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KNBB JUMBO Masters 2018 
wordt weer een belevenis

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 advertentie achterzijde

GRATIS
MEENEMEN

KNBB

MASTERS
2018

11 tot en met 14 januari
Den Durpsherd Berlicum

Foto: Ton Smilde

www.biljartcomputer.nl

Na twee keer Kaatsheuvel staat Biljart Evenementen Nederland nu voor de
derde maal in Berlicum garant voor de organisatie van het jaarlijkse drie-
banden hoogtepunt in Nederland. Dat zal van 11 tot en met 14 januari in
Den Durpsherd onder de naam KNBB JUMBO Masters 2018 gaan plaats-
vinden. 
De afgelopen jaren is Biljart Evenemen-
ten Nederland er, in samenspraak met
het bestuur van de KNBB sectie drieban-
den, in geslaagd het nodige stof weg te
blazen en van het evenement een echte
beleving te maken. De professioneel
ingerichte speelzaal, met veel live beel-
den, herhalingen, licht en geluidshows,
een vlotte presentatie en laaiend enthou-
siaste spelers en bezoekers hebben daar
zeker toe bijgedragen. De afgelopen ja-
ren is gebleken, dat een en ander zeer
zeker niet ten koste gaat van de presta-
ties, de motivatie van de biljarters is er al-
leen maar door toegenomen. Evenals
de voorgaande jaren zal de zaal vier

dagen lang weer uitpuilen van het pu-
bliek. Alle wedstrijden worden door Ko-
zoom live uitgezonden via internet en
NOS Studio Sport zendt op zondag-
avond 14 januari een samenvatting uit.
Donderdag, vrijdag en zaterdag is de
toegang geheel gratis. 
Op zondag worden de halve finales en
de finale gespeeld, dan is de toegangs-
prijs 10 euro voor de gehele dag. Reser-
veren kan vooraf via: www.biljartevene-
menten.nl
In deze krant treft u een uitneembare bij-
lage van acht pagina’s met alle informa-
tie over het evenement, waaronder ook
het gehele wedstrijdprogramma.

UitneembareSpecialin deze krant

http://www.championshop.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

(Advertorial)

Raymund Swertz maakt debuut 
bij dé Masters driebanden 2018
Dankzij de halve finale van de Grand
Prix driebanden in Den Haag, en de
daarbij behorende 38 punten, heeft
Raymund zich in het eindklassement op
de 12e plaats weten te nestelen.
En de eerste 16 van de ranking gaan
allemaal naar de Masters. 
Den Durpsherd in Berlicum is van
donderdag 11 tot en met zondag 14
januari 2018 het strijdtoneel.
Raymund maakt daar dus zijn debuut,
iets om enorm trots op te zijn.

Daarmee willen wij hem natuurlijk
feliciteren en tegelijkertijd ook enorm
veel succes toewensen. Zet hem op
Raymund!

Raymund is ingedeeld in poule D, sa-
men met Glenn Hofman, Jean van Erp
en Sander Jonen. 

Namens alle medewerkers van Buffalo.nl Foto: Jan Rosmulder

Kling Brandbeveiliging maakt cirkel rond 

Nistelrode -  Kling Brandbeveiliging is één van vier bedrijven, met daar-
naast Kling Advies, Uro-Flame en Kling Opleidingen, maar ook de verza-
melnaam van het bedrijf in Nistelrode. De vier bedrijven vullen elkaar aan.
Kling Brandbeveiliging werkt volgens verantwoord maatschappelijk
ondernemen en doet veel aan duurzaamheid.

Daarvoor leveren we advies, materialen
en onderhoud én leiden we mensen op
om daarmee te werken. Dat maakt de
cirkel rond. Omdat we zo veelzijdig
zijn, zijn we als relatief kleine speler wel
inv loedrijk in de gehele markt. Ons
werkgebied omvat heel Nederland en
een stukje van België en Duitsland.

Geen afval
We werken daar waar mogelijk zo veel
mogelijk digitaal. Onze monteurs krij-
gen medio 2018 een tablet mee, geen
papier. Voordeel voor de klant is dat ze

Directeur Edwin Kling: “We zijn in
1997 begonnen met alleen Kling
Brandbeveiliging, voor onderhoud van
blusmiddelen en brandslanghaspels.
Als onderhoudsmonteur kwam ik tegen
wat de behoefte was van de klant en
zijn onze diensten uitgebreid met oplei-
dingen en advies, alsmede het leveren
van materialen. De materialen zijn voor
een groot deel van eigen makelij. 

Cirkel rond
Ons eindproduct voor de klant, is een
brandveilige “BHV-PROOF” locatie.

na inloggen direct al hun gegevens kun-
nen zien: de servicebon, de factuur, het
inspectierapport, wanneer er opnieuw
onderhoud benodigd is of wanneer het
einde van de technische levensduur is
bereikt. De klant kan zo zijn financiële
plan maken en monteurs kunnen effici-
ënter worden ingezet, omdat ze vooraf
zien wat er nodig is. 
Ik vind het zonde om iets weg te gooi-
en. Papier, plastic en gedemonteerde
brandblussers gaan naar een recycling-
bedrijf. Het enige waar we tot nu toe
nog geen oplossing voor gevonden
hebben zijn uitgedroogde brandslan-
gen en het brandbluspoeder. Ik heb vier
studenten van Avans Hogeschool (bio-
chemie en economie) gevraagd om te
zoeken naar een manier om de slangen
en het bluspoeder weer als grondstof
terug in de markt te zetten. 

Als het lukt, dan zijn we het eerste ‘groe-
ne’ brandbeveiligingsbedrijf in Neder-
land: ‘RecyKling’!

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Er werken hier op dit moment dertig
mensen. Eén daarvan komt via de IBN
(Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)
en ondersteunt de administratie, Eén an-
der is een Wajong’er en assembleert
brandslanghaspels en demonteert overi-
ge blusapparaten. Als er extra begelei-
ding benodigd is, dan geven we ze dit
graag, als je samen met hen naar op-
lossingen zoekt, groeien ze mee met het
bedrijf. Dat ontwikkelt zich tot talentvol-
le, gemotiveerde medewerkers. 
Kling Brandbeveiliging BV, 
Canadabaan 20, 5388 RT Nistelrode
Kling Opleidingen BV, Delst 8a,  
5388 EG  Nistelrode
www.klingbrandbeveiliging.eu  en 
www.klingopleidingen.eu

http://www.klingbrandbeveiliging.eu
http://www.klingopleidingen.eu
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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:

Cafe de Ram in Roosendaal 
decor voor NK 3e klasse libre
Cafe de Ram aan de Kalsdonksestraat
135 in Roosendaal staat van 5 tot en
met 7 januari in het teken van de natio-
nale finale derde klasse libre. De acht
deelnemers, die zich via districts- en ge-
westelijke finales voor deze eindstrijd
wisten te plaatsen krijgen partijen voor-
geschoteld met een lengte van 70 ca-
ramboles. In het voortraject hebben alle
spelers promotie afgedwongen, zodat
ze volgend seizoen een klasse hoger
spelen. De aanvangstijden zijn voor vrij-
dagavond 5 januari bepaald op 19.00
uur. Zaterdag wordt om 12.00 uur be-
gonnen, terwijl op zondag om 11.00

uur het startschot klinkt. Biljartvereniging
De Ram is verantwoordelijk voor de or-
ganisatie, terwijl Peter van Dongen als
wedstrijdleider zal fungeren.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Paul Vaessen BC Keer 3.46
2. Harry Fijn DOS 3.11
3. Tom Kooijmans Gelre 3.08
4. Cor Hermus Bellevue 3.04
5. Pierre de Boer Onder Ons ’67 3.00
6. Nienke Pothoven De Driehoek 2.66
7. Joop van der Wal Texsaloon 2.63
8. Nico van der Wallen Oogh van Vlaerdingh 2.58

Libre overgangsklasse

NK in Ede prooi voor Wilbert Gantvoort

Al in de openingsronde van het NK
libre klein overgangsklasse in Ede
kwam Wilbert Gantvoort dankzij winst
in acht beurten op kop. Hij zou deze
positie niet meer afstaan. Na twee ses-
sies was Gantvoort met Henny de Heus
nog de enige met de maximale score.
Op zaterdag begon de koploper echter
met een 52-250 (3) nederlaag tegen
Tonnie van de Wetering. Hij bleef
lijstaanvoerder en herstelde zich in ron-
de vier en vijf. Daardoor had de speler
van vereniging De Rietlander op dat
moment nog maar één serieuze concur-

rent en wel Joop
Roelands met even-
eens acht punten. In
de voorlaatste sessie
leden beide       titel-
kandidaten een
nederlaag. Die bleef
zonder gevolgen
want met acht pun-
ten en een onderling
duel ging het kam-
pioenschap tussen
Gantvoort en Roe-
lands. 
De ontknoping werd
een duidelijk ver-
haal. Wilbert Gant-
voort bleek na 250-
58 (8) veruit de
beste. Het Neder-

lands kampioenschap dus voor hem.
Tonnie van de Wetering en Sjeng Bur-
henne profiteerden van de misstap van
Joop Roelands en passeerden hem op
de ranglijst.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilbert Gantvoort De Rietlander 10 28.69 129
2. Tonnie van de Wetering DOS '71 8 27.52 230
3. Sjeng Burhenne BC Tegelen 8 20.41 116
4. Joop Roelands BC Schagen 8 20.04 124
5. Nick Dudink Horna 6 17.10 240
6. Frans Koolen BBC 6 15.20 145
7. Henny de Heus De Pomerans 6 13.08 115
8. Wim Ooteman Horna 4 18.86 239

Foto: Theo Peelen

Driebanden klein eerste klasse 12-14 januari

NK in Almere
De nationale finale in de eerste klasse
driebanden klein wordt door vereniging
Almere '83 georganiseerd in sportcen-
trum Annapark aan Sas van Gentlaan
10-12 (ingang Oostburgstraat). Er zijn
vier biljarts dus de aanvang is op vrij-
dag 12 januari om 19.00 uur. Ronde
drie start zaterdag om 12.00 uur en dat
tijdstip geldt ook voor zondag als sessie
zes op het programma staat. Robert
Scheffer uit Velserbroek heeft zich na-
mens vereniging Kamperduin met een
moyenne van 0.814 als eerste ge-

plaatst. In deze klasse gaan de ge-
middeldes van 0.550 tot 0.750 en het
aantal caramboles is dertig.

Naam Vereniging Gem
1. Robert Scheffer Kamperduin 0.814
2. Johan Sopamena Café Boslust 0.750
3. Anand Bhairosingh De Kroon 0.737
4. Wim Jansen BV '75 0.707
5. Hans van Engelen De Viersprong 0.685
6. Renco Korshuize Bartelshoek 0.674
7. Ger van Deur SSV 0.654
8. Michel Goossens SVW 0.629

Bij Carambole in Rumpt 6 en 7 januari

Simonis Biljartlakens 
NK ankerkader 71/2 ereklasse
Het kampioenschap van Nederland Si-
monis Biljartlakens ankerkader 71/2
ereklasse vindt op 6 en 7 januari 2018
plaats. De tien spelers zijn verdeeld
over twee poules. De gemiddeldes
gaan van 25.00 en hoger terwijl de
partijlengte tweehonderd caramboles

is. Er wordt op vier matchtafels ge-
speeld bij vereniging Carambole aan
Boutensteinseweg 2b in Rumpt. Op za-
terdag 6 januari is de aanvang 11.00
uur. Op zondag wordt om 10.00 uur
begonnen. 
Poule A Poule B
1. Raymund Swertz 1. Michel van Silfhout
2. Dennis Timmers 2. Dave Christiani 
3. Micha van Bochem 3. Sam van Etten
4. Gert-Jan Veldhuizen 4. Jos Bongers
5. René Tull 5. Wiel van Gemert

Nationale voorronde libre topklasse te Wintelre

Glissenaar en Diederen promoveren 
in D’n Babbel naar matchtafel
Liefst twee van de vier deelnemers ein-
digden tijdens de nationale voorronde
libre klein topklasse in café D’n Babbel
te Wintelre boven de grens van 60.00
moyenne. Daan Glissenaar behaalde
daarbij acht punten en hij was het toon-
beeld van gelijkmatigheid. De 350 ca-
ramboles na 5-5-7-6 beurten leverden
een gemiddelde op van 60.86. Opval-
lend was dat hij het vaakst van zijn stoel
moest. Frank Diederen eindigde met

vier punten op 60.88 en was tevens
goed voor de maximale serie van 350,
in de tweede beurt. Hein van den Hurk
kwam op zijn eigen biljarts tot twee
punten en 53.00. Adri Dijkmans sloot
met twee punten en 45.87 de rij. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 8 60.86 343
2. Frank Diederen BC Maarland 4 60.88 350
3. Hein van den Hurk D’n Babbel 2 53.00 341
4. Adri Dijkmans Dubac 2 45.87 165

Van 5-7 januari 2018

Eerste  Open NK kader 57/2 in Bergharen
voor de ontvangst op 5, 6 en 7 januari
2018 van de deelnemers aan het eerste
Open NK 57/2. Nadat eerder prékwa-
lificaties plaatsvonden, wordt nu op vrij-
dag 5 januari om 10.00 uur gestart met
acht poules van drie spelers in de hoofd-
kwalificatie. Enkele namen: Martijn Eg-
bers, Robert van Stevendaal, Wilbert
van Dijke, Peter de Bree, Martin Vree-
kamp, Jordy Kanters, Brian ter Braak en
Jordy Jong.  Zaterdag begint op hetzelf-
de tijdstip het hoofdtoernooi met vier
groepen van vier deelnemers. Daarbij
in ieder geval: Thuisfavoriet Lyon Me-
gens, Cor van de Groep, Marco van
Dopperen, Theo Derksen, Wouter Hei-
da, Leo Koomen, André Peereboom en
Eric Dericks. Zondag gaan de kwartfi-
nales om 11.00 uur van acquit.  

Grote theaterzaal
Gezien het succes bij de organisatie in
2016 van het NK 38/2 eerste klasse en
het  talrijke publiek (met passen en me-
ten konden de toeschouwers binnen)
wijkt men nu uit naar de theaterzaal van
dorpshuis De Zandloper aan Weem 1
te Bergharen. Hier verrijst een echte bil-
jartarena met vier 2.30 tafels, compleet
met boarding en een heuse tribune. De
toegang is gratis. Op vrijdag is de par-
tijlengte 175 caramboles en overige
twee dagen tweehonderd caramboles.

Nationale voorronde 11, 13 en 14 januari

Bandstoten klein eerste 
klasse in Duizel
Vereniging Dubac heeft de touwtjes in
handen tijdens deze nationale voorron-
de bandstoten klein eerste klasse. In ge-
meenschapshuis de Smis aan Smitseind
33a te Duizel speelt iedereen zes partij-
en over honderd caramboles. De moy-
ennes gaan van 3.50 tot 6.00. Aan-
vang op donderdag 11 januari om
19.00 uur. Tijden zaterdag en zondag
worden aldaar bekendgemaakt.  
Naam Vereniging
1. Kees Castelijns Dubac
2. Roland Deelen VIOS
3. Adri Dijkmans Dubac
4. Piet van Dooren Dubac
5. Cees van Eindhoven Wapen van Liempde
6. Johan Martens Dubac

Vereniging Bergharen maakt zich op

Van 12 tot en met 14 januari

NK libre klein topklasse 
bij Horna in Hoorn
Biljartvereniging Horna is van 12 tot en
met 14 januari verantwoordelijk voor
de organisatie van het Nederlands kam-
pioenschap libre klein topklasse. De
partijen worden gespeeld over 350 ca-
ramboles grote hoek. Er wordt op vier
tafels gespeeld en de aanvang is voor
vrijdagavond om 19.00 uur gepland.
Op zaterdag en zondag begint men om
11.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy.
1. Willem Hummel Krijt op Tijd 63.63
2. Frank Diederen Maarland 60.88
3. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 60.86
4. Theo Zwarthoed Padoc 51.18
5. Maurice Sangen Maarland 50.37
6. Jurgen Toorneman DOS 49.92
7. René Bakker Horna 48.53
8. Theo Derksen Woezik 37.83

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

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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KNBB Jumbo

Masters 2018
11 t/m 14 januariin Berlicum

Van Ierland

Assurantiën
•  alle verzekeringen •

•  hypotheken •

•  financieringen •

Wendelnesseweg 80

5161 ZB Sprang-Capelle

telefoon 0416-312143

fax 0416-313125

Wenst u heel veel 

biljartplezier

Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2018 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2018 !
District 

Delta Zuid-West

wenst u een

sportief en 

gezond biljart-

jaar toe

District 
Eem en 

Flevoland

VERHAARBiljartKeuServiceAlblasserdampietvangerte@hotmail.comTel: 06-23357419

Fijne feestdagen
en een gezond 2018

WC ’t Schuurtje
Zwanenkamp 1301

Maarssenbroek

Eredivisieteam

’t Hartje/Van Wanrooy

wenst het stichtingbestuur,

Hartje Van Oosterhout,

sponsors en supporters

een gezond 2018

District
BetuweVeenendaal
wenst eenieder een

stralend 2018

Biljartcentrum
Goirle

Pierre & Daisy

mailto:pietvangerte@hotmail.com
mailto:pietvangerte@hotmail.com
mailto:pietvangerte@hotmail.com
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BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

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

1e klasse driebanden klein gewest West-Nederland

Robert Scheffer en 
Anand Bhairosingh naar NK
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Robert Scheffer Kamperduin 11 0.814 8
2. Dick Mol NHD 10 0.788 7
3. Toon Rekmans De Klipper 10 0.754 8
4. Evert Bot De Wurf 8 0.681 6
5. Rob Paur MacPower 5 0.591 7
6. Sebastiaan de Bruin Kaper 4 0.734 7
7. Huub Pijnacker Prins Hendrik 4 0.664 6
8. Frans Dröge Parelhof 4 0.607 8

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Anand Bhairosingh De Kroon 8 0.737 6
2. Arno de Leest Kralingen 8 0.690 6
3. Marco Kuijf HBG 4 0.720 6
4. Jos Verdel De Sport 4 0.512 4
5. Michel Vermoen ’t Spatje 4 0.497 6
6. Arnold Visser De Beurs 2 0.502 5

Hoofdklasse driebanden klein
district Midden-Brabant

Stephan van den
Hooff op moyenne
naar titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan van den Hooff Borduurhuis 8 0.914 8
2. Frans Bambacht De Eekhoorn 8 0.876 9
3. Mischa Donders Borduurhuis 8 0.841 7
4. Peter Rijckaert De Eekhoorn 0 0.650 5

District Rotterdam 3e klasse
driebanden groot

Anton Anderson 
kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Anton Anderson Rietlander 8 0.380 3
2. Martin de Boer Maasstad 6 0.470 4
3. John Hoorens van den Berg Ommoord 6 0.393 5
4. Cor Hoorweg Buitenzicht 6 0.344 3
5. Theo van Zoest Rietlander 2 0.338 4
6. Kees Kalkman Zalmplaat 2 0.338 3

3e klasse driebanden groot
district West-Brabant

Ad Braspenning 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ad Braspenning Z.B.G.G. 12 0.444 4
2. Johan van de Kasteele SVW 12 0.432 4
3. Cees Arnouts KOT Zundert 9 0.411 3
4. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 8 0.416 5
5. Marcel de Pijper ‘t Pleintje 5 0.379 5
6. Francine van Yperen De Distel Biljarts 5 0.324 4
7. Wim van Everdink Z.B.G.G. 4 0.361 3
8. Piet de Nijs D.V.P. 1 0.297 5

2e Klasse libre gewest West-Nederland 

Rob Schram en Hennie Beijersbergen 
Van Henegouwen naar NK
Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rob Schram Onder Ons ’67 11 3.93 19
2. Alfons Dekker DVO 10 4.00 31
3. Ton van Tongeren BV Velsen 8 4.04 29
4. Jaap Middelie Kaper 8 3.68 22 
5. Evert Bot De Wurf 7 3.53 25
6. Jacco Steltenpool Torenschouw 6 3.25 26
7. Paul Wassink Wieringenmeer ’85   4 3.18 22
8. Fred Reijninga Rappel 2 2.91        25

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hennie Beijersbergen Benth. 

Van Henegouwen Zoetermeer 8 3.33 21
2. Rien van de Star Bij ’t Hof 8 2.85 26
3. Hans Pors Schollevaar 4 3.13 23
4. Willem Vork De Plas 4 2.85 32
5. Jan Wink BCCD 4 2.52 14
6. Don Opstal Merwehof 2 2.23 17

Derde divisie driebanden poule 4

Peter Rijckaart blinkt uit met 1.250
Speelronde 9
DCM/Den Boerenstamppot – ‘t Steegje
2: 6-2. ’t Hartje/RMSC – De Eekhoorn
4: 6-2. Toon Voesenek poetste in 34
beurten de nul weg voor de gasten.
Hoog-Laag Keukens – Hazelaar 2: 8-0.
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – Autobe-
drijf Schrauwen: 6-2. Met 1.250 en een
serie van zeven was Peter Rijckaert de
absolute uitblinker. Team Hilvarenbeek
2 – DKM Tools 3: 2-6. Harrie Cas
presteerde met 1.111 goed. Hazelaar
– BH Keukens: 8-0. Paul Leermakers
was in 30 beurten uit.

Speelronde 10
Hazelaar 2- DCM/Den Boerenstamp-
pot: 2-6. Alleen Arno van Teefelen kon
thuiswinst boeken. DKM Tools 3 – De
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl: 2-6. Zowel
Harrie Cas als Patrick Oelp speelden in
28 beurten (beiden 1.034) naar winst.
’t Steegje 2 – Hazelaar: 4-4. De Eek-
hoorn 4 – Autobedrijf Schrauwen: 0-8.
’t Hartje/RMSC – Hoog-Laag Keukens:
8-0. Antoon Krijnen was goed voor
1.111.

Speelronde 11
Autobedrijf Schrauwen – DKM Tools 3:
0-8. De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – BH
Keukens: 8-0. Weer toonde Peter Rijc-
kaert met 0.909 zijn vorm. Hazelaar –
Hazelaar 2: 6-2. Met 1.034 profileerde

Henk van de Leest zich in 29 omlopen
als beste speler. Hoog-Laag Keukens –
De Eekhoorn 4: 4-4. Maikel van Op-
dorp en Toon Voesenek wonnen voor de
bezoekers. DCM/Den Boerenstamppot
– ’t Hartje/RSMC: 4-4.  Met achttien
punten uit 11 wedstrijden gaat Haze-
laar als koploper het nieuwe jaar in, ge-
volgd door De Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl met zeventien- en DKM Tools
met zestien punten.

