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Landenteams 22-25 februari

WK driebanden in Viersen
www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

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

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

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

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

Zie ook de achterpagina

”Simonis 300 
Rapide & Precishot

de combinatie
voor winnaars 

en wereldrecords”

GRATIS
MEENEMEN

Foto: Jan Rosmulder

www.biljartcomputer.nl

Het WK driebanden voor landenteams gaat op donderdag 22 februari
voor de 29e achtereenvolgende keer van start in de Festhalle te Viersen.
In totaal betreft het editie 32. Voor Nederland verschijnen Dick Jaspers en
Jean-Paul de Bruijn aan de start. Reserves zijn Frans van Schaik en Glenn
Hofman. België komt met Frédéric Caudron en Jef Philipoom. Korea is titel-
verdediger.

Het systeem is wederom Scotch Double.
Toch is er ook het nodige veranderd. Er
zijn geen 24 teams maar 16. Met slechts
zeven koppels uit Europa ontbreken dan
ook diverse grote namen: Torbjörn Blom-
dahl, Marco Zanetti en Daniel Sanchez.
Bepalend was de Ranking na het EK
driebanden Brandenburg 2017. Ook
B-teams zijn geschiedenis. Het is nog al-
tijd een interessant deelnemersveld met
Korea (Sung-Won Choi en Dong Koong
Kang, Duitsland (Martin Horn en Ronny
Lindemann), Turkije (Semih Sayginer
en Tayfun Tasdemir), Vietnam (Quoc
Nguyen en Quyet Chien Tran). Donder-
dag 22 februari is de opening om 11.00
uur. Nederland speelt dan om 16.00 uur
tegen Ecuador. De Belgen ontmoeten om
18.00 uur Libanon. Vrijdag gaat men
om 11.00 uur van acquit en komen Jas-
pers en De Bruijn om 14.00 uur in actie.
Aansluitend gaat België van acquit. Za-

terdag begint Nederland om 11.00 uur
en België om 13.30 uur aan de laatste
poulewedstrijden. De kwartfinales zijn
dan om 17.00 en 20.00 uur. Zondag
halve eindstrijd 11.00 uur en de beslis-
sing valt vanaf 14.00 uur.   

Zie ook artikel op pagina 3
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NK derde klasse libre in Roosendaal

Cor Hermus ziet winst thriller 
beloond met titel bij De Ram
De finalepartij om het
nationaal kampioen-
schap derde klasse li-
bre bij De Ram in
Roosendaal ontaard-
de in een ware thril-
ler. Harry Fijn uit Hat-
tem speelde daarin
absoluut een hoofd-
rol. Hij voerde bijna
het hele toernooi de
ranglijst aan, maar
kwam in de alles be-
slissende confrontatie
tegen Cor Hermus twee caramboles tekort en Hermus werd vervolgens als
kampioen gehuldigd.
Zoals gewoonlijk stond biljartvereniging
De Ram met kastelein Peter van Dongen
als opperhoofd weer garant voor een
goed georganiseerde titelstrijd. Na de
openingsdag had Fijn al de eerste
plaats van het klassement ingenomen,
direct gevolgd door Hermus, die ook
nog geen averij had opgelopen. De za-
terdag begon slecht voor een toch goed
spelende Hermus. In maar dertien beur-
ten verloor hij met 67-70 van Nico van
der Wallen, terwijl Fijn de gehele dag
zijn zegereeks voortzette. Na vijf ron-
den had Fijn nog geen enkel puntje prijs
gegeven. Ondertussen had een afschei-
ding plaats gevonden en was het dui-
delijk dat alleen Hermus en Fijn nog
kans maakten op de titel. Op de laatste
dag kwam de man met de hamer voor
Harry Fijn. Hij speelde in ronde zes ge-
lijk tegen Paul Vaessen, die altijd nog
voor brons streed. Cor Hermus won met
duidelijke cijfers (70-44 uit 19) van
Joop van der Wal. Nog steeds Leidde
Fijn het klassement met nu nog één punt
voorsprong op Hermus. Remise tegen
Hermus was dus voldoende om als nieu-
we kampioen gehuldigd te worden. In
de slotpartij ging Cor Hermus voortva-

Vlnr: Harry Fijn, Cor Hermus en Paul Vaessen
Foto: Peter van Dongen

rend van start en had na tien beurten al
dertien caramboles voorsprong. Fijn
bleef op gepaste afstand volgen. Met
een slotserie van acht maakte Hermus in
omloop twintig uit. Met voor Harry Fijn
nog zeventien caramboles te gaan in
gelijkmakende beurt leek de strijd ge-
streden. De biljarter van DOS toonde
zijn wilskracht en bracht menig toe-
schouwer op het puntje van hun stoel.
Hij maakte carambole na carambole.
Met nog twee treffers te gaan, stootte hij
iets te snel af en zag de bal achterom
gaan. Op de valreep was het dan toch
nog Cor Hermus die zich voor een jaar
Nederlands kampioen mag noemen.
Hij werd door gewestelijk bestuurslid
Henk Vos en Peter van Dongen gehul-
digd.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cor Hermus Bellevue 12 3.40 25
2. Harry Fijn DOS 11 3.23 15
3. Paul Vaessen BC Keer 9 3.22 18
4. Joop van der Wal Texsaloon 6 2.84 22
5. Nienke Pothoven De Driehoek 6 2.65 20
6. Tom Kooijmans BV Gelre 5 2.61 25
7. Pierre de Boer Onder Ons ’67 4 2.62 27
8. Nico van der Wallen Oogh van Vlaerdingh 3 2.81 19

NK topklasse  libre bij biljartvereniging Horna

Nationale titel in Hoorn 
voor Theo Zwarthoed

Met een gemiddelde van 68.91 en
twaalf wedstrijdpunten eigende Theo
Zwarthoed uit Asperen zich de nationa-
le titel in de topklasse libre toe. De bil-
jarter van Padoc bleef daarmee op gro-
te afstand van Frank Diederen, die met
elf punten tot een moyenne van 48.72
kwam. Vanaf de eerste ronde voerde
Zwarthoed het klassement aan. Zelfs na
zijn verliespartij in de derde ronde te-
gen Frank Diederen prijkte zijn naam
nog bovenaan. Hij gaf verder geen
puntje meer prijs, maar voelde toch de
hete adem van Diederen in zijn nek, die
echter een ronde later door remise te-
gen Daan Glissenaar op een achter-
stand kwam. In de finaleronde won de

kampioen duidelijk met 350-68 van
Jurgen Toorneman. Diederen, die al eer-
der het zilver had veilig gesteld zege-
vierde tegen Maurice Sangen. Zwart-
hoed was al vijf keer tweede geworden
tijdens het NK topklasse libre en werd in
Hoorn eindelijk bekroond met het goud. 
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Theo Zwarthoed Padoc 12 68.91 299
2. Frank Diederen Maarland 11 48.72 284
3. Willem Hummel Krijt op Tijd 8 40.30 250
4. Daan Glissenaar ABC ‘t Töpke 7 33.70 319
5. Maurice Sangen Maarland 6 35.82 261
6. Jurgen Toorneman DOS 5 44.60 325
7. Theo Derksen Woezik 4 31.05 165
8. René Bakker Horna 3 38.70 237

Vlnr: Willem Hummel, Theo Zwarthoed en Frank Diederen. Foto: Ellen Vriezen

Driebanden klein 1e klasse

Robert Scheffer na NK in Almere 
derde in de familie met nationale titel

Robert Scheffer is de jongere broer van
Marcel Scheffer en werd onlangs de
derde Scheffer met een Nederlandse ti-
tel. Vader Peter werd zo’n tien jaar ge-
leden kampioen vierde klasse bandsto-
ten, Marcel won het NK tweede klasse
bandstoten in 2013 en Robert nu dus
het Nederlands kampioenschap drie-
banden klein in de eerste klasse. Vader
en de twee zonen spelen ook al 11 jaar
samen in de B1 in Duinstreek, samen
met Hans Weijland. Robert Scheffer fun-
geert eveneens als reserve bij Beekman
HPL waar Marcel samen met Sander Jo-
nen, Frans van Schaik en Ger Windt in
Haarlem actief is in de eerste divisie
driebanden. Zij hebben clubavond op
groot op dinsdag, wat ook een kleine
bijdrage heeft geleverd aan dit succes.
Robert Scheffer is in eerste instantie 'op-
geleid' door zijn vader, Marcel heeft het
mogen overnemen, maar het feit dat

Robert nu zo leuk
speelt is vooral aan
zijn eigen talent te
danken en uiteraard
de wil om ook
Nederlands kampi-
oen genoemd te mo-
gen worden, hij kon
niet achterblijven.
Volgens zijn eigen
zeggen is hij nu de
enige Scheffer met
een titel in een 'echte
spelsoort'.

NK in Almere
Bij Almere '83 was de situatie duidelijk.
Robert Scheffer behaalde de maximale
veertien punten en dankzij 0.905 het ver-
uit beste algemeen moyenne. Ook zette
hij met 30 caramboles na 25 beurten
(1.200) de kortste partij op het score-
bord. Zijn hoogste serie van tien maakte
hij al in de openingsronde. Naaste
achtervolger Johan Sopamena had een
achterstand van vier punten en ook zijn
moyenne van 0.728 bleef flink achter.
Renco Korshuize realiseerde met twaalf
caramboles de hoogste reeks van twaalf. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Robert Scheffer Kamperduin 14 0.905 10
2. Johan Sopamena Café Boslust 10 0.728 8
3. Hans van Engelen De Viersprong 9 0.691 4
4. Ger van Deur SSV 8 0.726 8
5. Wim Jansen BV '75 7 0.630 8
6. Anand Bhairosingh De Kroon 6 0.635 5
7. Renco Korshuize Bartelshoek 2 0.596 12
8. Michel Goossens SVW 0 0.498 5

Vlnr: Johan Sopamena, Robert Scheffer en Hans van Engelen.
Foto: Wim Tijsterman

Driebanden klein hoofdklasse 2-4 februari

NK in Westerhaar
In Kulturhus De Klaampe aan Beeklaan
1 te Westerhaar vindt van 2 tot en met 4
februari het NK driebanden klein hoofd-
klasse plaats. Met een gemiddelde van
1.026 heeft Erik Kortsmit uit Zevenber-
gen zich als eerste geplaatst. De ver-
schillen zijn gering want nummer vier
Peter van der Heijden heeft namens ver-
eniging DAB uit Geldrop een gemiddel-
de van 0.992 achter zijn naam staan.
Met een partijlengte van veertig caram-
boles gaan de moyennes van 0.750 tot
1.000. Op vrijdag 2 februari is de aan-
vang 11.00 uur en dat tijdstip geldt ook
voor de overige twee dagen. 
Naam Vereniging Gem
1. Erik Kortsmit De Laan 1.026
2. Ruud Willemsen Kaketoe '80 1.014
3. Ron IJsselsteijn ONA 0.994
4. Peter van der Heijden DAB 0.992
5. Robin Bastiaan BC Waterland 0.985
6. Richard van de Erf EDO '83 0.952
7. Hans Feukkink De Peppel 0.915
8. Lucas Bronsema De Harmonie W 0.839 

4e klasse bandstoten district West-Brabant

Titel voor Cees Hopmans
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cees Hopmans Bellevue 13 1.87 11
2. Karel Mathijssen KOT Zundert 8 1.32 8
3. Jac van Etten De Kastanje 8 1.25 10
4. Piet de Nijs D.V.P. 7 1.64 12

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Rien Brouwers SVW 7 1.29 11
6. Arno Lousberg De Laan 5 1.41 8
7. Piet Koolen De Ram 5 1.34 8
8. Angelo de Jong De Ram 3 1.29 9

Kader 38/2 derde klasse 23-25 februari

NK in Wijchen op vier tafels

Het volgende
nummer 

verschijnt
28 februari
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 21 februari

De nationale finale kader 38/2 derde
klasse vindt van 23 tot en met 25 febru-
ari plaats onder de bezielende leiding
van SBW. Biljarthome Verploegen aan
Woeziksestraat 100 te Wijchen heeft
vier biljarts klaar staan. De aanvang op
vrijdag is dan ook pas om 19.00 uur.
Zaterdag en zondag 11.00 uur. De mo-
yennegrenzen zijn 7.00 tot 12.00 en te
maken caramboles 150. Marcel van
der Woude uit Leeuwarden heeft zich
met een gemiddelde van 13.43 boven-
aan de deelnemerslijst genesteld.

