lander – Ladies First:
6-2. Gerrie Geelen redde de eer voor
de bezoekende dames. Jorissen
2000/6 – Rietlander 2: 4-4. Dennis Le-
wis en Henk Pouw behaalden thuis-
winst. Capelle 7 – Pool and Billjards
Delft: 6-2. Gastheer Lucas Hoefakker
behaalde in 28 beurten winst. Capelle
69 – TOVV 5: 6-2.

Speelronde 7
Ladies First – Cafedepijp.nl 3: 4-4. Joke
Breur won als enige thuisspelende da-
me een partij. Jorissen 2000/5 – Joris-
sen 2000/6: 8-0. Ferry van der Veen
blonk uit en kwam in 28 omlopen tot
winst. Ook Henk Havermans speelde
met 0.806 een goede partij. Rietlander
2 – De Maasstad: 4-4. Bezoekende

kopman Jos Mathot zette 0.925 in de
boeken. TOVV 5 – Capelle 7: 4-4. Lu-
cas Hoefakker en Nico de Boer wonnen
voor de gasten. Biljartschool Holland –
Capelle 69: 2-6. Eric Elbertse verzacht-
te de pijn voor de gastheren en speelde
in 29 beurten naar winst.

Speelronde 8
De Maasstad – Jorissen 2000/5: 4-4.
John Hoorens van den Berg behaalde
met 0.869 het beste resultaat. Jorissen
2000/6 – Ladies First: 0-8. Andrea Hof-
man stond nu aan de andere kant van
de streep, maar liet zich niet uit het veld
slaan en won haar partij in 30 beurten.
Biljartschool Holland – Rietlander 2: 2-
6. Eric Elbertse won zijn partij voor de
thuisclub. Capelle 69 – Capelle 7: 4-4.
Andre ’t Hart en Sander Maan hadden
succes voor de gastheren.

Andrea Hofman in 30 beurten uit.
Foto: Jan Rosmulder

Bradley Roeten 1.086.
Foto: Paul Brekelmans



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

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.

Café

NIEUWE LANTAARN
Moeshofstraat 152 - 2170 MERKSEM

+32 (0)3/645 21 81

Lokaal van:
Merksem Drieband Club (KBBB)

MDC (ADL2000)

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)

14de Derby der lage landen in Bal’enzo 

Nederlanders delven het onderspit, 
Wackoo’s vergroten voorsprong

De 14de derby der lage landen vond
plaats op zaterdag 4 november 2017 in
Bal’enzo Pool, Snooker en Carambole te
Wilrijk, waar de spelers alweer zeer
goed ontvangen en verzorgd werden
door uitbaters Sabine en Tom. Na 6 toch
wel zeer moeilijke wedstrijden tussen het
biljart team van café Boeimeer (Breda)
en de Wackoos van Wilrijk, hebben de
Wackoos de winst naar hun kant kunnen
trekken in deze carambole wedstrijden.

De eindstand tussen de beide ploegen is
geëindigd op 55,258 punten voor de
Wackoos en 53,658 punten voor
de ploeg van Boeimeer uit Breda. De
Wackoos winnen dus met 1,599 pun-
ten. De tussenstand is nu 12-2 voor Wil-
rijk. De dag werd afgesloten met een ge-
zellig samenzijn en een hele reeks natjes
en droogjes. De volgende ontmoeting
zal plaatsvinden in het voorjaar rond de
periode maart-april 2018 in Breda.

Afscheid van De Witte Molen

KSNBA verhuist naar sportcentrum
De Koninklijke Sint-Niklase Biljart Acade-
mie, opgericht in 1923 zal haar eeuw-
feest niet vieren in De Witte Molen. Het
lokaal waarin de club de afgelopen 21
jaar actief was, wordt verruild voor een
eigen stek in het Sportstadion Puyenbe-
ke. In aanwezigheid van onder andere
Ludo Dielis opende Pierre Cornelis het lo-
kaal in het historische stadion, waar de
Sint-Niklase Sportkring Excelsior ooit nog
op het hoogste niveau voetbalde en
waar Rode Duivels Danny Veyt en Geor-
ges Leekens het mooie weer maakten.
Zware financiële problemen maakten
een einde aan het voetbalfeest in de
hoofdstad van het Waasland, waarna
Sporting Lokeren, de restanten opslorpte.
De geschiedenis van de biljartclub oogt
gelukkig fraaier dan die van het voetbal

en KSNBA begint met veel ambitie aan
dit nieuwe hoofdstuk in haar ‘eigen’ lo-
kaal. Wie in de toekomst de club wil be-
zoeken, begeeft zich naar de Watermo-
lenstraat 104 in 9111 Belsele.
Bart Van Reeth  
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WK 5 pins te Necochea, Argentinië

Deelnemer Peter Debaes 
brengt uitgebreid verslag uit

Na een overnachting in Amsterdam,
vertrokken Patrick Engelbos en ikzelf  op
9 oktober naar Houston, USA, om ze-
ven uur later door te reizen naar Ezeiza
Airport, Buenos Aires. Netjes op tijd zet-
ten we voet op Argentijnse bodem, niet
wetende dat we een lange calvarietocht
voor de boeg hadden.  Patrick had via
Europcar een huurauto geboekt en ik
hoef onze verbazing niet te schetsen
toen bleek dat er geen GPS-systeem in
het voertuig aanwezig was. Na heel
wat gepuzzel en wanhopig trachten ie-
mand te vinden die Engels begreep, be-
landden we bij een elektrozaak en
schaften ons een GPS aan. De 450 ki-
lometer richting kust, werden vlekkeloos
afgelegd en rond 19.30 uur bereikten
we onze slaapplaats : Cabanas Rio
Quequen.  Na het uitpakken van de ba-
gage stapten we onze kleine Chevrolet
in en reden richting biljartzaal ‘Club Ri-
vadavia’, waar we hartelijk onthaald
werden door de reeds aanwezige ge-
kende spelers uit Denemarken, Frank-
rijk, Luxemburg en Duitsland en de
plaatselijke spelers.  In de biljartzaal bo-
ven waren de vedetten Quarta en Aniel-
lo de tafels aan het testen.  Ook wij kre-
gen 15 minuten de tijd om de biljarts
eens te bespelen.  We dronken nog een
Argentijnse pint en besloten om terug te
keren zodat we ’s anderendaags uitge-
rust zouden zijn van onze vermoeiende
reis. ’s Morgens voelde ik een pijnlijke
schouder van het veel te harde bed in
de aftandse kamer waarin we logeer-
den.  We begaven ons naar de sfeer-
volle biljartclub. Op het secretariaat
sprak ik met Gabrio Volante, de wed-
strijdleider die ik had leren kennen tij-
dens mijn vorige internationale wedstrij-
den, over de erbarmelijke omstandighe-
den van ons logement.  Gezien hij er
zelf niet veel aan kon veranderen,
bracht hij mij in contact met de lokale
organisator.  Toen hij de foto’s zag en
mijn argumenten hoorde, besloot hij om
uit te kijken naar een andere slaap-
plaats.  Na een uurtje bracht hij ons op
de hoogte en we konden terecht in Ho-
tel San Miguel waar ook de Denen en
Urugayanen logeerden.  We vernamen
van de Denen dat dit ook geen 3 ster-
renhotel was maar het bleek toch een
hele verbetering. Intussen was Patrick al
aan zijn wedstrijden begonnen.  Zijn
eerste tegenstrever was de gekende
Zwitser Ivan Franzese.  De eerste set
was hij nog wat onder de indruk en ver-
loor  30-60.  De tweede set liep het heel
wat beter en die kon hij naar zich toe-
trekken.  De derde en vierde set moest
hij opnieuw aan de Zwitser laten.  De
drie daaropvolgende wedstrijden ver-