Peter Rijckaert 1.250. Foto: Ad Smout

Derde divisie driebanden poule 2

Riante voorsprong voor Jorissen 2000/3

Speelronde 9
GS vd IJssel – Jorissen 2000/3: 0-8.
Mario Swink kwam in 31 omlopen tot
0.967, terwijl Peter Kosterman op bord
vier aan 33 beurten voldoende had om

zijn 25 caramboles te maken. Capelle
2/De Terp – Jorissen 2000/4: 6-2. Zo-
wel Henk Weber (1.071) als Karel van
der Bijl (0.892) speelden in 28 pogin-
gen naar winst.

Speelronde 10
’t Valkennest – Capelle 2/De Terp: 6-2.
Stefan Osnabrug redde de eer voor de
gasten. Jorissen 2000/3 – ’s-GBC: 6-2.
Chris Wensveen zette in 31 beurten
0.967 in de boeken, terwijl Marcel
Boot via een serie van acht in omlopen
klaar was. Jorissen 2000/4 – GC v.d.
IJssel: 5-3. Pieter Diender tekende voor
0.909 en Bradley Roeten wist 0.857 te
realiseren.

Speelronde 11
Rietlander – Jorissen 2000/3: 4-4. Chris
Wensveen realiseerde in 25 beurten
1.315. Jorissen 2000/3 gaat nu met
vier punten voorsprong op Rietlander
aan de leiding. Capelle 2/De Terp –
Samonda Die Haghe: 1-7. Henk Weber
kon door remise de eer van de thuisclub
redden. ’s-GBC – Jorissen 2000/4: 6-2. 

Derde divisie driebanden poule 1

Biljartshop Leiden presteert wisselend
In speelronde negen moest Biljartshop
Leiden thuis de eer met 2-6 aan Het
Koetshuys 2 laten. Alleen Richard van
Schie kon zijn partij winnen. Tegen kop-
loper Sportprijzenkampioen werd remi-
se behaald. Hans Hoefnagels en Ben

Duivenvoorde zorgden voor de punten.
De laatste wedstrijd van het jaar tegen
Voorbrood Meubelen/De Hoog bracht
met 6-2 een overwinning op. Met
0.675 bleek Hans Hoefnagels de beste
speler. 

Chris Wensveen

Tweede divisie driebanden poule 2

Polka Print verspeelt kostbare punten
Speelronde 9
Polka Print – Sprundel 3: 4-4. Jean-Paul
de Kraker en Meerten Dallinga zorgden
voor thuiswinst. Pearle Opticiens 2 –
Machielsen Fin. Adv.: 4-4. Robin Claer-
houdt en Cor de Jonge konden een pun-
tje in Sas van Gent houden. Teletronica
– ’t Tapperijke: 6-2. Ad Poppelaars red-
de de eer voor de bezoekers uit Hoe-
ven. De Distel Biljarts 2 – Rechtswinkel
ZuidWest.nl: 2-6. John Brouwers won
zijn partij voor de gastheren.

Speelronde 10
Lynn-Somers – Pearle Opticiens 2: 6-2.
Dion Bergmans liet voor de gasten
1.093 noteren. Polka Print – Stolting Ad-
vocatuur/De Laan: 7-1. Koen Saver
(1.166) was in 30 beurten aan de

meet. Ook Jean-Paul de Kraker reali-
seerde in 33 omlopen een korte partij.
Machielsen Fin. Adv. – De Distel Biljarts
2: 6-2. Jan van den Ouwelant kwam tot
1.166. Sprundel 3 – ’t Tapperijke: 6-2.

Speelronde 11
De Distel Biljarts 2 – Lynn-Somers: 8-0.
’t Tapperijke – Treva: 2-6. Ries Heeren
kon voor de Hoevense thuisclub met zijn
winstpartij erger voorkomen. Pearle Op-
ticiens 2 – Polka Print: 5-3. Dion Berg-
mans en Eddie van Goethem wonnen
voor de gastheren, terwijl Robin Claer-
houdt met remise tegen Meerten Dallin-
ga voor het vijfde punt zorgde. Polka
Print laat hier kostbare punten liggen en
moet de koppositie nu delen met Treva
en Teletronika. 

5e klasse bandstoten district Rotterdam

Gerrit Oldeman toont overmacht
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit Oldeman Schollevaar 14 1.07 9
2. Rinus van Nispen Hoogvliet 10 1.13 9
3. Wim Koedood Hofplein 8 0.97 6
4. Piet Monster Posthoorn 8 0.86 7

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Ton Suijkerbuijk Rietlander 6 0.89 5
6. Marion Gersch Posthoorn 6 0.80 6
7. Cees Visser Hofplein 4 0.80 8
8. Fred Rookhuijzen Buitenzicht 0 0.75 6

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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Het volgende
nummer 

verschijnt
31 januari

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 24 januari

NK rolstoel biljart libre klein

Jean Mailleur zegeviert in Terneuzen
Tijdens een door Rol-
stoel Biljart Zeeuws-
Vlaanderen goed
georganiseerd NK li-
bre klein, heeft Jean
Mailleur de titel ge-
claimd. In de locatie
van PV DOW Bene-
lux in Terneuzen wist
de in België wonen-
de rolstoelbiljarter
vijf van zijn zes te
pelen partijen te win-
nen. Alleen in de
tweede ronde moest
hij Johan Grimon
voor laten gaan. Tot
en met de laatste
ronde bleef het span-
nend. Mailleur, die
al was uitgespeeld, stond dan wel fier
met tien punten op kop maar Rinus
Kriekaard kon zijn twee punten achter-
stand door winst nog overbruggen. Het
kwam echter niet zo ver, Kriekaard ver-
loor zijn laatste partij van Frans van
Buel en moest met een tweede plaats
genoegen nemen. De hoogste serie van
37 werd gemaakt door Johan Grimon.
Murat Gercek was op de tweede speel-
dag niet tijdig aanwezig en is derhalve

niet in het klassement opgenomen.

Eindstand
Naam Woonplaats Pnt Moy HS % car
1. Jean Mailleur Stabroek 10 1.77 11 95.61
2. Rinus Kriekaard Yerseke 8 0.81 7 96.03
3. Rachel Venrooij Schijndel 6 1.10 8 95.83
4. Johan Grimon Waregem 6 5.90 37 86.94
5. Frans van Buel Kerkrade 6 1.74 10 86.45
6. Joost Polak Roosendaal 4 1.50 9 75.00
7. Ivo Smits Vught 2 0.88 6 81.48

Foto: Dirk Acx

Bandstoten klein 1e klasse 20 en 21 januari

Nationale voorronde in Afferden
In gemeenschapshuis Iedershuus aan
Kapelstraat 7a te Afferden begint de na-
tionale voorronde bandstoten klein eer-
ste klasse op zaterdag 20 januari om
11.00 uur. Dat tijdstip geldt ook voor
zondag. Bij gemiddeldes van 3.50 tot
6.00 is de partijlengte honderd caram-
boles. 

Naam Vereniging
1. Theo van de Ven De Oase
2. Riny Weemen De Zwijntjes
3. Sjef Jansen De Treffers
4. Maicol Thiecke 't Ottertje
5. Jan Brueren SSV
6. Philip Dierijck BC Tegelen
7. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke

Libre 4e klasse

Erwin Beekelaar op moyenne 
Nederlands kampioen in Aalten
Bij het NK libre klein
vierde klasse, geor-
ganiseerd door vere-
niging BCA in Aal-
ten, was Erwin Bee-
kelaar de eerste vier
ronden de koploper.
Wel verloor hij in de
derde sessie met 54-
55 van Vincent Steij-
ger. Nadat Beeke-
laar ook in de vijfde
ronde onderuit ging,
nu tegen Hans Kap-
pert, werden Steijger
en John Bos de eer-
ste twee op de rang-
lijst. Bos redde het niet in de voorlaatste
ronde terwijl Steijger en Beekelaar geen
fout maakten. Vincent Steijger met tien
uit zes en 2.22 de lijstaanvoerder. Er-
win Beekelaar volgde met acht punten
en 2.20. In het afsluitende gedeelte trok
Steijger met 49-55 (22) aan het kortste
eind tegen Patrick Kuipers. Beekelaar
profiteerde en versloeg Willem de
Haan na 55-28 en slechts vijftien beur-
ten, de kortste partij van het NK. Erwin
Beekelaar en Vincent Steijger beiden op
tien punten maar het moyenne van Bee-

kelaar bleek dankzij 2.34 iets beter dan
de 2.22 van Steijger. De hoogste serie
ging met 22 treffers naar Willem de
Haan, de winnaar van brons. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Erwin Beekelaar Phoenix 10 2.34 21
2. Vincent Steijger Wormerveerse BV 10 2.22 18
3. Willem de Haan TOG de Halve Maen 8 2.09 22
4. John Bos BCCD 8 1.73 13
5. Patrick Kuipers De Kruiskamp 8 1.67 15
6. Hans Kappert Deventer '83 8 1.66 12
7. André Joosse 't Anker 4 1.41 10
8. Michel de Gelder Amstenrade BC 0 1.39 8

Foto: Johan Jansink

NK tweede klasse libre in Woubrugge
Biljartvereniging Jacobswoude organi-
seert van 26 tot en met 28 januari de
nationale finale tweede klasse libre. 
De partijen met een lengte van 90 ca-
ramboles worden gespeeld in het club-
lokaal aan de Bateweg 78a in Wou-
brugge. 
De aanvang is op vrijdagavond om
19.00 uur. Op zaterdag en zondag be-
gint men om 12.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Martin Sturm Jacobs Mannenmode 3.98
Dennis Eldik Ons Tehuis 3.94
Rob Schram Onder Ons ’67 3.93
Frans Verjans Elsloo BV Onder Ons 3.87
Vincent Postma Noardeinde Workum 3.86
Twan Janssen Jong Geleerd 3.54
Jan Jurriens Voortser BC 3.35
Hennie Beijersbergen van Henegouwen BV De Tas 3.33

Eerste GP Simonis Biljartlakens Artistiek ereklasse

Sander Jonen zegeviert 
bij De Hazelaar in Rosmalen

De GP Simonis Biljartlakens Artistiek
ereklasse is een succes geworden voor
Sander Jonen. De biljarter uit Badhoe-
vedorp werd winnaar in poule B en ver-

sloeg in de kruisfina-
le Erik Vijverberg.
Nationaal kampioen
René Dericks, die in
poule A als eerste
eindigde werd in de
kruisfinale uitgescha-
keld door Mark Jans-
sen. Dericks behaal-
de met 64% wel het
hoogste percentage.
De volgende Grand
Prix is van 19 tot en
met 21 januari bij
biljartcafé Jorissen in
Den Haag.

Eindstand 
Naam Pnt %
1. Sander Jonen 44 64.23
2. Mark Janssen 34 56.30
3. René Dericks 26 64.00
4. Erik Vijverberg 20 62.17
5. Jop de Jong 16 55.57
6. Benny Smits 14 49.08
7. Patrick de Haan 12 49.60
8. Robert van Veenendaal10 52.79
9. René Kuijstermans 8 42.09

10. Eric van Hoorn 6 32.03
11. John de Bruijn 4 32.60
12. Wilfrie Vermeer 2 28.17

Sander Jonen. Foto: Henry Thijssen

René Dericks en Sam van Etten 
Sportman van het jaar
Het lijkt wel of het steeds vaker voor-
komt, dat biljarters in hun regio meedin-
gen naar de titel 'Sportman van het
jaar'. Zo won de jonge Noord-Hollan-
der Sam van Etten de titel "Sportkampi-
oen 2017 Alkmaar", met aandacht in
het Noordhollandsch Dagblad en Alk-
maar Sport.
De reactie van Sam: "Sportkampioen
van het jaar Alkmaar! Ik ben verkozen
tot sportkampioen van het jaar van de
gemeente Alkmaar. Naast kampioenen
in judo en zwemmen werd ik toch ver-
kozen! Een mooie waardering voor een
goed biljartjaar. Bedankt!"
Een stukje zuidelijker was het artistiek
biljarter René Dericks die sportman van
het jaar 2017 werd in Venray. Ook hier
volop media-aandacht, bijvoorbeeld
met o.a. een artikel in Peel en Maas 
Korte reactie van René via Facebook,
in zijn kenmerkende stijl: "Jaja wie
had dat gedacht.....sportman van het
jaar geworden.....mooi dat mijn
kleine sport zo gewaardeerd wordt.....

René Dericks. Foto: Paul Brekelmans

Sam van Etten. Foto: Paul Brekelmans

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

trots op en blij mee.....toedeledokie!"

Beiden van harte gefeliciteerd.
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Bondsraad KNBB in positieve stemming
Nieuwegein – 
Op zaterdag 
9 december vond
de najaarsver-
gadering Bonds-
raad van de KNBB
plaats op het
bondsbureau
KNBB – NDB- SFN.
De Bondsraad be-
staat uit 16 leden
die de leden van
de vier secties
(Snooker, Pool,
Driebanden en
Carambole) van
de KNBB ver-
tegenwoordigen. 

Jaarplan en begroting 2018
Vast onderdeel van de najaarsvergade-
ring zijn het jaarplan en begroting van
de organisatie. De leden van de Bonds-
raad stemden in met het jaarplan en be-
groting 2018. Wel is er voor de door-
belasting van koepelkosten de afspraak
vastgelegd dat de verdeelsystematiek
herzien gaat worden en in juni mogelijk
kan leiden tot bijstelling van het ver-
deelpercentage. 
Het jaarplan 2018 voorziet in de uit-
voering van onderdelen uit het vastge-
legde meerjarenbeleidsplan en projec-
ten waarvan een groot deel op het
bondsbureau uitgevoerd gaat worden.

Afscheid en komst
De Bondsraad nam afscheid van Kees
Wijnbeek als bondsraadslid Drieban-
den. Kees werd bedankt voor zijn ja-
renlange inzet als bondsraadslid en lid
van diverse commissies zoals de com-
missie Donkervoort. Voor zijn verdien-
sten werd hij tot Lid van Verdienste van
de KNBB onderscheiden. Esmé Willems
en Santos Chocron treden toe als
bondsraadsleden driebanden.

Piet Lamberiks nam ook afscheid als
bondsraadslid en werd unaniem verko-
zen tot nieuwe penningmeester van de
KNBB. Robert Bos werd unaniem verko-
zen tot secretaris waarmee het bonds-

bestuur weer voltallig is. Beide kandida-
ten werden op advies van de benoe-
mingscommissie voorgesteld. Het
bondsbestuur bestaat nu uit vier sectie
vertegenwoordigers, voorzitter, secreta-
ris en penningmeester.
Kynthia Orfanidis is toegetreden tot de
benoemingsadvies commissie welke nu
samen met Piet Verhaar en Evert Hulle-
man uit drie personen bestaat.

Vacatures
Door de mutatie van Piet Lamberiks is er
behoefte aan versterking van de Finan-
ciële Advies Commissie welke nu nog
uit één persoon bestaat.

Statuten en tuchtrecht
De Bondsraad heeft ingestemd met de
wijzigingsvoorstellen en aanpassingen
in tuchtbeleid. Hiermee is de opdracht
aan het bondsbestuur meegegeven om
de statuten daarop aan te passen.

Samenwerking KVC en 
KNBB / Convenant
De samenwerking tussen de KNBB ver-
eniging Carambole en KNBB is met een
jaar verlengd. De Bondraad heeft inge-
stemd met de voorgestelde aanpassin-
gen en de toevoeging dat voor de ver-
deelsystematiek koepelkosten in voor-
jaar herzien kan worden. Met deze in-
stemming wordt de dienstverlening van
de KNBB aan de KVC voortgezet.

Kees Wijnbeek (L) werd benoemd tot Lid van Verdienste
Foto: Willem La Riviere

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Jan Brunnekreef Memorial artistiek kozoom.com 27-28 dec
Kersttoernooi driebanden Zundert kozoom.com 27-30 dec
Frans kampioenschap cadetten libre kozoom.com 5-6 jan
Frans kampioenschap cadetten driebanden kozoom.com 6-7 jan
NK ankerkader 71/2 in Rumpt kozoom.com 6-7 jan
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 7-14 jan
International Open Colombia kozoom.com 8-13 jan
KNBB Jumbo Masters driebanden Berlicum kozoom.com 11-14 jan
WK driebanden landenteams Viersen kozoom.com 22-25 feb
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

Finale 3e klasse driebanden groot
Jan Peter Laros kampioen Midden-Brabant
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 14 0.514 5
2. Gerard Snoeren BSV 12 0.444 6
3. Jan Geerlings De Eekhoorn 10 0.413 7
4. Piet Kamp ‘t Vaartje 7 0.391 6

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Mark Pijnenburg VOO 7 0.382 5
6. John van der Sanden BSV 2 0.337 4
7.Stephan van den Heuvel BSV 2 0.310 4
8. Arno van den Hooff Borduurhuis 2 0.330 4

Hoofdklasse driebanden district Delta Zuid-West

André Karelse wint 
bij De Goede Verwachting
Met twee punten voorsprong is André
Karelse bij de Goede Verwachting in
Lewedorp kampioen geworden in de
hoofdklasse driebanden klein van het
district Delta Zuid-West. De gepromo-
veerde Martin van Capelle eindigde als
laatste en wist alleen tegen Wim de Kok
door remise een puntje te bemachtigen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy
1. Andre Karelse De Toekomst 8 0.744
2. Puc Nguyen Kwadendamme 6 0.800
3. Rinus Kramer De Herberg 6 0.731
4. Wim de Kok LBV 5 0.828
5. Martin Sturm Jacobs Mannenmode 4 0.861
6. Martin van Capelle DOS Oosterland 1 0.628

Driebanden groot 3e klasse district Doetinchem

Kampioen Benny Boerstal blijft 
vijf spelers voor van De Veemarkt

Na de openingsronde van de eindstrijd
driebanden groot derde klasse district
Doetinchem waren er vier deelnemers
met twee punten. Op volgorde van mo-
yenne: Leo Meijer, Leo Vermeiren, Hil-
bert de Vries en Benny Boerstal. In De
Veemarkt waren drie van deze vier ook
terug te vinden in de eindstand. Boerstal
klom naar de eerste plaats en hij werd
met twaalf punten en het beste moyenne
van 0.409 kampioen. Benny Boerstal

zorgde samen met
runner-up Leo Ver-
meiren, tien punten
en 0.385, met zes
caramboles voor de
hoogste serie.            
Hilbert de Vries,
evenals Vermeiren
lid van de organise-
rende vereniging
Veemarkt, eindigde
met eveneens tien
punten maar met een
iets lager gemiddel-
de van 0.380 als
derde. Nummer vier
en tevens thuisspeler

Henk Zieverink realiseerde het beste du-
el dankzij 0.645. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Benny Boerstal Martin 12 0.409 6
2. Leo Vermeiren Veemarkt 10 0.385 6
3. Hilbert de Vries Veemarkt 10 0.380 3
4. Henk Zieverink Veemarkt 8 0.391 4
5. Toon Koster Martin 6 0.359 3
6. Leo Meijer Buitenmolen 6 0.327 5
7. Joop Vriezen Veemarkt 3 0.273 5
8. Ap Berendsen Veemarkt 1 0.264 3

Foto: Ingrid van Hemert  

Gewest NON Noord 12-14 januari

Driebanden groot derde klasse in Hattem
Vereniging DOS heeft de touwtjes in
handen van de gewestelijke eindstrijd
NON Noord van de derde klasse drie-
banden groot. In clublokaal De Triangel
aan Veenburgerweg 15 in Hattem gaan
de duels over twintig caramboles en zijn
de moyennes 0.300 tot 0.475. Aan-
vang vrijdag 12 januari om 18.00 uur.
Er wordt op vier matchtafels gespeeld. 

Naam Vereniging Gem
1. Reinier van der Kooi WBC ’68 0.537
2. Eddy Lourenz DBC Sneek 0.534
3. Johan Mansier Oudleusen 0.440
4. Henk van der Laan Biljartschool DvdV 0.432
5. Arli Sanwikrama Midwolda '79 0.417
6. Maarten Nentjes HGL 0.386
7. Wim Bril D’oale Delle 0.385
8. Bert Kregmeier D’oale Delle 0.319
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
December 2017

Beste biljartvrienden, 

Bij deze wil ik een ieder een heel mooi,
gezond en sportief 2018 toewensen. 
In een onlangs verschenen rapport staat
dat de KNBB eigenlijk kortere commu-
nicatielijnen zou moeten hebben en
daar ben ik het roerend mee eens. Om
een goede en degelijke communicatie
te bevorderen is het vooral wenselijk om
de communicatielijnen vanuit ons be-
stuur naar de leden zo kort als mogelijk
te houden. Uit het rapport blijkt dat be-
langrijke communicatie vaak ergens
onderweg blijft hangen dus dienen wij
daar verandering in aan te brengen. 
Zoals eerder aangegeven ben ik een
groot voorstander van het op korte ter-
mijn inrichten van provinciale wedstrijd-
commissies die bestaan uit deskundigen
uit de districten in de betreffende pro-
vincie. De provincie Brabant heeft op
deze wijze al een dergelijke commissie
ingesteld en vanuit dat orgaan een
open kampioenschap georganiseerd.
Zoals vorige keer gemeld gaat deze
commissie dit in het voorjaar van 2018
weer doen. Eigenlijk zou dit in meerde-
re provincies opvolging moeten heb-
ben; ik denk dat wij dan een flinke stap
voorwaarts zetten. Veel districten kam-
pen ook met een tekort aan vrijwilligers,
dit is niet alleen een probleem van onze
districten maar een landelijk probleem
want ook andere sportbonden zoals de
KNVB en de KNLTB (tennis) kennen dit
fenomeen. Wij dienen ook hierop te
anticiperen met een structuur waarin de
districten meer samen gaan werken. De
synergie wordt hier mee bevorderd en
dat zal zijn vruchten afwerpen, daar
ben ik van overtuigd. 
Kampioenschappen en competities kun-
nen op postcode georganiseerd wor-
den en zo kan men toewerken naar een
provinciaal kampioenschap. Het is van
groot belang dat dan ook iedere biljar-
ter (lid of geen lid van de KNBB) hier-
voor in kan schrijven. De huidige situa-
tie toont aan dat er al veel districten zijn
die over hun grenzen moeten kijken om
nog spannende voorronden en finales
te kunnen organiseren en op deze wijze
los je dit probleem op twee manieren
op. Door meer participatie in een pro-
vinciale commissie krijg je meer biljar-
ters aan de tafel en tevens zet je de deur
open voor alle biljarters. Dus hoe je het
ook went of keert, zal dit meer deelne-

mers tot resultaat hebben. Laten die
districten die de luxe hebben alles nog
op zichzelf te kunnen organiseren nu
niet gaan zeggen “voor ons hoeft dit
nog niet” maar bedenk dat voor die
districten deze structuur ook positief zal
werken. Ik hoop dat wij tijdens de eerst-
komende ALV hier een discussie over
kunnen voeren en zo kunnen komen tot
het inrichten hiervan.  Waar het om
gaat is de vrouw of de man aan de ta-
fel, hoe beleven zij hun sport of spel en
daar dienen wij ons beleid op aan te
passen; tijden veranderen en daar die-
nen wij op in te spelen. De term “zo
doen wij dit al heel lang” gaat helaas
niet op. Bedrijven en bonden die zich
niet aanpassen aan de veranderende
samenleving zullen op termijn het lood-
je leggen.   
Wat mij enorm pleziert is het feit dat er
topbiljarters zijn die er ook alles aan
doen om de biljartsport te promoten.
Het is dus absoluut niet zo dat deze bil-
jarters met het hoofd in de wolken lopen
maar hun steentje ook bijdragen om on-
ze mooie sport te promoten en nieuw
elan te geven. Ik weet dat veel biljarters
smullen van het YouTube kanaal van
Gert-Jan Veldhuizen, ik kijk hier ook
vaak en graag naar. Daarom ben ik er-
van overtuigd dat wij allen “ieder op
zijn eigen wijze” een bijdrage kunnen
leveren om onze sport te zekeren voor
de toekomst. Met “wij allen” bedoel ik
ook de bestuurders en spelers van onze
collega-bonden want ook voor deze
spelers zou het een toegevoegde
waarde zijn als wij meer met elkaar sa-
men gaan werken. 
U zult ongetwijfeld zeggen: dat heeft
Jaap al eens eerder aangekaart, en dat
klopt maar bij deze dan nog maar eens
want ik merk dat er al heel wat districten
zijn die hier nu meer voor openstaan
dan twee jaar geleden. 
Ook heb ik gelezen dat er gezegd
wordt “dit is hap-snap beleid”. Welnu,
ik kan u verzekeren dat dit plan al 8
jaar bestaat maar helaas nog nooit
goed van de grond is gekomen. Het is
mens eigen om alles bij het oude te la-
ten en liever niet teveel veranderingen
mee te hoeven maken. Met het nieuwe
jaar in zicht hoop ik dat wij wel bereid
zijn om te veranderen en zo inspelen op
de huidige samenleving.