Naam Vereniging Gem
1. Marcel van der Woude BC Gorredijk 13.43
2. Jan Brueren SSV 11.85
3. Jan Liebregts Mark_Us 11.74
4. Asmond de Jong BCA 10.75
5. Marten Neuteboom Gelre 10.05
6. Michael Wedema De Plas 9.66
7. Eric de Wit Horna 8.70
8. Leo van Hastenberg Wapen van Liempde 8.30    
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Zeven verse biljartinstructeurs A

Door Johan Koomen

Het was best aanpoten voor de zeven
biljartliefhebbers die zich hadden op-
gegeven voor de cursus. In oktober en
november vorig jaar onderging het ge-
zelschap een intensieve training, ver-
deeld over zes zaterdagen, van nie-
mand minder dan Lion De Leeuw. Een
man met een mening, die geen blad
voor de mond neemt maar wel over al-
les wat hij doceert goed heeft nage-
dacht. "Goeie trainers bestaan niet,"
was in de eerste les zomaar even een
stelling die hij aan zijn cursisten voor
legde. Natuurlijk volgden er discussies.
"Maar Van Gaal dan? Cruyff... en Hid-
dink?" Prevelden de cursisten. "Laat me
niet lachen," aldus het commentaar van
de assistent bondcoach van de KNBB.
"De trainer is zo goed als zijn materi-
aal. Je kunt van een kluns geen ereklas-
ser maken en van een ezel geen ren-
paard. Alles staat en valt bij talent. Als
de sporter dat talent wil ontwikkelen,
dan wordt het misschien wat. De leer-
ling moet uiteindelijk zijn eigen trainer
worden."
"Aangeboren aanleg" vindt Lion geen
definitie van talent. De Leeuw: "Talent is
het vermogen om jezelf theoretisch,
technisch en mentaal te ontwikkelen. Als
iemand één van deze drie eigenschap-
pen niet weet te ontwikkelen, is het
geen talent. Dan  wordt die persoon
nooit een hoogvlieger." Lion verkondigt
een uitgesproken mening, maar als je er
langer over nadenkt zijn alle standpun-
ten goed onderbouwd.

Wat is biljarten?
Wij cursisten wisten het wel: "Een sport
met een keu die wordt gespeeld op een
tafel, bekleed met een groen laken.
Daarop bevinden zich drie ballen,
waarbij je met de speelbal de andere
twee ballen dient te raken." 
"Nee," vat Lion kort samen."Dat be-

grijpt tante Truus niet. Biljarten is: Dikte
bal twee, punt op bal één en tempo.
Vooral tempo. Ceulemans leerde het
ons reeds lang geleden toen hij uitlegde
dat er twee dingen zijn die altijd te hard
worden gespeeld: muziek en biljarten.
En hij heeft gelijk, biljarten is een men-
tale sport." Het gebeurt vooral in het
hoofd, iedere stoot is even belangrijk.
Slechte ballen bestaan niet. Spanning is
nooit gezond. Biljarten doe je met je
ogen. Libre is het streven naar de serie
Americain. Concentratie is gewoon
doen wat nodig is. Een slecht laken, ou-
de ballen, felle lampen, tante Truus ach-
ter de bar? Allemaal onzin. Stop met
het zoeken naar excuses, ontspan en
ga biljarten. Je hebt geen tegenstan-
der." 
Naast discussie was er tijdens de cursus
ook veel te lachen. Humor blijkt een in-
grediënt te zijn die bij het biljarten zit in-
gebakken. Het leren en uitwisselen van
kennis voerde echter de boventoon.
Over het mentale aspect van het biljar-
ten. En over doelstelling, visualisatie, ac-
ceptatie, ademhaling, afstoot, voorbe-
wegen en tempo. Altijd weer tempo,
misschien wel het grootste geheim van
de betere biljarter.
De laatste zaterdag moesten de lessen
in de praktijk worden gebracht en ver-
telde Lion over de valkuilen van het les-
geven. "Wees vooral duidelijk. Zeg
niet: we gaan het proberen, maar zeg:
we gaan het doen. Leg uit wat het theo-
retisch mikpunt is. Laat de leerling het
navertellen. Deze moet zijn eigen leraar
worden, dan is de missie geslaagd. De
figuren op de tafel moeten helder zijn.
Dan kan de leerling oefenen. En oefe-
nen en nog eens oefenen. Net zo lang
tot de stootbeelden in zijn of haar
systeem zitten. Dat men het filmpje op
het juiste moment kan afdraaien en het
succesvol kan gebruiken in de wed-
strijd. Er is niemand die een betere bil-
jarter wordt zonder te oefenen.

Nieuwegein – Onlangs verwelkomde de KNBB Vereniging Carambole ze-
ven nieuwe biljartinstructeurs. Piet van Dooren, Piet Kok, Johan Koomen,
Erwin Oosterkamp, Fred Schaarman, Toine Bastiaanse en Jan Westerbeek
mogen zich na hun geslaagde examen gecertificeerd Biljartinstructeur A
noemen. Met een NOC/NSF licentie van drie jaar op zak. 

Foto: Rolf Slotboom

(Advertorial)

Tijdelijke actie tot 15 februari 2018

Biljartcomputer met gratis 
scheidsrechters afstandsbediening
Biljartcomputer produceert en ontwikkelt sinds 2010 elektronisch scoreborden
voor de biljartsport. Dit elektronisch scorebord bestaat uit een kleine computer,
een beeldscherm en een draadloze afstandsbediening. De computer is gemak-
kelijk achter het beeldscherm te "verstoppen", zodat alleen het beeldscherm
zichtbaar is. 

Traditionele scoreborden
Gewoonlijk wordt het scorebord door de schrijver geüpdate nadat de speler mist.
De hele serie wordt ineens op het scorebord gezet. Door de “oude” techniek was
dit altijd de handigste methode. Maar het kan ook anders. 

Elk punt op het scorebord
Met een zeer kleine radiografische af-
standsbediening kan de scheidsrechter elke
carambole direct op het scorebord zetten.
De Biljartcomputer kan ook zo worden in-
gesteld dat je ook meteen de totaalscore
ziet. Dit alles heeft de volgende voordelen:
• De toeschouwers zien meteen hoe groot

de serie tot nu toe is en hoeft dat niet
meer van de scheidsrechter te horen.

• Als de scheidsrechter twijfelt hoeveel ca-
ramboles er tot nu toe zijn gemaakt kan
hij dat op het scorebord zien. Deze twijfel kan onder andere ontstaan als bij-
voorbeeld tijdens de wedstrijd de ballen schoongemaakt worden.

• Het is niet meer noodzakelijk dat er zowel een schrijver als een scheidsrechter
aanwezig is.

Tijdelijke actie
Tot 15 februari 2018 wordt bij iedere nieuwe Biljartcomputer, naast de gewone
afstandsbediening, een gratis scheidsrechters afstandsbediening t.w.v. € 55 ge-
leverd.

Nu tijdelijk met alle opties € 359,- inclusief btw, reclamemodule en Scheids-
rechters afstandsbediening

Driebanden groot 3e klasse 16-18 februari

Nederlands kampioen-
schap in Arnhem
Het NK driebanden groot derde klasse
wordt georganiseerd in biljartcentrum
Snelpost aan Agnietenstraat 88b in Arn-
hem. Johan van de Kasteele uit Bergen
op Zoom heeft zich namens vereniging
SVW dankzij een gemiddelde van
0.550 als beste weten te plaatsen. In de-
ze klasse gaan de moyennes van 0.300
tot 0.475 en de partijen worden beslist
over twintig caramboles. Aanvang op
vrijdag 16 februari om 14.00 uur. Za-
terdag en zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Johan van de Kasteele SVW 0.550
2. Peter Verhoeven Moira 0.498
3. Albert van Veen Pomerans 1928 0.477
4. Rob van Aart De Liefhebber 0.468
5. Koert Veninga Centrum 0.465 
6. Albert de Wilde Noorderling H 0.453
7. Ger Kuipers BC Veerbenders 0.434
8. Wim Tijmensen BV '75 0.425

Libre klein 1e klasse jeugd 17-18 februari

NK in Heukelum
Met negen deelnemers begint het NK
libre klein eerste klasse jeugd zaterdag
17 februari om 10.30 uur. Er wordt op
drie tafels gespeeld en de laatste ronde
is dan om 18.00 uur. Zondag wederom
om 10.30 uur de start. Met moyenne-
grenzen van 1.25 tot 2.50 is de partij-
lengte vijftig caramboles. Cedric Thie-
sen, vereniging Inaborg uit Arcen, heeft
zich met een gemiddelde van 2.44 als
beste gekwalificeerd. Plaats van hande-
ling is De Pomerans aan Prins Bern-
hardstraat 1 te Heukelum. 
Naam Vereniging Gem
1. Cedric Thiesen Inaborg 2.44
2. Naomi Struijk BC Reijersdam 2.18
3. Marius Kroonen ABC ’t Töpke 2.01
4. Stephan Kortsmit JBV Amorti 2.00
5. Sybren Hofma JBV Amorti 1.45
6. Ruud Bos De Liefhebber 1.41
7. Sharon Radings SVW 1.36
8. Arno Coenradi EGB 1.35
9. Roché van Grinsven BC Zeeland 1.29

4e klasse bandstoten gewest Zuid 1

Finale bij Hotel van der Weijde 
Hotel van der Weijde in Noordgouwe
staat van 16 tot en met 18 februari in
het teken van de gewestelijke finale vier-
de klasse bandstoten van Zuid-Neder-
land afdeling 1. De partijen met een
lengte van 40 caramboles worden af-
gewerkt aan de Brouwerijstraat 1. Op
vrijdagavond start men om 19.00 uur
en zaterdag en zondag is de aanvang
om 11.00 uur. Biljartvereniging Wind-
enburg is verantwoordelijk voor de or-
ganisatie. Naast de gewestelijke titel is
er een plaats te verdienen voor de na-

tionale finale, die van 16 tot en met 18
maart in Schiedam wordt gehouden.

Deelnemers
Naam Vereniging Gem
1. Cees Hopmans Bellevue 1.87
2. Ad van der Werf Windenburg 1.81
3. Karel Mathijssen KOT Zundert 1.44
4. Mark Pijnenburg VOO 1.41
5. Jean Mailleur Rolstoel Bil. ZV 1.41
6. Jac van Etten De Kastanje 1.41
7. Norbert Slenters Kromme Keu 1.29
8. Marcel de Brouwer METT Biljarts 1.09
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Lambert Willems overleden
Zaterdag 13 januari is Lambert Willems
op 72-jarige leeftijd overleden. Lambert
heeft in het verleden een enorme beteke-
nis gehad voor de KNBB en de biljart-
sport en dan in het bijzonder in zijn func-
tie als topsportcoördinator en coördina-
tor opleidingen driebanden/carambole.
In de periode dat Lambert actief was gaf
hij leiding aan de verschillende coaches
en trainers en coördineerde hij de
(jeugd)trainingen.
De afscheidsdienst is op zaterdag 20 ja-
nuari in Alphen gehouden, gevolgd door
de begrafenis op natuurbegraafplaats
De Hoevens.

Van deze plaats wenst de KNBB aan
alle nabestaanden, familie en vrienden
heel veel sterkte en kracht toe met het
verwerken van dit verlies.

Marcel Ceulen overleden
Op zondagochtend 14 januari is voor-
malig KNBB voorzitter Marcel Ceulen
overleden. Marcel volgde Leon Vervoort
op als voorzitter van de KNBB, welke
functie hij in 2016 overdroeg aan Garmt
Kolhorn. Voor zijn enorme verdiensten
voor de biljartsport en KNBB is hij onder-
scheiden met het Erelidmaatschap van
de KNBB.  
Naast het voorzitterschap heeft Marcel
enkele jaren de functie secretaris bonds-
bestuur en daarvoor de functie secretaris
sectie snooker ingevuld. Naast de ver-
schillende bestuursfuncties heeft hij zich
voor diverse commissies en projecten in-
gezet. Met name in het fusieproces was
Marcel één van de kartrekkers.
Ondanks zijn ziekte was hij tot een
maand geleden nog steeds betrokken bij
de KNBB omdat hij zich hard maakte
voor wijziging van tuchtreglement en sta-
tuten. Ook in zijn ondersteunende en begeleidende rol heeft hij veel betekend
voor het personeel van het bondsbureau.
Vrijdag 19 januari is in besloten kring het afscheid genomen van Marcel.

Van deze plaats wensen de besturen, directie en medewerkers  van de KNBB
aan familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het ver-
werken van dit verlies.