loor hij kansloos te-
gen Sjorup, Zeperiz-
za en Moscatelli.
Wilde Patrick de
laatste plaats ont-
lopen, moest hij zijn
laatste wedstrijd win-
nen tegen Ruppert,
een Oostenrijker.  Ik
kon mijn ogen niet
geloven toen ik mijn
landgenoot aan het
werk zag.  Was het
door de zenuwen
dat hij tweemaal met
de verkeerde bal
speelde en zo een
twintigtal punten ca-
deau gaf?  Op het
einde van de eerste
set schatte hij een
positie verkeerd in
en speelde via de ro-
de bal zijn eigen bal

in de kegels.  Resultaat : 21-60.  De
tweede en derde set herpakte hij zich
en dwong Ruppert in de verdediging.
In de vierde set moest hij het overwicht
opnieuw aan zijn tegenstander laten.
De belle zou de beslissing brengen.  Pa-
trick nam een heel vlotte start en scoor-
de aan de lopende band.  De Oosten-
rijker was danig onder de indruk dat
ook hij zich eens van bal vergiste en
een tiental punten in geschenkverpak-
king gaf.  Laatste set : 60-10 en een 3-2
overwinning voor onze sympathieke
Limburger.  Opdracht volbracht met een
verdiende 39ste plaats op 48 deelne-
mers. Allessandro Sticco uit Zwitserland
was mijn eerste opponent.  Het is een
subtopper in zijn land en is dus zeker
niet te onderschatten.  In vier spannen-
de sets bleef ik hem 3-1 de baas. Pedro
Santangelo uit Urugay was mij volledig
onbekend.  Tijdens zijn warming-up
had ik door dat hij een te duchten spe-
ler zou zijn.  De eerste set moest ik nipt
aan hem laten.  Het was aan mij om
mijn concentratie en spelniveau wat op
te krikken.  Ik begon de biljarttafel goed
aan te voelen en won de 3 volgende
sets maar dit zeker niet zonder tegen-
stand.
Mijn derde wedstrijd kwam ik uit tegen
de latere wereldkampioen Alejandro
Martinotti.  Geen wonder dat ik geen
set kon pakken. Achteraf mag ik toch te-
vreden zijn met 51, 37 en 31 gescoor-
de punten per set. Mijn vierde wedstrijd
ontmoette ik één van de huidige toppers
uit Italië : Carlo Diomajuta. Hij heeft
geen mooie biljartstijl maar hij speelt
wel heel efficiënt. Het werd de enige
wedstrijd waarin ik geen enkele filotto
in de lengte heb gekregen. Steeds lag
zijn speelbal verborgen achter de ke-
gels of de rode speelbal.  Logisch ge-
volg : een droge 0-3. Vooraleer mijn
laatste poulewedstrijd aan te vatten, be-
sprak ik met Gabrio Volante de moge-
lijke scenario’s.  Als ik won was ik zeker
om naar de finaleronde door te stoten.
Bij verlies was ik afhankelijk van het re-
sultaat van de Zwitser Sticco.  Sticco
moest verliezen of bij winst minstens 2
sets laten liggen.  Max Gabel, een jon-
ge Duitser, had ook nog kans om verder
te gaan in het WK indien hij van mij
kon winnen.  Max ging als een gek te
keer.  Telkens hij een gelegenheid had
om te scoren werden er 6 of meer pun-
ten bijgeteld.  Gelukkig kende de wed-
strijd op de andere tafel een gunstig ver-
loop.  Sticco kreeg een 1-3 nederlaag
aangesmeerd.  Dit betekende dat ik al
zeker was om door te gaan.  Gelukkig
maar want Max kende geen genade
met mij en strafte me 0-3 af. Op zater-

dagmorgen stond de 1/16de finale ge-
programmeerd : Andrea Quarta (ex-
wereldkampioen) – Peter Debaes.  In
zijn gekende vlotte, aanvallende stijl
overklaste Andrea mij volledig.  De
tweede set nam hij het iets te licht op en
had ik zelfs een kans om de set te win-
nen. De derde en vierde set (best of 7 in
de finalerondes) weerde ik me dapper
maar hoe moeilijk ik de ballen probeer-
de te leggen, steeds kwam hij met een
oplossing en doorbrak mijn verdedi-
ging.  In de vier sets scoorde ik toch
153 punten.  Mathieu Hingant (Frank-
rijk) verloor ook 0-4 tegen Michelange-
lo Aniello en had slechts 149 punten.
Daardoor eindigde ik mijn WK op de
31ste plaats op 48 deelnemers.  Ik had
mijn doel bereikt, namelijk de poules
overleven.  Als je ziet dat ik verloren
heb tegen de 1ste, 3de en 4de van de
eindrangschikking dan mag ik tevreden
terugblikken op dit onvergetelijk avon-
tuur. In de finaleronden beten vele
Italianen hun tanden stuk op de Argen-
tijnen.  In de halve finale liet Quarta

onbegrijpelijk de kans liggen om
Alejandro Martinotti uit te schakelen.
Michelangelo Aniello verzekerde zich
wel van een finaleplaats door zijn land-
genoot Carlo Diomajuta op zij te zetten.
Gezien Martinotti op zondag reeds 2
maal zeven sets gespeeld had, zou ik al
mijn geld inzetten op Aniello om de
wereldtitel te behalen.  Echter, de jonge
Argentijn ging verder op zijn elan en
nam de eerste twee sets voor zijn reke-
ning.  Aniello repliceerde gevat en de
volgende drie sets kwamen op zijn con-
to te staan.  Gesteund door het gewel-
dig fanatieke publiek rechtte Martinotti
zijn rug en won de twee laatste sets.  Er
volgde een explosie van gejuich en de
jongeman werd overrompeld door zijn
landgenoten. Argentina, Argentina,
Argentina weerklonk door de statige
biljartzaal.  De Italianen waren bezwe-
ken onder de druk van het enthousiaste
thuispubliek. Mijns inziens was zijn
eindzege zeker niet gestolen, zelfs over-
verdiend tegen deze geroutineerde
profs zoals Quarta en Aniello.

Peter Debaes en zijn Italiaanse tegenstander

Bal-enzo 
organiseert 
open pooltoernooi
Elke laatste zaterdagnamiddag van de
maand tot en met april, kunnen liefheb-
bers van het pool-biljart terecht  in de
Wilrijkse biljarttempel.
Er wordt afwisselend 8-9-straight pool
gespeeld. 
Elke uitgave wordt het toernooi volledig
afgewerkt en zijn er geldprijzen voor de
finalisten, naargelang de inschrijvingen.
Iedereen is welkom om deel te nemen,
leden en niet leden. 
Het inschrijvingsgeld werd bepaald op
10 euro.

KBBB Lier/Mechelen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel – KB

Roger Van Reet neemt goud mee uit Putte
BC Op De Meir kan haar eerste kampi-
oen van het seizoen ’17-’18 vieren. De
bijna ongenaakbare Roger Van Reet (6
op 8) mag ook promoveren naar 4de
Klasse en daar is onder andere een ze-
ge in 7 beurten niet vreemd aan. Thuis-
speler Frans Heremans moest zich in de
Real tevreden stellen met de tweede

plaats binnen het minimum en deed
daarmee ruimschoots beter dan Tom
Van Puyenbroeck (KOT Keerbergen),
René De Laet (Carambol Duffel) en Mar-
cel Tuerlinckx (BC De Plakkers), die het
gemiddelde niet behaalden.