Met vriendelijke groet en graag tot
ziens in 2018, 
Jaap Labrujere

Alweer sinds 2004 sluiten drie DJ’s zich
in de dagen voor Kerstmis zes dagen op
in een glazen huis om, onder de wat min-
der Nederlandse naam Serious Request,
geld in te zamelen voor projecten van het
Rode Kruis. Geweldig initiatief. Sinds
2007 op wisselende locaties. Terwijl ik dit
schrijf in Apeldoorn. Nederland leeft
mee, Nederland zamelt in. De nagelactie
van Tijn vorig jaar is niemand vergeten.
Wat dat betreft is het heel goed moment
in het jaar. We kijken allemaal uit naar de
dagen rond Kerst, Oud en Nieuw. Einde-
lijk tijd voor ontspanning, vrienden en fa-
milie. Vooruitkijken naar het jaar wat voor
ons ligt, en, belangrijk, ook terugkijken
naar wat het bijna afgelopen jaar ons
heeft gebracht. En niet alleen wat het ons
heeft gebracht, maar ook hoe we er op
terugkijken. Hoe we het beoordelen.
Dat terugkijken is misschien ook wel de
kern van het jaarlijkse Sportgala. Wie
was er goed, wie was er het beste? Maar
eigenlijk, wat sprak ons het meeste aan.
Lastig genoeg. Want hoe kun je nu biljar-
ten, darten en skateboarden met elkaar
vergelijken qua prestatie? Dat moeten we
dan eigenlijk ook maar niet doen. Het
wordt al een stuk makkelijker als we kij-
ken wat ons bindt. In dit geval de geza-
menlijke huisvesting van 3 bonden. Dat
haalt misschien niet gelijk de sportpagi-
na’s, maar het is voor de versterking van
de basis, voor de uitstraling, van groot be-
lang. Samenwerken met resultaat, dat is
waar het in de sport ook om gaat.
Lef tonen is er misschien ook wel een. Met
enkele andere vooraanstaande bonden
in de kopgroep stappen van het doping-
project, wat voor ons zichtbaar werd in
‘Samen voor een schone afstoot’. Veel
waardering, goed resultaat. De aanloop
naar de Olympische winterspelen, met
Russische uitsluiting, bevestigt maar weer
eens het belang van een schone sport. In
die zin helpt een schone sport mee aan
de uitstraling en de aantrekkingskracht
voor een volgende generatie talentvolle
spelers. 2017 liet zien dat we talent heb-
ben, dat er nieuwe spelers zich gaan

aandienen en
dat investeren in
een trainingspro-
gramma voor
jonge talenten
loont. Het zijn
voor je gevoel
soms kleine stap-
jes, te kleine stap-
jes. Het lijkt mis-
schien niet altijd
direct zichtbaar. De werkelijkheid is an-
ders. De Mosconi Cup en de Champion
of Champions waren live te volgen op
Ziggo. Er is een grote groei te zien op de
social media, zoals Facebook, You Tube
en Twitter. De nieuwe webplatforms voor
de vier secties. Nooit af, steeds volop in
ontwikkeling. Nieuwe mogelijkheden
worden onderzocht, kansen worden in-
geschat. Dat moet ook Erik van de Weerd
uit Baarn hebben gedacht. Serious Re-
quest. Een serieus verzoek. Dat verzoek
nam Erik letterlijk, persoonlijk en heel se-
rieus. Geheel op eigen initiatief startte hij
een biljartmarathon om geld in te zame-
len voor dat goede doel. Belangeloos en
vol overtuiging. De publiciteit zoekend
niet voor eigen gewin, maar om zijn bij-
drage te leveren aan weer een succesvol
jaar van deze actie. De biljartsport als
middel om een ander, heel groot doel ver-
der te helpen. Dat is de kracht van sport,
in dit geval de kracht van ‘maar’ één spe-
ler. Een speler die op zijn manier de bil-
jartsport promoot en laat zien dat we
springlevend zijn en ook sociaal-maat-
schappelijk opzicht een betekenisvolle po-
sitie in de samenleving hebben. Voor de
KNBB genoeg reden om bij de afsluiting
van de marathon klaar te staan met een
cheque om de opbrengst voor Serious Re-
quest en daarmee het door Erik behaalde
resultaat verder te verhogen. Hulde Erik
voor je initiatief, hulde voor de wijze hoe
je de biljartsport hebt ingezet voor zo’n
goed doel. Mooier kan je op bijna 2017
niet terugkijken.
Ik wens allen een prachtig, gezond en
sportief voortvarend 2018!
Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Serieus verzoek

Enkele hoogte- en dieptepunten december 2017
- René Dericks Sportman van het Jaar Venray, Sam van Etten Sportkampioen
Alkmaar 2017.

- Team Europe met Nick van den Berg wint dik van Team USA, en pakt leiding in
Mosconi Cup. Alles live op Ziggo Sport!

- Kort na de Mosconi Cup euforie geeft Nick van den Berg aan te zullen stoppen als
full prof; hij begint opleiding tot croupier.

- Begin gemaakt met groot project door Alex ter Weele: de complete Nederlandse
biljarthistorie op Wikipedia!

- Er komt weer een Open Provinciaal Kampioenschap driebanden klein in Noord-
Brabant; inschrijving is open tot 1 maart 2018.

- Er is weer een flink aantal nieuwe Biljartinstructeurs A1 Cursusleider. Lion de Leeuw
kijkt tevreden terug.

- Erik van de Weerd haalt met Biljartmarathon veel geld op voor Serious Request;
KNBB verdubbelt streefbedrag.

- Overeenkomt voor 5 jaar tussen UMB en Kozoom: hogere prijzengelden drieban-
den, nieuwe events, aandacht voor jeugd.

- Dopingproject “Schone Afstoot” succesvol afgerond met toesturen informatie &
krijtjes naar doelgroep: teamleiders + spelers hoge niveaus.

- Jasper Zwier, 25 jaar oud en 25 jaar lid van KNBB, krijgt erkenning van KNBB
Sectie Twente + speciaal Bondsnummer. 

- NK Pool 2017 in Thurston wederom een succes, met spanende strijd om EK-tickets.

WIJ WENSEN ALLE BILJARTERS EEN GOED, GEZOND EN SPORTIEF 2018!
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Marcel Hopmans blijft pieken in derde divisie driebanden poule 3

’s Lands Welvaren/AVH/VSS 2 
neemt voorschot op tweede divisie
Speelronde 9
De Distel Biljarts 4/TMG Biljart Promo-
tie Team – Veilingzicht: 6-2. Winstpartij-
en waren er bij de thuisclub voor Tony
de Greef, Rudi Verelst en Wilfred Buij-
zen. The Friends/Ad’s Catering – Bott-
les/Docksite: 8-0. ’s Lands Welvaren 2/
AVH/VSS – De Distel Biljarts 7: 8-0.
Marcel Hopmans (1.470) wist de show
te stelen en speelde in zeventien beurten
naar winst. Vic Herreweghe had maar
21 omlopen nodig en Rudy Persyn
won in 27 pogingen. ’t Bierwinkeltje –
’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS: 4-4.
Cees Wissel en Fons Baart wonnen
voor de gastheren. ’t Tapperijke 2 –
Sprundel 4: 4-4. Johan van Ginneken
en René Dam konden hun partijpunten
in Hoeven houden.

Speelronde 10
’t Tapperijke 2 – ’s Lands Welvaren
2/AVH/VSS: 0-8. Tom Persyn was in
27 beurten aan de streep, terwijl Vic
Herreweghe nog sneller was, hij ver-
bruikte maar 18 pogingen om tot
1.388 te komen. Bottles/Dockside – De
Stene Brug: 6-2. Rinus Pankow redde
de eer voor de bezoekers. De Distel Bil-
jarts 7 – The Friends/Ad’s Catering:

2-6. John Snelders hield zijn partijpun-
ten in Roosendaal. De Distel Biljarts 3 –
’t Bierwinkeltje: 8-0. ’s Lands Welvaren
3/AVH/VSS – De Distel Biljarts 4/
TMG Biljartpromotie Team: 2-6. Rudi
Verhelst was de ster van de avond en
zette 0.925 in de boeken. 

Speelronde 11
De Distel Biljarts 4/TMG Biljartpromotie
Team – De Distel biljarts 3: 2-6. Wilfred
Buijzen behaalde winst in 32 beurten.
’t Bierwinkeltje – Bottles/Docksite: 0-8.
The Friends/Ad’s Catering – ’t Tapperij-
ke 2: 8-0. Frans Gosens maakte in 32
omlopen uit. De Stene Brug – De Distel
Biljarts 7: 8-0. Rob van Linden had aan
24 pogingen voldoende om tot 1.041
te komen. Veilingzicht – ’s Lands Welva-
ren/AVH/VSS 3: 6-2. Alleen Frans de
Kock kon een partij winnen voor de be-
zoekers uit Kwadendamme. ’s Lands
Welvaren/AVH/VSS 2 – Sprundel 4:
6-2. Rudy Persyn maakte in 29 en Jan
Staff in 23 beurten uit. ’s Lands Welva-
ren/AVH/VSS 2 staat nu met zes pun-
ten voorsprong op De Distel Biljarts 4/
TMG Biljartpromotie Team en Sprundel
4 aan de leiding.

27 en 28 januari in Goirle

Nationale voorwedstrijden 
eerste klasse bandstoten
In Biljartcentrum Goirle aan de Klooster-
straat 30 in Goirle worden op 27 en
28 januari nationale voorwedstrijden in
de eerste klasse bandstoten groot
gespeeld. De partijen met een lengte
van 100 caramboles beginnen zowel
op zaterdag als op zondag om 11.00
uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging
Peter de Bree Kwadendamme
Seppo Ehlen Maarland
Wiel van Gemert The City Dibo
Patrick Janssen Wilhelmina
Adrie Pols BC Goirle
Ton Rovers Wapen van Liempde
Robert van Stevendaal Den Ouden Arend

Kader poule 2

HWA Hotel van Krimpen 
voert klassement aan
Speelronde 10
HWA Verhaar – SVW/De Ponderosa: 3-
5. Pieter van der Veen tekende voor de
kortste partij van negen beurten. De
Ram – De Hoog-Van der Wilt: 4-4. Adrie
Pols (38.00) was in vijf omlopen aan de
meet. ’s Lands Welvaren –       Honky
Tonk: 7-1. Jaap Cijsouw realiseerde in
zes pogingen het hoogste gemiddelde
van 18.33. HWA Hotel van Krimpen –
Posthoorn/RBS: 4-4. ’s Lands Welvaren
2 – HWA Alblasserdam: 4-4. Erik van
de Leur presteerde in vijf beurten  met
een gemiddelde van 28.00 het beste.

Speelronde 11
Posthoorn/RBS 2 – ’s Lands Welvaren:

2-6. De beste partij werd gespeeld door
Danny Walhout met een gemiddelde
van 24.00. Honky Tonk – ’s Lands Wel-
varen 2: 6-2. Alleen Puc Nguyen kon
voor de bezoekers partijwinst boeken.
HWA Alblasserdam – De Ram: 4-4. Wil-
bert van Dijke was in acht omlopen het
snelst uit en liet 27.50 noteren. De
Hoog/Van der Wilt – HWA Verhaar/
BKS:  6-2. Richard van Luijk kon de eer
van de bezoekers redden. SVW/De
Ponderosa – HWA/Hotel van Krimpen:
4-4. Zowel Dimitri Katsis als Jan van
Krimpen kwamen in zes omlopen tot
partijwinst. Met twee punten voorsprong
op Posthoorn/RBS voert HWA Hotel van
Krimpen het klassement aan.

Vierde divisie driebanden poule 2

Ladies First sluit de gelederen
Speelronde 9
Pool and Billjards Delft – Jorissen
2000/6: 4-4. Capelle 7 – Slagerij Lan-
der: 7-1. Roy van Stralen behaalde zijn
twintig caramboles in 32 beurten. La-
dies First – De Maasstad: 0-8. Jorissen
2000/5 – Biljartschool Holland: 8-0.
Hans Donders speelde op bord vier in
33 omlopen de kortste partij. Rietlander
2 – Capelle 69: 4-4. Andre van der
Hart en Joop de Does wonnen voor de
bezoekers.

Speelronde 10
Maasstad - Pool and Billjards Delft: 0-8.
Jorissen 2000/6 – TOVV 5: 4-4. Char-
les Disma en Henk Pouw hielden hun
partijpunten in Den Haag. Rietlander 2
– Jorissen 2000/5: 6-2. Erik Dekker kon
de gasten van de nul afhouden. Cafe-
depijp.nl 3 – Capelle 7: 0-8. Marco van
der Hout bleek in 33 beurten met 0.757
de beste speler. Biljartschool Holland –
Ladies First: 5-3. Gerrie Geelen blinkt
regelmatig uit, in 18 beurten reikte ze
nu tot 1.388. Capelle 69 – Slagerij Lan-
der: 4-4. Sandor Mahn won in 26 po-
gingen.

Speelronde 11
Jorissen 2000/5 – Capelle 69: 6-2.

Ferry van der Veen (23 beurten) was de
koning te rijk met zijn 0.869. Capelle 7
– Jorissen 2000/6: 4-4. Kees van der
Stel speelde in 31 omlopen de snelste
partij. Ladies First – Rietlander 2: 0-8.
Ladies First sluit na elf gespeelde wed-
strijden de ranglijst met zeven punten.
TOVV 5 – De Maasstad: 8-0.

Gerrie Geelen 1.388.
Foto: Paul Brekelmans

Driebanden-klein hoofdklasse gewest West-Nederland Noord

Robin Bastiaan kampioen 
in Biljartcentrum Oegstgeest 
In het weekend van
15, 16 en 17 de-
cember vond in het
Biljartcentrum Oegst-
geest een mooie
strijd plaats tussen
de sterkste drieban-
denspelers uit de
districten van het ge-
west West-Neder-
land afdeling
Noord. De smaak-
maker van de eerste
dag was Robin Basti-
aan met winstpartij-
en van 1,121 en
1,290 waarmee hij
als enige ongeschon-
den bleef. Op zater-
dag volgde een ech-
te veldslag, met weer
verschillende partij-
en boven de 1,000
en series van negen
door Kolenbrander
en De Rooij. 
Vooral de partij tus-
sen Robin Bastiaan en Nico Groot werd
een thriller. Na 39-30 achterstand wist
Groot toch nog te winnen en bleef de
strijd om het kampioenschap open.
Hierna leed Groot echter verlies, terwijl
ook andere kanshebbers zich lieten ver-
rassen. Nadat de kruitdamp was opge-
trokken bleven er nog drie kanshebbers
op de titel over. Bastiaan met acht, ge-
volgd door Wim den Heijer met zeven
en Wim van Westrop met zes punten. 
Op de laatste speeldag kon Van West-
rop Bastiaan niet van de winst afhouden
maar door winst op René de Rooij vero-
verde hij wel het brons. Wim Kolen-
brander speelde deze dag twee winst-
partijen, passeerde Den Heijer en West-
rop en eindigde op de tweede plaats.
Bastiaan liet niets aan het toeval over en
won eerst overtuigend van Westrop in
34 beurten. Door het verlies van Den
Heijer was hij nu al kampioen en restte
de finalepartij om nog een promotie-

moyenne te behouden. Helaas lukte dit
net niet doch met 40-36 in 50 beurten
rondde hij deze finale succesvol af. In
het bargedeelte werd namens het ge-
west en de vereniging de huldiging tot
Gewestelijk Kampioen gedaan door
Ben Duivenvoorde in zijn dubbelfunctie
als voorzitter/speler. 
Robin Bastiaan gaat naar de nationale
finale die van 2 tot en met 4 februari in
Westerhaar wordt gehouden.
Verslag: Ben Duivenvoorde

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Robin Bastiaan Waterland 12 0.985 6
2. Johan Kolenbrander NHD 9 0.756 9
3. Wim van Westrop De Jonge Prins 8 0.773 6
4. Wim den Heijer BCO 7 0.746 11
5. Nico Groot Het Witte Huis 6 0.770 9
6. Gerard Lenting BIOS 5 0.750 6
7. René de Rooij Sportrust 5 0.702 9
8. Ben Duivenvoorde B.C.O. 4 0.711 6

Voorzitter Ben Duivenvoorde feliciteert kampioen 
Robin Bastiaan

1e klasse driebanden klein gewest Zuid 1

Michel Goossens naar NK
Tijdens de gewestelijke finale eerste
klasse driebanden klein van het gewest
Zuid-Nederland afdeling 1 in Sint Wil-
lebrord is Michel Goossens kampioen
geworden. De biljarter van SVW uit
Bergen op Zoom won vijf partijen en
speelde er een gelijk. Hiermee dwong
hij plaatsing af voor de nationale finale,
die van 12 tot en met 14 januari in Al-
mere wordt gespeeld. Christ de Ruijter
uit Sprang-Capelle maakte de hoogste
serie van acht.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Michel Goossens SVW 11 0.629 6
2. Henk Schneijderberg Michielsen 10 0.728 6
3. Christ de Ruijter HMS 8 0.679 8
4. Cees Arnouts KOT Zundert 8 0.641 5
5. Oscar van Beek ZBGG 8 0.551 4

6. Marco Kooiman Treva 6 0.565 6
7. Piet Scheffer WBV 5 0.606 6
8. Johan Huigh ABC 0 0.462 6

Michel Goossens
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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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Gratis toegang op donderdag, vrijdag en zaterdag
Evenals voorgaande jaren zijn De KNBB Jumbo Masters op donderdag, vrijdag
en zaterdag gratis toegankelijk. Op deze dagen kunnen bezoekers alle wed-
strijden geheel gratis vanaf de tribune volgen. Voor de finaledag op zondag is
de toegangsprijs bepaald op 10 euro per persoon. Kaarten hiervoor zijn in de
voorverkoop te verkrijgen in de showroom van Eureka Biljarts in Berlicum of via
e-mail: duoprint@planet.nl. De logeplaatsen zijn tegen betaling van 25 euro al-
leen nog in beperkte mate te reserveren voor donderdag en vrijdag. Voor za-
terdag en zondag zijn deze uitverkocht.

Prijzengeld
Het prijzengeld bedraagt exclusief de premies

voor series € 15.900.-
1e prijs € 3.000,00
2e prijs € 2.000,00
3e en 4e prijs € 1.250,00
5e t/m 8e prijs € 850,00
9e t/m 12e prijs € 700,00
13e t/m 16e prijs € 550,00

Voorwoord burgermeester
Van 11 tot en met 14 januari 2018
ontvangen we voor de derde keer
op een rij de top van de biljartsport
in Den Durpsherd in Berlicum. Tij-
dens de Jumbo Masters 2018 strij-
den zij om de titel Nederlands kam-
pioen driebanden. 
Bij driebanden zoek je ruimte tussen de
banden, voordat de bal een tweede
speelbal raakt. In 2017 heeft onze ge-
meente als missie: Sint-Michielsgestel
geeft ruimte. Zo willen we ruimte geven
aan inwoners met initiatieven. We gaan
van regisseren naar faciliteren, van den-
ken en doen vóór inwoners, naar denken
en doen mét inwoners. We werken van
buiten naar binnen en geven daar alle
ruimte voor. De deelnemers zoeken dit
weekend ook ruimte, maar dan tussen de

banden en ik gun een ieder van jullie de eerste prijs. 
We geven ruimte aan de komst van alle deelnemers en toeschouwers die naar
Berlicum afreizen voor het Nederlands Kampioenschap. Maar zonder de orga-
nisatie en de vrijwilligers was dit niet mogelijk. Dat waarderen we enorm. Wees
welkom en geniet van de ruimte en de gastvrijheid in onze gemeente, niet alleen
dit weekend, maar het hele jaar door. 