Vijfde klasse bandstoten gewest West-Nederland

Imco Rood en Rody Hoevenaar 
gaan nationaal
Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Imco Rood Wormerveerse BV 10 0.97 11
2. Jeroen Compas Ons Genoegen 10 0.91 8 
3. Roel van Dekken CIOS 8 1.00 10
4. Edwin Bonnet Hazefelder 8 1.00 9
5. Wicher Lambregts BCO 8 0.73 5
6. Co van Diest LUTO 6 0.79 7

7. Aart Schouten Steeds Beter 4 0.90 6
8. Jan Willem Dekker HNK 2 0.62 4

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rody Hoevenaar De Beurs 8 1.07 6
2. Henk van de Luitgaarden Bescamp 8 1.00 10
3. Willem Holla De Springbak 6 0.80 6
4. Ronald Stubbe ‘t Centrum 4 0.85 9
5. Wim Neef Merwehof 4 0.80 5
6. Gerrit Oldeman Schollevaar 0 0.71 8

Finale hoofdklasse libre district West-Brabant

Frans Vrolijk stelt in slotfase titel veilig

Bij café De Ram aan de Kalsdonkse-
straat in Roosendaal wist Frans Vrolijk
beslag te leggen op de districtstitel van
West-Brabant in de hoofdklasse libre.
De biljarter van SVW uit Bergen op
Zoom bleef een punt voor op Johan
Bosters en Peter van Dongen. Het was
van begin tot eind een spannend toer-
nooi. 
Na de vierde ronde hadden de drie
koplopers, Peter van Dongen, Piet
Schets en Eric Harten al drie punten vrij
moeten geven. De latere kampioen
Frans Vrolijk bezette toen nog de zesde
plaats met vier punten achter zijn naam.
Vrolijk liet verder geen steekje meer val-
len en won al zijn partijen. De kortste
partij speelde hij in vier beurten uit. In
die confrontatie maakte hij ook de
hoogste serie van 104. In de laatste ron-
de steeg de spanning ten top. Peter van

Dongen won gemakkelijk met 150-60
van Piet Schets, terwijl Johan Bosters
zich in het zweet moest werken tegen
Rick van Hassel om zijn gemiddelde op
te krikken. Vrolijk had vervolgens de
handen vol aan Fred Swaanen en
moest winnen om kampioen te worden.
Met 150-138 lukte hem dat uiteindelijk
in zeventien omlopen. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Frans Vrolijk SVW 10 7.75 104
2. Johan Bosters Bellevue 9 8.87 67
3. Peter van Dongen De Ram 9 8.50 66
4. Rick van Hassel De Ram 6 8.60 48
5. Ad Coppens SVW 6 6.74 44
6. Fred Swaanen SVW 6 6.15 39
7. Piet Schets De Ram 5 6.00 41
8. Eric Harten SVW 5 5.27 40

Vlnr: Johan Bosters, Frans Vrolijk en Peter van Dongen

In memoriam  Charles Disma              
Verdriet, ongeloof en boosheid, dat voelt
men bij het overlijden van de 74-jarige
Charles (Charlie) Disma uit Den Haag.
Een zachtaardig, vriendelijk en meele-
vend man. Charlie was bij Biljartcafé
Jorissen in Den Haag vooral bekend om
zijn ‘geluksballen’. Met zijn overlijden
zal deze naam dan ook in stand gehou-
den worden, telkens als iemand een ge-
luksbal maakt zal deze “Charlie” wor-
den genoemd. Zo zal er altijd met een
lach teruggedacht worden aan deze
sympathieke biljarter. Hij was o.a. vaste
speler bij Jorissen 2000/5 en werd vo-
rig seizoen met dit team kampioen in de
vierde divisie. Ook was Charlie actief
speler in de districtscompetitie van Den
Haag. Verder werd hij in 2009 defen-
siekampioen op de matchtafel en mocht
de kampioensprijs uit handen van Dick
Jaspers ontvangen. Niet te bevatten dat

deze biljarter een week voor zijn overlijden nog genoot van zijn partijtje biljart
tijdens de clubavond. Zoals altijd positief, ook met de operatie voor de deur.
Want de afgelopen jaren gaf de gezondheid heel wat tegenslagen. Maar hij liet
zich daardoor niet uit het veld slaan, zo kende iedereen hem ook, rustig en po-
sitief. Dat heeft hem echter niet kunnen redden van de complicatie die optrad bij
deze operatie en met deze oneerlijke strijd en in het bijzijn van zijn familie, is hij
vredig ingeslapen. Woensdag 31 januari was de uitvaart van Charlie. Biljartend
Nederland zal hem zeker missen!
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Tweede divisie driebanden poule 2

Polka Print blijft titelkandidaat
Speelronde 12
De Distel Biljarts 2 – Polka Print: 6-2.
John Brouwers blonk uit en behaalde
met 1.400 winst in 25 beurten. Pearle
Opticiens 2 – Stolting Advocatuur/De
Laan: 8-0. Etienne van Damme speelde
in 35 omlopen de beste partij. ’t Tappe-
rijke  - Rechtswinkel Zuid West NL: 8-0.
Ad Poppelaars reikte tot 1.200.

Speelronde 13
Sprundel 3 - Pearle Opticiens 2: 2-6.
Theo Platjouw en Eddie van Goethem

wonnen voor de bezoekers. Machielsen
Fin. Adv. – ’t Tapperijke: 0-8. Polka Print
– ’t Steegje: 8-0. Met dit resultaat blijft
Polka Print, ondanks het verlies in de vo-
rige ronde, titelkandidaat. Stolting Ad-
vocatuur/De Laan – De Distel biljarts 2:
2-6. John Brouwers, Jack Buijk en Cor
Jaspers wonnen voor De Distel Biljarts,
waardoor de Roosendaalse formatie
aansluiting met de top blijft behouden.

Vierde divisie driebanden poule 3

Böhnke/Van Delft Verhuur 
verliest kostbare punten
Speelronde 12
Buro Balans/’t Hartje van Oosterhout –
Setpoint 2: 6-2. Jan van Strien, Nick Car-
don en Bastijn van Gageldonk behaalden
thuiswinst. L&B Ledermode 2 – DCM2/
Bongaards Transport: 6-2. Brian Bak-
kers speelde in 32 beurten naar winst.
RCD/Kloens Bestrating – Böhnke/Van
Delft Verhuur: 2-6. Theo Keulemans wist
in 33 omlopen uit te maken en Wilfred
Tempelaars liet een serie van zeven no-
teren. De Zwaan – DKM Tools: 2-6. 

Speelronde 13
DKM Tools – ’t Steegje 3: 4-4. Jan Cas
en Ad Vroomens tekenden voor de thuis-
punten. Böhnke/Van Delft Verhuur –
Stuc. Bedr. Kanters: 2-6. Erik Kortsmit
blonk uit met 1.136. Bikse Biljart Bikkels
– L&B Ledermode: 2-6. Evert Rokx won
zijn partij in 31 beurten. DCM 2/Bon-
gaards Transport – Buro Balans/’t Har-
tje van Oosterhout: 8-0. Jack Bongaard
kwam in 29 beurten tot 0.862.

Vierde divisie driebanden poule 2

Ferry van der Veen schittert met 1.111

Speelronde 12
Slagerij Lander –Jorissen 2000/6: 2-6.
De drie Henkies  Jorissen, Groot en
Pauw zorgden voor de punten bij de
gasten. Cafedepijp.nl 3 – Capelle 69:
4-4. Met 0.757 bleek Ernst Phielix de
beste speler. Ladies First – Jorissen
2000/5: 8-0. Een gevoelige nederlaag
voor de Haagse bezoekers. Monique
van Exter speelde in 32 omlopen de
snelste partij. TOVV 5 – Biljartschool
Holland: 8-0. Capelle 7 – De Maas-
stad: 6-2. Roy van Straalen had aan 39
pogingen voldoende om tot partijwinst
te komen.

Speelronde 13
Jorissen 2000/5 – Pool and Billjards
Delft: 6-2. Ferry van der Veen heeft waar-
schijnlijk bij de Jumbo Masters in zijn ge-
le jasje veel kennis opgedaan. De Haag-
se presentator speelde in slechts achttien
beurten met een gemiddelde van 1.111
naar een 20-2 overwinning. Biljartschool
Holland – Capelle 7: 4-4. Buffalo/
Jorissen 2000/6 – Cafedepijp.nl: 2-6.
Charles Disma behaalde winst voor de
thuisclub. De Maasstad – Slagerij Lan-
der: 6-2. Capelle 69 – Ladies First: 2-6.
Alleen Ernst Phielix kon tegenstand bie-
den en won middels een serie van acht
het duel met Gerrie Geelen.

De foto van het scorebord, dat nu boven het bed van Ferry van der Veen hangt

Vierde divisie driebanden poule 4

Teams Jacobs Mannenmode 
geven punten prijs
Speelronde 12
De Ossekop 2 – ’s Lands Welvaren
4/AVH/VSS: 6-2. Martijn Hendriksen
won zijn partij voor de bezoekers uit
Kwadendamme. Hydro Zorg – Treva 2:
0-8. Zandee Kloetinge – Jacobs Man-
nenmode 2: 5-3. Martin Capelle en
Paul Bodbijl wonnen hun confrontaties
en Daan Westrate zorgde met remise
voor het vijfde punt. Treva 3 – Reseda:
4-4. Peter Baetsle en Jony Sanderse ver-
dienden de punten voor de gasten uit
Sas van Gent. Jacobs Mannenmode 3 –
De Ossekop: 2-6. John Heskes redde de
eer voor de thuisclub. De Distel 7 – Ja-
cobs Mannenmode: 4-4. Francine van

Yperen en Pierre Roosenboom wonnen
voor De Distel.

Speelronde 13
Jacobs Mannenmode – Jacobs Mannen-
mode 3: 6-2. Piet Kock tekende voor
0.862. ’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS
– Hydro Zorg: 4-4. Peter Smulders en
Willem Smid hielden hun partijpunten in
eigen huis. Jacobs Mannenmode 2 – De
Ossekop 2: 2-6. Ellen Riemens redde de
eer voor het thuisfront. Reseda – Zandee
Kloetinge: 8-0. Hans de Witte behaalde
in 28 omlopen met 0.892 winst. Treva 2
– De Distel 7: 6-2. Ludo Albers redde de
eer voor de bezoekers uit Roosendaal.

Derde divisie driebanden poule 4

Hazelaar blijft lijstaanvoerder
Speelronde 12
DCM/Den Boerenstamppot – Hoog-
Laag Keukens: 6-2. DKM Tools 3 –
De Eekhoorn 4: 8-0. Harrie Cas zette in
27 beurten 1.11 in de boeken. Haze-
laar – ’t Hartje/RSMC: 4-4. Cees Wit-
tens en Peter Viguurs tekenden voor
thuiswinst. De Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl – ’t Steegje 2/Cortini Auto-
motive: 5-3. Patrick Oelp was met
0.735 de beste speler. Team Hilvaren-
beek – Hazelaar 2: 4-4. Niels Verlouw
en Jaap de Regt wonnen voor de gasten
uit Rosmalen.

Speelronde 13
Hoog-Laag Keukens – Hazelaar: 0-8.
Hazelaar blijft met twee punten voor-
sprong op DKM Tools 3 het klassement
aanvoeren. De Eekhoorn 4 – DCM Den
Boerenstamppot: 5-3. Ron de Grauw
wist als enige bezoeker zijn partij te
winnen. Hazelaar 2 – De Eekhoorn
3/Biljartpoint.nl: 6-2. Op bord vier pro-
fileerde Jaap de Regt zich met 0.833.
’t Hartje/RSMC – Team Hilvarenbeek 2:
3-5. Jos van der Aa kon voor de gasthe-
ren zijn partij winnen. BH Keukens –
DKM Tools 3: 4-4. Harrie Cas bleek met
0.909 weer de beste speler.