Bart Van Reeth  

KBBB Turnhout/Mol Districtfinale 4de Klasse Kader 35/2 KB

Dierckx wint met moyenne en promotie
In het eigen lokaal heeft Roger Dierckx
(BC Herentals) zijn finaledeelname tot
een goed einde gebracht. De vier op
zes wedstrijdpunten volstonden door de
koppeling aan het promotiegemiddel-
de, want ook vice-kampioen Nino
Coeckelbergs (BC De Coeck), wist twee

matchen te winnen. De derde plaats
was voor Marc Boeckx van BC De Ster
en Frank Nicolaï (KOT Meer), sloot de
rij, ondanks een 90-51 zege tegen
Boeckx in 5 beurten (18,00 ge-
middeld).
Bart Van Reeth

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart – 8ste speelronde

Peter Ceulemans stunt tegen Martin Horn

In de thuiswedstrijd tegen BC Herentals,
liet het team 1 van Mister 100 Lier haast
geen kans onbenut. De Schapenkoppen

versloegen de Kempenaars met de 8-0
forfaitscore.  Stuntman van dienst was
ongetwijfeld Peter Ceulemans, die He-
rentals-kopman Martin Horn versloeg
met 50-45 in 25 beurten. Het was bij
een 20-29 achterstand dat Ceulemans
zijn tweede adem vond. Met een reeks
van liefst 19 punten nam hij afstand van
de Duitser, die vanaf dan op achtervol-
gen aangewezen was, toch nog terug
kwam, maar er niet meer in slaagde de
Lierenaar de zege af te nemen. De col-
lectieve zege is voor Mister 100 Lier 1
alleszins een flinke opsteker want de
Ceulemansen naderen in het klassement
tot op 2 punten van BC Deurne 1, dat
punten liet liggen tegen Quality Zele 1.
Van Havere en van Erp deden wat ze
moesten doen, maar Torbjörn Blomdahl
en Jef Philipoom gingen onderuit tegen
respectievelijk Eddy Merckx en Peter De
Backer. Philipoom leed daarmee trou-
wens zijn eerste nederlaag van het sei-
zoen. 
Bart Van Reeth

Met een reeks van 19 was Peter Ceule-
mans ongetwijfeld figuur van de week
in de NIDM. Foto: Paul Brekelmans



Biljartnieuws België
Spanning en sensatie in Bal-enzo met 8-Bal poolbiljart toernooi

Khodjaeva moet titel aan 
De Ruyter laten

Met 48 deelnemers (vol veld) voor het
Open Pool toernooi 8-Bal kunnen we
spreken van een prachtige driemaande-
lijkse editie. 
Met zowel jeugdspelers, recreanten en
competitie spelers was de toon gezet
voor een leuke en spannende dag pool-
biljart.
De format dubbel knock-out tot de
kwartfinale zorgde ervoor dat de spe-
lers het lot in eigen handen hadden.
Verschillende spelers konden zich als

favoriet uitroepen en
kwamen na menig
mooi spel bij de laat-
ste acht in de tabel.
Lokale speler en spe-
lende voor 'Bal-en-
zo', Frederic Reul
speelde hele dag
mooie wedstrijden
en moest uiteindelijk
zijn meerdere her-
kennen in Tim De Ru-
yter. 
Met dan nog vier
wedstrijden op het
programma kon nie-
mand voorspellen
wie de titel zou
binnenrijven.
In de finale na een
lange dag poolbil-
jart stonden de

Nederlander Tim De Ruyter en één van
de vrouwelijke deelnemers, Kamila
Khodjaeva (Europees kampioen dames)
tegenover elkaar.
Het was de jonge en talentvolle Neder-
lander Tim De Ruyter die door goed en
degelijk spel de titel kon pakken en zo
in het lijstje komt te staan van kampioe-
nen die reeds in Bal'enzo in Wilrijk
speelden.

Tom D’haeseleer

Winnend en verliezend finalist gaan na afloop samen op
de foto

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Noorderkempers op drie en vier
Marc Deblock van BC Fantastika
versloeg alle tegenstrevers en kan zich
dus de terechte kampioen noemen. De
winnaar deed er trouwens ook nog de
promotie naar 90 speelpunten boven-
op. Voor de tweede plaats had
Freddy Van De Voorde (BC De Leug)
slechts één overwinning nodig en zijn
gemiddelde was zelfs voldoende om sa-
men met Deblock te promoveren. BC
Noorderkempen-leden René Van Loon
en Guido Achten sloten op plaats drie

René Van Loon aan het werk op de
matchtafel

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport
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(Advertorial)

Open brief aan de biljartwereld

Bilhart, voor mensen met een 
hart voor biljart
Namen als Gabriëls, Moons, Schrauwen, Steylaerts, Vervest, Vingerhoedt, Waf-
flard, Zaman doen een belletje rinkelen bij wie met weemoed terugdenkt aan ‘de
tijd van toen’ en aan de tekst van Verminnen “Waar de mannen die biljarten al
jaren vrienden zijn”. Terwijl de Belgische biljartsport zich al meer dan 60 jaar
blind staart op de weelde van Raymond Ceulemans, Ludo Dielis, Frédéric Cau-
dron, Eddy Merckx, Eddy Leppens, Roland Forthomme, Jozef Philipoom… ver-
kwijnt de biljartsport. Of de gouden en zilveren medailles van Frédéric en Eddy
in Santa Cruz de vonken zijn die het vuur weer aanwakkeren is zeer de vraag.
De bobo’s lijken zich hier al drie decennia niet om te bekommeren. Transparant
is voor hen een lingeriezaak in Bonheiden: geenszins een verzoek om boek-
houdkundige duidelijkheid en openheid. Aandacht voor en van de media? Al-
leen het woord excommunicatie komt voor in hun woordenboek. Al ettelijke ke-
ren is door “De Biljart Ballen” een aanlokkelijk aanbod gedaan om dit tijdschrift
als ‘bondsorgaan’ te gebruiken naar Nederlands voorbeeld. Even vaak is het
voorstel zonder meer afgewezen, en uiteraard is ook geen alternatief bedacht.
Vorig jaar is maandenlang gepalaverd om de deelname van dames aan de mul-
ti’s in Blankenberge te verhinderen. In de hele begroting is niet één eurocent voor-
zien voor promotie, laat staan voor de ondersteuning van initiatieven om jonge-
ren te lokken. Geen toekomstgericht beleid. Alleen de coördinatie van kalenders
en het reisagentschap blijven overeind. Sinds 1962 zijn de taalgebieden in ons
land vastgelegd. Sinds 8 augustus 1980 behoren jeugdbeleid, lichamelijke op-
voeding, sport, openluchtleven en de vrijetijdsbesteding tot de bevoegdheden
van de Franse en de Vlaamse Gemeenschappen. Althans, zo staat het in artikel
127 van de grondwet. Minstens 78 “nationale” sportbonden hebben inmiddels
taalvleugels in het leven geroepen om in aanmerking te komen voor financiële,
technische, praktische, organisatorische of enige andere vorm van ondersteu-
ning. Scandalitis, Panama en Paradise Papers, en op dit ogenblik het #metoo fe-
nomeen, zorgen er voor dat slachtoffers en dupes van mistoestanden niet langer
terstond geschoffeerd worden als provocateurs. Bij dreigend onheil moet de
waakhond blaffen. Uiteraard kan je de waakhond berispen, straffen en zelfs uit-
schakelen. Een probleem ontkennen is véél eenvoudiger dan het bedenken van
afdoende maatregelen. Zo zet de dalende trend van de voorbije jaren zich on-
verminderd door. Gingen de bobo’s er vorig jaar prat op dat 3436 licenties wa-
ren uitgereikt, dan is dat aantal nu met 11% geslonken tot 3057. Sinds 2014 wa-
ren Arthur Standaert en zijn vrienden aan het brainstormen en freewheelen over
een programma en een drie- of vijfjarenplan om enige schwung in de keusporten
te krijgen. Al snel na zijn verkiezing tot voorzitter van het nationaal bestuur ble-
ken een aantal bobo’s een gans andere koers voor ogen te hebben. Vragen en
voorstellen om tot overleg of dialoog te komen werden helaas de grond in ge-
boord. Toch blijft de overtuiging van de noodzaak om onze sport onder de aan-
dacht te brengen, om de klassieke disciplines in eer te herstellen, om de biljart-
sport open te stellen voor rolstoelgebruikers, om jongeren en dames aan te moe-
digen om kennis te maken met onze clubs… en om met alle bestaande liga’s, ver-
enigingen en overkoepelende organisaties tot overleg te komen. Met de Konink-
lijke Vlaamse Biljart Bond Liefhebbers, de vzw Koninklijke Nood-Limburgse bil-
jartbond, de vzw Koninklijke Limburgse Biljartbond, de ADL, TDL, FROS, CSIFIP,
de Fédération Mouscronnoise en nog zoveel andere moet de toekomst van onze
carambole het onderwerp zijn van overleg en dialoog om tot een gezamenlijke
strategie te komen. In een later stadium kunnen ook de golfbiljarters, de Vlaam-
se Snookerfederatie, de poolspelers enz. hier deel van uitmaken. Initiatieven in
deze zin zoals Biljart 2000 en de Vlaamse Biljartliga in 2010 werden gekel-
derd. Voor een deel door Wallonië en Brussel, waar de nood het hoogst is, bo-
vendien. Ettelijke gesprekken en niet minder dan 320 mailberichten beamen de
bilhart visie. “Al twintig jaar zie ik hoe mijn geliefde sport ten grave wordt ge-
dragen door dove en blinde bobo’s.” Of “Vijf voor twaalf? Dat was een half uur
geleden!”. In januari 2017 waren een duizendtal biljartliefhebbers getuige van
de “nieuwe wind” in het zog van Arthur en de zijnen. Na zijn ontslag in april be-
sloot het organisatieteam van de laatste editie van de multi’s om positief uit de
hoek te komen. Zo werd de vzw bilhart boven de doopvont gehouden. De kosten
worden gedragen door de oprichters. De statuten werden in de beide talen voor
publicatie in het Belgisch staatsblad neergelegd, hoewel de zetel in Vlaanderen
is gevestigd. Een eerste teken van leven was waar te nemen op de superprestige
in Lommel, waar twee van de oprichters steun verleenden en waar onze onder-
voorzitter optrad als presentator. “Diamant”, onze eerste digitale krant, bereikte
in haar Franstalige versie 310 bestemmelingen, 1130 in het Nederlands. In géén
geval willen wij “De Biljart Ballen” ook maar één duimbreed in de weg leggen,
laat dat duidelijk zijn! Op 31 oktober jongstleden organiseerde de vzw bilhart
een eerste persconferentie in Drogenbos. De artikels in de geschreven pers, de
uitzending van VRT Sporza op zondag 5 november hebben ons allemaal deugd
gedaan. Maar ook de dagen nadien bleef de VRT aandacht hebben voor onze
drie musketiers in Bolivië, en verscheen in het Nieuwsblad en de Gazet van Ant-
werpen zowaar een dubbelblad over onze sport. Het Laatste Nieuws bleef niet
achter, en zelfs de Franstalige krant l’Avenir besteedde aandacht aan de Belgi-
sche finale. Op 18 november gaat het jeugdtornooi van “de” Zanzibar in Leuven
na een eerdere afgelasting, tòch door dankzij de steun van één van onze op-
richters. In de loop van volgend jaar zetten wij onze schouders ook onder de or-
ganisatie van de “Trophy of the Legends” in Eeklo, en aan een aantal andere ini-
tiatieven wordt nog druk gewerkt en gesleuteld. Wat kwatongen ook mogen be-
weren, het is de vzw bilhart niet te doen om de biljartliefhebber geld af te trog-
gelen voor één of ander megalomaan initiatief. Net als Kom op tegen Kanker,
Animal Rights en menig ander forum, hopen wij dat wij ooit overbodig zullen
zijn..., dat onze drie musketiers prat kunnen gaan op hun opvolgers, dat wij nieu-
we namen van Belgische spelers mogen verwelkomen op de wereldwijde ran-
kinglijsten, en dat biljart als een volwaardige sport wordt aanzien door de me-
dia. Ook in Wallonië.