Burgemeester van Sint-Michielsgestel
Mr. J.C.M. Pommer

Voorwoord Masters 2018
Het biljartseizoen 2017-2018 is in-
middels alweer halverwege. In de
Buffalo League driebanden ging de
“wintertitel” naar Den Haag, maar dan
hebben we het over het kampioenschap
voor teams. Traditioneel wordt er elk
jaar in januari ook gestreden om het in-
dividueel Nederlands kampioenschap
driebanden dat dit jaar de KNBB Jumbo
Masters 2018 als naam mee heeft ge-
kregen. Een klinkende naam voor een
geweldig evenement in een sfeervolle
biljarttempel, want zo mogen we soci-
aal cultureel centrum Den Durpsherd in
Berlicum zonder meer noemen. 
Voor de vijfde maal achter elkaar en
voor de derde maal in Den Durpsherd,
staat Stichting Biljart Evenementen
Nederland garant voor de organisatie
van de KNBB Jumbo Masters 2018. Ad
Smout en Harry Mathijssen hebben de
afgelopen jaren bewezen dat hun en-
thousiasme voor de biljartsport bij-
draagt aan de verdere ontplooiing van
dit evenement, dat de afgelopen jaren
vele biljartliefhebbers uit den lande rich-
ting Berlicum heeft getrokken. Met de
bekende Brabantse gastvrijheid van het
team van Den Durpsherd, waar vele vrij-
willigers weer hun beste beentje voor
zullen zetten, kan het niet anders dat
ons van donderdag 11 t/m zondag 14
januari 2018 weer een prachtig biljart-
feest staat te wachten.
Het programma is ten opzichte van
voorgaande edities een beetje aange-
past, waarbij het zwaartepunt op zater-
dag en zondag is komen te liggen. Ho-
pelijk biedt dit nog meer mensen de ge-
legenheid om tijdens de KNBB Masters
2018 in Berlicum aanwezig te zijn.
Met betrekking tot het deelnemersveld
wisten 13 deelnemers die ook in 2017
acte de presence gaven zich weer te
plaatsen. Ten opzichte van de laatste
editie verwelkomen we Sander Jonen
en Harrie van de Ven weer, die in het
verleden beiden al vaker tot de deelne-

mers behoorden. Nieuw in het deelne-
mersveld is debutant Raymund Swertz,
die voor het eerst in zijn carrière een
gooi gaat doen naar een nationale titel
in het driebanden. Ongetwijfeld zal
Dick Jaspers, in 2017 winnend finalist
tegen Glenn Hofman, flinke concurren-
tie krijgen op jacht naar een nieuwe na-
tionale titel. 
Namens de KNBB sectie Driebanden
wens ik alle deelnemers, arbiters en or-
ganisatie heel veel succes en het publiek
heel veel kijkplezier. Vanaf deze plaats
wil ik alvast iedereen bedanken voor
haar/zijn medewerking die er toe zal
bijdragen dat er ook over de KNBB Jum-
bo Masters 2018 nog lang zal worden
nagepraat. Een speciaal woord van
dank wil ik richten aan wedstrijdleider
Henny Wezenbeek die na deze editie
zal stoppen als bestuurder van de sectie
Driebanden.  Ik hoop u allen tijdens de-
ze dagen in Den Durpsherd te mogen
begroeten en mocht u een dagje verhin-
derd zijn dan is, zoals ieder jaar, alles
ook weer te volgen via Kozoom.

Paul Brekelmans, waarnemend 
voorzitter KNBB Sectie Driebanden

Vooruitblik Henny Wezenbeek 
op Masters 2018

Het meest aansprekende biljartevene-
ment voor Nederlandse driebanden
spelers zijn de “Masters”. Dit evene-
ment had in het verleden zeer aanspre-
kende winnaars, Weijenburg (2x), Burg-
man (4x), Van Kuyk (1x), Arnouts (1x),
De Bruijn (2x), Van Erp (1x) en Jaspers
zelfs 17 keer. Gaat het Jaspers lukken
om zijn titel van vorig jaar te prolonge-
ren?

Deze “KNBB Jumbo Masters Drieban-
den” is voor de derde keer in Berlicum.
Voor mij betekent dit de 15e keer dat ik
betrokken ben bij dit mooie evenement.
Wij staan aan de vooravond van de
“Masters Driebanden” in de mooie the-
aterzaal van Cultureel Centrum “Den
Durpsherd” in Berlicum. Waar ik we-
derom met veel plezier en inzet de wed-
strijdleiding zal verzorgen. Deze
Masters zijn tevens mijn laatste bijdrage
als wedstrijdleider van de sectie Drie-
banden. Na vele jaren met plezier mij
te hebben ingezet voor de sectie drie-
banden, zal ik met weemoed terug kij-
ken op een geweldige periode. Waar
ik langs deze weg alle spelers, organi-
saties en KOZOOM wil bedanken voor
de samenwerking die ik als zeer prettig
heb ervaren. En niet te vergeten mijn
(oud) bestuursleden van de sectie Drie-
banden en de KNBB.

Voor deze KNBB Jumbo Masters Drie-
banden 2018 zijn de eerste zestien spe-
lers geplaatst van het eindklassement
van de Grand-Prix toernooien in 2017.
Dit eindklassement is tot stand gekomen
door de resultaten van vier gespeelde
Grand-Prix toernooien 2017. Deze
Grand-Prix toernooien werden georga-
niseerd door: Sportfoyer De Hazelaar,
Rosmalen, “t Oogh van Vlaerdingh”,
Vlaardingen, Biljartcafé Jorissen, Den
Haag en Snookercentrum De Terp, Ca-
pelle a/d IJssel.
Waarbij de Grand-Prix in Den Haag
scherprechter was voor spelers die zich
op de valreep alsnog wisten te plaatsen
of zich een hogere ranking verschaften.
M.n. door hun goede resultaat wisten
Barry van Beers en Raymund Swertz
zich op de valreep te plaatsen voor de-
ze Masters.
De nummers 1 t/m 4 eindklassement

zijn als poule-hoofd in poule A t/m D
geplaatst. De nummers 5 t/m 8 als
tweede, de nummers 9 t/m 12 als der-
de en de nummers 13 t/m 16 als vierde
in deze poules ingeloot.
In elke poule wordt een halve competitie
gespeeld over 40 caramboles met ge-
lijkmakende beurt.
Nummers 1 tegen nummers 3, nummers
2 tegen nummers 4, vervolgens win-
naars tegen winnaars, verliezers tegen
verliezers, daarna de resterende partij-
en.
Na de poulewedstrijden wordt de stand
opgemaakt in volgorde: matchpunten,
algemeen moyenne en hoogste serie.
Een winstpartij levert twee wedstrijd-
punten (m.p.) op, een verliespartij levert
nul wedstrijdpunten (m.p.) op, een remi-
separtij levert beide spelers één wed-
strijdpunt (m.p.) op.
De nummers één van de poules plaat-
sen zich voor de kwart finales, en wor-
den als 1 t/m 4 geklasseerd op grond
van de hiervoor vermelde volgorde. De
nummers twee van de poules plaatsen
zich voor de kwart finales en worden
als 5 t/m 8 geklasseerd op grond van
de hiervoor vermelde volgorde.
De speler als nummer 1 geklasseerd
speelt tegen nummer 8, nummer 4 te-
gen nummer 5, nummer 2 tegen num-
mer 7, nummer 3 tegen nummer 6.
De kwartfinales, de halve finales en de
finale worden gespeeld op basis van
het knock-out systeem. De kwartfinales,
de halve finales en de finale hebben
een partijlengte van 40 caramboles met
gelijkmakende beurt.
Indien in de knock-out remise gespeeld
wordt, dan wordt de winnaar bepaald
door middel van penalty’s.
De speler die is begonnen gaat van ac-
quit, met dezelfde bal als tijdens de
wedstrijd, om een zo hoog mogelijke
serie te behalen. Nadat deze speler ge-
mist heeft gaat de andere speler van ac-
quit om een zo hoog mogelijke serie te
behalen. Indien geen winnaar aange-
wezen kan worden herhaalt het proces
zich in dezelfde volgorde totdat wel een
winnaar kan worden aangewezen.
De tijdens de penalty’s gescoorde ca-
rambole(s) worden voor de berekening
van het moyenne buiten beschouwing
gelaten. 
Tijdens KNBB Jumbo Masters Drieban-
den 2018 wordt er gespeeld met tijd-
klok. De tijdklok loopt van 40 naar 0 se-
conden. Elke speler heeft maximaal 40
seconden per poging. Indien niet
binnen 40 seconden wordt afgestoten,
plaatst de arbiter de ballen op het ac-
quit waarna de andere speler aan de
beurt is. Elke speler heeft per wedstrijd
recht op maximaal drie time-outs van
40 seconden.
Ik wens de organisatie B.E.N. de spe-
lers, arbiters en schrijvers veel succes tij-
dens deze KNBB Jumbo Masters Drie-
banden 2018. Het publiek, supporters
en verdere belangstellenden wens ik
heel veel biljartplezier in Cultureel
Centrum “Het Durpsherd” in Berlicum.

Wedstrijdleider, Henny Wezenbeek

mailto:duoprint@planet.nl


poule nr. speler 1 wed. speler 2 tijd car. bil.

A M1 D. Jaspers (Dick) A1 B.A.F. van Beers (Barry) 13.00 uur 40 1
A M2 M. van der Spoel (Martien) A2 T. Klompenhouwer (Therese) 13.00 uur 40 2
B M3 J.P.C.G.M. de Bruijn (J-P) B1 R. Uijtdewillegen (Roland) 15.00 uur 40 1
B M4 D. Christiani (Dave) B2 H.H.J. van de Ven (Harrie) 15.00 uur 40 2
C M5 F. van Schaik (Frans) C1 J. Jorissen (Jeffrey) 18.30 uur 40 1
C M6 R.J. Burgman (Raimond) C2 H.W.A. Wilkowski (Huub) 18.30 uur 40 2
D M7 G. Hofman (Glenn) D1 R.F.P.A. Swertz (Raymund) 20.30 uur 40 1
D M8 J.L.M. van Erp (Jean) D2 S. Jonen (Sander) 20.30 uur 40 2
B M9 Winnaar B1 B3 Winnaar B2 13.00 uur 40
B M10 Verliezer B1 B4 Verliezer B2 13.00 uur 40
C M11 Winnaar C1 C3 Winnaar C2 15.00 uur 40
C M12 Verliezer C1 C4 Verliezer C2 15.00 uur 40
D M13 Winnaar D1 D3 Winnaar D2 18.30 uur 40
D M14 Verliezer D1 D4 Verliezer D2 18.30 uur 40
A M15 Winnaar A1 A3 Winnaar A2 20.30 uur 40
A M16 Verliezer A1 A4 Verliezer A2 20.30 uur 40
C M17 Winnaar C1 C5 Verliezer C2 11.00 uur 40
C M18 Winnaar C2 C6 Verliezer C1 11.00 uur 40
D M19 Winnaar D1 D5 Verliezer D2 13.00 uur 40
D M20 Winnaar D2 D6 Verliezer D1 13.00 uur 40
A M21 Winnaar A1 A5 Verliezer A2 15.00 uur 40
A M22 Winnaar A2 A6 Verliezer A1 15.00 uur 40
B M23 Winnaar B1 B5 Verliezer B2 17.00 uur 40
B M24 Winnaar B2 B6 Verliezer B1 17.00 uur 40

1/4 fin M25 Nummer 1 kf1 Nummer 8 19.30 uur 40
1/4 fin M26 Nummer 4 kf2 Nummer 5 19.30 uur 40
1/4 fin M27 Nummer 3 kf3 Nummer 6 21.00 uur 40
1/4 fin M28 Nummer 2 kf4 Nummer 7 21.00 uur 40
1/2 fin M29 Winnaar kf 1 hf1 Winnaar kf 2 10.30 uur 40
1/2 fin M30 Winnaar kf 3 hf2 Winnaar kf 4 12.30 uur 40

fin M31 15.00 uur 40Winnaars halve finales

KNBB Jumbo Masters Driebanden 2018

12.00 uur opening

A B C D

1 D. Jaspers (Dick) J.P.C.G.M. de Bruijn (J-P) F. van Schaik (Frans) G. Hofman (Glenn)

2 M. van der Spoel (Martien) D. Christiani (Dave) R.J. Burgman (Raimond) J.L.M. van Erp (Jean)

3 B.A.F. van Beers (Barry) R. Uijtdewillegen (Roland) J. Jorissen (Jeffrey) R.F.P.A. Swertz (Raymund)

4 T. Klompenhouwer (Therese) H.H.J. van de Ven (Harrie) H.W.A. Wilkowski (Huub) S. Jonen (Sander)

Poule-indeling KNBB Jumbo Masters 2018
TM

PARAMOUNT CUES
Tel: 32 (0)3 312 11 59 info@verhoeven-biljarts.be

Sectie
Driebanden

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

BILJARTKEU.com
VERHOEVEN
BILJARTFABRIEK BVBA

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

www.debiljartballen.nl     www.debiljartballen.be

www.sheetz.nl
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mailto:info@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.debiljartballen.nl
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Deelnemers poule A Deelnemers poule B
Dick Jaspers
Geboren op 23 juli 1965

3 x wereldkampioen
5 x winnaar wereldbeker
4 x Europees kampioen
18 x Nederlands kampioen 
driebanden (17 x Masters)
22 x winnaar wereldbeker-toernooien
58 x winnaar nationale Grand Prix
toernooien
9 x winnaar internationale Grand Prix
toernooien

Foto: Paul Brekelmans

Martien van der Spoel
Geboren op 28 december 1981

2 x Ereklasse kampioen  47/2 en 71/2 
2 x Europees kampioen  47/2 jeugd 
2 x Ranking toernooi gewonnen  

Nederlands kampioen eredivisie 
driebanden met A1 biljarts 

Laatste 3 jaar kwartfinale gespeeld 
tijdens de Masters 

Foto: Paul Brekelmans

Jean-Paul de Bruijn 
Geboren op 14 maart 1965
1 x Wereld kampioen bandstoten
6 x Europees kampioen bandstoten
1 x Tweede wereldkampioenschap 
driebanden
1 x Derde wereldkampioenschap 
driebanden
2 x Winnaar Masters
3 x Tweede Masters
1 x Derde Masters
14 x Nederlands kampioen bandstoten
5 x Europees kampioen topteams met 
Etikon
Houder wereldrecord gemiddelde 
bandstoten (25.86)
Beste partij: 42 in 9 beurten
Hoogste serie driebanden: 20
21 x partij bandstoten in één beurt uit

Foto: Paul Brekelmans

Therese Klompenhouwer
Geboren op: 3 januari 1983

10 x Nederlands kampioen 
6 x Europees kampioen
Winnares European Ladies Cup (2016 en 2017)
2 x Wereldkampioen (2014, 2016)
Winnares Jennifer Shim International 
Tournament, New York (2015 en 2017)
Winnares USBA Women Invitational 
Tournament, New York (2011 en 2013)
Winnares AEJ Femina Belgian Open 2013
Winnares van zes Internationale 
Open toernooien voor dames

Foto: Paul Brekelmans

Roland Uijtdewillegen
Geboren op: 7 juli 1970

Nederlands kampioen libre klein
jeugd
Nederlands kampioen libre groot
jeugd
3e plaats EK libre groot jeugd
7 x deelnemer Masters

Foto: Paul Brekelmans

Barry van Beers
Geboren op 15 januari 1976

2 x winnaar nationale Grand-Prix
7 x tweede nationale Grand-Prix

2 x derde plaats 
Masters driebanden

1 x tweede WK landenteams 
samen met Dick Jaspers
1 x derde WK landenteams 
samen met Dick Jaspers

2 x derde Kersttoernooi Zundert

Foto: Stefan Osnabrug

Harrie van de Ven
Geboren op: 29 april 1961

13 x jeugdkampioen van Nederland in 
diverse spelsoorten 
1x kampioen van Nederland libre 
ereklasse
1x kampioen van Nederland 71/2,
2x tweede bij de Masters.
2x Europees kampioen voor clubte-
ams samen met Dick Jaspers, Louis
Havermans en Ad Broeders.
Recordhouder algemeen gemiddelde
libre 375.50 met een geprolongeerde
serie van 2.253 caramboles 

Foto: Ton Smilde

Dave Christiani
Geboren op: 18 juli 1979

15 x Nederlands kampioen in
klassieke spelsoorten  
4 x Europees kampioen junioren
kader 47/2 en libre
1 x Europees kampioen 47/2 
1 x Tweede Masters driebanden
Winnaar laatste Grand Prix  van 2016

Foto: Paul Brekelmans



Deelnemers poule C Deelnemers poule D

Huub Wilkowski
Geboren op: 18 november 1976 

3 x Kampioen van Nederland 
driebanden junioren
9e EK junioren Marl Duitsland
8e EK junioren Grubbenvorst
6e  EK junioren Berkel Enschot
6 x deelname Masters driebanden
1 x kwartfinalist Masters Nijverdal
1 x derde EK driebanden klein 
clubteams 
1 x vijfde EK driebanden klein 
individueel
2 x kwartfinalist nationale Grand Prix

Foto: Ton Smilde

Raimond Burgman
Geboren op: 12 mei 1964

4 x winnaar Masters
11 x winnaar Grand Prix
1 x winnaar Worldcup
1 x winnaar Grand Prix Praag
Tweede WK Grubbenvorst
Tweede EK Turkije
2 x wereldkampioen landen-teams samen
met Dick Jaspers
2 x Europees kampioen 
landenteams samen met 
Dick Jaspers

Beste partij 50 caramboles in 
15 beurten
Hoogste serie: 22
Meerdere malen set van 15 caramboles in
één beurt uitgespeeld

Foto: Paul Brekelmans

Glenn Hofman 
Geboren op: 8 februari 1990

1 x derde EK driebanden
1 x derde worldgames
2 x winnaar worldcup junioren
2 x tweede WK junioren
2 x Europees kampioen junioren
2 x Nederlands kampioen 
junioren
1 x winnaar nationale Grand Prix
2 x tweede Masters driebanden
2 x derde Masters driebanden
Beste partij: 40 uit 11
Hoogste serie: 18

Foto: Jan Rosmulder

Jeffrey Jorissen
Geboren op: 23 mei 1984

2x Nederlands kampioen jeugd
nog steeds recordhouder algemeen
gemiddelde en kortste partij

3e EK jeugd 2004.

3e Masters in Kaatsheuvel 2014

Nederlands kampioen teams met 
Buffalo.nl 2016

Veelvuldig Haags kampioen 
verschillende klassen

Foto: Paul Brekelmans

Jean van Erp 
Geboren op: 20 december 1973
1 x Nederlands kampioen 
driebanden Masters 2015
1 x Wereldkampioen 2016 Landen-teams
samen met Dick Jaspers
1x tweede NK driebanden Masters 
6 x derde NK driebanden Masters
5 x Landskampioen eredivisie van 
Nederland voor teams
3 x Landskampioen van België voor teams
3 x Bekerwinnaar teams in Nederland
1 x Bekerwinnaar teams in Duitsland
3 x winnaar nationale Grand Prix 
Tweede plaats  Europa Cup voor teams met
Crystal Kelly (2001)
Derde plaats  Europa Cup voor teams met: Van
Donge e/d Roo (2009)
4 x Kampioen van 1ste divisie
Hoogste serie: 21
Beste partij: 45 in 14 beurten

Foto: Paul Brekelmans

Frans van Schaik
Geboren op: 5 november 1964

Winnaar GP Den Haag 2017

1 x winnaar A ranking

1 x tweede nationale Grand Prix

1 x derde nationale Grand Prix

3 x geplaatst knock-out fase Masters

Foto: Stefan Osnabrug

Raymund Swertz
Geboren op: 4 september 1988

2x Europees kampioen ankerkader 71/2
1x Europees kampioen ankerkader 47/2
10 nationale Ereklasse titels
4x Europees junioren kampioen libre 
en kader 47/2. 
Europees kampioen topteams 
samen met Michel van Silfhout en 
Dick Jaspers.
2x kampioen topteam eredivisie

Foto: Stefan Osnabrug

Sander Jonen
Geboren op: 3 april 1973

Artistiek
5x Nederlands kampioen
2x Wereldkampioen
1x Europees kampioen
55 x winnaar Nederlandse Grand prix

Driebanden
1x verliezend finalist in bekerfinale en
play-off teams
1x winnaar A ranking Grand Prix 
3e x deelnemer op de Masters

Foto: Henry Tijssen
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JB Fashion de specialist in biljartkleding
voor

Nederland en België

René Huijsmans 06-26544556
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166 • info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

Fashion

Eureka Biljar abriek presenteert jdens de KNBB Jumbo Masters 2018 de

Eureka Triangle
Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl
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De arbiters stellen zich voor………
Erik van Woerkom

Ik ben 51 jaar, woon in Oosterhout en ben happy single. 
In het dagelijkse leven ben ik chauffeur op de kleine
vrachtwagen bij Peter Leemans Transport en hoop deze
maand mijn groot rijbewijs te halen.

Deze Masters mag ik voor de vijfde keer arbitreren, wat ik
een hele eer vind. Ik geniet van alle momenten bij zo’n
mooi toernooi. 

Spelers, collega arbiters en toeschouwers. Het moet een
sportief en gezellig festijn worden op hoog niveau. 

Ik hoop op een leuk en geweldig toernooi en misschien
wel een plek in de finale. 

Succes aan alle deelnemers, collega arbiters en organisatie.

Wim Berendsen 
Als 52-jarige Barendrechter mag ik dit jaar alweer mijn
zesde Masters arbitreren. Ik woon al 25 jaar samen met
mijn vriendin Janet. In het dagelijks leven werk ik binnen
de ICT-wereld.
In 2006, maakte ik kennis met driebanden groot in de
eerste divisie, een jaar later volgde de overstap naar de
eredivisie. Na diverse Grand-Prix te hebben gearbitreerd
volgde in 2010   de bevordering tot Nationaal arbiter-A
driebanden groot. Dit jaar arbitreer ik weer twee teams in
de eredivisie, SIS-schoonmaak uit den Haag en DPC uit
Vlaardingen. 
De ervaring die ik opgedaan heb geven mij elk jaar meer
voldoening en plezier in het arbitreren op het hoogste ni-
veau in Nederland. 
Ik wens de spelers, collega arbiters en de organisatie heel
veel succes toe en voor de toeschouwers veel spektakel en
kijkplezier.

Ad van den Brand
Ik woon samen met mijn echtgenote Anny in Etten-Leur en
ben 64 jaar. 

Ik werk sinds 1974 bij de gemeente, eerst in Hoeven en
sinds de herindeling in Halderberge (Oudenbosch). 

Sinds 1985 ben ik biljartarbiter, waarbij ik in 1991 ben 
bevorderd tot CEB arbiter en later tot UMB arbiter. 
In 1997 ben ik op het biljartgala in Vught uitgeroepen tot
beste driebandenarbiter van Nederland. Mijn eerste
Masters was de Volmac-Masters in Tiel (1989). Ik denk dat
ik sedertdien tien Masters heb gearbitreerd, onder andere
in Breda, Utrecht, Veghel en Zevenbergen. Het is een voor-
recht om op dit hoge niveau te mogen arbitreren. 

Ik wens alle spelers veel succes en mijn collega-arbiters en
mijzelf veel wijsheid bij het nemen van beslissingen.

Willem Hofman 
Als 54 jarige inwoner van Klarenbeek is dit mijn eerste
Masters binnen de sectie driebanden van de KNBB die ik
mede arbitreer. 