4e klasse bandstoten district Rotterdam

Titel Rien Vrijdag 
in thuislocatie
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rien Vrijdag Ommoord 10 1.29 13
2. Koos Esser Schollevaar 8 1.27 11
3. Gerard Mens Hoogvliet 8 1.22 8
4. Peter van Rumpt Hoogvliet 8 1.21 10
5. Roy Sam-Sin Hofplein 8 1.04 10
6. Jan de Langen Ommoord 6 1.03 8
7. John Lotte Schollevaar 4 1.23 8
8. Kees Wijnmalen Kralingen 4 1.19 9

Finale 3e klasse kader 38/2 gewest West-Nederland 

Michael Wedema neemt afstand 
bij Sportrust
Met vier punten voorsprong op de num-
mers twee, drie en vier is Michael We-
dema overtuigend kampioen geworden
in de derde klasse kader 38/2 van het
gewest Midden-Nederland. Tijdens de
door biljartvereniging Sportrust in Sas-
senheim georganiseerde eindstrijd ver-
diende de biljarter van BV De Plas een
afvaardiging naar de nationale finale
die van 23 tot en met 25 februari in
Wijchen wordt gehouden. Zie hiervoor
ook de vooraankondiging in deze
krant. Omdat het een gecombineerde
finale betrof, gaat ook nummer twee,
Eric de Wit strijden voor de Nederland-
se titel.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Michael Wedema De Plas 12 9.66 58

2. Eric de Wit Horna 8 8.70 44
3. Rob Overdijk Velsen 8 8.33 64
4. Tinus van Tol De Plas 8 7.39 72
5. Ad Ketels Velsen 7 9.01 90
6. Hans van Campenhout ’s Gravenhaagse bv 5 7.05 60
7. Antonio Havenaar OOW 4 9.34 49
8. Tom Stolk BCS 4 7.54 36

Foto: Paul Swanenburg

Derde divisie driebanden poule 1

Biljartshop Leiden
speelt twee keer
gelijk
In de thuiswedstrijd kwam Biljartshop
Leiden met A3 BC remise overeen.
Hans Hoefnagels (0.735) zette in 34
omlopen de beste prestatie neer. Op be-
zoek bij De Liefhebber in Warmenhui-
zen bleef het weer onbeslist. Wim den
Heijer en Jesus Cortes Quero wonnen
voor Biljartshop Leiden. Met deze resul-
taten blijf de formatie uit Oegstgeest in
de top van de middenmoot.

Derde divisie driebanden poule 3

Vic Herreweghe in veertien beurten uit
Speelronde 12
’t Bierwinkeltje – De Distel Biljarts 7: 4-
4. Fons Baart en Albert van Leeuwen
zorgden voor thuiswinst. ’s Lands Wel-
varen 3/AVH/VSS – Sprundel 4: 3-5.
Jan Staf speelde 1.304. De Distel Bil-
jarts 4/TMG Biljartpromotie Team –
Bottles/Dockside: 4-4. In 32 beurten
bleek Peter Baetsle de beste speler. The
Friends/Ad’s Catering – ’s Lands Wel-
varen 2/AVH/VSS: 2-6. Zowel Rudy
Persyn als Marcel Hopmans hadden
aan 30 ondernemingen voldoende om
tot winst te komen. Veilingzicht – De
Distel Biljarts 3: 2-6. Jan Verdult (1.041)
leverde een mooie prestatie en behaal-
de met 25-11 uit 24 een royale winst. 

Speelronde 13
Bottles/Dockside –Veilingzicht: 2-6. Al-
leen Carlo van Dam kwam tot thuis-
winst. De Distel Biljarts 7 – De Distel Bil-
jarts 4/TMG Biljartpromotie Team: 0-8.
Rudi Verhelst bleek de beste speler en
reikte in 24 beurten tot 1.041. ’t Tappe-

rijke 2 – ’t
Bierwinkeltje:
6-2. Frank de
Graaf finishte
met een ge-
middelde van
0.925 in 27
beurten. 
’s Lands Wel-
varen 2/
AVH/VSS –
De Stene
Brug: 8-0.
Met een team-
gemiddelde
van 1.089
was de thuis-
formatie supe-
rieur. Vic Herreweghe zorgde met zijn
1.785 (14 beurten) voor de nodige sen-
satie. Marcel Hopmans won in 20 om-
lopen en was goed voor 1.250. De
Distel Biljarts 3 – ’s Lands Welvaren/
AVH/VSS: 2-6. André Karelse mocht
zich met 0.714 de beste speler noemen.

Vic Herreweghe
Foto: Dirk Acx/

www.billiardsphoto.com

http://www.billiardsphoto.com
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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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Eerste klasse libre district Rotterdam

Fred van der Tuuk grijpt titel 
bij Schollevaar

Tijdens de finale eerste klasse libre van
het district Rotterdam werd de climax
bewaard tot de laatste speeldag. Fred
van der Tuuk had dan wel acht punten
verzameld, maar Danny Sam-Sin, Hans
van Eijk, Ton van Vliet  en Hans van der
Waart volgden op twee punten.
In de zesde ronde gingen alle remmen
los. Fred van der Tuuk won met degelijk
spel van Hans van Eijk en behield zijn
koppositie. Cyriel Simpson maakte een
prachtige serie van 53 en dwong tegen
Ton van Vliet remise af. Hans van der
Waart had 22 beurten nodig om Arno
de Leest te verslaan. Danny Sam-Sin
bracht de hoogste serie op 66 en sloot
zijn partij tegen Rinus Rijsdijk in dertien
omlopen met winst af.
De top vier kon in de laatste ronde
onderling uitmaken wie kampioen zou
worden. Van Vliet had door zijn remise-
partij zeven punten en moest tegen kop-
loper Van der Tuuk die tien punten had.
Sam-Sin en Van der Waard stonden te-

genover elkaar met beiden acht punten.
De Leest slaagde er niet in Rinus Rijsdijk
van zich af te houden en zag deze een
reeks van 62 produceren. Van Eijk speel-
de zijn beste partij en versloeg Simson in
18 beurten.
De definitieve beslissing duurde lang.
Sam-Sin en Van der Waart waren in 13
beurten klaar, waarbij Sam-Sin met 120
caramboles zijn bord vol speelde. Ton
van Vliet en Fred van der Tuuk maakten
er een publiekspartij van, waarin Van
der Tuuk in 31 pogingen aan het lang-
ste eind trok en de titel veilig stelde.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Fred van der Tuuk Hoogvliet 12 5.27 38
2. Danny  Sam-Sin Kralingen 10 6.42 66
3. Hans van der Waart Schollevaar 8 5.10 59
4. Hans van Eijk Hoogvliet 8 4.39 32
5. Ton van Vliet De Posthoorn 7 5.04 36
6. Rinus Rijsdijk Hoogvliet 6 5.12 62
7. Cyriel Simpson Kralingen 5 4.70 53
8. Arno de Leest Kralingen 0 3.87 23

Vlnr: Hans van der Waart, Fred van der Tuuk en Danny Sam-Sin

District Midden-Brabant

Finale 3e klasse bandstoten
Voor de districtsfinale derde klasse
bandstoten Midden-Brabant, die van
23 tot en met 25 februari bij ’t Hartje
van Oosterhout wordt gehouden, staan
tien spelers op de deelnemerslijst. 
De partijen met een lengte van 55 ca-
ramboles beginnen op vrijdagavond
om 19.00 uur en worden gespeeld in
twee poules. Zaterdag en zondag stoot
men aan de Braak 31 in Oosterhout om
11.00 uur af.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Jan van Helvoirt ’t Centrum 2.29
2. Henk Schneiderberg Michielsen 2.29
3. Jan van Dooren Michielsen 2.29
4. Piet Kamp ’t Vaartje 2.29
5. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 2.29
6. Martin van de Rijt BC Goirle 1.94
7. Michel van Kemmeren ’t Vosje 1.63
8. John van der Sanden BSV 1.59
9. Henk Blom Werkendam 1.29

Joop Kroot toont overmacht in Goirle
Tijdens de districtsfinale eerste klasse li-
bre van Midden-Brabant in Biljartcen-
trum Goirle behaalde Joop Kroot veer-
tien punten en bleef hiermee drie punten
voor op BSVer Gerard Snoeren. Kroot
tekende ook voor het hoogste algemeen
gemiddelde van 6.97, het beste partij-
gemiddelde (12.00) en de hoogste se-
rie van 52.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Joop Kroot LBV 14 6.97 52
2. Gerard Snoeren BSV 11 4.96 43
3. Christ de Ruijter HMS 10 3.88 29
4. John Tyrell BSV 9 5.28 28
5. Ben Stoopen BC Goirle 8 3.93 40
6. Hans Ketelaars VOO 8 3.93 21
7. Toon Vervoort HGL 5 4.04 25
8. Marco de Ruijter HMS 5 3.88 34
9. Paul van Diem BC Goirle 2 3.45 32

1e klasse libre district West-Brabant

Eric Harten op moyenne in Poortvliet
Eric Harten van SVW is in Poortvliet op
moyenne districtskampioen eerste
klasse libre van West-Brabant gewor-
den. Harten, die zijn thuiswedstrijden
bij De Ponderosa in Bergen op Zoom
speelt, eindigde samen met clubgenoot
Michel Goossens op acht punten. 
Het moyenne van Harten was met 7.25
beduidend beter dan de 6.54 van
Goossens. Mathieu Ververs, eveneens

van SVW, werd derde.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Eric Harten SVW 8 7.25 52
2. Michel Goossens SVW 8 6.54 31
3. Mathieu Ververs SVW 6 4.69 22
4. Jac Matthijssen Bellevue 4 5.01 32
5. Theo van Meel Ram 2 4.45 23
6. Arian Heeren Ram 2 3.96 27

Driebanden groot 3e klasse gewest West-Nederland

Rob van Aart en Koert Venninga
claimen titels
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rob van Aart De Liefhebber 14 0.468 6
2. Sjaak Peerdeman NHD 10 0.476 5
3. Dirk Schaaf De Klipper 7 0.384 4
4. Ron van Leeuwen Sportrust 6 0.485 5
5. Gerrit Schrijver De Liefhebber 6 0.435 5
6. Willem Brink Langrond 5 0.329 4
7. Paul Rijkenberg Waterland 4 0.437 3

8. Klaas Dekker NHD 4 0.356 4

Afdeling ZuidNoord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Koert Venninga ’t Centrum 9 0.465 4
2. Petra Lips-Versluis De Plas 7 0.400 3
3. Adrie van der Gaag RCD 6 0.364 3
4. Frans Kool BV Delft 3 0.296 3
5. Udeshkum Bikha De Kroon 3 0.286 3
6. Anton Anderson De Rietlander 2 0.275 4

5e klasse bandstoten district West-Brabant

Dominic Rens duidelijk in Welberg
Met drie punten voorsprong is Dominic
Rens kampioen geworden in de vijfde
klasse bandstoten van het district West-
Brabant. De speler van SVW uit Bergen
op Zoom behaalde twaalf punten.
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dominic Rens SVW 12 1.04 9

2. Nico Mathijssen NGG 9 1.03 8
3. Richard Verdult De Kannebuis 9 0.81 8
4. Wil Nuyten ’t Dobbertje 7 0.79 9
5. Michel Schoonen NGG 7 0.73 6
6. Adri Fens De Vriendschap 6 0.88 7
7. Arjen v.d.Sande De Ram 4 0.64 5
8. Sjaak Vermeer KOT Fijnaart 2 0.82 7

Damesfinale district Midden-Brabant
Bij Café Landzicht aan de Winterdijk 1
in Sprang-Capelle wordt op 17 en 18
februari gespeeld voor het districtskam-
pioenschap dames interval van Midden-
Brabant. De dames beginnen op beide
dagen om 11.00 uur.  

Deelneemsters
Naam Vereniging Moy TMC
1. Annie van Heumen Landzicht 1.41 43
2. Jacqueline van Veldhoven BVWG 1.18 37
3. Carla van Heumen Landzicht 1.03 35
4. Nancy Ververs Landzicht 0.91 33
5. Ria Heesters BVWG 0.88 31
6. Marianne Oerlemans ’t Raadhuis 0.84 31

7. Willie Coenen BVWG 0.54 25
8. Lenie Heesters BVWG 0.39 21

Dankzij een veel hoger algemeen ge-
middelde dan opponent Daan Westrate
is Johan van de Kasteele kampioen ge-
worden in de derde klasse driebanden
groot van het gewest Zuid-Nederland
afdeling 1. Beiden eindigden met tien
wedstrijdpunten, maar het moyenne van
0.555 tegen 0.421 bracht snel duide-
lijkheid. Van de Kasteele, die in de
districtscompetitie van West-Brabant

voor SVW zijn thuis-
wedstrijden speelt bij
De Ponderosa in
Bergen op Zoom,
verdiende hiermee
een ticket voor de
nationale finale, die
van 16 tot en met 18
februari in Arnhem
wordt gehouden. Te-
vens promoveert hij
naar de tweede klas-
se. Jan Peter Laros en
Cees Arnouts waren
al in de districtsfinale
gepromoveerd. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan van de Kasteele SVW 10 0.555 5
2. Daan Westrate De Toekomst 10 0.421 5
3. Ad Braspenning ZBBG 8 0.428 4
4. Martijn Hendriksen Kwadendamme 7 0.382 4
5. Jen Geerlings De Eekhoorn 6 0.460 5
6. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 6 0.376 5
7. Paul Bodbijl DOS 5 0.376 5
8. Cees Arnouts KOT Zundert 4 0.370 5

Vlnr: Ad Braspenning, Johan van de Kasteele en 
Daan Westrate. Foto: Carien Verdult

Hoofdklasse driebanden klein Zuid 1

Erik Kortsmit oppermachtig 
bij De Goede Verwachting
Bij De Goede verwachting in Lewedorp
is Erik Kortsmit met duidelijke cijfers
kampioen geworden in de hoofdklasse
driebanden klein van het gewest Zuid-
Nederland afdeling 1.  Kortsmit, die de
kleuren van biljartvereniging De Laan
verdedigde, moest slecht één keer remi-
se toestaan. Hij eindigde dan ook met
vier punten voorsprong op Rinus Kramer
van De Herberg. Met 1.021 behaalde
hij ook het beste algemeen gemiddelde.
De hoogste serie van tien kwam op
naam van hekkensluiter Stephan van

den Hooff.  Mark Reijnders tekende met
1.481 voor het beste partijgemiddelde. 