Kris Bostoen 

en vier hun finale, binnen de moyenne af. 
Bart Van Reeth

www.debiljartballen.be

http://www.debiljartballen.be
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2e klasse libre district Midden-Brabant

Minimaal verschil 
voor Maarten van
de Ven
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Maarten van de Ven ’t Centrum 6 2.98 21
2. Jan van Helvoirt ’t Centrum 6 2.96 19
3. Stephan van den Heuvel BSV 6 2.71 19
4. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 6 2.60 20
5. John van der Sanden BSV 4 2.46 18
6. Anton Bouman Kromme Keu 2 2.20 14

Hoofdklasse libre district Midden-Brabant

Ivo Vastré op 
moyenne kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ivo Vastre HMS 8 8.64 71
2. Martin van de Rijt BC Goirle 8 7.04 58
3. Pieter Looren BC Goirle 6 5.46 52
4. Stephan van den Hoof ’t Borduurhuis 2 4.79 34

Biljartnieuws België
Tornooi ‘Trophy of the legends’ in Eeklo

Organisatoren moeten datum wijzigen
door onvoorziene omstandigheden

Het internationaal driebandentornooi
“ Trophy of the Legends “, voorbehou-
den aan spelers van minimum 65 jaar
oud, dat volgend jaar plaats heeft in
Eeklo ( België ) dient door onvoorziene
omstandigheden te wijzigen van speel-
datum. Op de aanvankelijk voorziene
datum van 17 tot en met 20 mei 2018
( hoofdtornooi ) is de tornooizaal onver-
wacht niet beschikbaar. 
Het hoofdtornooi gaat nu door van don-
derdag 21 tot en met zondag 24 juni.
Voorafgaandelijke kwalificatiewedstrij-
den  hebben plaats van zaterdag 16 tot
en met woensdag 20 juni. Het hoofd-
tornooi telt 16 deelnemers, waarbij 8
wild-cards en 8 spelers welke uit de
kwalificaties komen. Reeds 7 van de 8

Uitkijken naar de tijd van toen, met links op de foto Raymond Ceulemans en
tweede van rechts Ludo Dielis. (fotorecht BC De Deken/Filip Steurs)

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Hoofdklasse driebanden klein district Duinstreek

Ben Duivenvoorde verrassend kampioen
slechte start met twee ver-
liespartijen op de eerste
speeldag wist Ben Duiven-
voorde zich goed te herstel-
len en liet verder geen steek
meer vallen. De finalepartij
tegen John Kuijken van
Sportrust wist hij met 40-35
te winnen en daarmee zijn
titel veilig te stellen. Bob
van Ingen Schenau huldig-
de namens het district de
thuisspeler van BCO. In de-
zelfde locatie wordt van 15
tot en met 17 december de
gewestelijke finale gehou-
den.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben Duivenvoorde B.C.O. 10 0.735 6
2. René de Rooij Sportrust 8 0.800 6
3. Wim den Heijer B.C.O. 8 0.764 6
4. John Kuijken Sportrust 8 0.720 7
5. Marcel van Delden B.C.O. 8 0.702 6 
6. Remco Kroder Club ’70 6 0.709 6
7. Hans Hoefnagels B.C.O. 6 0.628 7
8. Ben de Graaf Kamperduin 2 0.621 7

2e klasse libre district West-Brabant

Wim Sivius overtuigend 
in thuisbasis De Ram

Tijdens de finale tweede klasse libre van
het district West-Brabant liet Wim Sivius
er geen twijfel over bestaan dat hij de
beste was. In zijn thuishonk Cafe De

Ram in Roosendaal pakte hij de maxi-
male score van veertien punten en hield
de nummer twee Jan Mol op vijf punten
achterstand. Silvius, die al in de zesde
ronde zijn kampioenschap veilig stelde,
gaat samen met Jan Mol en Johan Vos
naar de gewestelijke finale, die van 15
tot en met 17 december in Bergen op
Zoom wordt gehouden.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim Silvius De Ram 14 3.642 25
2. Jan Mol Kruisstraat 9 2.612 20
3. Johan Vos Platte Pomerans 8 2.720 30
4. Loet de Hooge t Dobbertje 8 2.486 15
5. Piet de Nijs DVP 5 2.782 18
6. Kees Lauwen FFC de Kroon 4 2.930 19
7. Ger van de Heuvel De Arend 4 2.842 18
8. Frits de Jong Smerdiek 4 2.431 20