Het is natuurlijk een strijd op het scherpst van de snede,
maar feit is dat we proberen er een prachtige happening
en feest van te maken waarbij zowel prestatie als 
sportiviteit en plezier de 
boventoon voeren.

Vanaf deze plaats wil ik organisatie, spelers, arbiters,
schrijvers en publiek een zeer plezierig en vooral 
spannend toernooi wensen.  

Dat de beste moge zegevieren. 

Paul Brekelmans
Ik ben Paul Brekelmans, 56 jaar, bijna 35 jaar getrouwd
met Anja en woon in Veldhoven. 

In het dagelijkse leven ben ik personeelsplanner bij 
Hermes Openbaar vervoer in Eindhoven. 

Tijdens de KNBB Jumbo Masters 2018 zal ik fungeren als
reserve arbiter waardoor ik achter de schermen ook 
hand- en spandiensten kan verlenen als bestuurder van de
sectie Driebanden.

Ik wens alle spelers, arbiters en de organisatie heel veel
succes toe en ik hoop dat het publiek weer in grote getale
aanwezig zal zijn in Den Durpsherd in “Balkum”.

Foto’s: Ton Smilde

Erelijst Masters vanaf 1987
Maand Jaar Locatie Winnaar Car Moy
mei 1987 Rotterdam Arie Weijenburg 50 1.116
sep 1988 Amsterdam Arie Weijenburg sets 1.072
okt 1989 Tiel Raimond Burgman sets 1.131
okt 1990 Dongen Dick Jaspers sets 1.433
sep 1991 Breda Dick Jaspers sets 1.140
sep 1992 Utrecht Jan Arnouts sets 1.177
sep 1993 Veghel Dick Jaspers sets 1.372
okt 1994 Veghel Dick Jaspers sets 1.454
okt 1995 Veghel Dick Jaspers sets 1.846
okt 1996 Veghel Raimond Burgman sets 1.233
nov 1997 Veghel Dick Jaspers sets 1.675
nov 1998 Veghel Dick Jaspers sets 1.512
feb 2000 Veghel Dick Jaspers sets 2.056
jan/feb 2001 Veghel Dick Jaspers sets 2.027
jan/feb 2002 Veghel Dick Jaspers sets 2.000
jan/feb 2003 Veghel Raimond Burgman sets 1.443
jan/feb 2004 Veghel Frans van Kuyk sets 1.325
jan 2005 Veghel Dick Jaspers sets 1.972
aug/sep 2006 Veghel Dick Jaspers sets 1.758
nov 2007 Goes Jean-Paul de Bruijn sets 1.547
sep 2009 Nijverdal Dick Jaspers sets 2.395
sep 2010 Nijverdal Dick Jaspers 45/sets 1.944
jan 2012 Kapelle (Z) Dick Jaspers sets 2.047
mrt 2013 Zevenbergen Jean-Paul de Bruijn 40/50 1.306
jan 2014 Kaatsheuvel Dick Jaspers 40/50 2.063
jan 2015 Kaatsheuvel Jean van Erp 40/50 1.197
jan 2016 Berlicum Raimond Burgman 40/50 1.485
jan 2017 Berlicum Dick Jaspers 40 1.889
jan 2018 Berlicum 40

En dat is…….vijf………..!
Wij zijn er als Biljart Evenementen
Nederland trots op, dat we voor de vijf-
de maal op rij het vertrouwen van de
KNBB sectie driebanden hebben gekre-
gen om het grootste driebandenevene-
ment van Nederland te mogen organi-
seren. Na de eerste twee jaar in Kaats-
heuvel, zijn we nu al voor de derde keer
te gast bij Den Durpsherd te Berlicum.
Een locatie waar de gemeente Sint Mi-
chielsgestel trots op mag zijn. Onder-
steund door het enthousiasme van de di-
rectie, medewerkers en vrijwilligers kun-
nen ze daar een dergelijk evenement
aan. Een evenement, waarvan vier da-
gen lang de live beelden door Kozoom
de wereld in worden gestuurd. Zelfs in
Zuid-Korea genieten de biljartliefheb-
bers van de beelden, die rechtstreeks
vanuit de speelzaal van Den Durpsherd
de ether in gaan. Neem daarbij gedu-
rende het gehele toernooi een volle zaal
met biljartliefhebbers, die met volle teu-
gen van de verrichtingen van de Neder-
landse driebandentop genieten. 

Nieuw tijdperk
Het biljarten is een nieuw tijdperk inge-
slagen. Bij het maken van een mooie
carambole knippen met de vingers of
een bescheiden klopje op de tafel, heb-
ben plaats gemaakt voor applaus en
gejuich. De muziek is aangepast en
staat wat luider. Kortom, het biljarten
anno 2018 is een ware belevenis ge-
worden ondersteund met beeld, licht,
geluid en een vlotte presentatie. Wij

kunnen als organisatie bijna niet wach-
ten tot op donderdag 11 januari met de
officiele opening het evenement van
start gaat. Een evenement, waar Dick
Jaspers zijn titel kan verdedigen, een
evenement waar Glenn Hofman onder-
steund door een legioen Hagenezen
weer een toppositie wil afdwingen. Een
evenement, waar de streekfavorieten
Jean van Erp en Huub Wilkowski op
hun achterban kunnen rekenen. Maar
waarbij we niet uit het oog moeten ver-
liezen, dat we met de beste zestien drie-
bandenspelers van Nederland te ma-
ken krijgen. Bijna niets is zeker, wie zal
er zondagmiddag voor de camera’s
van NOS en Kozoom als nieuwe
Nederlands kampioen gehuldigd wor-
den? Zeker is wel, dat het gedurende
vier dagen één groot biljartfeest gaat
worden. Rest ons nog alle betrokkenen
veel succes veel biljartplezier toe te
wensen. Tot in Berlicum…..

Biljart Evenementen Nederland

Harry Mathijssen Ad Smout

Extra premies beschikbaar gesteld
door SIS Schoonmaak & Herstel
Elke serie van 10 caramboles is goed voor € 100,00
Elke serie van 15 caramboles is goed voor € 175,00
Elke serie van 20 caramboles is goed voor € 500,00

Philips 65 inch Smart TV 
als extra prijs  voor de winnaar
De winnaar van de KNBB JUMBO Masters
2018 ontvangt naast 3.000.- euro en
eventuele premies voor series als extra een
65 inch (165 cm) Philips Smart TV.
Deze prijs is beschikbaar gesteld door
ElectornicPartner.
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Burgmans Biljarts
Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Taverne – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

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

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtsfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Twee Gildevrienden nemen het erepodium in
Tom Van Biesen (BC De Gildevrienden)
ging in het eigen lokaal met de titel
lopen. Zijn maat Gunther Wuytack be-
zette de tweede plaats en Danny De Sa-
eger (KSNBA) werd derde. De finale
werd met dubbele partijen gespeeld.
Van Biesen won al zijn wedstrijden met
een uitschieter tegen Wuytack, 55-40 in
13 innings. De twee puntenloze oppo-
nenten behaalden ook niet het begeer-
de gemiddelde. Van Biesen mag verder
kampen in de gewestelijke voorronden
van de beide Vlaanderen.
Bart Van Reeth

Tom Van Biesen was duidelijk de 
sterkste in de 3de Klasse van het
bandstoten
Foto: Dirk Acx
www.billiardsphoto.com

Steven Van Acker wint 
Grote Prijs AC Invest in Eeklo 

In het lokaal Montana, thuishaven van
de Koninklijke Eeklose Biljartclub, heeft
Steven Van Acker onder ruime belang-
stelling het nationaal driebandentornooi
AC Invest gewonnen. Dit tornooi werd
gesponsord door de voormalige Belgi-
sche bondsvoorzitter en huidige voorzit-
ter van de vzw Bilhart , Arthur Standa-
ert. In de finalepoule van de hogere
reeks toonde thuisspeler Van Acker  zich
de betere  van Christian Detrenoye ,
speler van BC Couronne uit Wemmel en
Mik Durwael , aangesloten bij BC Deur-
ne. In de finalewedstrijd tegen Detreno-
ye scoorde Steven Van Acker zijn 60
punten in 32 beurten. In de lagere reeks
van ditzelfde tornooi ging de eindzege
naar Gaston Thibaut ( BC Zanzibar Leu-
ven ). Die gaf het nakijken aan Danny
Caudron ( géén familie van… ) van BC
Edelweiss Evergem en Glenn Van Goe-
them van BC De Ster uit Ninove. 
Leslie Menheer 

Steven Van Acker, winnaar in de
hoogste reeks. Foto: Dirk Acx
www.billiardsphoto.com

BC De Noorderkempen beleeft actief seizoen

Memorial Frans Lambregts 
in Scotch Double-formule
Bijna een decennium
geleden nam de fa-
milie Mathysen met
de oprichting van BC
De Noorderkempen
een voorzichtige bil-
jartstap. De vereni-
ging kende een ge-
zonde start en zag
op korte termijn haar
ledenaantal sterk toe-
nemen. Dat was het
gevolg van de ge-
dreven toewijding
van moeder en va-
der Lisette en Jef en
zonen Danny, Ronny
en Wesley. Werd er
aanvankelijk op 1
matchbiljart en 2
kleine biljarts ge-
speeld, er volgde en-
kele jaren geleden
een uitbreiding naar
3 kleine tafels en 2
tafels van 2,84 me-
ter, wat ook deelna-
me aan de NIDM-
competitie mogelijk
maakte. Maar naast
de reguliere competi-
tie broeit er wel altijd
wat nieuws in het
Mathysen-laboratori-
um en de organisatie
van verschillende tor-
nooien, finales en activiteiten, zijn daar
het resultaat van. Zo ook het ‘1ste
Scotch Double Driebandentornooi’ dat
aanvangt in februari 2018 en dat de
nieuwe formule beoogd te zijn van de
Memorial Frans Lambregts, die de club
reeds langer organiseert. Het tornooi is
een eerbetoon aan Frans Lambregts, de
betreurde vader van Lisette, die net de
opening van het Noorderkempenlokaal
niet heeft mogen meemaken. Frans Lam-
bregts overleed op 87-jarige leeftijd en
kreeg het biljarten mee van zijn vader.
De biljartroots van opa Lambregts lagen
in het parochiehuis van de Essense deel-
gemeente Wildert, waar hij onder an-
dere aan de tafel stond met streekge-
noot Tony Schrauwen. Het is ook van
hem dat de zonen Mathysen de biljart-

microbe erfden, Ronny op kop. Hij
werd destijds als jonge knaap, in het
Kalmthoutse parochiehuis vakkundig
naar de 300 speelpunten libre geleid
door Eddy Bettens. Danny en Wesley
volgden in het kielzog en het virus kreeg
ook vader Jef te pakken. Omdat het
‘Scotch Double’ een leuk en spannend
spelsysteem is waarbij teamwerk  van
belang isis en tegelijk toch ook de nodi-
ge druk legt, verwachten de organisato-
ren ruime belangstelling. Er wordt een
mooie prijzenpot voorzien en er kan
worden deelgenomen op zowel klein-
als matchbiljart. Geïnteresseerde teams
sturen best snel een mailtje naar ron-
ny.mathysen@gmail.com.

Bart Van Reeth

Met de foto van Frans Lambregts op de 
achtergrond toont dochter Lisette de affiche 

van de Memorial

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com
mailto:chris-verheyen@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com
mailto:ron-ny.mathysen@gmail.com
mailto:ron-ny.mathysen@gmail.com


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

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

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.

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

Willems met tweede prijs naar De Ploeg

Biljartnieuws België

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 mo-
yenne 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

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2 KB

Van Eester kan vliegende start 
niet verzilveren

Alle deelnemers hebben de gewoonte
op het 2,10 meter-biljart aan de slag te
gaan en mochten op het grotere for-
maat in BC De Noorderkempen al me-
teen aanpassen. Jozef Van Eester (BC
De Ploeg) leek daar bij aanvang aller-
minst door gehinderd te worden en won
zijn openingspartij tegen Tom De Haes
(BC De Leug) met 60-47 in 11 beurten.
Enkel Dirk Op De Beek van De Goeie
Queue deed bij de start beter. Hij won
van Jacques Van Den Bergh (BC De
Middel) in 10 beurten. Kon Van Eester
misschien zijn droomstart nog verzilve-
ren, na een verliespartij tegen Eddy
Aerts (BC Fantastika) en een mooie
winst op Van Den Bergh, dan moest hij
toch de rol lossen tegen Op De Beek,
die enkel van De Haes verloor en te-
recht de districtstitel pakte in Kalmthout.
Het werd een boeiende finale, met ster-
ke deelnemers die zonder uitzondering
in het gemiddelde uitmaakten.
Bart Van Reeth

Jozef Van Eester legt aan.
Foto: Dirk Acx
www.billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Nummer twee promoveert maar
Eric Loos wint
Mooie prestatie van winnaar Eric Loos
(BC Lugo) die 5 op 6 wedstrijdpunten
scoorde. Tegen Marcel Van Mensel liet
hij dat ene punt liggen en dat was voor
de speler van BC De Ploeg meteen het
eindresultaat van deze 40-punten fina-

le. Wesley Dictus (BC De Middel) mocht
er dan ‘maar’ 4 genereren uit 3 mat-
chen, met een moyenne van 2,70 pro-
moveert hij wel naar 6de Klasse. Zijn
clubgenoot Vic Scholtis, behaalde net
als Van Mensel niet het gemiddelde.
Bart Van Reeth

Rudi Van Hoof is de geluksvogel… 

…Althans voorlopig. Want er moeten
nog twee edities van het ‘Guus Geluk'-
tornooi worden afgewerkt. Met dit tor-
nooi wijkt Biljartclub De Noorderkem-
pen uit Kalmthout elk seizoen tot drie-
maal toe af van het geijkte parcours. De
spelers brengen hun partners mee naar
het lokaal en maken er samen een dolle
biljartavond van waar leute en plezier
voorop staan. Deelnemen is belangrij-
ker dan winnen en er wordt dan ook ge-
kozen voor spelformules waarbij een
flinke dosis geluk de doorslag geeft. Bij
deze eerste uitgave van het seizoen
2017-2018 moesten de deelnemers
pogen om zoveel mogelijk punten te
scoren door de ballen in verschillende
formaten van cirkels te doen belanden.

Helemaal niet zo moeilijk voor de geoe-
fende speler zou je dan denken, maar
dat is buiten de ‘Crazy Ball’ gerekend.
De Crazy Ball moet altijd eerst worden
aangespeeld en de capriolen die hij
maakt zijn totaal onvoorspelbaar. Rudi
Van Hoof leek die ‘bal 2’ nog het beste
onder controle te kunnen houden (of
stonden de biljartgoden aan zijn zijde?)
en won met mijlslaarzen voorsprong de
eerste Guus Geluk-editie. De deelne-
mers staan reeds te popelen om in
maart 2018 opnieuw de keu ter hand te
nemen, maar ze kijken vooral uit naar
dit gezellige samenzijn in de familiale
sfeer die deze club zo eigen is.

Bart Van Reeth

Centraal op de foto mag Rudi Van Hoof de Guus Geluk trofee al even koesteren

KBBB Lier/Mechelen – Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2 KB

Eerste succes voor BC BVB in eigen huis

In het tussenseizoen verscheen in het
district Lier/Mechelen een nieuwe bore-
ling aan het biljartfirmament. BC BVB
was voor een korte periode gehuisvest
in Booischot en verhuisde dan naar Tre-
melo. De eerste finale die de nieuwbak-
ken club organiseerde werd meteen ook
haar eerste triomf. Tom De Clerck nam
de maat van zijn drie tegenstrevers,

Jean Ravache (BC Duffel-Oost), René De
Laet (Carambol Duffel) en Gustaaf
Geeraerts (KBC Coloma). De BVB-er
won met 6 op 6 matchpunten en bleef
mooi binnen de moyenne (4,091).
Ravache speelde de kortste partij met
60-32 winst in 10 beurten tegen
De Laet.
Bart Van Reeth

Het laagste beurtenaantal werd door
Jean Ravache neergezet 

http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:opdemeir@skynet.be
http://www.billiardsphoto.com
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Eerste divisie driebanden poule 1

Harrie van de Ven en Jef Philipoom 
hebben nog altijd 100% score 

Halverwege de competitie heeft Harrie
van de Ven (Aardexpress) al zijn tien
partijen gewonnen. Jef Philipoom bleef
zijn negen wedstrijden namens Man op
Maat/'t Caves zonder puntverlies. Bei-
den staan ook hun mannetje als invaller
in de Buffalo League. Na elf speelron-
den bezet Aardexpress de koppositie
met achttien punten. De ploeg uit Uden
behaalde de laatste drie duels maar
drie punten, mede door het eerste ver-
lies dat ze leden tegen post Luchtkana-
len. Man op Maat/'t Caves volgt op
twee punten en liet door enkele remises
eveneens kostbare punten liggen. Post
Luchtkanalen en De Eekhoorn 2 staan
op geringe achterstand. Onderin heeft
Land Transport aansluiting gevonden bij
DKM Tools en Constructor Staalbouw. 

Speelronde 9
De Eekhoorn 2 – N-Surance/De Hoog
6-2. Roland Uijtdewillegen versloeg
Huidji See met 40-27 na 35 beurten.
Jan Brock Amusement – BC Arnhem
4-4. Marcel Krikhaar 1.080 verloor te-
gen de 1.400 van Rudy Gerritsen. Con-
structor Staalbouw – Man op Maat/
't Caves 1-7. Bezoeker Wil Janssen
maakte in zijn laatste 12 beurten 24 ca-
ramboles en daarbij was een slotserie
van vijf. Henk Overmars 1.214 boog
voor de 1.428 van Raymond Ceule-
mans. Jef Philipoom vertrok met 1.212
winst op zak. Post Luchtkanalen –
Aardexpress 6-2. De thuisploeg bracht
in De Hazelaar te Rosmalen koploper
Aardexpresse de eerste nederlaag toe.
Reserve Leslie van Neyen 1.346, Ronny
Daniëls en Marc Celen zorgden daar-
voor. Henk Habraken had aan 1.520
onvoldoende want Harrie van de Ven
reikte tot 1.600. 

Speelronde 10
DKM Tools – Post Luchtkanalen 3-5. Op
camping De Eekhoorn in Oosterhout
twee prima partijen. Willie Damen ver-
zamelde de 35 treffers na 29 beurten.
Voor de bezoekers realiseerde Henk
Habraken 1.212. Aardexpress – Sprun-

del BoKo 4-4. Rudy de Laet 1.428 en
Harrie van de Ven 1.176 hielde de pun-
ten in eigen huis. Rini Boeren was met
1.029 succesvol voor de gasten. Man
op Maat/'t Caves – N-Surance/De
Hoog 4-4. Jef Philipoom stal de show
met 23 caramboles in de laatste vijf om-
lopen. Daarbij een reeks van tien en
slotserie van vijf. Resultaat was moyen-
ne 2.222 na veertig uit achttien.
Ramond Ceulemans hield de punten
dankzij 1.250 ook in eigen huis. Peter
van Mierlo en Hans de Groot, na een
wonderbaarlijke ontsnapping aan een
gelijkspel in de nastoot tegen Leslie
Menheer, zorgden voor de remise.
Beekman HPL – Jan Brock Amusement
4-4. Murat Gökmen 1.538 tegen de
1.269 van Frans van Schaik en Dennis
Hoogakker 1.176 waren in vorm bij de
bezoekers. Thuisspeler Mark Ashkar
zette 1.166 op het scorebord. 

Speelronde 11
De Eekhoorn 2 – Beekman HPL 5-3. Ed-
dy Willems 1.739 zette Frans van
Schaik 1.217 opzij. Joey de Kok bleek
goed voor 1.400. Carsten Hjollund was
met 1.166 de enige die bij de gasten
won. Sprundel BoKo – DKM Tools 3-5.
Jack Wijnen haalde uit middels 1.333.
Jan Brock Amusement – Aardexpress
2-6. Prachtig duel tussen Murat Gökmen
en Ronny Lindemann getuige de ge-
middeldes van respectievelijk 1.777 en
2.222. N-Surance/De Hoog – BC Arn-
hem 6-2. Hans de Groot trok met 1.115
aan het kortste eind tegen de 1.346
van Anton Konings. Land Transport –
Man op Maat/'t Caves 4-4. Via Klaas
Kuindersma en Albert Kooistra werd het
4-0. Raymond Ceulemans stelde de ve-
le toeschouwers in De Friesche Club te
Leeuwarden niet teleur. De 80-jarige be-
sloot zijn partij van moyenne 2.105 met
een slotreeks van tien. Ivan Stitschinsky
voorkwam een zege van de hekkenslui-
ter. Post Luchtkanalen – Constructor
Staalbouw 6-2. Ronny Daniëls 2.105
wees Jan Posthumius 1.473 terug.

Harrie van de Ven. Foto: Frans Janssen

Jef Philipoom. Foto: Jan Rosmulder

Machtswisseling tijdens dubbelweekend in Buffalo League

Koploper HCR Prinsen verliest twee 
keer en SIS Schoonmaak slaat toe

SIS Schoonmaak profiteerde optimaal
van de dubbele misstap van HCR Prin-
sen, pakte zelf vier punten en gaat
daarmee als lijstaanvoerder het nieuwe
jaar in. Het werd een weekend van ho-
ge moyennes en sensatie. Jean van Erp
en Eddy Merckx speelden in zeventien
beurten uit en Dave Christiani liet een
serie van achttien bijschrijven.

Speelronde 10
Dallinga.com - STZ Zundert 8-0
Berry Dallinga won van Raymon Groot
en Bart Ceulemans wees met 40-37 uit
31 Rik van Beers terug. Met 40-32 wist
Steven van Acker in 29 omlopen van
Barry van Beers te winnen. Frédéric
Caudron nam, na de een week eerder
verloren halve finale tijdens de World
Cup in Egypte, revanche op zijn land-
genoot Forthomme en versloeg deze
met 40-20 uit 18.

L&B Ledermode - SIS Schoonmaak 2-6
Eddy Merckx (2.352) was de enige
speler van L&B Ledermode die bestand
was tegen het offensief van SIS Schoon-
maak. De Belg won met 40-28 in ze-
ventien beurten van Glenn Hofman. Da-
ve Christiani werd in eveneens zeven-
tien omlopen door Jean van Erp terug
gewezen, het werd 19-40. Gerwin Va-
lentijn zag Burgman met 1.818 winnen
en John Tijssens moest Jeffrey Jorissen
voor laten gaan.