Deelnemers
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Erik Kortsmit De Laan 13 1.021 6
2. Rinus Kramer De Herberg 9 0.759 7
3. Wim de Kok LBV 7 0.940 7
4. Frans Bambacht De Eekhoorn 6 0.920 7
5. Patrick Koevoets ’t Pleintje 6 0.866 6
6. Mark Reijnders Real Biljartbal 6 0.834 8
7. André Karelse De Toekomst 5 0.701 7
8. Stephan van den Hooff Borduurhuis 4 0.697 10

5e klasse bandstoten district Midden-Brabant

Ger van Veldhoven 
kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ger van Veldhoven BVWG 12 0.800 7
2. Andreas van Dooren BVWG 8 0.834 7
3. Aad Campfens BVWG 8 0.683 6
4. Jeanette v Veldhoven BVWG 8 0.519 7
5. Marianne Oerlemans ‘t Raadhuis 4 0.666 9
6. Ria Heesters BVWG 2 0.548 5
7. Willie Coenen BVWG 0 0.329 5

Finale 3e klasse driebanden groot Zuid 1

Johan van de Kasteele via De Distel naar NK
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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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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
Februari 2018

Beste biljartvrienden, 

Het kampioenschap van Nederland
driebanden-groot “De Masters” was
weer een groot succes. Bij deze mijn
complimenten aan de sectie Drieban-
den, de stichting BEN en de organisa-
tie. Deze impulsen heeft onze sport no-
dig dus hoop ik dat het Nederlands
kampioenschap Biljartvijfkamp dat ge-
houden wordt in dezelfde locatie in Ber-
licum, ook succesvol zal zijn. 
Deze evenementen tonen aan dat de
biljartsport springlevend is. Maar ook
het feit dat er in Nederland veel toer-
nooien/kampioenschappen worden ge-
speeld op ieder niveau, en zowel
binnen als buiten de KNBB, toont aan
dat er wel degelijk toekomst is voor on-
ze mooie sport. Ieder jaar wordt er in
Wissenkerke (Zeeland) een toernooi ge-
speeld voor biljarters met een moyenne
van onder de vijf. Er zijn dan twee pou-
les die op kwaliteit zijn ingedeeld. Al ja-
ren is de belangstelling dusdanig groot
dat er een wachtlijst is voor nieuwe
deelnemers. Momenteel moet een aspi-
rant deelnemer enkele jaren wachten al-
vorens hij of zij mee kan doen. Maar
ook in andere delen van Nederland
worden dit soort toernooien met veel en-
thousiasme gespeeld. 
Pessimisten zeggen wel eens dat het
met het biljarten steeds een beetje min-
der zal gaan, maar daar ben ik het ab-

soluut niet mee eens. Over de gehele
wereld wordt er gebiljart en in sommige
delen van de wereld neemt het aantal
beoefenaren van de biljartsport zelfs
toe. Kijkt u maar eens op Youtube, dan
ziet u beelden die dit bevestigen. Wat
wij wel kunnen constateren is het gege-
ven dat onze sport vergrijst, wat sommi-
gen een nadeel vinden. Echter, momen-
teel houdt deze trend  onze sport over-
eind: vind maar eens een mooiere wed-
strijdsport waaraan deelnemers van 8
tot 95 jaar kunnen deelnemen. Tijdens
de laatste landsfinale hadden wij zelfs
een deelnemer van 92 jaar en ook een
jeugdige speler van 18 jaar. 
Wat in mijn beleving wel noodzakelijk
is dat er jongere bestuurders opstaan
die bereid zijn om hun verantwoording
te nemen om onze sport een aantal ja-
ren te dienen. Met iets meer jeugdig
elan in besturen kunnen wij een grote
stap voorwaarts maken. Daarbij is het
zaak om onze sport op een positieve
wijze uit te dragen en vind ik ook dat
wij onze zegeningen best wat meer mo-
gen tellen. Indien wij erin slagen om ons
aan te passen aan de veranderende
wereld om ons heen en rekening hou-
den met evenementen zoals “De
Masters” en al die kampioenschappen
in den lande, ben ik ervan overtuigd dat
de biljartsport een goede toekomst in
kan en zal gaan. 
Met sportieve biljartgroet, 
Jaap Labrujere 
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole

Er is altijd wel een moment in de maand
dat je je afvraagt waarover je gaat schrij-
ven, waar je deze keer bij stil wil staan.
Dan, op 14 januari 2018, is dat opeens
geen vraag meer. Je staat stil, je bent stil,
want het onvermijdelijke is dan toch ge-
beurd. Marcel Ceulen moest het leven los-
laten. Te vroeg, te jong is je eerste ge-
dachte. Is wel vaker op zo’n moment het
eerste wat bij je opkomt. Marcel hield
nog zo van het leven, van zijn vrouw en
vijf prachtige kinderen én van de biljart-
sport. In al zijn facetten.
Het afscheid van Marcel was misschien
wel tekenend voor wie hij was, voor de
betekenis die hij heeft gehad. In stilte, in
besloten kring, luidde de uitnodiging. Hij
was dan wel voorzitter geweest en een
gewaardeerd raadslid in Boskoop, maar
voor Marcel had dat nooit tot doel om op
de voorgrond te staan. Integendeel het
ging om de inhoud, de zaak, niet om
hem. En tegelijkertijd was er misschien
daarom in de beslotenheid van zijn af-
scheid wel die laatste betekenisvolle, bij-
na bekentenis. Het liefst had Marcel ge-
zien dat zijn kist was binnengebracht en
was geplaatst op een biljarttafel. De sport
die hij zo lief had.
Voor mijn aantreden als voorzitter had ik
het voorrecht enkele keren lang met Mar-
cel te mogen praten. Een pracht mens trof
ik aan. Zodra ik hem de eerste keer
sprak, bij hem thuis, was er contact, ver-
binding. Ja, het deed hem pijn dat zijn
gezondheid hem in de weg stond, dat hij
het voorzitterschap moest overdragen. Te-
gelijkertijd zat daar iemand tegenover mij
die niets liever wilde dan dat ik als nieuw-
komer zou slagen. En dat ik wat ik mini-
maal moest weten te horen kreeg. De
mooie dingen, maar ook teleurstellingen,
de dingen die in zijn ogen niet af waren.

Want de sport
ging hem ter har-
te. Het ging im-
mers, ook toen,
niet om hem.
Nergens frustra-
tie of boosheid.
Een mens een
warm mens, in
alles.
Bescheidenheid
en betekenis. Het waren op zijn afscheid
met name de kinderen die aangaven ei-
genlijk nooit echt beseft te hebben dat hun
vader zo betekenisvol was geweest voor
velen. De vele vele reacties op zijn over-
lijden, ook uit de biljartwereld imponeer-
den. Gaven steun. Koninklijk onderschei-
den, erelid van de biljartbond. Marcel
liep er niet mee te koop. Daar deed hij
het immers niet voor. Nee, veel belangrij-
ker, het tuchtrecht moest nog geregeld
worden. Er zijn met gemak vele voorbeel-
den te noemen. Als Marcel er van over-
tuigd was dat er iets moest gebeuren, dat
er onrecht was, hij beet zich er in vast.
Het was ‘die rot ziekte’ zoals hij dat aan-
gaf naar mij, die hem in de weg zat. Hij
wilde nog zoveel meer. Meer voor de
sport en meer voor de sporters.
Bestuurslid, secretaris, vice voorzitter, lid
van vele werkgroepen en commissies en
de laatste jaren ook bondsvoorzitter. Niet
uit ijdelheid en de drang tot profilering.
Maar vanuit een diep verantwoordelijk-
heidsbesef en uit overtuiging. De wil om
de sport groter en beter te maken. ‘Een
prachtig mens is heengegaan’ stond er
op de kaart. Meer woorden zijn niet no-
dig. De biljartsport heeft een pracht mens
verloren. Bedankt Marcel voor de beteke-
nis die hij gaf.

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Marcel

Biljarten in een Lekkere flow
Januari was niet alleen de maand van
Dick Jaspers – het was vooral ook de
maand van ongekend enthousiasme
rondom Dicks prestaties, en rondom bil-
jarten in het algemeen. 
Zo puilden de tribunes bij de KNBB Jum-
bo Masters in Berlicum uit op alle da-
gen, en waren het Dicks algemeen mo-
yenne boven de 2, het geweldige spel
van “Samen voor een Schone Afstoot”
ambassadeur Harrie van de Ven en alle
vernieuwingen en fantastische sfeer bij
de Masters die volop aandacht trokken.
En toen Dick kort na zijn Masters over-
winning bij een gewone competitie-
wedstrijd in Magdeburg het wereldre-
cord werkelijk verpulverde door zijn 40
caramboles in slechts vier beurten af te
werken, toen ontplofte niet alleen biljar-
tend Nederland maar ook alle reguliere
nieuwsmedia. Media die al jaren niets
meer hadden bericht over biljarten, de-

den dit nu wel. Prachtig! En nadat wij-
zelf goed waren insprongen op een uit-
spraak van voormalig Jakhals Erik Dijk-
stra op Radio 2 (“Biljarten is misschien
wel het nieuwe darten”), liet de Neder-
landse biljartcommunity zich van zijn
beste kant zien. Het Facebook-bericht
hierover werd door biljartliefhebbers
ruim 100 keer gedeeld, Erik Dijkstra re-
ageerde er ook zelf (positief) op, en het
bericht bereikte in korte tijd ruim
15.000 personen.
We hopen dat het biljarten deze lekke-
re flow ook de komende maanden vast-
houdt! Bijvoorbeeld, bij de NK Biljart-
vijfkamp + Masters Artistiek. Van 28
maart tot 1 april op precies de locatie
waar de KNBB Jumbo Masters Drieban-
den zo succesvol was: D’n Durpsherd in
Berlicum, wederom door de kundige en
vernieuwende organisatie van Biljart
Evenementen Nederland.

De pilot van de open Provinciale
Kampioenschappen driebanden
klein voor tweetallen in Noord-Bra-
bant was in de zomer van 2016
een groot succes. Gezellig biljarten
in koppels, laagdrempelig en zon-
der kledingeisen, om titel “Beste
Team van de Provincie”. 
Wat was er nu zo bijzonder aan deze
toernooiserie? Geen verplichting van
pantalon, gilet of strikje, maar lekker bil-
jarten in je eigen kloffie. Daarbij werd
gespeeld in de onder jongeren populai-
re variant driebanden, waar het de be-
doeling is dat de ballen elkaar raken
nadat minimaal drie banden van het bil-
jart zijn geraakt. Kortom, een best ‘stoe-
re biljartvariant! En er werd gespeeld
niet door individuele spelers, maar in
teams – waarbij bij iedere wedstrijd
twee spelers per team mochten spelen.
Alles om de gezelligheid te verhogen,
en te zorgen voor een laagdrempelig
toernooi dat niet alleen leuk is voor bil-

jarters die al
lang bij de
KNBB compe-
titie spelen,
maar juist ook
voor ongeor-
ganiseerde sporters, of spelers van col-
legabonden. Een van de belangrijkste
pluspunten van dit toernooi kwam naar
voren uit de evaluatie: liefst 18.4% van
de deelnemers was geen lid van de
KNBB! En dat was precies de insteek,
Het kweken van interesse en zorgen
voor een leuk toernooi juist voor diege-
nen die nog helemaal geen lid zijn van
de KNBB en/of nog niet in competitie-
verband driebanden. Om al deze rede-
nen heeft Noord-Brabant besloten het
OPK voort te zetten. Een nieuwe editie
dus, in de zomermaanden van 2018.
En op basis van de al genoemde evalu-
atie, met flink wat aanpassingen, zodat
het nog leuker wordt dan de vorige
keer. Meer informatie op: 
www.driebandenkleinbrabant.nl

Inschrijven tot 1 maart 2018

Weer open Provinciale Kampioen-
schappen in Noord-Brabant

http://www.driebandenkleinbrabant.nl
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Vierde ronde nationale driebandenbeker

Man op Maat/’t Caves verliest eerste 
confrontatie met SIS Schoonmaak

In poule B kreeg Man op Maat/
’t Caves in Wintelre bezoek van SIS
Schoonmaak voor het eerste treffen in
de vierde ronde. Wil Janssen kon daar
in negentien beurten een setje ontfutse-
len tijdens zijn ontmoeting met Jeffrey
Jorissen. Raymond Ceulemans verloor
al zijn drie sets van Jean van Erp. Ook
Leslie Menheer kon geen succes boe-
ken en zag Raimond Burgman drie
keer winnen. Zowel Ceulemans als
Menheer waren beiden met veertien
treffers één keer dicht bij setwinst. Jef
Philipoom had meer succes. Het lukte
hem, zij het soms met moeite, tot drie
keer toe tegen Glenn Hofman de winst
toe te eigenen. De return is op 10

februari in Den Haag. ’t Hartje/Van
Wanrooij kon zowel uit als thuis de
maximale winst van 8-0 op VB5 Veer-
benders behalen. Beekman HPL kwam
in poule D een ronde verder ten koste
van De Stene Brug en MCR bekert ver-
der door Hotel Stadt Lobberich/BCT
achter zich te laten. In poule E wist L&B
Ledermode na twee ontmoetingen DPC
achter zich te laten. BC Tegelen 2 zag
La Plaza Hoensbroek twee keer winnen
en kan voor dit seizoen het bekeravon-
tuur achter zich laten. BC Arnhem Inn-
stijll kreeg Jan Brock Amusement op
visite en verloor met 2-6. De beslissing
valt op zaterdag 10 februari tijdens de
return.