Vlnr: Johan Vos, Wim Silvius en Jan Mol. Foto: Peter van Dongen

Hoofdklasse driebanden district Rotterdam

Titel voor Paul Gruijs
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Paul Gruijs De Pijp 12 0.964 9
2. Gerard Plaats Buitenzicht 12 0.876 7
3. Bas Houke Rietlander 12 0.843 10
4. Ismail Sari Honky Tonk 10 0.819 9
5. Ton van Heumen Rietlander 10 0.809 7
6. Peter Boers Honky Tonk 10 0.761 8
7. Jan Bijl Posthoorn 8 0.739 7
8. Emiel van Zijl Posthoorn 7 0.778 9
9. Simon Smit Rietlander 7 0.761 7

10. Alwin van der Sluis De Pijp 2 0.676 8

In biljartcentrum Oegstgeest werd in het
laatste weekend van november de fina-
le hoofdklasse driebanden klein van het
district Duinstreek gespeeld. Na een

wild-cards zijn uitgedeeld. Namelijk
aan de Belgische spelers Ludo Dielis en
Raymond Ceulemans, Richard Bitalis
(Frankrijk), José Quetglas (Spanje),
Hans-Juergen Kuhl (Duitsland), Rini Van
Bracht (Nederland) en een Deense spe-
ler welke door zijn eigen federatie zal
aangeduid worden. Voor de 8e wild-
card kijken de organisatoren reikhal-
zend uit naar de toezegging van de
Japanse speler Nobuaki Kobayashi. 
Alle informatie over dit evenement zoals
locatie  tornooi, wedstrijdsysteem, hotel-
voorzieningen, inschrijvingsmodalitei-
ten voor kwalificatiewedstrijden, prij-
zenpot hoofdtornooi, enz… zal wereld-
wijd verspreid worden begin 2018 .
Leslie Menheer 

KBBB Antwerpen – 4de Klasse Kader 35/2 – KB

Willems met tweede prijs naar De Ploeg
Daniel Huybens van het organiserende
BC De Leug schoot de hoofdvogel af
met zes punten uit drie wedstrijden en is
dus de terechte districtkampioen. 
Eddy Willems (BC De Ploeg) liep enkel
schipbreuk tegen winnaar Huybens,
maar bleef met zijn twee overwinningen
in het gemiddelde. Collega ‘Leugenaar’
van Daniel Huybens, Sven Pelgrims
werd puntenloos derde, want een
betere moyenne hield hem nog voor
Marc Loos (BC De Middel), die van
Pelgrims won, maar wel de felste klap
om de oren kreeg van de kampioen,

90-50 in 9 beurten.
Bart  Van Reeth

Eddy Willems (links op de foto) bracht
de vice-titel naar De Ploeg

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Simonis Biljartlakens 3e GP artistiek 1e klasse

Top 3 Mariënberg met Vermeer, 
De Haan en Janssen naar ereklasse

Vermeer stond na twee GP’s op de ze-
vende positie. Hij maakte bij het vorige
evenement vooral op de openingsdag
indruk en trok de goede lijn nu door.
Niet alleen op zaterdag maar ook op
zondag. Hij leidde van start tot finish en
was al na zestig figuren verzekerd van
een nieuw persoonlijk record. Zijn oude
record was 218 punten en nu prijkten
er reeds 245 punten op het scorebord.
Hij zou uiteindelijk op 283 punten finis-
hen en dat betekende voor hem de eer-
ste zege ooit in een GP. Qua puntento-
taal een verbetering van liefst ruim 29
procent. Ook Patrick de Haan realiseer-
de dankzij 276 punten een nieuw re-

cord. Wilfrie Ver-
meer maakte door
de zestien ranking-
punten een sprong
en eiste positie drie
in het eindklasse-
ment op. René Kuij-
stermans viel van de-
ze plek terug naar
de vijfde plaats.
Nummers twee en
drie in Mariënberg,
respectievelijk Pa-
trick de Haan en
Mark Janssen, ble-
ven uiteraard één en
twee van de ranking.
Plaats vier tot en met
elf gaven recht op
deelname aan het
Simonis Biljartlakens
NK eerste klasse.
Dat werd 25 en 26

november in het Limburgse Beek gehou-
den. Zie elders in deze biljartkrant.

Eindstand Mariënberg Pnt %
1. Wilfrie vermeer 283 53.90
2. Patrick de Haan 276 52.57
3. Mark Janssen 271 51.61
4. Walter Crols 260 49.52
5. Eric van Kampen 247 47.04
6. Cock Ooms 214 40.76
7. Jean-Marie Limbourg 194 36.95
8. Roger Everaert 188 35.80
9. René Kuijstermans 178 33.90

10. Maarten van Boeckholtz 175 33.33
11. Remy Sleijpen 164 31.23
12. Willem Schreuder 118 22.47

Wilfrie Vermeer uit Deurne toonde zich de beste tijdens
dit toernooi bij Mans in Mariënberg. De derde en te-
vens laatste GP artistiek eerste klasse levert altijd iets
extra’s op. Behalve een winnaar van deze GP, wordt
ook bekend welke drie spelers er naar de ereklasse
promoveren en wie zich plaatsen voor het NK. 

Vlnr: Patrick de Haan, Wilfrie Vermeer en Mark Janssen.
Foto Roos Vermeer/Patrick de Haan 

Kader poule 1

Wisselende resultaten BCO De Beste Keus
BCO De Beste Keus won de thuiswed-
strijd tegen Kitseroo Speelautomaten
overtuigend met 8-0. Ben Duivenvoorde
speelde in zes beurten naar de over-
winning. Op bezoek bij Targa Team
was de formatie uit Oegstgeest, gezien
de 2-6 eindstand, weer succesvol. Nu
kwam Wilfred Wijnnobel als beste naar

voren en liet een moyenne van 21.42
noteren. Een week later ontving BCO
De Beste Keus het Haagse ’s-GBC en
verloor met 2-6. Alleen Jos Kerkman kon
twee punten pakken. De ontmoeting in
Warmenhuizen met Kaderteam BCS
verliep voor BCO De Beste Keus niet
naar wens. Er werd met 8-0 verloren.

Kader poule 2

HWA Hotel van Krimpen 
voert klassement aan
Speelronde 6
HWA Verhaar BKS – HWA Hotel van
Krimpen: 2-6. Dick Exalto redde de eer
voor de gastheren en behaalde in ne-
gen beurten winst. ’s Lands Welvaren –
BV De Hoog/Van der Wilt: 6-2. Jaap
Cijsouw speelde in elf omlopen de kort-
ste partij. HWA Alblasserdam – SVW/
De Ponderosa: 4-4. Frans van de Luijt-
gaarden won in vier pogingen. De Ram
– Honky Tonk/Vonk Glas: 6-2. Met een
gemiddelde van 31.42 was Wilbert
van Dijke de beste speler.

Speelronde 7
HWA Hotel van Krimpen – ’s Lands
Welvaren: 6-2. Dimitri Katsis en Danny
Walhout behaalden in vijf pogingen
winst. Met 160-39 uit zes was ook Jos
Vlot snel aan de meet. Posthoorn/RBS 2
– De Ram: 2-6. Wilbert van Dijke was
in negen beurten weer snel uit. De
Hoog/Van der Wilt – HWA Alblasser-
dam: 4-4. Reijer van Kooten speelde
zijn bord in zeven omlopen vol.
SVW/De Ponderosa – Honky Tonk: 4-4.
Bij de gasten won Matthijs Bakker in
twee beurten. Honky Tonk/Vonk Glas –
HWA Verhaar BKS: 2-6. Posthoorn/
RBS – ’s Lands Welvaren 2: 8-0. Jan Bijl
realiseerde met 22.85 de beste partij.