’t Hartje/Van Wanrooij - A1 Biljarts 3-5
Met 40-40 uit 41 konden Ad Broeders
en Kay de Zwart voor remise tekenen.
Frank Martens wees Henk Blauwblom-
me duidelijk terug en won met 40-22
(38). Voor Davy van Havere zat er geen
succes in, hij verloor kansloos met 24-
40 van Martien van der Spoel. Ook Ha-
kan Incekara moest ondanks zijn 1.400
buigen, hij zag Michael Nilsson met
een gemiddelde van 1.600 winnen.

MCR - De Veemarkt 0-8
Tegen het teamgemiddelde van 1.600
wat de bezoekers uit Doetinchem lieten
noteren bleef MCR het antwoord ver-
schuldigd. Randy Loenen verloor met
32-40 van René Dericks en Leon Brou-
wer moest Huub Wilkowski voor laten
gaan (16-40 uit 28). Nick Loenen kreeg
in 21 pogingen van Tolgahan Kiraz (se-
rie van 12) geen kans om meer dan 10
keer te scoren. Bert Hoefnagels had aan
1.333 onvoldoende om Tayfun Tasde-
mir van zich af te houden. De Turkse bil-
jarter speelde 1.666.

DPC - Bousema Lochem 4-4
Met 30-40 ging Richard Bitalis onderuit
tegen Frans van Schaik. Martin Spoor-

mans maakte dit verlies goed en won
met 40-35 van Wesley de Jaeger. Birol
Uymaz en Gokhan Salman raakten in
een spannende strijd verwikkeld, die uit-
eindelijk na 25 omlopen met 39-40 in
het voordeel van Salman eindigde. Te-
gen de Griekse overmacht van Nikos
Polychronopoulos (2.105) was een toch
goed spelende Murat Naci Çoklu niet
bestand, het werd 40-27 uit 19.

HCR Prinsen - Eekhoorn 2-6
In Haarlo kwam alleen Raymund Swertz
tot een overwinning voor de thuisclub.
Hij won met 40-30 uit 32 van Jerry Her-
mans. Jelle Pijl zag de overwinning in
28 beurten naar Kenny Miatton gaan
(35-40) en Anno de Kleine trof een su-
perieure Kurt Ceulemans die 1.818
speelde en ging met 27-40 (22) ten on-
der. Eddy Leppens bleef dicht bij Frans
van Kuyk, maar moest deze toch 38-40
voor laten gaan.

Speelronde 11
Bousema Lochem - L&B Ledermode 4-4
Voor Bousema Lochem haalde Murat
Naci Çoklu met 2.222 flink uit. Eddy
Merckx kon als verliezer toch nog voor
1.611 tekenen. Stefan Galla kreeg Da-
ve Christiani tegenover zich, die gezien
zijn serie van achttien en 2.105 ge-
middeld niet te stoppen was. Het werd
21-40 uit 19. Gokhan Salman kon niet
in zijn ritme komen en mocht Gerwin
Valentijn met 30-40 uit 37 feliciteren.
Eerder had Wesley de Jaeger in 25 po-
gingen John Tijssens met 40-31 het na-
kijken gegeven.

De Veemarkt - ’t Hartje van Wanrooij 7-1
In Doetinchem moest alleen Huub Wil-
kowski van De Veemarkt een puntje
prijsgeven. Hij speelde remise tegen
Frank Martens. Dustin Jäschke won van
Davy van Havere en Tolgahan Kiraz liet
zijn landgenoot Hakan Incekara met le-
ge handen. Kopman Tayfun Tasdemir
(1.739) maakte een serie van tien en
troefde Peter de Backer met 40-17 uit
23 af.

A1 Biljarts - Dallinga.com 4-4
Addy Wink versloeg Berry Dallinga met
40-29 en Martien van der Spoel wist
nipt, gezien de 40-39 eindstand, Ste-
ven van Acker voor te blijven. Met de
omgekeerde cijfers trok Henk Blauw-
blomme na 29 omlopen aan het kortste
eind en moest Marco Janssen voor laten
gaan. Michael Nilsson kwam tegen Fré-
déric Caudron (2.000) na 20 pogingen
niet verder dan 22-40.

STZ Zundert - HCR Prinsen 6-2
Raymon Groot was succesvol tegen

Raymund Swertz en won met 40-34 uit
29. Rik van Beers bleef tegen Jelle Pijl
na 27 omlopen op 32-40 steken. Met
40-30 (30) presteerde Barry van Beers
beter dan Anno de Kleine. Eerste man
Roland Forthomme bewees weer zijn
klasse en troefde zijn landgenoot Eddy
Leppens in 21 pogingen met 40-24 af.

Eekhoorn - DPC 0-8
Voor het Oosterhoutse team voltrok zich
een waar drama. Zo zag Kenny Miat-
ton een 30-7 voorsprong tegen Martin
Spoormans veranderen in een 37-40
nederlaag. Jerry Hermans moest vijf ca-
ramboles toegeven aan Richard Bitalis
en Kurt Ceulemans zag Birol Uymaz
met 37-40 de punten pakken. Frans van

SIS Schoonmaak als winterkampioen naar het nieuwe jaar

Kuyk, die met 2.235 een fantastische
partij speelde, zag de buit toch naar de
Griek Nikos Polychronopoulos (2.352)
gaan, het werd 37-40.

SIS Schoonmaak - MCR 7-1
In Den Haag kwam SIS Schoonmaak,
zonder Jean van Erp, geen enkel ogen-
blik in de problemen tegen MCR. Alleen
Jeffrey Jorissen moest in 28 beurten een
eveneens goed spelende Bert Hoefna-
gels naast zich dulden. Herman van
Daalen wees Leon Brouwer met 40-27
terug en Raimond Burgman ontnam Emi-
lio Sciacca alle hoop, de partij eindigde
in 40-24 (30). Kopman Glenn Hofman
kon tegen een minder presterende Thor-
sten Frings met 40-15 uit 28 winnen.
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Bert van Manen zonder puntverlies 
en Paul Bruijstens ongeslagen 

Na elf speelronden heeft Burgmans Bil-
jarts slechts één verliespunt en dus al 21
punten. Het is niet verwonderlijk dat de-
ze spelers hoog scoren in het klasse-
ment voor het Dreamteam. Bert van
Manen heeft de volle achttien punten uit
negen partijen behaald. Marco Janssen
bleek als kopman alle tien wedstrijden
ongenaakbaar en leed zijn enige ver-
lies toen hij als tweede man actief was
en van Karl-Heinz Gertzen verloor.
Nieuweling Bart Ceulemans bleef acht
van de tien duels aan de goede kant
van de score. Team Hilvarenbeek heeft
als runner-up al vijf punten achterstand.
Eerste man Paul Bruijstens hoefde van
de tien wedstrijden maar twee keer een
remise toe te staan.           

Speelronde 9
Burgmans Biljarts – ’s Lands Welva-
ren/AVH Autos/VSS Machinebouw
6-2. Bert van Manen realiseerde met 35
uit 31 de kortste partij. Marco Janssen
zorgde via 1.176 voor het beste moy-
enne. Tonnie van Iwaarden redde de
eer. La Plaza Hoensbroek – Sportfoyer
De Hazelaar 4-4. Paul Wallerand gaf
middels 1.250 het goede voorbeeld.
Kippenpan.nl/van Beers-Son – Team
Hilvarenbeek 0-8. Erwin Hens 1.538 en
Menno de Vries, 1.206 en serie van elf,
kwamen sterk voor de dag. FDV Jaco-
by/Schuler Cues – Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT 7-1. Jeffrey van Nijnatten

1.290 zette Tom Löwe 1.161 opzij. Bry-
an Vangenechten en Rob Mans deelden
na 1.129 de buit en Mans produceerde
daarbij serie van twaalf. De Distel – Pe-
arle Opticiens 2-6. Adrie Demming
bleek ondanks 1.120 de mindere van
Piet Rodts want die scoorde 1.400. 

Speelronde 10
’s Lands Welvaren/AVH Autos/VSS
Machinebouw – W. v.d. Sanden 6-2.
Francis Forton 1.156 boog voor de
1.250 van Jack van Peer. Dirk Weere-
mans 1.176 hield de punten in eigen
huis  Team Hilvarenbeek – De Distel 6-2.
Paul Bruijstens bleek na reeks van elf en
1.739 een maatje te groot voor de
1.260 van Therese Klompenhouwer. Er-
win Hens 1.333 zette Jan Arnouts,
1.066 en serie van 11, opzij. FDV Ja-
coby/Schuler Cues – Pearle Opticiens
4-4. Piet Rodts 1.458 en Jens van Dam
1.481 waren sterke gasten. Rudi Hen-
drickx realiseerde bij de thuisploeg met
35 uit 32 de kortste partij. Hotel Stadt
Lobberich/BCT – Burgmans Biljarts 2-6.
Tom Löwe 1.173 ondervond de kracht
van invaller Rik van Beers  (1.739 en
reeks van 11). Bert van Manen kwam
tot 35 uit 32. 

Speelronde 11
Burgmans Biljarts – Pearle Opticiens
6-2. De eerste winstpartij was voor Alex
Voets. Johan Roijers zorgde voor de 2-2
ondanks het feit dat tegenstander Piet
Rodts een reeks van tien produceerde.
Bert van Manen en Marco Janssen
(1.250) lieten zich niet verrassen. Sport-
foyer De Hazelaar – Kippenpan.nl/van
Beers-Son 4-4. Frans van Pruyssen zette
35 uit 34 in de boeken. FDV Jacoby/
Schuler Cues – Team Hilvarenbeek 3-5.
Bezoeker Wim van Dijck had er met
1.458 zin in. ’t Hartje/Total Power Eu-
rope – ’s Lands Welvaren/AVH Autos/
VSS Machinebouw 0-8. In Oosterhout
vertrokken Francis Forton 1.481 en Dirk
Weeremans 1.212 met de zege. W.
v.d. Sanden – Hotel Stadt Lobberich/
BCT 8-0. Jack van Peer 1.818 hoefde
maar 22 keer van de stoel voor 40 tref-
fers. De Distel – La Plaza Hoensbroek 6-
2. Hier was de hoofdrol voor Jan Ar-
nouts. Met afsluitend series van negen
en drie stond hij al na 21 pogingen aan
het totaal van 40 en dat leverde 1.905
als fraai gemiddelde op.

Bert van Manen. Foto: Jan Rosmulder  

Tweede divisie driebanden poule 3

Top 3: Thekes Herpen/Park Tivoli, 
Carambole en HCR Prinsen 2
Eind 2017 was Thekes Herpen/Park
Tivoli leider met zestien punten na tien
duels. Carambole had eveneens zestien
punten maar één duel meer achter de
rug. HCR Prinsen 2 beschikte over vijf-
tien uit elf. Onderaan verkeren De Vee-
markt 2 en Ribas in zwaar weer. 

Speelronde 9
De Veemarkt 2 - Thekes Herpen/Park
Tivoli 2-6. In Doetinchem redde Henk van
Mourik via 1.129 op fraaie wijze de eer.
Carambole – DPC-A1 5-3. Tobias Bouer-
dick verzamelde de 30 caramboles na
29 beurten. HCR Prinsen 2 – Drukkerij
3in1 8-0. Vierde man Raymond Teunis-
sen realiseerde eveneens 1.034. 
Speelronde 10
Thekes Herpen/Park Tivoli – Carambole

6-2. In deze topper bleek de 1.172 van
Micha van Bochem onvoldoende tegen
de 1.206 van Dirk Harwardt.  Jurgen de
Ruijter versloeg Ben Velthuis met 30-22
(34). DBG 't Ottertje – HCR Prinsen 2
2-6. In Ottersum zorgde het duel tussen
André Nab en Markus Wirgs voor moy-
ennes van respectievelijk 1.129 en
1.032. Drukkerij 3in1 – De Veemarkt 2
7-1. Jan Zijlstra 1.034 bleef Jurgen
Hornschemeyer 1.000 nipt voor. 
Speelronde 11
Albert Heijn Van Rijn – De Driehoek/
Thebo Speelautomaten 4-4. Gijs van
Rijn bleek niet opgewassen tegen
moyenne 1.250 van Theo Peters. De
Veemarkt 2 – DBG 't Ottertje 2-6. In de
onderste regionen redde Torsten Rütten
dankzij 1.166 op fraaie wijze de eer. 

Tweede divisie driebanden poule 4
Maarten Janssen zet beste partijmoyenne op 1.750
Eddies-hr.nl heeft 2017 prima afgeslo-
ten. Het team uit Bergeijk won de laatste
acht duels en is koploper met achttien
punten na elf wedstrijden. De twee
teams van De Molen volgen op drie
punten achterstand. 

Speelronde 9
DKM Tools 2 – Eddies-hr.nl 0-8. Wilco
Meusen realiseerde de kortste partij met
30 uit 34. BC Tegelen – De Molen 2 0-
8. Karina Jetten 1.129 en Erik van Loon
1.060 waren de besten bij de gasten. 

Speelronde 10
Eddies-hr.nl – De Molen 6-2. Prachtig
teammoyenne van 1.115. Maarten
Janssen 1.750 en dat betekende beste
partij van het seizoen, Wilco Meusen
1.200, Roger Roefs 0.945 en Uwe
Arndt 0.838. De Molen 2 – Setpoint
6-2. Erik van Loon 1.400 speelde een
fraai duel tegen Werner Ooijen 1.160.
Vervat Vastgoed – DKM Tools 2 5-3. Piet
Blankers zette 0.857 en serie van acht
in de boeken. BC Goirle – S&P/De Mo-

lenvliet 4-4. Huub Adriaanse bleek via
0.972 de beste van iedereen. 

Speelronde 11
DKM Tools 2 – De Molen 3 5-3. Fred
Driessen hield dankzij 0.897 de punten
in eigen huis. De Molen – Vervat Vast-
goed 5-3. Mooie remise tussen Piet Sled-
dens en Piet Blankers: 30-30 (29).
S&P/De Molenvliet – Eddies-hr.nl 2-6. In
Waalwijk redde René Soeterboek na
0.857 de eer. De bezoekers hadden drie
sterke spelers: René Peters 1.206, Uwe
Arndt 1.166 en Ad Burgmans 0.714. 

Maarten Janssen. Foto: Jan Rosmulder   

Belgen domineren in Egypte

Eddy Merckx wint laatste 
World Cup van 2017

Met drie Belgen op het erepodium werd
de laatste Worldcup van 2017 afgeslo-
ten. Eddy Merckx versloeg in de finale

zijn landgenoot Ro-
land Forthomme via
een serie van veer-
tien met 40-25 uit 19
en streek daarmee
€ 8.000.- op.
Wereldkampioen
Fréderic Caudron,
die eerder in de hal-
ve finale was uitge-
schakeld door Fort-
homme, stond sa-
men met de Italiaan
Marco Zanetti op de
derde trede. Zanetti
werd in de Egypti-
sche badplaats El
Gouna tijdens halve
eindstrijd met 40-37
door Merckx uitge-
schakeld. Caudron is
nu met 91 punten
voorsprong op 

Merckx leider van de wereldranglijst.
Dick Jaspers volgt als derde op 94 pun-
ten van Caudron.

Eddy Merckx. Foto Ton Smilde

Nationale bekercompetitie driebanden

Nog 32 teams strijden om acht finaleplaatsen
In poule A plaatste Hazelaar 2 zich ten
koste van Boeve Afbouw uit Steenwijk
voor de volgende ronde. Van den Berg
Biljarts was in poule B kansloos tegen de
leider in de eredivisie SIS Schoonmaak.
Bij Thekes Herpen wisten Jos Bongers,
Daniël Ockers en Jurgen de Ruijter een
setje te winnen, maar dat was niet vol-
doende om ’t Hartje van Wanrooij het
verder bekeren te verhinderen. Man op
Maat ’t Caves versloeg Grolleman Schil-
dersbedrijf, waarmee ook de ploeg uit
Wintelre naar de vierde ronde gaat. Op
bezoek bij SunControls boekte DBG
’t Ottertje in poule C een duidelijke 1-11
overwinning. ’t Hartje/ Total Power Euro-
pe had het bij Drukkerij 3in1 iets lastiger,
maar won toch met een setstand van 5-7.
In poule D mocht Hotel Stadt Lobberich /
BCT voor de uitwedstrijd tegen Struijk
Metaal Recycling een 0-12 overwinning
bijschrijven. Peter Smits Bestratingen /
ABC ̀ t Töpke was niet bestand tegen ere-
divisionist MCR en is uitgeschakeld. De
Stene Brug kon Sloepverhuur Nieuw Am-
sterdam met 7-5 het verder bekeren ont-
nemen. Beekman HPL wist met 7-5 van
De Eekhoorn te winnen en schakelde
daarmee de Oosterhouters uit.
L&B Ledermode, uitkomend in poule E
was op bezoek bij De Windhoek in
Utrecht en haalde met 12 set overwin-
ningen de maximale winst binnen. DPC
nam ook een 2-10 overwinning uit
Vlaardingen mee, waar men weinig
moeite had met TOVV 3. Vervat Vast-
goed kreeg bij ’t Caves in Wintelre be-
zoek van Schildersbedrijf Van den Brug-

gen en bleef met 8-4 aan de goede kant
van de score. Carambole wist in hun
thuisbasis ’t Vossenhol in Daarlerveen ten
koste van Team Hilvarenbeek een ronde
verder te komen. De confrontatie in pou-
le F tussen Schroevengroothandel.nl en
Dallinga.com eindigde met 4-8 in het
voordeel van de bezoekers uit Sluiskil.
Het Geldropse DAB2 was in café De
Mixx niet opgewassen tegen DPC A1 en
werd met 1-11 het verder bekeren ontno-
men. De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl zag
de overwinning in poule G met 5-7 naar
’t Steegje gaan. De Distel Biljarts 7 kon
tegen BC Tegelen 2 niet meer dan twee
setjes winnen en is derhalve ook uit de
bekercompetitie. A1 Biljarts kon op visite
bij La Plaza Hoensbroek geen vuist ma-
ken en verloor in het Limburgse met 10-2.
Met dezelfde cijfers kon Siemens na de
wedstrijd tegen Horecabedrijf Mans in
Mariënberg huiswaarts. In poule H ging
HCR Prinsen op bezoek bij Noordeling
en won met 1-11. Anno de Kleine speel-
de daar een setje in vijf beurten uit. De
Veemarkt reisde af naar Spijkenisse en
won daar met 4-8 van De Rietlander. Jan
Brock Amusement zorgde ervoor, dat BC
Arnhem gezien de 8-4 eindstand vroeg-
tijdig de bekercompetitie moest verlaten.
Voor ’t Hartje/RSMC was na de botsing
met BC Arnhem Innstijll het bekeravon-
tuur ook afgelopen.

Bij het drukken van deze editie was het
programma van de vierde ronde nog
niet bekend. Raadpleeg hiervoor Biljart-
point.nl
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Hans Klok speelt bij het libre 
twee keer in één beurt uit

Speelronden 13 en 14
Moira Afdichtingssystemen kreeg 123
Biljarts/BCO op bezoek en won de eer-
ste ontmoeting met 4-2. Sven Nabuurs
zette in zes omlopen de kaderpartij met
175-85 naar zijn hand. Bij de tweede
botsing waren de rollen omgekeerd en
werd met 2-4 verloren. De Hazelaar
kreeg thuis in Rosmalen twee keer met
0-6 om de oren van BIOS. Bij de gasten
tekende Erik van der Linden voor een
kadergemiddelde van 43.75. ’s Lands
Welvaren/Reedijk bleef thuis in Kwa-
dendamme met 6-0 en 5-1 duidelijk de
baas over Terborgse Wijncentrale/Vee-
markt. Danny Walhout domineerde bij
het libre en sloot de eerste confrontatie
met Boudewijn Alink in een beurt met

250-0 winnend af. De volgende botsing
won hij in twee pogingen. Peter de Bree
won een kaderpartij in drie onderne-
mingen. Exalto/ HWA kon eerst met
4-2 van Topteam Goirle winnen, maar
moest de volgende wedstrijd met 2-4 af-
staan. Van den Broek Biljarts/Almere
’83 verloor met 0-6 en 2-4 van Horna.
Pieter van der Geest boekte in twee en
drie beurten librewinst. Hektisch Biljart-
school/BV ’75 dubbelde met 4-2 tegen
Buitelaar/ Maasduin Witgoed uit Affer-
den. In het eerste treffen was het Rogér
Schinning die met librewinst de eer voor
de bezoekers redden. Vervolgens deed
Ronald van Gooswillingen in de tweede
ontmoeting bij het bandstoten hetzelfde.

Speelronden 15 en 16
Terborgse Wijncentrale/Veemarkt won
twee keer met 6-0 van Snelpost 11.
Hans Klok presteerde optimaal en speel-
de zijn beide libre partijen in één beurt
uit. Matthijs Bakker toonde ook zijn
vorm en behaalde bij het kader in twee
en vier omlopen winst. Steinhoff Con-
structions ontving De Hazelaar en won
twee keer met 4-2. Voor de gasten red-
de Ales Ulijn twee keer de eer, eerst bij
en libre en later bij het kader. Topteam
Goirle ging twee keer met 2-4 onderuit
tegen Van Den Broek Biljarts/Almere
’83. Martin Vreekamp zette in vier beur-
ten de beste librepartij neer. Buitelaar/
Maasduin Witgoed boekte een dubbele
4-2 overwinning op Exalto/HWA. Jef-
frey van Heesch en Patrick Jansen zorg-
den voor de punten. 123 Biljarts/BCO
zag ’s Landswelvaren zowel in de eer-
ste als in de tweede ontmoeting met 4-2
de punten pakken. ’s Landswelvaren
heeft als koploper nu twee punten voor-
sprong op Horna.

Hans Klok speelde twee libre partijen
in één beurt uit.
Foto: Harrie Overkamp
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Eredivisie topteam 

Hekkensluiter De Hazelaar/Etikon pakt 
3 punten van koploper De Picardie

Na zestien speelronden staan de
Picardie en The City/Dibo met 23 punten
aan de leiding. BIOS/Barneveld volgt op
drie punten. Onderaan heeft de Haze-
laar/Etikon aansluiting gevonden bij Top-
team De Viaanse Molen.     