Foto: Frans Janssen

Gewestelijke finale 5e klasse bandstoten Zuid 1

Dominic Rens via De Ram naar NK 
in thuishonk
Bij café De Ram in Roosendaal is Domi-
nic Rens uit Bergen op Zoom overtui-
gend gewestelijk kampioen geworden
in de vijfde klasse bandstoten. De bil-
jarter van SVW dwong daarmee een
afvaardiging af naar de Nederlandse
kampioenschappen, die van 2 tot en
met 4 maart in zijn eigen clublokaal De
Ponderosa worden gehouden. Na de
eerste dag moest een speler wegens fa-
milie omstandigheden afmelden, zodat
het schema werd aangepast voor zeven
spelers. Rens nestelde zich na de twee-
de ronde op kop en gaf deze positie

niet meer prijs. Met voortdurend de he-
te adem van Nico Mathijssen in zijn
nek, wist Rens toch met vier punten voor-
sprong ongeslagen de titel in de wacht
te slepen.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dominic Rens SVW 12 1.42 8
2. Nico Mathijssen NGG 8 1.15 11
3. Huib Kuijten Delta 8 0.81 4
4. Adrie Ista Déule 6 0.78 6
5. Richard Verdult Kannebuis 4 0.87 5
6. Andreas van Dooren BVWG 2 0.77 6
7. Marianne Oerlemans ‘t Raadhuis 2 0.57 6

Districtsfinale vierde klasse bandstoten Midden Brabant

Gerrit de Man kampioen 
bij De Molenvliet in Waalwijk

Gerrit de Man van de organiserende
vereniging BSV is bij biljartcafé De Mo-
lenvliet in Waalwijk kampioen gewor-
den in de vierde klasse bandstoten van
het district Waalwijk. De Man eindigde
evenals Norbert Slenters met tien pun-
ten, maar had een beter moyenne. Mark
Pijnenburg eindigde met twee punten
minder op de derde plaats met het beste
algemeen gemiddelde van 1.41. De
hoogste serie van veertien werd ge-
maakt door Jan Brekelmans. Gerrit de
Man gaf aan wegens andere verplich-
tingen niet te kunnen deelnemen aan de
gewestelijke finale die van 16 tot en met

18 februari bij HCR van der Weijde in
Noordgouwe wordt gehouden. Nu
gaan Slenters, De Brouwer en Pijnen-
burg het district vertegenwoordigen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit de Man BSV 10 1.36 11
2. Norbert Slenters Kromme Keu 10 1.29 7
3. Mark Pijnenburg VOO 8 1.41 9
4. Jan Brekelmans Euphonia 8 1.32 14
5. Marcel de Brouwer METT Biljart 8 1.09 9
6. Jeroen Hamers METT Biljart 4 1.14 6
7. Piet van de Griendt ’t Vosje 4 1.06 8
8. Joop van Gessel ’t Vosje 4 1.01 6

Foto: Ad Smout

Hoofdklasse libre district Rotterdam

Patrick van Dijk kampioen bij Kralingen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Patrick van Dijk Schollevaar 10 8.95 61
2. Johannes Tichelman Kralingen 10 7.23 57
3. Simon Smit De Rietlander 9 6.62 54
4. Peter Mol De posthoorn 6 7.30 58
5. Peter Haage Schollevaar 6 6.77 79
6. Edwin Bakarbessy Kralingen 6 5.51 39
7. Harry Bootsma TOGB 5 7.05 41
8. Guno Mijdt De Rietlander 4 4.64 79

Patrick van Dijk

Eerste divisie driebanden poule 2

Serie van 16 en moyenne 1.904 
voor Francis Forton
In de vooruitgespeel-
de wedstrijd tussen
’s Lands Welvaren/
AVH Autos/VSS
Machinebouw en
Pearle Opticiens, uit-
slag 2-6, redde kop-
man Francis Forton
op fraaie wijze de
eer. De Belg scoorde
een reeks van
zestien en met de 40
caramboles na 21
beurten zette hij een
gemiddelde van
1.904 op het score-
bord. Met deze
prestatie verhoogde
Forton het seizoenre-
cord eerste divisie.
Dat stond met veer-
tien treffers op naam van Tom Löwe
(poule 1) en Jack Wijnen (poule 2).
Voor de gasten waren in Kwadendam-

me succesvol: Jens van Dam 1.250,
Dion Bergmans 0.853 en Richard de
Bruin 0.660.

Francis Forton. Foto: Paul Brekelmans. 

Dochter Maya voor Ron en Silvy Gubbels
ter van Ron en Silvy Gubbels uit
Venlo woog 2958 gram en was 49
centimeter. Moeder Silvy (Glissenaar)
staat op de ledenlijst van ABC
’t Töpke. Maya is het kleinkind van
Ellen Vriezen, bij het district Venlo in
2017 geslaagd als arbiter 1. Zij
speelt samen met Ron   Gubbels in
het C4 team van 't Klötske. Peetoom
Daan Glissenaar behoeft in de biljart-
wereld geen verdere toelichting. Hij
is op 3 en 4 februari deelnemer aan
het NK driebanden groot junioren bij
HCR Prinsen in Haarlo en promo-
veerde onlangs bij het bandstoten
naar de grote tafel. Peettante is Inge
Gubbels.

Ogen als sterretjes
een meisje heel klein
je gedachten nog verretjes
wat zijn wij gelukkig
jouw papa en mama te zijn

Op 24 januari 2018 werd om 19.30
uur Maya Gubbels geboren. De doch-
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Open NK 57/2 daverend succes

Peter de Bree verslaat Jordy Kanters 
in de finale te Bergharen

Bergharen, zondagmiddag 7 januari
2018, 16:59 uur.  Doodse stilte in de
biljartarena tijdens de finale. Uiterste
concentratie bij Peter de Bree die aan
de tafel staat. Zijn tegenstander, Jordy
Kanters, maakt een wat nerveuze indruk
en maakt zijn pomeransrand nog eens
wat vochtig. Slechts biljartersapplaus
onderbreekt af en toe de stilte. De span-
ning is te snijden. Nadat Kanters met 2
caramboles van acquit gaat deelt De
Bree meteen een mokerslag uit. Hij gaat
van start met een serie van 175. Het lukt
Jordy Kanters niet om in zijn ritme te ko-
men. Peter de Bree weer aan de tafel en
de arbiter annonceert “en nog vijf”,
..vier,.. drie,.. twee. Dan een misser op
198. Het talrijke publiek houdt de adem
in. Kanters krijt nog een keer alvorens te
stoten. Maar hij komt niet verder dan
17. Voordat Peter de Bree zijn volgende
beurt aanvangt, verzoekt hij de arbiter
de ballen nog eens te reinigen en laadt
zich nog een keer op voor zijn vierde
beurt met nog twee caramboles te
gaan. Nadat de arbiter annonceert:
“en nog 1” volgt de verlossende laatste

carambole. Kampioen van Nederland
57/2 !!  Een geweldige ontlading bij
Peter de Bree. Als triomfgebaar steekt
hij met beide handen zijn keu in de
lucht. Het publiek beloont dit met een
daverend applaus. Zie hier de geweldi-
ge apotheose van een weekeinde dat
bol stond van de spanning en de vele
mooie wedstrijden tijdens het eerste
Open NK Kader 57/2 in Bergharen. 
In deze knock-outfase liet Peter de Bree
al zien dat zijn tegenstanders zijn tite-
laspiraties serieus moesten nemen. In al-
le drie de partijen maakte hij een serie
van boven de 100. In de kwartfinale
146, halve finale 158 en in de finale
dus 175. Een terechte kampioen.
Beide finalisten plaatsten zich ten koste
van respectievelijk Cor van de Groep
en Martin Vreeman, die op hun beurt
de halve eindstrijd wisten te bereiken
door winst in de kwartfinale op achter-
eenvolgend Robert  Prakke en Leo Koo-
men. Bij de laatste acht moest Jordy
Jong buigen voor Peter de Bree en Sven
Nabuurs kon het niet bolwerken tegen
Jordy Kanters.

Vlnr: Jordy Kanters, Peter de Bree, Cor van de Groep en Martin Vreekamp.
Foto: Will van Zwam

Gewestelijke finale derde klasse 38/2 Midden-Nederland 1 en 2

Marten Neuteboom en 
Leo van Hastenberg gaan nationaal
Het district Amsterdam was van 12 tot
en met 14 januari verantwoordelijk
voor de finale 38/2 van Midden-
Nederland afdelingen 1 en 2. Vanaf het
begin dicteerde Marten Neuteboom het
toernooi om met de maximale score van
14 punten en een algemeen gemiddel-
de van 10.05 als kampioen te worden
gehuldigd. Op vijf punten achterstand
volgde de nummer twee Leo van
Hastenberg. Zowel John Huizinga als
Neuteboom maakte de hoogste serie
van 71. Omdat het een gecombineerde
finale van de twee afdelingen was

gaan zowel Marten Neuteboom als Leo
van Hastenberg naar de nationale fina-
le, die van 23 tot en met 25 februari in
Wijchen wordt gehouden.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marten Neuteboom BV Gelre 14 10.05 71
2. Leo van Hastenberg Wap. Van Liempde 9 8.30 42
3. Henk Bulte Vriendenkring 8 7.97 32
4. John Huizinga DOS’71  7 6.86 71
5. Dennis Bouwhuis BOK 7 6.65 63
6. Marco Westerhoff BOK 4 6.72 59
7. Jeroen van Lith Moira  4 6.02 51
8. Theo van Ven Woezik 3 7.30 52

Simonis Biljartlakens ankerkader 71/2 ereklasse

Raymund Swertz prolongeert 
Nederlandse titel in Rumpt

In de fraaie nieuwe biljartzaal van vere-
niging Carambole te Rumpt liet Ray-
mund Swertz er geen twijfel over be-
staan dat hij de beste was tijdens het
NK Simonis Biljartlakens ankerkader
71/2 ereklasse. In de vier poulewed-
strijden verzamelde hij zijn in totaal
achthonderd caramboles al na tien
beurten. Dat daar een partij bij was van
tweehonderd treffers in de openings-
beurt zal niemand verrassen. Routinier
Wiel van Gemert bleef met vijf punten
jongeling Sam van Etten één punt voor.
In poule B eindigde Michel van Silfhout
met zes punten en 32.69 bovenaan. De
jeugd presteerde daar prima want Gert-
Jan Veldhuizen werd tweede en invaller
Demi Pattiruhu derde. De kruisfinales
kenden twee gezichten. Swertz liet Veld-
huizen met 200-112 na drie pogingen

achter. Van Gemert en Van Silfhout hiel-
den elkaar na elf omlopen in balans.
Michel van Silfhout won in de verlen-
ging. De finale tussen hem en Raymund
Swertz was een herhaling van 2017.
Weer was het Swertz die met 200-85
(7) aan het langste eind trok. In de eind-
stand liefst vier spelers van onder de
dertig jaar bij de eerste zes. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Raymund Swertz De Treffers 12 57.14 200
2. Michel van Silfhout De Pelikaan Z 7 25.29 171
3. Wiel van Gemert The City Dibo 6 26.80 132
3. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 5 33.95 110
5. Sam van Etten Horna 4 35.13 183
6.  Demi Pattiruhu De Ram 4 21.03 99
7. René Tull BIOS 3 23.28 132
8. Jos Bongers 't Ottertje 3 21.88 108
9. Dennis Timmers De Hazelaar 2 16.73 130
10. Micha van Bochem Kaketoe '80 0 24.00 84