Speelronde 8
’s Lands Welvaren 2 – SVW/De Pon-
derosa: 4-4. Jos Breas realiseerde in
vier beurten winst. ’s Lands Welvaren –
HWA Alblasserdam: 5-3. Robert van
Stevendaal maakte de hoogste serie
van 105. HWA Verhaar – Posthoorn/
RBS 2: 8-0. Richard van Luijk was in ne-
gen beurten het snelst uit. De Ram –
Posthoorn/RBS: 3-5. Adrie Pols kon als
enige speler een partijwinst in Roosen-
daal houden. HWA Hotel van Krimpen –
Honky Tonk/Vonk Glas: 6-2. Dimitri Kat-
sis behaalde in zes beurten winst, Jos
Vlot was nog sneller en had maar vijf
pogingen nodig om zijn 160 treffers bij
elkaar te spelen. 

Speelronde 9
Posthoorn/RBS 2 – HWA Hotel van Krim-
pen: 0-8. Zowel Jan van Krimpen als Di-
mitri Katsis waren in acht beurten uit. Hon-
ky Tonk/Vonk Glas – ’s Lands Welvaren:
2-6. Bij de bezoekers moest alleen Danny
Walhout zijn partij prijsgeven. Post-
hoorn/RBS – HWA Verhaar BKS: 2-6.
Piet Verhaar speelde in vijf omlopen naar
de overwinning. SVW/ De Ponderosa –
De Ram: 4-4. Frans Vrolijk was in zes
beurten aan de meet. BV De Hoog/Van
der Wilt – ’s Lands Welvaren 2: 6-2. Bas
van der Wilt won in zes pogingen.

Kader poule 4

Jordy Kanters maakt in één beurt 
zijn 190 caramboles

Speelronde 6
BouwCenter Van Hoppe – D’n Babbel/
DAS Keukens: 8-0. Leo Kanters speelde
in twee pogingen naar winst. De Haze-
laar 3 – De Hazelaar: 4-4. Jordy Kanters
maakte in één beurt uit. De Hazelaar 2
– Carambole/BBG: 2-6. Voor de thuis-
club in Rosmalen was Eric Dericks in vijf
omlopen aan de meet, terwijl Frank Ver-
meulen van de bezoekers ook maar acht
beurten nodig had om tot winst te ko-
men. Wapen van Liempde – Carambo-
le/Rademaker: 2-6. Jan de Jong won
met 170-63 uit 9. ’t Centrum – Caram-
bole/R&H Kassa: 6-2. Dennis Jansen
verloor zijn partij, maar behaalde met
20.83 wel het hoogste gemiddelde.

Speelronde 7
Carambole/R&H Kassa – Bouwcenter
Van Hoppe: 4-4. Freddie Adelaar en
Theo Sanders zorgden voor thuiswinst.
D’n Babbel/DAS Keukens – De Haze-
laar 3: 4-4. Piet Machielsen was in ze-
ven omlopen succesvol voor het thuis-
front, terwijl Paul van de Wouw in even-
zoveel pogingen winst behaalde voor
de gasten. Moira Lith – De Hazelaar 2:
5-3. Voor De Hazelaar verzamelde Eric
Dericks zijn 280 caramboles in vijf
beurten. De Hazelaar – Treffers/VTS
Activtek: 6-2. Jordy Kanters liet 31.66
noteren en Dirk van Buuren hoefde

maar vijf keer op te
staan om winnend af
te sluiten. Carambo-
le/ BBG – Wapen
van Liempde: 4-4.
Frank Vermeulen
toonde met een moy-
enne van 33.33 zijn
vorm. Carambole/
Rademaker – ’t Cen-
trum: 2-6. Danny van
Veldhoven speelde
in zes beurten de
kortste partij.

Speelronde 8
’t Centrum – Carambole/BBG: 4-4. Dan-
ny van Kasteren won in vier omlopen.
De Hazelaar – D’n Babbel/DAS Keu-
kens: 8-0. Dennis Polman maakte in acht
beurten uit. Treffers/VTS/Activek – De
Hazelaar 2: 3-5. Theo en Andre Korsten
waren verantwoordelijk voor twee winst-
partijen bij de gasten. De  Hazelaar 3 –
Carambole/R&H Kassa: 0-8. Bert Vink
had maar drie pogingen nodig om
middels een serie van 124 een ge-
middelde van 53.33 te realiseren.
Bouwcenter Van Hoppe – Carambo-
le/Rademaker: 5-3. Voor de bezoekers
speelde Jurgen de Ridder gelijk, terwijl
Tonny van Meeuwen partijwinst boekte. 

Speelronde 9
De Hazelaar 2 – Wapen van Liempde:
4-4. Dennis Timmers verbruikte met ne-
gen de minste beurten. Carambole/
R&H Kassa – De Hazelaar: 6-2. Dirk van
Buuren won in negen omlopen.  Caram-
bole/Rademaker – De Hazelaar 3: 6-2.
Hans de Ridder speelde in negen beur-
ten de snelste partij. D’n Babbel/DAS
Keukens – Treffers/ VTS/ Activek: 6-2.
Tonny van de Meerakker zette met een
gemiddelde van 35.00 een mooie
prestatie neer. Carambole/BBG - Bouw-
center Van Hoppe: 4-4. Frank Vermeulen
behaalde in negen pogingen winst.

Jordy Kanters. Foto: Henry Thijssen

NK driebanden klein tweede klasse in Akersloot

Miel Brueren overtuigend naar titel

Tijdens het NK tweede klasse drieban-
den klein in Akersloot is Miel Brueren uit
het Limburgse Velden overtuigend kam-
pioen geworden. Brueren eindigde met
vier punten voorsprong op de nummer
twee Ben Dudink. Het was ook Dudink,
die hem in ronde vier zijn enige neder-
laag bezorgde. Ron van Hummel, die

derde werd, realiseerde in de
tweede ronde de kortste partij
door tegen Dudink in 25 beur-
ten uit te spelen. Ondanks dat
de kampioen met vier punten
voorsprong eindigde bleek het
in de laatste ronden toch nog
spannend. Biljartvereniging
Aker ’97 was verantwoordelijk
voor de organisatie en mocht
niet klagen over de publieke
belangstelling.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Miel Brueren SSV 12 0.604 8
2. Ben Dudink Horna 8 0.554 8
3. Ron van Hummel Buitenmolen 8 0.515 5
4. Cees Roggeband Windenburg 6 0.583 7
5. Henrie Nieuwenhuis Veenlust 6 0.579 8
6. Geert van Lith Touche 6 0.524 8
7. Patrick Spannenburg Badhuis 5 0.599 4
8. Nico van Leeuwen Benthuizen 5 0.513 6

Vlnr: Ben Dudink, Miel Brueren en 
Ron van Hummel. Foto Henk Levering

Kader beker tweede ronde

De Hazelaar 3 blijft Op de Klos nipt voor
Op de Klos – De Hazelaar 3 2-6. Mar-
cel Angeletti (220) tegen Harold Me-
gens eindigde na negen beurten in 205-
200 winst voor Megens. De Hazelaar 3
– Op de Klos 3-5. Paul van de Wouw te-
gen Eddy Berger leverde via 170-210
na zeven pogingen een remise op. De
Hazelaar 3 naar volgende ronde. De
Hazelaar – De Poedel 5-3. Alex Ulijn en

Geurt Veer deelden na zes omlopen de
punten middels 330-260. Hoogste se-
ries van respectievelijk 151 en 205. Jor-
dy Kanters stond na zes beurten aan de
eindstreep van honderdnegentig caram-
boles. Voor de bezoekers kwam Harry
Smink na 110 uit 7 als enige tot winst.
Uiterste speeldatum is, volgens Biljart-
point, zondag 17 december.    
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Biljartcomputer kijkt terug
En, hoe waren uw resultaten 
afgelopen jaar?
Terugblik einde van het jaar
Zo langzaam maar zeker gaan we weer naar het einde van het jaar. Velen onder
ons kijken nog eens terug naar de resultaten van het biljart seizoen. De scoreborden
van Biljartcomputer slaan de laatste 1000 gespeelde partijen op in het archief.  De-
ze kunnen, zoals in dit voorbeeld te zien is, op elk gewenst moment op de Biljart-
computer weer worden ingezien. 