Speelronde 15 en 16
De Hazelaar/Etikon – De Picardie 4-2 en
3-3. Jean-Paul de Bruijn liet met moyen-
nes bandstoten van 12.50 en 33.33 te-
gen Jos Bongers zien dat hij van unieke

klasse is. Bij zijn partij van honderd ca-
ramboles in drie beurten maakte hij een
serie van 85. Gert-Jan Veldhuizen be-
haalde drie punten voor de thuisploeg. In
het 47/2 tegen Sam van Etten 200-23
na slechts twee pogingen en in het 71/2
tegen Dennis Timmers 150-150 (9). Eric
Dericks bleef tegen Timmers en Van Etten
(100.00 moyenne) met lege handen.
Egbersbeek.nl – The City/Dibo 2-4 en
6-0. In het eerste duel wonnen Roij van
Raaij en René Luijsterburg. Wiel van Ge-
mert verloor tegen Martijn Egbers en dat
scenario herhaalde zich daarna. Toen
waren de thuisspelers Christian Pöther en
Robby Sonck wel succesvol. Topteam De
Viaanse Molen – BIOS/ Barneveld  0-6
en 2-4. Dave Christiani en Fabian Blon-
deel wonnen beide wedstrijden. Ferry
Jong boog eenmaal voor André Peere-
boom: 200-188 (7). Wennekes.nl –
Benelux Biljarts/Snellen Horeca Service
5-1 en 2-4. In de eerste ontmoeting kwa-
men Lyon Megens en Guido Kauffeld tot
remise. Ian van Krieken versloeg Ray-
mund Swertz met 150-133 na vier beur-
ten. Marek Faus had aan 100 uit 11 vol-
doende tegen Michel van Silfhout.
Swertz en Van Silfhout bleken in het an-
dere duel veel te sterk terwijl Megens nu
van Kauffeld won.

Jean-Paul de Bruijn. 
Foto: Henry Thijssen  

Kader beker tweede ronde

De Hazelaar schakelt 
titelverdediger De Poedel uit
De Poedel – De Hazelaar 4-4. Cor van
de Groep verzamelde de 210 caram-
boles al na vier beurten. Bij de gasten
waren Alex Ulijn en Jordy Kanters suc-
cesvol. De Hazelaar – De Poedel 5-3.
Kanters was nu goed voor honderdne-
gentig uit zes. Teamgenoot Dennis
Polman realiseerde honderdzestig tref-
fers na veertien pogingen. De remise
tussen Alex Ulijn en Geurt Veer met
330-260 na zes omlopen bleek vol-
doende voor het team uit Rosmalen om
door te gaan. Er waren series van res-
pectievelijk 151 en 205. Dit betekent
dus ook dat er een nieuwe bekerwin-
naar komt in 2018. HCR Prinsen – Moi-
ra 5-3. Peter Heutinck, moyenne 25.00,
en Brian ter Braak wonnen. Rob Pot en
Winfried Mourick-Wullings kwamen via
180-120 (5) tot een gelijkspel. Moira –
HCR Prinsen 4-4. Jean verbeet versloeg
Brian ter Braak na 170-150 en vijf beur-
ten. Voor de gasten verzamelde Rob
Pot, reeks van 102, de honderdtachtig
punten na negen pogingen. Ook Paul
Wissink bleef namens de bezoekers
aan de goede kant van de score
waardoor de ploeg uit Haarlo naar de
derde ronde gaat. HWA Hotel van
Krimpen – Willemsen Bestratingen/

BV De Driehoek 8-0 en 8-0. Biljartpoint
vermeldt dat de spelers uit Lichtenvoor-
de niet aanwezig waren. VIOS/
Van Esch Biljarts – De Jol/Biomos/Han-
ze Zonwering 4-4. Roland Deelen,
reeks van 138, toonde zich middels
240-114 na zeven omlopen de meer-
dere van Edwin Zweers. De Jol/
Biomos/Hanze Zonwering – VIOS/Van
Esch Biljarts 6-2. Michael Lubbes produ-
ceerde de 210 caramboles al na twee
beurten en daarbij was een serie van
143. Sietse Vijver en Stefan Damen
wonnen ook zodat De Jol naar de acht-
ste finales gaat. Roland Deelen redde
na 240 uit 8 de eer. 't Centrum ’47 –
HWA Verhaar BKS 6-2. Alle duels had-
den een partijlengte tussen de twaalf en
veertien beurten. Robert Prakke, Boude-
wijn Alink en Edwin Tieman bleven aan
de goede kant van de score. Richard
van Luijk redde de eer. HWA Verhaar
BKS – 't Centrum ’47 2-6. Nu was het
Piet Verhaar die als enige namens de
formatie uit Alblasserdam succesvol
bleek. Prakke, Tieman en nu ook André
Bruins trokken aan het langste eind.
Bekerronde drie wordt gespeeld tot en
met 18 maart 2018. Er zijn nog zestien
viertallen in de strijd.     

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl •  info@sijmbiljarts.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
http://www.fellerbiljart.nl
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”nieuw” adres * Met 320 m2 showroom/winkel.
Bolderweg 37 A/B * Gratis parkeren.
1332 AZ Almere-Buiten * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
Tel: 036-5374054 * Speelklaar biljart, waar u materiaal kunt uitproberen.
info@vandenbroekbiljarts.nl * Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Kader poule 1

BCO De Beste Keus als aanvoerder 
middenmoot naar 2018
In de nationale kadercompetitie poule
1 won BC De Beste Keus in ronde tien
met 6-2 van Horna De vries Juwelier.
Een ronde later werd uit bij Holland

Parcel Express/De Musketiers met 6-2
verloren. De formatie uit Oegstgeest
voert nu met 44 punten de middenmoot
aan.

2e Simonis Biljartlakens GP Artistiek 
ereklasse bij Jorissen in Den Haag
De tweede Grand Prix Artistiek ereklas-
se wordt van 19 tot en met 21 januari
bij Café Jorissen aan de Heelsumstraat
94 in Den Haag gehouden. 
De twaalf deelnemers komen uit in twee
poules van zes. De aanvangstijd is voor
alle dagen om 11.00 uur. 
De winnaar van de vorige Grand Prix in
Rosmalen, Sander Jonen, staat als
groepshoofd ingedeeld in poule A. 
Nationale titelverdediger René Dericks
komt uit in poule B.

Deelnemers
Poule A
Sander Jonen Badhoevedorp
Erik Vijverberg Almelo
Jop de Jong Arnhem
Robert van Veenendaal Doetinchem
René Kuijstermans Roosendaal
Wilfrie Vermeer Deurne

Poule B
Mark Janssen Beek
René Dericks Venray
Benny Smits Geldrop
Patrick de Haan Almere
Eric van Hoorn Gouda
John de Bruijn Ter Aar

Ook voor niet KNBB leden

Weer Open Brabants Kampioenschap
voor teams
In navolging op het eerder gespeelde
Open Provinciaal Kampioenschap drie-
banden klein voor tweetallen, nemen de
districten West-Brabant, Midden-Bra-
bant, ’s-Hertogenbosch en Kempenland
in 2018 weer de organisatie voor hun
rekening. Door omstandigheden heeft
dit evenement in 2017 niet plaatsge-
vonden. Het is de bedoeling, dat bij vol-
doende deelname, dit OPK elk jaar
wordt gespeeld in de maanden mei en
juni.
Op basis van de reacties van de deel-
nemers in 2016 is het spelformat aan-
gepast. Een wedstrijd bestaat nu uit drie
partijen, twee individuele partijen en
een partij Scotch Double. Scotch Dou-
ble is in 2017 bij het WK in Viersen ook
gespeeld en is daar door de spelers en-
thousiast ontvangen.
Aan deelname zijn beperkte voor-
waarden gesteld, zo dient iedere deel-
nemer 18 jaar of ouder te zijn en moet

in Noord-Brabant wonen, lid zijn van
een vereniging in de provincie en actief
zijn in een competitie in Noord-Brabant.
Iedereen die aan deze voorwaarden
voldoet kan meedoen. Dus ook niet
KNBB-leden zijn van harte welkom.
De poules voor de voorronden worden
om de reisafstand te beperken op basis
van de inschrijvingen zoveel mogelijk
op postcode ingedeeld. De inschrijving
staat open tot 1 maart 2018.

Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50 en
wordt na inschrijving gefactureerd, na
betaling via overschrijving, wordt de in-
schrijving bevestigd. 

Zie voor meer informatie de website
www.driebandenkleinbrabant.nl 
of www.provincialebiljartkampioen-
schappen.nl (u wordt dan automatisch
doorgeleid naar:
www.driebandenkleinbrabant.nl).

In Memoriam

Biljarticoon Gerrit de Jong overleden
25 december 1953                    19 december 2017

Op dinsdag 19 december ontvingen wij
het trieste bericht dat Gerrit de Jong op
63 jarige leeftijd is overleden. Hij had
een onuitputtelijke passie voor biljarten
en ondanks de strijd tegen zijn ziekte
bleef hij zich hier zoveel mogelijk voor
inzetten. Gerrit was sinds 1968 lid van
de KNBB en de afgelopen 40 jaar was
hij de drijvende kracht achter de biljart-
vereniging EGB (Eerste Glanerbrugse Bil-
jartvereniging). Naast spelend lid is hij
jarenlang bestuurlijk actief geweest als
voorzitter, secretaris en penningmeester. Hij heeft een periode deze drie functies
tegelijkertijd vervuld. Gerrit was ook betrokken bij de ontwikkelingen van het
District Twente. Hij had een duidelijke mening en heeft zich altijd extra ingezet
voor de biljartende jeugd. In 2006 werd hij officieel KNBB biljartinstructeur A.
Zowel binnen het District Twente als binnen het Gewest NO Nederland was hij
aandachtsfunctionaris voor de Jeugd. Gerrit heeft veel jeugdige biljarters les ge-
geven en begeleid tijdens wedstrijden. Daarnaast was hij op gewestelijk niveau
betrokken bij de organisatie van biljartwedstrijden en kampioenschappen voor
de jeugd. Gerrit is in 2010 mede hiervoor, benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Gerrit de Jong is een icoon geweest in biljartend Twente, velen
zullen hem gaan missen. De crematie heeft op vrijdag 22 december in besloten
kring plaats gevonden.

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe bij dit verlies.

Kader poule 3

BVM Apollo/Etikon met lege handen 
Rapiditas - BVM Apollo/Etikon 8-0. In
Weesp zorgde Marco Westerhoff voor
de kortste partij door Ronald van der
Made met 120-57 (10) te verslaan. Le-
on van de Pol produceerde een serie
van veertig bij zijn zege op Frank Ver-
hoef. Kopman Dennis Bouwhuis klopte

Jacques de Beurs en Bernard van Lith
bleef Hennie Claessen zeventien ca-
ramboles voor. Met veertig punten na
tien wedstrijden staat BVM Apollo/Eti-
kon in de middenmoot. Gebruikelijke
koploper is De Poedel met zestig pun-
ten.    

Kader poule 6

Billardcafé de Veemarkt in kopgroep
Pelikaan – Billardcafé de Veemarkt 6-2.
De thuisploeg won in tien, elf en twaalf
beurten. Bart Siebelink redde de eer in
de kortste partij van 110 caramboles en
zes omlopen. Zijn hoogste serie was
79. Billardcafé de Veemarkt – De
Korenmolen 4-4. Willem Siebelink ver-
zamelde de honderdzestig punten na
acht pogingen. Daniel Dorland bleek
bij de gasten de beste met 120 uit 9.
HCR Prinsen – Jan Brock Biljarts 6-2.
Brian ter Braak gaf met een totaal van
210 na zes beurten het goede voor-
beeld. Deventer '83/AMS Bruijns –
HCR Prinsen 4-4. Ter Braak deed er nog
een schepje bovenop en stond nu al na
vier pogingen aan de eindstreep van
210. HCR Prinsen – Pelikaan 2 4-4. In
Haarlo was Gerard ten Lohuis met

20.00 moyenne succesvol. Voor de be-
zoekers kwam vierde man Roy Chitoe
tot hetzelfde winnende gemiddelde.
Kabelrups.com/ Kronenhuis – Jan Brock
Amusement 6-2. Anton Zwiers redde de
eer. Jan Brock Biljarts – Pelikaan 2-6. In
café-restaurant 't Sterrebos te Beuningen
was Jordy de Kruijff de enige die de
punten in eigen huis hield na 110 uit 9.
BC Concordia – HCR Prinsen 4-4. Op
de bovenste twee posities ging de winst
naar de gasten: Gerard ten Lohuis 180
uit 6 en Peter Heutinck via 150 uit 7.
Na twaalf speelronden zijn billardcafé
de Veemarkt en Deventer '83/AMS
Bruijns met 56 punten lijstaanvoerder.
Willemsen Bestratingen/BV De Drie-
hoek heeft met 55 uit 11 echter de beste
papieren.    

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.driebandenkleinbrabant.nl
http://www.provincialebiljartkampioen-schappen.nl
http://www.provincialebiljartkampioen-schappen.nl
http://www.provincialebiljartkampioen-schappen.nl
http://www.driebandenkleinbrabant.nl


Biljartnieuws België

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal
6 biljarts 2m30 en 2 biljarts 2m84

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

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

frederik.de.moor1@telenet.be

NIDM - Topper in Zaal De Deken eindigt met winst voor thuisploeg

Caudron verslaat Blomdahl 
en redt eer van De Goeie Queue

Het is telkens weer een geladen treffen
als BC Deurne rivaal De Goeie Queue
ontvangt in de stemmige biljartzaal De
Deken in Merksem. Hevige sneeuwbui-
en hielden de toeschouwers thuis maar
dat verhinderde niet dat er ook nu weer
gespeeld werd op het scherp van de
snee. Bij BC Deurne verkoos Jean van
Erp veilig in Nederland te blijven en dus
kwam Ludo Dielis in de arena tegenover
Jerry Hermans te staan. Een optreden
dat meteen loonde, want Dielis had er
na 6 beurten al 14 op het bord staan,
met inbegrip van een 7-punten reeks.
Op de andere tafel nam ook Davy Van
Havere al bij aanvang afstand van
Wesley De Jaeger (7-15 in 7 beurten).
De Jaeger en Van Havere probeerden
dan elkaar lam te leggen en de speler
van DGQ profiteerde daar het meeste
van. Hij kwam terug tot 14-17 in de elf-
de inning. Met 21-8 in 11 hernemingen
bleef Ludo Dielis voorlopig op dreef,
maar ook zijn wedstrijd viel stil met
vooral verdedigend werk als handels-
merk. Van Havere vond dan toch het
gaatje in de defensie van De Jaeger en
met een serie van 6 punten nam hij op-
nieuw afstand (21-29 in 23). Meer nog,
na 30 beurten vond Davy Van Havere
het welletjes geweest en liep weg tot op
1 punt van de zege. Nog een poging
later was het prijs ; eindstand De Jae-
ger-Van Havere : 29-42 in 31 beurten.
Ook Ludo Dielis maakte met een reeks
van 7 punten zijn 42 punten vol en Jer-
ry Hermans kon er in de nabeurt amper
ééntje goedmaken. De winst bleef dus
in de handen van de ervaren rot (42-24

in 31 innings). De 4-0 tussenstand zorg-
de ervoor dat voor de twee wedstrijden
naar 50 punten, de protagonisten bij
Deurne met voldoende vertrouwen aan
de biljarttafel kwamen. Jef Philipoom
kreeg Jean-Paul de Bruijn tegenover
zich en dé topwedstrijd ging natuurlijk
tussen Torbjörn Blomdahl en Frédéric
Caudron. In die match nam Blomdahl
de beste start en dat leidde naar 18-6 in
5 beurten. Op de buurtafel hielden Phi-
lipoom en de Bruijn elkaar inmiddels in
evenwicht. Zo accuraat als zijn verdedi-
ging was, zo matig was de afwerking
bij de Nederlander, maar ook daarvan
maakte Philipoom te weinig gebruik. Hij
miste zelfs meer dan dat we van de
Deurne-speler gewoon zijn. Deson-
danks kon hij toch uitlopen tot 14-7 na
negen hernemingen. Caudron toonde
aanvankelijk niet het spel dat je van een
wereldkampioen zou verwachten, maar
ook Blomdahl had de gunstige wind
niet mee. Jef Philipoom liep op zijn tafel
langzaam maar zeker verder uit, terwijl
Frédéric Caudron de spanning terug in
de wedstrijd tegen de Zweed bracht,
met een 20-21 voorsprong na 10 beur-
ten. Torbjörn Blomdahl was eensklaps
op achtervolgen aangewezen. In-
middels trok Philipoom dan een flinke
spurt en liet de Bruijn bij 33-14 in 16,
ietwat verweesd achter. Dat duurde ech-
ter maar even want hij herpakte zich en
met een serie van 7 stond hij terug op
de kaart. Philipoom reageerde snel en
leek steeds beter te gaan spelen. Zelfs
een knappe reeks van 5 punten van on-
ze noorderbuur mocht niet meer baten.
Jef Philip-oom won met 50-42, na 29
pogingen. Caudron had inmiddels zijn
buitenaards pak uit de kast gehaald en
dat mocht Blomdahl aan den lijve
ondervinden. De Mallenaar maakte er
7 bij een 46-43 achterstand, won me-
teen de wedstrijd en redde zo de eer
van De Goeie Queue. Een noemens-
waardige prestatie van BC Deurne 1,
dat met 6-2 de punten thuis hield.

Bart Van Reeth

Geflankeerd door dienster Patty, genieten de Deurne-spelers na van de kostbare
overwinning in biljartzaal De Deken

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

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)

Deelname Japans biljartmonument is officieel

Nobuaki Kobayashi van de partij 
op “The Trophy Of The Legends“

Van een Sinterklaasgeschenk gespro-
ken! Op woensdag  6 december ont-
ving ondergetekende volgende mail
vanuit Japan (verzonden door Hideaki
Kobayashi Jr , zoon van …) :

“I am glad to let you know that my fa-
ther will take part in the prestigious tour-
nament  “Trophy of the Legends“ in Ee-
klo . My mother will also be there with
him . Thank you for invitation and all the
arrangement. I understood there is also
a qualification round for this event in Ee-
klo. Is it possible other Japanese players
can participate if anyone is interested ?
If yes I would like you to send tourna-
ment details to NBA, Nippon Billiards
Association“.

Hoeft het gezegd dat het organisatieco-
mité van dit tornooi, voorbehouden aan
65 plussers, in opperste staat van eufo-
rie is ? Om kippenvel van te krijgen.  En
daarmee zijn de 8 voorziene wild-cards
definitief de deur uit. Voorwaarde hier-
voor was dat die spelers ooit hadden
deelgenomen aan een Europees – of
Wereldkampioenschap driebanden. Uit-
verkorenen zijn Ludo Dielis (België),
Poul Bjerring (Denemarken) , Hans Juer-
gen Kuhl (Duitsland), Richard Bitalis
(Frankrijk), Jose Quetglas  (Spanje), Rini
Van Bracht (Nederland), Raymond Ceu-
lemans (België) en … Nobuaki Koba-
yashi  (Japan). Van nostalgie gespro-
ken! De andere 8 plaatsen welke het
deelnemersveld van totaal 16 spelers

voor het hoofdtornooi zullen vervolledi-
gen komen uit het kwalificatietornooi
dat zal doorgaan in het lokaal van de
organiserende club, de Koninklijke Ee-
klose Biljartclub. Aan dit kwalificatietor-
nooi (met een limiet van maximum 100
inschrijvingen !) mag iedereen deelne-
men mits minimum 65 jaar oud te zijn
op 16 juni 2018. Het kwalificatietor-
nooi vindt plaats van zaterdag 16 juni
tot en met woensdag 20 juni 2018. Het
hoofdtornooi met 16 spelers , onderver-
deeld in 4 poules van telkens 4 spelers
(8 wildcards en 8 spelers uit kwalifica-
ties) heeft plaats van donderdag 21 juni
tot en met zondag 24 juni in de
prachtige locatie van het cultuurcentrum
“De Herbakker“ te Eeklo welke plaats
biedt aan ruim 400 toeschouwers.  Het
is ook al zeker dat Internetzender Ko-
zoom live aandacht zal besteden aan
het volledige verloop van het  hoofdtor-
nooi  “ Trophy of the Legends “ dat nota
bene doorgaat in de week nà de World
Cup driebanden in het Casino van Blan-
kenberge. Zoals reeds eerder vermeld
zal alle informatie over dit evenement in
Eeklo zoals inschrijvingsmodaliteiten,
wedstrijdsysteem en te spelen punten,
hotelvoorzieningen, prijzenpot hoofd-
tornooi , enz … wereldkundig gemaakt
worden in de loop van de maand
januari 2018. Dit via websites CEB en
UMB, en dusdoende ook via sites van al
de internationale federaties. 

Leslie Menheer

Komori, Kobayashi, Dielis en Ceulemans. Drie van deze vier zijn er zeker bij in
Eeklo. Foto: Ton Smilde

http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
http://www.ericdaelman-biljartshop.be
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Tweede divisie driebanden poule 1

Ruud Nieuwenburg goed voor 1.944
Speelronde 9
Cafedepijp.nl – Capelle: 0-8. Peter van
Lieshout zette met 0.972 de beste partij
neer. Aannemersbedrijf Beer de Jong –
BCO/Paeoniapassion.com: 4-4. Ruud
Nieuwenburg behaalde in 35 omlopen
winst. Hektisch Biljartschool/Frans van
Kuyk – Brouwer Project Design: 2-6. An-
dre van Straaten en Henk Holtrop sloten
in 35 beurten winnend af. HWA/Hor-
dijk Biljartartikelen – Take 5: 8-0. 

Speelronde 10
Capelle – Merwehof/Derogee Beveili-
gingen: 5-3. Peter van Lieshout was met
0.882 de beste thuisspeler. BCO Paeo-
niapassion.com – Schroevengroothan-
del: 2-6. Met een gemiddelde van
1.428 (21 beurten) blonk Dirk van
Mourik uit. EDO ’83 – HWA/Hordijk
Biljartartikelen: 0-8. Peter Berndsen
speelde in 32 omlopen naar winst.
Brouwer Project Design – Take 5: 4-4.
TOVV 3 – Aannemersbedrijf Beer de
Jong: 4-4. Ruud Nieuwenburg presteer-
de met 1.346 uitstekend voor de be-
zoekers.

Speelronde 11
Aannemersbedrijf Beer de Jong – Ca-

pelle: 2-6. Ruud Nieuwenburg zette met
1.944 in achttien omlopen een fan-
tastisch moyenne neer. Ron Schuurman
speelde 1.206 en Puck van Aart was
goed voor 1.000. HWA/Hordijk Bil-
jartartikelen – BCO/Paeoniapassion
.com: 6-2. Bij de bezoekers kwam al-
leen Bob van Ingen Schenau tot partij-
winst.