Vlnr: Michel van Silfhout, Raymund Swertz, Gert-Jan Veldhuizen en 
Wiel van Gemert. Foto: Henry Thijssen 

Eerste divisie topteams

’s Landswelvaren kan BIOS 
op afstand houden
Speelronden 17 en 18
Van Den Broek Biljarts/Almere ’83
contra Buitelaar/Maasduin Witgoed
eindigde twee keer in 4-2. Marcel van
Dijk dubbelde in het kader. Bij Snelpost
11 en 123 Biljarts/BCO werd het 6-0
en 4-2. Maarten Broers tekende voor
twee libre overwinningen en Jan van
Dongen was in vijf en elf beurten bij het
kader aan de meet. In Kwadendamme
won ’s Landswelvaren twee keer met
4-2 van Moira/Hartog Afdichtingssyste-
men. Peter de Bree bleek in drie en ze-
ven beurten de beste kadrist. Ad Koore-
vaar verbruikte bij bandstoten acht en
negen pogingen. De Hazelaar ging

thuis in Rosmalen in de eerste confron-
tatie met Terborgse Wijncentrale/Vee-
markt met 0-6 onderuit. Hans Klok
maakte voor de gasten zijn librepartij in
twee beurten uit. Mathijs Bakker zege-
vierde bij het kader in vijf omlopen. De
tweede wedstrijd eindigde gelijk. Nu
kwamen de libre spelers Peter Vandeloo
en Hans Klok beiden in één beurt tot
250-250. Exalto/HWA verloor twee
keer met 0-6 van BIOS. Erik van der Lin-
den tekende met 25.00 gemiddeld voor
de beste kaderpartij. Door de maximale
scores van ’s Landswelvaren en BIOS
blijft het verschil aan kop drie punten in
het voordeel van ’s Landswelvaren.

Eredivisie topteam 

De Picardie neemt stokje over van 
The City/Dibo

Na achttien speelronden neemt de
Picardie de leiding over van The City/
Dibo. Zelf maakte men in Iedershuus te
Afferden geen fout tegen hekkensluiter
De Viaanse Molen. In de al eerder ge-
speelde wedstrijden tegen Benelux
Biljarts/Snellen Horeca Service ging
The City/Dibo eenmaal de boot in. Het
verschil is nu twee punten. BIOS/Barne-
veld heeft inmiddels een flinke achter-
stand opgelopen. Voormalig rode lan-
taarndrager de Hazelaar/Etikon heeft
de weg omhoog gevonden. 

Speelronde 17 en 18
De Picardie – Topteam De Viaanse Mo-
len 5-1 en 4-2. In het lokaal van vereni-

ging ABC ’t Töpke won Dennis Timmers
twee keer in het 71/2 van Stefan
Damen. Sam van Etten speelde eerst via
moyenne 9.09 remise in het bandstoten
tegen George Kenter om hem vervol-
gens met 100-63 na negen beurten
opzij te zetten. Micha van Bochem en
Vincent Veldt wonnen beiden één keer
in het 47/2. Wennekes.nl – De Haze-
laar/Etikon 2-4 en 2-4. Bezoeker Gert-
Jan Veldhuizen boekt vooruitgang in het
47/2 en dat ondervond Jim van der
Zalm na moyennes van 50.00 en
100.00 van Veldhuizen. Ian van Krie-
ken hield tegen Eric Dericks de punten
wel in eigen huis. Lyon Megens zag
Jean-Paul de Bruijn na gemiddeldes van
14.28 en 16.66 snel finishen. BIOS
Barneveld – Egbersbeek.nl 2-4 en 2-4.
Thuisspeler Fabian Blondeel kwam bei-
de duels niet in de problemen tegen
Harrie van den Boogaard. Dat bleek
onvoldoende want Ferry Jong en Ludger
Havlik bleven beiden met lege handen
tegen respectievelijk Christian Pöther en
Martijn Egbers. Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service – The City/Dibo 6-0 en
2-4. Guido Kauffeld verzamelde de
tweehonderd treffers tegen Roij van
Raaij al in de openingsbeurt. Van Raaij
revancheerde zich aansluitend. Ray-
mund Swertz zette 71/2 gemiddeldes
van 50.00 en 75.00 in de boeken.
Michel van Silfhout en René Luijsterburg
verdeelden de buit. Op 3 en 10 febrau-
ri staan er weer speelronden op het pro-
gramma.

Micha van Bochem, teamleider van
de koploper. Foto: Henry Thijssen.  
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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

snabrug
photography

- Advertorial -

Hugo van Houten naar EK snooker 
-18 in Bulgarije
De 11-jarige Hugo van Houten neemt
vanaf 2 februari 2018 in Sofia deel
aan het Europees kampioenschap
snooker voor spelers onder 18 jaar. 

In deze leeftijdscategorie zijn 84
deelnemers uit ruim dertig landen
actief.   

Wij wensen Hugo heel veel succes
toe. 

Namens alle medewerkers van 
Buffalo.nl

Hugo van Houten. 
Foto: Angelica van Houten-Ettema 
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Raymund Swertz en Harrie van de Ven openbaringen van de KNBB Jumbo Masters

Dick Jaspers zegeviert in bomvolle heksenketel van Berlicum

Simonis 300 Rapide & PreciShot, 
de combinatie voor winnaars en wereldrecords.

PRECISH  T

Flitsende spots, rookgordijnen, juichende supporters, luchthoorns, staande ovaties en zelfs een wave. Toppresta-
ties van de spelers, waarbij winnaar Dick Jaspers zich onderscheidde met een algemeen gemiddelde van 2.181,
Harrie van de Ven met een finaleplaats zijn comeback maakte en Raymund Swertz zich als debutant een zesde
plaats toe eigende. Dat waren de kenmerken van de KNBB Jumbo Masters 2018 bij Den Durpsherd in Berlicum.

Presentator Ferry van der Veen wist ge-
kleed in een fel geel colbert en met een
vlotte babbel het publiek op zijn hand te
krijgen. Voor aanvang van iedere sessie
klonk bij de presentatie van de spelers
dan ook luid applaus en gejuich. Voor-
al de supporters van streekfavoriet Jean
van Erp, die de volledige bovenste ver-
dieping van de tribune bevolkten, ga-
ven blijk van hun aanwezigheid. Met
gedurende vier dagen volle tribunes
werd bewezen, dat het driebanden in
Nederland weer op de kaart staat.
Het gewijzigde programma ten opzich-
te van de eerdere edities bleek ook een
schot in de roos. Nu werden de poule-
wedstrijden niet over twee, maar over
drie dagen verdeeld. De kwartfinales
vonden op zaterdagavond plaats. Hier-
door werden op zondag eerst de halve
finales afgewerkt, gevolgd door de fi-
nale. De samenvatting van de finale
werd op NOS Studio Sport door ruim
1.4 miljoen mensen bekeken.

Verrassende resultaten
Het werd ook een toernooi van verras-
singen. Nieuwkomer Raymund Swertz
zette zijn stempel door als eerste te ein-
digen in poule D. Swertz versloeg
achtereenvolgens Glenn Hofman, Jean
van Erp en Sander Jonen. Samen met
Van Erp ging hij naar de kwartfinales.
Dick Jaspers werd de duidelijke win-

naar in poule A en nam Barry van Beers
mee naar de knock-out fase. Voor The-
rese Klompenhouwer en Martien van
der Spoel eindigden daar De Masters.
Een sterk spelende Harrie van de Ven
versloeg in poule B Jean-Paul de Bruijn,
Roland Uijtdewillegen en Dave Christia-

ni, wat de basis was voor zijn sensatio-
nele comeback. Jean-Paul de Bruijn
plaatste zich na Van de Ven voor de
kwartfinale. Jeffrey Jorissen, die zich ge-
sterkt voelde door een complete Haagse
delegatie bleek onoverwinnelijk in pou-
le C. Hij liet Huub Wilkowski en Frans

van Schaik op plaats drie en vier achter
zich. Naast Jorissen wist ook zijn team-
genoot in de Buffalo League Raimond
Burgman zich verzekerd van een plaats
in de eindstrijd.

Knock-out fase
Jean-Paul de Bruijn, die alleen in zijn
eerste poulewedstrijd tegen Uijtdewille-
gen op niveau presteerde, was kans-
loos tegen Jaspers en verloor in negen-
tien beurten met 40-11. Jean van Erp
kreeg zijn revanche op Raymund
Swertz en plaatste zich met een 40-27
overwinning en een gemiddelde van
1.818 voor de halve finales. Weer be-
wees Harrie van de Ven helemaal terug
te zijn en maakte een einde aan het
avontuur van Barry van Beers. Het werd
40-29 uit 24. Raimond Burgman kwam
ten koste van Jeffrey Jorissen een ronde
verder. De halve finales werden voor
het eerst niet op zaterdagavond, maar
op zondag gespeeld. Hierin roerde Je-
an van Erp zich flink tegen Dick Jaspers,
maar moest uiteindelijk toch met 40-34
uit 23 buigen. Harrie van de Ven won
in 21 omlopen met 40-26 van Raimond
Burgman en plaatste zich eveneens
voor de finale. In deze Brabantse finale
domineerde Jaspers. De Willebrorder
greep met een moyenne van 2.857 en
een 40-13 overwinning in 14 beurten
zijn negentiende nationale driebanden
titel en tevens de achttiende Masters-
overwinning. Een luid applaus in de
bomvolle speelzaal was zijn eerste be-
loning. Naast de hoofdprijs van 3.000
euro mocht hij uit handen van Piet Stee-
nis namens Electronic Partners een 65
inch smart TV in ontvangst nemen.

Foto’s Ton Smilde

Het erepodium met vlnr: Jean van Erp, Raimond Burgman, Dick Jaspers en Harrie van de Ven

Vier dagen lang topbiljarten met veel sfeer en beleving in een bomvolle zaal

Ferry van der Veen wist met zijn vlotte
babbel het publiek op zijn hand te
krijgen.
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Tweede divisie driebanden poule 1

Ruud Nieuwenburg goed voor 1.521
Speelronde 12
EDO ’83 – Brouwer
Project Design: 6-2.
André van Straaten
realiseerde in 30
omlopen de kortste
partij. Aannemersbe-
drijf Beer de Jong –
Hektisch Biljartschool
Frans van Kuyk: 6-2.
Ruud Nieuwenburg
haalde met 1.060 in
33 beurten de meet.
Schroevengroothan-
del.nl – Capelle: 4-4.
Take 5 – BCO/Paeo-
niapassion.com: 2-
6. Robert Koster liet 1.060 noteren en
Paul Witteman tekende na 31 pogingen
voor winst. HWA/Hordijk Biljartartike-
len – TOVV 3: 8-0. Wilfried van Beek
onderscheidde zich door in 31 beurten
0.967 op het bord te zetten.

Speelronde 13
BCO/Paeoniapassion.com – EDO ’83:
1-7. Met remise wist Paul Witteman de
eer voor het thuisfront te redden.

Cafe depijp.nl – Aannemersbedrijf Beer
de Jong: 4-4. In 23 omlopen kon Ruud
Nieuwenburg (1.521) een 35-9 over-
winning behalen op Rajiv Verma. Brou-
wer Project Design – Merwehof/ Dero-
gee Beveiligingen: 6-2. André van
Straaten speelde 0.909. HWA/Hordijk
Biljartartikelen – Capelle: 4-4. Floor
Waumans kwam via een serie van ne-
gen tot 0.921. Met 0.937 bleek Wilfried
van Beek zijn vorm te hebben gehouden.

Ruud Nieuwenburg 1.521. Foto: Jan Rosmulder

Eerste divisie driebanden poule 1

Drie teams op twee punten achter
stand van koploper Aardexpress 

ongeslagen Jef Philipoom 1.481 lever-
den de remise op. N-Surance/De Hoog
– Beekman HPL 6-2. Een serie van tien
kon het verlies van Huidji See (1.000)
niet verhinderen tegen de 1.142 van
Frans van Schaik. Jan Brock Amusement
– DKM Tools 8-0. In Daarlerveen bleek
kopman Murat Gökmen goed voor
1.600 na veertig caramboles en vijfen-
twintig beurten. Sprundel BoKo – Con-
structor Staalbouw 2-6. Voor de gasten
vertrok Tom Beemsterboer met 1.538
op zak. Post Luchtkanalen – Land Trans-
port 6-2. Henk Habraken zette 1.333
op het scorebord. Albert Kooistra redde
na 1.250 de eer. 