Samenvatting maken
Tevens kan de Biljartcomputer een samenvatting maken van al deze partijen.
Vervolgens kunt u deze samenvatting in Excel binnenhalen en kunnen allerlei gra-
fieken gemaakt worden. In onderstaand voorbeeld zijn dit de resultaten van één spe-
ler over het afgelopen jaar.
Zoals u hier kunt zien zijn er 28 Libre partijen gespeeld en is het gemiddelde gedu-
rende het jaar opgelopen naar ongeveer 6. 

Onbegrensde mogelijkheden
Zodra de resultaten digitaal beschikbaar zijn, zijn de mogelijkheden van presente-
ren bijna onbegrensd. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk meerdere spelers of meer-
dere teams in één grafiek met elkaar te vergelijken, kortom de fantasie schiet tekort.

Informatie
Voor meer informatie: 013-4634703
Website: www.biljartcomputer.nl,  www.biljartcomputer.be,  www.billardcomputer.de
E-Mail: info@biljartcomputer.nl,  info@biljartcomputer.be,  info@billardcomputer.de

Biljartvereniging Carambole heeft fonkelnieuw clubgebouw

Koninklijke onderscheiding voor 
Hans de Ridder en Koos Versteegh

De brand, die het clublokaal van biljart-
vereniging Carambole in Rumpt ruim
twee jaar geleden volledig verwoeste
was een zware beproeving voor voor-
zitter Hans de Ridder en zijn leden. “Al-
le biljarttafels, meubilair, archief, bekers
en foto’s gingen verloren. Twee jaar
lang hebben we met heel de vereniging
hard gewerkt, met als resultaat dat we
weer verder kunnen. 
Wanneer ik hier nu binnen stap, voelt
het net of ik na een lange tijd afwezig-
heid weer thuis kom,” vertelt een trotse
Hans de Ridder. Op zaterdag 28 okto-
ber was het zover, het geheel nieuwe
clublokaal kon feestelijk worden geo-
pend. Een prachtige locatie met vier
matchtafels en vier wedstrijdtafels van
2.30 x 1.15, die door De Ridder zijn
vervaardigd. Het geheel wordt com-

pleet gemaakt door de acht elektroni-
sche scoreborden van Biljartcomputer.

Onderscheidingen
Hans de Ridder, die in Asperen woont
en Koos Versteegh uit Rumpt zijn de
twee steunpilaren van de vereniging,
die zich al meer dan 25 jaar vol over-
gave inzetten voor hun biljartvereniging
Carambole. Zij werden dan ook tijdens
de officiële opening uitvoerig in het zon-
netje gezet. Het hoogtepunt was onge-
twijfeld de benoeming van beiden tot
lid in de orde van Oranje Nassau. De
Ridder kreeg zijn onderscheiding opge-
speld van burgemeester Loes van Ruij-
ven van de gemeente Lingewaal. De
burgemeester van Geldermalsen was
ter plaatse om de versierselen uit te rei-
ken aan Versteegh.

Koos Versteegh en Hans de Ridder met hun echtgenotes, geflankeerd door beide
burgemeesters. Foto: Ad Smout

Eredivisie topteam 

The City/Dibo neemt koppositie over

Na twaalf speelronden is er met The
City/Dibo een nieuwe lijstaanvoerder.
Dankzij negentien punten heeft de ploeg
uit Deventer één punt voorsprong op De
Picardie en drie op BIOS Barneveld. 

Speelronde 11 en 12
The City/Dibo – BIOS Barneveld 4-2 en
4-2. Roij van Raaij was de grote man
want hij versloeg Ferry Jong in beide
duels. Thomas Nockemann kwam voor
de eerste keer dit seizoen in actie. De
Duitser wisselde winst en verlies af met
René Tull. Wiel van Gemert won het
bandstoten tegen Fabian Blondeel met
een gemiddelde van 11.11 maar ver-
loor de andere partij met 13.71 tegen
de 14.28 van Blondeel. Benelux
Biljarts/Snellen Horeca Service – De
Picardie 4-2 en 2-4. Demi Pattiruhu zag
dat Sam van Etten met gemiddeldes van
100.00 en 66.66 zijn NK 47/2 vorm

vast had gehouden.
Michel van Silfhout
verzamelde de hon-
derdvijftig carambo-
les 71/2 tegen Mi-
cha van Bochem tel-
kens na vier pogin-
gen. Raymund
Swertz en Jos Bon-
gers hielden elkaar
in evenwicht. De
Hazelaar/Etikon –
Egbersbeek.nl 6-0
en 4-2. De hekken-
sluiter uit Rosmalen
kreeg weer aanslui-
ting met de overige
staartploegen. Gert-
Jan Veldhuizen zette
Robby Sonck twee-
maal opzij. Eric De-
ricks behaalde zijn

eerste zege op het hoogste niveau en
Martijn Egbers was de tegenstander.
Egbers won de andere ontmoeting.
Jean-Paul de Bruijn bleek bij het band-
stoten met moyennes van 20.00 en
12.50 te sterk voor Harrie van den Boo-
gaard. Wennekes.nl – Topteam De Vi-
aanse Molen 6-0 en 4-2. Jim van der
Zalm en Vincent Veldt deelden de pun-
ten. Patrick Niessen liet Freek Ottenhof
met lege handen. Marek Faus volgde
hetzelfde scenario tegen George Ken-
ter. Er volgen in 2017 nog wedstrijden
op 9 en 23 en (gedeeltelijk) 30 decem-
ber. 

Roij van Raaij. Foto: Henry Thijssen

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

( Advertorial )

Tweede divisie driebanden poule 1

Koppositie voor Aannemersbedrijf
Beer de Jong

Speelronde 6
HWA/Hordijk Biljartartikelen – Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong: 4-4. Peter
Berndsen en Mike Nijman speelden een
boeiende partij, het werd in 32 beurten
33-35. TOVV 3 – Capelle: 3-5. BCO/
Paeoniapassion.com – Hektisch Biljart-
school/Frans van Kuyk. Bob van Ingen
Schenau was met 0.882 de beste spe-
ler. Brouwer Project Design – Schroe-
vengroothandel.nl: 2-6. De thuisclub

kon maar met twee spelers aantreden. 

Speelronde 7
Aannemersbedrijf Beer de Jong – Take 5:
8-0.Ruud Nieuwenburg realiseerde in 28
beurten 1.250. Cafedepijp.nl – BCO Pa-
eoniapassion.com: 4-4. Bob van Ingen
Schenau en Rens Hoeba wonnen voor
de gasten. Schroevengroothandel.nl –
HWA/Hordijk Biljartartikelen: 4-4. Her-
man Slikker liet 1.521 noteren en Wil-
fried van Beek tekende voor 1.304. Ca-
pelle – Brouwer Project Design: 6-2. Dan
Breur toonde zijn klasse en speelde in 26
beurten naar winst (1.346).

Speelronde 8
EDO ’83 - Aannemersbedrijf Beer de
Jong: 3-5. Mike Nijdam won via een se-
rie van zeven in 35 omlopen. Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong voert nu met
twee punten voorsprong het klassement
aan. BCO Paeoniapassion.com – Mer-
wehof/Derogee Beveiligingen: 6-2.
Rens Hoeba speelde in 31 pogingen en
een serie van zeven een goede partij.
Brouwer Project Design –HWA/Hordijk
Biljartartikelen: 0-8. Peter Berndsen had
maar 32 beurten nodig om te winnen.
Capelle – Hektisch Biljartschool/Frans
van Kuyk: 4-4.