Ruud Nieuwenburg.
Foto: Jan Rosmulder

Hoofdklasse driebanden klein West-Brabant

Patrick Koevoets zegeviert in Poortvliet
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Patrick Koevoets ’t Pleintje 10 0.886 8
2. Erik Kortsmit De Laan 9 1.026 9
3. Adrie van Mechelen De Distel Biljarts 8 0.859 9

4. Mark Reijnders Real Biljartbal 6 0.839 8
5. Jan Verdult De Distel Biljarts 4 0.680 6
6. Egber. Yildirim De Distel Biljarts 3 0.749 5
7. Piet van der Steen WBV 2 0.830 7

Vierde divisie driebanden poule 4
Peter Baetsle heeft maar 24 pogingen nodig
Speelronde 9
Jacobs Mannemode 3 – Ossekop 2:
4-4. Emile de Witte en John Heskes
boekten thuiswinst. Hydro Zorg – Rese-
da: 6-2. Ad de Meijer redde de eer
voor de bezoekers. Jacobs Mannenmo-
de – ’s Lands Welvaren/AVH/VSS: 8-0.
Op bord vier was Rob Jacobs in 31
beurten aan de meet. Treva 3 – Zandee
Kloetinge: 6-2. Bij de gasten had alleen
Daan Weststrate succes. De Distel 7 –
Jacobs Mannenmode 2: 8-0.

Speelronde 10
Reseda – De Distel 7: 6-2. Het was
Wim Gorissen die voor De Distel de eni-
ge partijwinst boekte. Ossekop – Hydro
Zorg: 5-3. Piet Kox won een partij voor
de Zeeuwse bezoekers. ’s Lands Welva-
ren 4/AVH/VSS – Zandee Kloetinge:

0-8. Jacobsmannenmode 2 – Jacobs-
mannenmode 3: 6-2. John Jacobs wist
de eer van het derde team te redden.

Speelronde 11
De Distel 7 – Ossekop: 0-8. Jacobs
Mannenmode 3 – Reseda: 4-4. Peter
Baetsle had maar 24 pogingen nodig
om met 1.041 te winnen. Zandee
Kloetinge – Ossekop 2: 2-6. Martin Ca-
pelle kon zijn partijpunten in Zeeland
houden. Treva 3 – Jacobs Mannen-
mode 2: 5-3. Alleen Ellen Riemens kon
een partij winnen voor de bezoekers.
Hydro Zorg – Jacobs Mannemode: 5-3.
John Heskes zorgde door winst en
Rob Jacobs met remise voor drie punten
bij de gasten. Treva 2 – ’s Lands Welva-
ren 4/AVH/ VSS: 8-0.

Hfd klasse driebanden gewest West-Nederland afd. Zuid

Ron IJsselsteijn wint in Moerkapelle
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ron IJsselsteijn ONA 8 0.994 7
2. Paul Gruijs De Pijp 6 1.088 7
3. John van Dam ’t Fort 6 0.956 9

Naam Vereniging Pnt Moy HS
4. Wim Kroon Oogh van Vlaerdingh 4 0.899 8 
5. Bradley Roeten Jorissen 2000 4 0.772 7
6. Michel Buquet Papendrecht 2 0.832 8

Hoofdklasse driebanden Zuid Nederland afdeling 1

Gewestelijke finale 
bij De Verwachting in Lewedorp
Biljartvereniging LBV staat van 5 tot en
met 7 januari garant voor de finale hoofd-
klasse driebanden klein van het gewest
Zuid-Nederland afdeling 1. De wedstrij-
den worden gespeeld bij café De Goede
Verwachting aan de Burg. Vermetstraat 2
in het Zeeuwse Lewedorp, en de partijen
hebben een lengte van 40 caramboles.
Naast de gewestelijke titel is er een ticket
te verdienen voor de nationale finale, die
van 2 tot en met 4 februari in Noord
Overijsel wordt gehouden. 
De aanvangstijd is op vrijdagavond om

19.00 uur. Op zaterdag en zondag
wordt om 11.00 uur begonnen. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Erik Kortsmit De Laan 1.026
2. Mark Reijnders Real Biljartbal 0.922
3. Stephan van den Hooff Borduurhuis 0.914
4. Patrick Koevoets ’t Pleintje 0.886
5. Frans Bambacht De Eekhoorn 0.876
6. Puck Nguyen ALM 0.800
7. André Karelse De Toekomst 0.774
8. Rinus Kramer De Herberg 0.731

District Midden-Brabant

Finale vijfde klasse bandstoten
Biljartvereniging Prinsenhoeven organi-
seert van 5 tot en met 7 januari de
distritsfinale vijfde klasse bandstoten
van Midden-Brabant. De wedstrijden
worden gespeeld aan de DJ Jittastraat 2
in Tilburg en beginnen op vrijdag om
19.00 uur en zaterdag en zondag om
11.00 uur. De partijlengte is 30 caram-
boles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Marianne Oerlemans ’t Raadhuis 0.99
Ria Heesters BVWG 0.99
Ger van Veldhoven BVWG 0.83
Andreas van Dooren BVWG 0.80
Paul Pijpers Kromme Keu 0.74
Aad Campfens BVWG 0.71
Jeannette van Veldhoven BVWG 0.68
Willie Coenen BVWG 0.34

Gewest Zuid-Nederland afdeling 1

Martin Sturm kampioen 2e klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Martin Sturm Jacobs Mannenmode 11 3.98 20
2. Aaike Verwey Carambowl 10 4.54 38
3. Peter van Ee ALM 8 3.22 20
4. Wim Silvius De Ram 8 3.11 20

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Jan Mol Kruisstraat 8 2.90 24
6. Maarten van de Ven DKS 6 3.45 34
7. Jan van Helvoirt ’t Centrum 4 3.00 19
8. Johan Vos DPP 1 2.40 25

District Midden-Brabant

Finale 1e klasse libre in Goirle
In Biljartcentrum Goirle aan de Klooster-
straat 30 te Goirle wordt van 12 tot en
met 14 januari de finale eerste klasse
libre van het district Midden-Brabant ge-
houden. De partijen met een lengte van
120 caramboles beginnen op vrijdag-
avond om 19.00 uur, terwijl op zater-
dag en zondag om 11.00 uur het start-
sein klinkt. Er wordt gespeeld in twee
poules Marseillaise.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Mart Moolenschot Euphonia 6.99
Marco de Ruijter HMS 5.72
Joop Kroot LBV 5.26
John Tyrell BSV 4.95
Christ de Ruijter HMS 4.68
Hans Ketelaars VOO 4.44
Gerard Snoeren BSV 4.23
Ben Stoopen BC Goirle 4.17
Toon Vervoort HGL 4.16
Paul van Diem BC Goirle 4.03

1e klasse libre district Rotterdam

Finale bij SPC Capelle
Biljartvereniging Schollevaar organi-
seert van 5 tot en met 7 januari de  fi-
nale eerste klasse libre van het district
Rotterdam. 
De partijen met een lengte van 120 ca-
ramboles worden gespeeld aan De Terp
1 in Capelle aan den IJssel en beginnen
op vrijdag om 19.30 uur, zaterdag om
12.00 en zondag om 11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Danny Sam-Sin Kralingen 6.58
Hans van der Waart Schollevaar 6.50
Arno de Leest Kralingen 5.92
Rinus Rijsdijk Hoogvliet 5.81
Ton van Vliet De Posthoorn 5.73
Frans de Ruijter De Rietlander 5.60
Cyriel Simpson Kralingen 5.44
Hans van Eijk Hoogvliet 4.38

Vierde divisie driebanden poule 3

Erik Kortsmit speelt 1.250
Speelronde 9
L&B Ledermode 2 – Stucadoorsbedrijf
Kanters: 4-4. Ad Braspenning en
Corné Bakkers behaalden de thuispun-
ten. Buro Balans/’t Hartje van Ooster-
hout – RCD Kloens Bestrating: 4-4. Jan
van Strien en Mike van der Veeken won-
nen voor de gastheren. De Zwaan –
Setpoint 2: 4-4. Sjef Westerburger en
Toon Ansems behaalden de punten voor
de Tilburgse bezoekers. DKM Tools
4 – DCM 2/Bongaards Transport: 2-6.
Alleen Ad Vroomans kon zijn partij win-
nen voor DKM Tools. ’t Steegje 3 –
Böhnke/Van Delft verhuur: 2-6. Martin
Stoop was in 35 beurten uit.

Speelronde 10
Stucadoorsbedrijf Kanters – Buro
Balans/’t Hartje van Oosterhout: 8-0.

Erik Kortsmit reikte tot 1.250. Bikse
Biljart Bikkels – DKM Tools 4: 2-6.
DCM 2/ Bongaards Transport – De
Zwaan: 2-6. Böhnke /Van Delft Verhuur
– L&B Ledermode 2: 4-4. Jan Vermeulen
kwam in 32 beurten tot 0.781.
Setpoint 2 – ’t Steegje 3: 6-2. 

Speelronde 11
Buro Balans/’t Hartje van Oosterhout –
Böhnke/Van Delft Verhuur: 2-6. Bastijn
van Gageldonk werkte de nul weg voor
het thuisfront. L&B Ledermode – Setpoint
2: 3-5. DKM Tools 4 – De Staart/TVM:
2-6. Jan Cas won de enige partij voor
DKM Tools. ’t Steegje 3 – DCM 2/
Bongaards Transport: 3-5. Marco
Bongaards haalde in 30 omlopen par-
tijwinst binnen.

Vierde divisie driebanden poule 1

Zware verliezen en winst voor Sportrust
Speelronde 9
Gasthoeve Adrichem – Sportrust 2: 6-2.
Alleen Gerard Vooijs won zijn partij
voor de bezoekers. BVM Apollo –
Blauw Wit/De Klos: 2-6. Bert de Ridder
redde de eer voor de thuisclub. Sport-
rust – Push And Win: 0-8.

Speelronde 10
Sportrust 2 – Push And Win 2: 4-4. Ron
van Leeuwen en Gerard Vooijs wonnen
voor de gastheren. De Windhoek –
Sportrust: 8-0. A3 BC 2 – BVM Apollo:

6-2. Bert de Ridder won zijn partij voor
de bezoekers.  

Speelronde 11
Sportrust – Gasthoeve Adrichem Bever-
wijk: 6-2. Harry Versteege speelde in
29 beurten naar winst. BVM Apollo –
Push And Win: 1-7. Bert de  Ridder wist
met remise de thuisclub weer voor de
nul te behoeden. Edo ’83 2 – Sportrust
2: 4-4. Voor Sportrust waren Ron van
Leeuwen en Paul Swanenburg succes-
vol.
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Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2018 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2018 !

Recreanten-

biljartvereniging

BV Carambole

Waalwijk

District’sHertogenbosch e.o.wenst u allen een sportief maar vooral gezond 2018 toe!

District 
West Brabant

wenst iedereen
een sportief en 

gezond 2018

Wij wensen u 

een goed 2018

District 

Zuid Limburg

District
Oss

wenst ueen sportief2018 toe!

www.kozoom.com

Een gezond 

biljartjaar en veel 

speelplezier wordt u 

toegewenst door het 

bestuur van het 

district R
otterdam

Biljartcafé
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82-92-94
2573 NP Den Haag

Fijne feestdagen en een gezond 2018
Biljartcentrum’t Hartje van OosterhoutDe Braak 31, 4901 JL Oosterhout0162-463759info@hartjevanoosterhout.nl

District 
Dordrecht

wenst iedereen

een gezond en
sportief

2018

van RijnDe Meent 19Hilversum

®
®

Luc VerhoevenAntwerpsesteenweg 1092390 MalleTel. +32 (0)3 312 11 59E-mail: info@verhoeven-biljarts.be
www.verhoeven-biljarts.be

Wij wensen jullie een jaar vol vreugde, vriendschap, 
gezondheid en geluk.Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 2018
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Mosconi Cup in Las Vegas

Europa, met Nick van den Berg, 
legt Amerika met 11-4 over de knie 

De Mosconi Cup, het grootste pooleve-
nement tussen de aartsrivalen Team Eu-
rope en Team USA, is wederom gewon-
nen door Team Europe. Voor vier dagen
lang volle tribunes in Las Vegas, werd
ook nu weer een overtuigende overwin-
ning behaald door de Europeanen:
11-4. Het is de achtste overwinning op
rij voor Team Europe, waarmee Europa

in 2017 de leiding
heeft gepakt op Team
USA. Het evenement,
met namens Neder-
land Nick van den
Berg, was dit jaar uit-
gebreid te volgen op
de Nederlandse televi-
sie via Ziggo Sport.
Voor Van den Berg
was het al zijn achtste
Mosconi Cup en hij
kon na afloop zijn
blijdschap niet op:
“De teamspirit was on-
gelooflijk sterk.          
I took one match for
the team. Twee super
dubbels gespeeld! Het
gehele team was ge-
woon veel beter dan
Amerika.”

Coach 
Johan Ruysink 
Vooraf was de span-
ning nog flink opge-
klopt. Team USA had,
na liefst zeven neder-

lagen op rij, ervoor gekozen om Johan
Ruysink aan te stellen als team captain.
Inderdaad, de Nederlander die Team
Europe zeven jaar lang onder zijn hoe-
de had – en in al deze zeven jaren met
Europa ongeslagen bleef! Maar dit-
maal als captain van Team USA was
zijn ploeg kansloos tegen de echt als
een team spelende Europeanen.

Nick van den Berg. Foto: Eltjo Bosselaar

Eredivisie poolbiljart

SPC Woensel.nl 
na zes speelronden hekkensluiter
SPC Woensel.nl – 
Infinity Strokes
of Genius 3-4
Het niveauverschil was
klein, zoals de eind-
stand al aangeeft.
Bovendien eindigden
twee duels eveneens
met het kleinst moge-
lijke verschil. Richard
Eijmberts tegen Theo
Moes 6-7 en Ayhan
Özver verloor met 8-9
van Arno Brouwer.
Özver trok in het kop-
pel met Gijs van
Westenbrugge aan het kortste eind. Van
Westenbrugge moest in een Eindhovens
onderonsje  Ivar Saris met 4-9 voor la-
ten gaan. Tim Jonkman was succesvol
voor SPC Woensel.nl. Hij versloeg Theo
Moes via 100-28 en Ivar Saris na 8-6.
De andere zege kwam op naam van
Richard Eijmberts die via 7-5 Arno Brou-
wer opzij zette. 

Sport Pub Goes – 
SPC Woensel.nl 6-1
Het verschil tussen de lijstaanvoerder en
de hekkensluiter kwam met duidelijke

cijfers naar voren. Richard Eijmberts
redde de eer tegen Özver: 3-7. Tegen
Tim de Ruyter bleef Eijmberts met mini-
maal verschil aan de verkeerde kant
van de score gezien de 7-6 eindstand.
Cliff Castelein en John Abiven maakten
ook deel uit van de succesvolle ploeg uit
Goes. De Zeeuwen wonnen deze com-
petitie alle zes wedstrijden en hebben
een positief saldo in frames van acht-
tien. Valk HOB Weert volgt met een plus
van acht frames. SPC Woensel.nl gaat
2017 op de laatste plaats uit. Blaak
heeft één frame meer gewonnen.

Tim Jonkman. Foto: Jan Rosmulder.  

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Pool4Kidz Woensel onderuit 
en wisselend succes De Stichting 
Pool4Kidz 
Woensel – Cool
Runnings 2-5
In snooker- en pool-
centrum Woensel te
Eindhoven wonnen
Dylan Kappert en
Mika van Berkel bei-
den van Janice van
Gastel. Kappert trok
met 4-7 aan het kort-
ste eind tegen Tijs
van Kessel, die ook
Kian Ooijen opzij
zette. Voor de gasten
toonde Jeroen Rijsdijk zich de meerdere
van Jordy Pruymboom en Mika van Ber-
kel. Het duo Pruymboom/Ooijen redde
het niet tegen Van Kessel/Van Gastel. 

Hague 5 vier – 
Pool4Kidz Woensel 5-2 
Yannick en Quinten Pongers waren bei-
den eenmaal succesvol. Quinten ging in
het koppel met Mika van Berkel onder-
uit. Van Berkel bleek ook niet opgewas-
sen tegen Nicky Berendrecht. Kian
Ooijen moest Bob Worku beide keren
voor laten gaan. Yannick Pongers leed
7-4 verlies tegen Charles Palomar. Het
team van Hague 5 is na zes speelron-
den koploper. De Eindhovense formatie
van Woensel staat in de middenmoot. 

De Loods Tirador – 
De Stichting 3-4
De thuisploeg was incompleet
waardoor twee onderdelen naar De
Stichting gingen. René van Lier zette

Wesley van der Meijde opzij maar ging
onderuit tegen Shamier Balaydin. Het
tweetal Ivan Labrovic en David Uljee
bleek succesvol tegen Balaydin en Van
der Meijde. Individueel trok Labrovic te-
gen Balaydin aan het kortste eind. Van
der Meijde tegen Uljee leverde 75-48
voor de thuisspeler op. 

De Stichting – Dragons 3-4
In SPC Capelle waren de verschillen ge-
ring. René van Lier – Perry Verheijen
6-5, David Uljee/Ivan Labrovic – Frans
van Eekelen/Perry Verheijen 5-6, René
Beysens – Alex Leppens 7-6. John Paul
Filius tegen Van Eekelen werd 6-8. Uljee
won met 6-3 van Leppens. Namens de
gasten zetten Frans van Eekelen en
Perry Verheijen hun wedstrijden tegen
respectievelijk René Beysens en Ivan
Labrovic op hun naam. Beide teams
bivakkeren in het onderste gedeelte van
de ranglijst en ze ontlopen elkaar nau-
welijks.

Kian Ooijen van Pool4Kidz Woensel. Foto: Jan Rosmulder

Afsluitende discipline van succesvol NK Pool 2017 in kader EK-spots 

Nederlandse titels 8-ball naar Ivar Saris
en Tamara Peeters-Rademakers

Ivar Saris heeft met succes zijn Neder-
landse titel in het 8-ball geprolongeerd.
De Eindhovenaar won in de finale over-
tuigend met 8-4 van Jan van Lierop. Op
weg naar de eindstrijd bleek Saris te
sterk voor Xavier Karis (7-4), maar ver-
loor zijn winnaarskwalificatiewedstrijd
van Jan van Lierop (2-7). Hij zegevierde
daarna in de verliezerskwalificatiewed-
strijd tegen Rogier Werle (7-4) en ver-
volgde het succes in de kwartfinale te-
gen Marc Bijsterbosch (8-4) en in de
halve eindstrijd tegen Jan Rempe (8-2).
Het zilver is dus gegaan naar Jan van
Lierop, het brons was voor Jan Rempe
en Tim Jonkman. Door de toernooiwinst
van Ivar Saris verzekerde hij zich even-
eens van een spot voor het EK Pool
2018. Ook Jan van Lierop en eerder al
Marc Bijsterbosch hebben de spots ver-
diend voor het EK in eigen land. 

Dames
Bij de dames won meervoudig Neder-

lands kampioene Tamara Peeters-Rade-
makers het goud bij het 8-ball. Zij volgt
hiermee haar zus Melissa Kuys-Rade-
makers op. Tamara Peeters bleef het ge-
hele toernooi ongeslagen door achter-
eenvolgend te winnen van Karin Roijen
(5-0), Relinde Knijn (5-2), Mirjam Alfons
(5-1), Priscilla Thehu-Coenen (5-1) en
Melissa Kuys-Rademakers en in de fina-
le nog een keer van Relinde Knijn (5-2).
Het zilver dus voor Knijn en het brons
naar Anna Huang en Melissa Kuys-Ra-
demakers. 
Tamara Peeters-Rademakers en Micha
Beuriot hebben zich dankzij hun num-
mers één en twee notering in het NK-
klassement ook geplaatst voor het EK
Pool Dames 2018. 
Het NK 8-ball was de afsluiting van een
zeer geslaagd NK Pool, verspreid over
vier weekends met als vaste locatie Thur-
ston Rotterdam. De opkomst was hoog
met circa 100 spelers per weekend.

Ivar Saris. Foto: Stefan Osnabrug

Tamara Peeters-Rademakers. 
Foto: Stefan Osnabrug 

Gewest MN 2 van 12-14 januari
Driebanden groot derde klasse in Sint-Oedenrode
In Het Wapen van Eerschot aan Mgr.
Bekkersplein 2 te Sint-Oedenrode wordt
van 12 tot en met 14 januari de ge-
westelijke finale Midden-Nederland af-
deling 2 gehouden in de derde klasse
driebanden groot. Moyennes van
0.300 tot 0.475 en partijlengte twintig
caramboles. Aanvang vrijdag 12 janu-
ari om 19.00 uur. Volgens uitnodiging
zaterdag en zondag 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Peter Verhoeven Moira 0.598
2. Peter Visser Café Boslust 0.523
3. Jos van Leur Touché 0.484
4. Mari Bloemers VDO 0.456
5. Jan van der Heijden Royal Events 0.452
6. Jetty van Hummel Rembrandt 0.442
7. Piet van Berkel Rio bar 0.408
8. Thijs van der Zijden Rembrandt 0.376 
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De Biljart Ballen op uw huisadres 
voor slechts 12 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 12 euro incl. BTW ontvangt u dan
vanaf 31 januari 2018 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

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.-

Sportieve maar vooral gezonde wensen in 2018 

Alle ballen verzamelen………….

Het oude jaar weer afgesloten, een nieuw jaar staat weer klaar. De
afsluiting van dit jaar, gedaan met een lach, maar misschien ook met
een traan? Het afgelopen jaar zal zeker niet voor iedereen een feest
geweest zijn. Laten we daarom onze voornemens voor een nieuw be-
gin niet alleen beperken door aan onze lijn te denken, te stoppen met
roken en wat al niet meer. Ook al zijn deze genoemde voornemens
fantastisch. Maar laten we wat meer betrokkenheid tonen bij degenen
die ons na aan het hart liggen, degenen die alleen zijn komen te
staan, gewoon zomaar even een kaartje sturen, een belletje en laten
weten dat ze waardevol zijn. Omdat we vaak ‘alle ballen in de lucht
moeten houden’, zijn we zo druk bezig dat we veel om ons heen ver-
geten… ‘totdat’? En dat is dan het ogenblik dat we wat eerder hadden
moeten reageren naar die ander. Sport en spel, iedereen kent het wel,
concentreren maar ook ontspannen, met een borreltje of glaasje fris.
De amateurs knokken zelfs keer op keer, al is het alleen slechts voor de
eer. De profs doen er nog een schepje boven op, want er zit toch soms
geld in de pot. Maar bij beiden horen we de kreten en kunnen we ons
met elkaar meten, we hebben altijd wel een soort excuus: “Het biljart
loopt echt niet, te dik/dun, zo kan ie ook, hij sterft voor de deur,
midden op z’n kop, het gaat al weken niet met mij, hij moet eerst nog
gemaakt worden en dan ook nog de kreet “Wedstrijd”, want bij de
één mag Frans Bauer zingen en bij de ander mag je geen speld horen
vallen. Het is maar goed dat ons leven er niet van afhangt, dus accep-
teer en waardeer elkaar, we willen beiden hetzelfde, betaald of niet
betaald spel, gezelligheid dat wel. 
Het gehele team van De Biljart Ballen wenst u dan ook sportiviteit, maar vooral
gezondheid, want dat blijft ons grootste goed.

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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