Dan Breur. Foto: Paul Brekelmans
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Poolbiljart 9-ball junioren

Brons voor Jan van Lierop 
op WK in Moskou
Jan van Lierop (17) heeft tijdens het
wereldkampioenschap 9-ball voor
jeugd onder 19 de derde plaats be-
haald. In Moskou verloor hij in de
halve finale met 6-11 van Enkhbold
Temuujin. Deze speler uit Mongolië
verloor een dag later het duel om
goud tegen Fedor Gorst met 3-11. 

Van Lierop begon het WK met een thril-
ler tegen de Japanner Tanaka: 9-8.
Aansluitend werd de Rus Kirim met 9-3
opzij gezet. Vervolgens trad de poolbil-
jarter uit Deurne bij de laatste zestien
aan tegen Yip. Zijn tegenstander kon
het tot 3-3 bijbenen maar toen sloeg Jan
van Lierop via 9-5 toe. In de kwartfinale
tegen Richard Noah Evans uit Amerika
kwam de Nederlander met 0-1 achter
maar zette daarna de zaken recht. Na
5-4 liep hij uit naar 11-6 winst. In de
halve eindstrijd had Van Lierop aanvan-
kelijk het initiatief getuige de 3-1 en 5-4
voorsprong. Temuujin kwam met 5-5 op
gelijke hoogte al was de marge met 6-8
nog altijd niet groot. De spanning keer-

de niet terug want zijn opponent uit
Mongolië liep verder uit naar een 6-11
zege. In Moskou waren 68 deelnemers
uit 22 landen. Op de negen pooltafels
werd in drie categorieën gespeeld: on-
der 19, onder 17 en meisjes.

Jan van Lierop. Foto: Alex Lely 

NK 10-ball prooi voor 
Marc Bijsterbosch en Micha Beuriot 
Marc Bijsterbosch is
voor de derde keer
Nederlands kampi-
oen geworden. Hij
won de tweede NK-
discipline van 2017,
namelijk10-ball. Bij-
sterbosch klopte in
een zeer spannende
finale regerend
Nederlands kampi-
oen straight-pool (en:
pas 17 jaar oud!)
Jan van Lierop met
8-7. Op weg naar
de eindstrijd bleef
Bijsterbosch ongesla-
gen door achtereen-
volgend te winnen
van de jeugdige Yan-
nick Pongers (7-2),
Ivar Saris (7-3), Tom
Penrose (8-4) en in de halve finale Tim
Jonkman (8-5). Jonkman en ook Tim de
Ruyter behaalden brons.
Bij het NK 10-ball 2017 dames is Mi-
cha Beuriot voor het eerst Nederlands
kampioene geworden. Zij klopte meer-
voudig nationaal kampioene Kynthia
Orfanidis met 5-2. Beuriot won in de
eerste winnaarsronde van Anna Huang
(5-4), daarna verloor ze van Relinde
Knijn (1-5), maar herstelde ze zich ver-
volgens in de kwalificatiewedstrijd aan
de verliezerskant tegen Lynn Pijpers (4-
3). In de kwartfinale klopte ze Chantal
Schaftlein en in de halve eindstrijd
meervoudig Nederlands kampioene
Melissa Kuys-Rademakers. Kuys en Jum
Zwijnenburg eindigden als derde. Het
was in Rotterdam een succesvolle NK-
discipline met meer dan 100 deelne-
mers.

Marc Bijsterbosch. Foto: Stefan Osnabrug

Micha Beuriot. Foto: Stefan Osnabrug

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Winst en verlies Pool4Kidz Woensel 
en De Stichting onderuit

Pool4Kidz Woensel – 
Ketel United 4-3
In snooker- en poolcentrum Woensel te
Eindhoven bleken de broers Pongers
succesvol. Quinten won met 75-5 en 6-
2. Yannick kwam individueel tot 8-6 en
het koppel met Mika van Berkel leverde
6-4 winst op. Van Berkel moest met 7-8
nipt zijn meerdere erkennen in Paul Tim-
merman. Kian Ooijen boog beide duels
voor Joram Hensens. 

Thurston Evolution – 
Pool4kidz Woensel 4-3
In Rotterdam was alleen de partij tussen
Key Fey Wong en Mika van Berkel
spannend gezien de 5-6 uitslag. Dat
Van Berkel van Huidji See verloor wekt
geen verbazing. Yannick Pongers gaf
het goede voorbeeld bij de gasten via
1-6 en 2-8 zeges. Kian Ooijen redde
het niet tegen Chen en die speler was

met See ook verant-
woordelijk voor de
6-2 nederlaag van
het tweetal Ooijen
en Quinten Pongers.
Huidji See tegen
Quinten Pongers
leidde bij het straight
pool tot 75-45. 

Thurston 
Reloaded 17/
18 – De Stich-
ting 5-2 
De bezoekers van
SPC Capelle won-
nen twee partijen.
René Beysens zette
Patrick Berkenpas
met 59-75 opzij. Het
koppel David Uljee
en Kevin Dijkstra
bleef Eric Huwae en
Berkenpas met 4-6
de baas. Huwae ver-
sloeg individueel
Uljee en Dijkstra.
Rick Wong hield de
punten in eigen huis
tegen Ivan Labrovic
en ook René Be-
ysens. Berkenpas te-
gen Labrovic ging
met 7-6 spannend
uit. 

Thurston Evolution heeft de eerste vijf
wedstrijden tot een goed einde ge-
bracht. Hague 5 vier heeft weliswaar
één van de vier duels verloren maar
heeft naar verhouding een beter saldo
in frames. Pool4Kidz Woensel en De
Ketel leden ook maar één nederlaag na
vier ontmoetingen. De Stichting blijft op
de ranglijst alleen De Loods Tirador
voor.

De broers Quinten en Yannick Pongers. 
Foto: Melissa Kuys Fotografie  

Titels NK 9-ball naar Tim de Ruyter 
en Tamara Peeters-Rademakers

Op weg naar de finale won de 21-jari-
ge Roosendaler Tim de Ruyter op zon-
dag 27 november in de finaleronde
achtereenvolgend van Quinten Pongers
(8-6), Ivo Aarts (8-6), nog een keer Quin-
ten Pongers (9-5) en Ivo Aarts (9-7). In
de eindstrijd versloeg hij met 9-4 Tim
Jonkman. Dit betekent dus zilver voor
Jonkman en goud voor De Ruyter. Voor
beide spelers een unicum. Het brons is
gegaan naar Ivo Aarts en Ivar Saris.
Tamara Peeters-Rademakers prolongeer-
de de titel bij het NK Pool 2017 Dames
9-ball. Ze won in de halve eindstrijd
zeer overtuigend met 6-0 van Maaike
Dent en daarna in de finale met dezelf-
de cijfers van Janice van Gastel. Dus
goud voor Peeters en zilver voor Van
Gastel. Het brons gaat naar Maaike
Dent en Anna Huang.
In de NK-klassementen gaan Jan van Lie-
rop en Micha Beuriot aan de leiding.
Van Lierop wordt op de voet gevolgd
door Marc Bijsterbosch en Tim Jonkman.
Bij de dames heeft Beuriot de meeste

concurrentie van Tamara Peeters-Rade-
makers en Elise Qiu.
De vierde en laatste NK-discipline,
8-ball, is van 15 tot en met 17 december
bij wederom Thurston in Rotterdam.

De kwartfinalisten met vlnr: Marc Bijsterbosch, Ivo Aarts, Tim de Ruyter, 
Jan van Lierop, Tim Jonkman, Jan Rempe, Quinten Pongers en Ivar Saris. 
Foto: Stefan Osnabrug

Tamara Peeters-Rademakers. 
Foto: Stefan Osnabrug

In 2018 van 11 tot en met 14 januari

De KNBB
Jumbo Masters
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