Speelronde 13
DKM Tools – De Eekhoorn 2 2-6. In de-
ze lokaalderby te Oosterhout was Jack
Wijnen middels 1.212 de beste van ie-
dereen maar dat mocht zijn team niet
baten. Land Transport – Sprundel BoKo
2-6. Rini Boeren gaf via 1.400 het goe-
de voorbeeld. Aardexpress – N-Suran-
ce/De Hoog 8-0. Ronny Lindemann
haalde uit met 40 uit 21 ofwel 1.904
en zijn hoogste reeks was twaalf. René
Wijnen behaalde 1.250. Constructor
Staalbouw – Jan Brock Amusement 6-2.
Bij de tweede zege op rij voor de thuis-
ploeg zette Jim Anneveldt dankzij 35 uit
32 de kortste partij neer. Beekman HPL
– BC Arnhem 2-6. Frans van Schaik
toonde zich met 1.333 veel beter dan
de overige spelers. Man op Maat/’t Ca-
ves – Post Luchtkanalen 4-4. Raymond
Ceulemans en Leslie Menheer, beiden
1.250, zorgden voor de 4-0 voor-
sprong. Wilco van Wijk 1.346 en Ron-
ny Daniëls 1.538 waren verantwoorde-
lijk voor het uiteindelijke gelijkspel tus-
sen de achtervolgers op de koploper.

Na dertien speelronden bezet Aardex-
press de koppositie met twintig punten.
De ploeg uit Uden verloor bij De Eek-
hoorn 2. Die formatie uit Oosterhout
staat samen met Man op Maat/'t Caves
en Post Luchtkanalen op een totaal van
achttien punten. Onderin hebben Land
Transport en DKM Tools zes punten. 

Speelronde 12
De Eekhoorn 2 – Aardexpress 6-2. Ro-
land Uijtdewillegen 1.428, Joey de Kok
1.060 en Henriek Hanegraaf 0.795
brachten de lijstaanvoerder de tweede
nederlaag toe. Eddy Willems 1.250
boog voor de 2.000 en serie van tien
van Rudy de Laet. BC Arnhem – Man
op Maat/’t Caves 4-4. Karel Brand
haalde via 1.739 uit tegen Raymond
Ceulemans. Wil Janssen bracht de pau-
zestand op 2-2 na 35 uit 32. Winst van
Rudy Gerritsen 0.729 en de nog altijd

Jack Wijnen. Foto: Paul Brekelmans

Tweede divisie driebanden poule 3

Stefan Lenting van koploper 
Carambole behaalt moyenne 2.058

Na dertien speelronden is Carambole
uit Daarlerveen de lijstaanvoerder met
twintig punten. Thekes Herpen/Park
Tivoli volgt met achttien uit twaalf en
wacht nog op de verdere afwikkeling
van de wedstrijd tegen DPC-A1 dat
zestien punten heeft en dus eveneens
twaalf duels. 

Speelronde 12
Thekes Herpen/Park Tivoli – Ribas 4-4.
Jos Bongers was de grote man met 35
caramboles na 25 beurten, goed voor
moyenne 1.400. Carambole – DBG
't Ottertje 6-2. Stefan Lenting, kopman

van Carambole,
zorgde in café-biljart-
zaal 't Vossenhol te
Daarlerveen voor een
uitzonderlijke presta-
tie. Hij verzamelde
de 35 caramboles al
na 17 beurten en dat
leverde gemiddelde
op van 2.058. Een
seizoenrecord in de-
ze poule in de com-
petitie tot dusver.
Joost van Baal redde
via 0.909 de eer. De
Veemarkt 2 – Sie-
mens 4-4. Edie Sie-
mens zette 1.060 op
het scorebord in

Doetinchem. HCR Prinsen – De Drie-
hoek/Thebo Speelautomaten 2-6. Jörg
Schertl behaalde eveneens 1.060. DPC-
A1 – Drukkerij 3in1  6-2. Stefan Spille-
man bleek met 1.346 in vorm.

Speelronde 13
DBG 't Ottertje – DPC-A1 1-7. Spille-
man zorgde nu voor dertig uit dertig.
Drukkerij 3in1 – Thekes Herpen/Park
Tivoli 4-4. Jos Verheyen realiseerde
1.111. Siemens – Carambole 2-6.
Eddie Siemens verloor met 34-35 (33)
van Stefan Lenting. Jan Vos reikte tot
0.937.

Stefan Lenting. Foto: Jan Rosmulder

Derde divisie driebanden poule 5

Twee moyenne voor Rob Lamboo 
Carambole – Sloepverhuur Nieuw
Amsterdam 4-4. De kortste partij kwam
met 25 uit 34 op naam van bezoeker
Henk de Vries. De Harmonie Groningen
– Siemens 2 8-0. Koos Riepma maakte
dertig caramboles na dertig beurten.
Hertog Jan van Mans – De Harmonie
Groningen 5-3. Kopman Rob Lamboo
zette tegen Koeno Thoma een ge-
middelde van 2.000 op het scorebord
na dertig treffers en vijftien pogingen.

Uiteraard een seizoenrecord. Teamge-
noot Erik Vijverberg behaalde 0.909.
Kiri-Automaten – De Haven 6-2 Hans
Vriendts redde dankzij 1.200 de eer.
Siemens 2 – Carambole 2 1-7. Vierde
man Ronnie van Dijk vertrok met 0.781
winst op zak. Na dertien speelronden is
Hertog Jan van Mans met 24 punten
lijstaanvoerder. Beauty Sauna Peize
volgt met twee punten achterstand.   

Derde divisie driebanden poule 7

Kortste partij voor Huub Schattenkerk 
van BC Tegelen 4
Speelronde 12
Voegersbedrijf W. Smetsers – BC Tege-
len 2 8-0. Bart Wellerd versloeg René
Snijders in het beste duel nipt met 25-24
na 32 beurten. Vanmelis.nl – NAS/Out-
let DHZ Valkenswaard 7-1. Knappe re-
mise tussen Christian Steenbakkers en
Martijn Roefs gezien de 30-30 (31) uit-
slag. DAB – La Plaza Hoensbroek 2 6-
2. Benny Smits toonde zich via 0.857
de beste van iedereen. BC Tegelen 3 –
De Bandstoters 4-4. Huub Schattenkerk
zette de kortste partij in deze poule op
22 beurten. Zijn 25 treffers leverden ge-
middelde op van 1.136. 

Speelronde 13
De Bandstoters – Voegersbedrijf W.
Smetsers 8-0. Bahadir Ozturk gaf in
Golf & Recreatiepark 't Caves te Win-
telre middels 0.750 het goede voor-
beeld. Boers & Rosenboom – BC Tege-
len 3 4-4. 
Voor de gasten realiseerde vierde man
Wiel Pelzer een serie van acht.
VB2/Teleng Schilderwerken – Vanme-
lis.nl 6-2. In Gronsveld maakte de thuis-
ploeg geen fout en voert met twintig
punten na dertien wedstrijden de rang-
lijst aan. De Bandstoters volgt op drie
punten.   

Derde divisie driebanden poule 6

Anton van den Hurk uitblinker bij 
koploper Van den Berg Biljarts
Thekes Herpen 3 – Van Rossum Tegel-
werken 6-2. Kopman William Peters
was op zijn eigen matchtafel goed voor
moyenne 1.153 na 30 caramboles en
26 beurten. BV '75 – Hazelaar 3 4-4.
In zijn eerste wedstrijd voor BV '75 zet-
te Wim van den Berg 1.071 op het sco-
rebord. Excelsior – Struijk Metaal Recy-
cling 0-8. Arie Struijk behaalde 1.250
na 30 uit 24. Ekrischocola.nl – Van den
Berg Biljarts 0-8. De kortste partij kwam

met 25 treffers na 22 pogingen op
naam van Anton van den Hurk. Van
den Berg Biljarts – BC Uden 6-2. Dirk
Delmez verloor ondanks 0.903 want
Luc de Coster reikte tot 0.967. Het team
van café-zaal 't Oventje uit Zeeland is
na dertien speelronden koploper met
twintig punten. BV '75 uit Leusden is
naaste achtervolger met achttien pun-
ten. De twee belangrijkste titelkandida-
ten treffen elkaar op 23 maart.   

Vierde divisie driebanden poule 5

Thekes Herpen 4 heeft vier achtervolgers 
Molenvliet 2 – Hazelaar 5 6-2. Kopman
Ad van Cromvoirt gaf in Waalwijk het
goede voorbeeld met 32 beurten en
25 caramboles. Goed voor een ge-
middelde van 0.781. Van den Berg
Biljarts 2 – TMC Group 0-8. Bij de be-
zoekers bleek Henk Renders een opval-
lende vierde man. Hij verzamelde de
twintig treffers na vijfentwintig pogingen

en dus 0.800. In deze poule heeft ’t Ot-
tertje zich teruggetrokken. Ook vonden
in januari 2018 enkele andere duels
niet plaats vanwege het ontbreken
tegenstander. 
Met zestien punten na elf wedstrijden is
Thekes Herpen 4 de leider. Liefst vier
ploegen volgen met vijftien punten en
twaalf duels.  
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Anno de Kleine laat in Buffalo League 2.857 noteren

SIS Schoonmaak loopt verder uit

De dertiende speelronde zorgde voor
de nodige ontwikkelingen in de Buffalo
League. Zo liep vaandeldrager SIS
Schoonmaak verder uit op HCR Prinsen
en nemen teams als Dallinga.com en
STZ Zundert, die jarenlang succesvol
streden voor een plaats in de play-offs,
nu een plaats in onderaan de midden-
moot. Helemaal onderaan staat MCR
met slechts twee punten en kan zich op-
maken voor terugkeer naar de eerste di-
visie. ’t Hartje/Van Wanrooij en De
Veemarkt moeten de nodige tandjes bij
gaan zetten om in de hoogste klasse te
blijven.

DPC - HCR Prinsen 4-4
In Vlaardingen kon DPC met een volle-
dige buitenlandse opstelling tegen HCR
Prinsen geen puntendeling voorkomen.
De Griek Nikos Polychronopoulos lukte
het wel om een sterk tegenstribbelende
Eddy Leppens met 40-27 uit 16 op de
knieën te krijgen. Ook Jerome Barbeil-
lon was succesvol, hij versloeg Jelle Pijl
in 30 omlopen met 40-29. Routinier Ri-
chard Bitalis was volkomen kansloos te-
gen de revalatie van de Jumbo Masters,
Raymund Swertz en kwam in 25 pogin-
gen niet verder dan 16-40. De Turk Bi-
rol Uymaz schoot ondanks zijn 1.714
tekort in zijn treffen met Anno de Kleine.
De Helmonder won met 24-40 en liet
een gemiddelde van maar liefst 2.857
achter zijn naam zetten.

’t Hartje/Van Wanrooy - 
Bousema Lochem 2-6
Het bezoek van Bousema Lochem had
’t Hartje/Van Wanrooy mogelijk iets
anders voorgesteld. Ad Broeders was
de enige Nederlandse speler in de
wedstrijd en kon geen weerstand bie-
den aan Markus Galla (26-40 uit 29).
Hakan Incekara verloor in achttien beur-
ten van Stefan Galla (2.222) en Peter
de Backer moest Murat Naci Çoklu
voor laten gaan. Davy van Havere had
wel succes. Hij wees Wesley de Jaeger,

met 40-30 uit 25
terug.

A1 Biljarts - 
SIS Schoon-
maak 0-8
SIS Schoonmaak ver-
overde de maximale
buit in Apeldoorn.
Addy Wienk wist
dicht bij Jeffrey Joris-
sen te komen, maar
moest deze toch met
37-40 uit 37 voor la-
ten gaan. Kay de
Zwart werd op af-
stand gehouden
door Raimond Burg-

man en Martien van der Spoel zag Jean
van Erp als eerste aankomen. Met 20-
40 moest Christian Rudolph in achttien
beurten ervaren dat Glenn Hofman van
de voor hem teleurstellende Masters her-
steld is.

Dallinga.com - 
De Veemarkt 4-4
Bij Hotel Dallinga in Sluiskil moest de
thuisformatie het doen zonder Frédéric
Caudron. Jean-Paul de Bruijn behaalde,
hetzij moeizaam, een 40-36 (34) over-
winning op Huub Wilkowski. Invaller Je-
an Paul de Kraker kon overeind blijven
tegen Adrie Demming en greep even-
eens twee punten. Steven van Acker ver-
loor op de valreep met 39-40 van Die-
ter Grossjung en Berry Dallinga moest
buigen voor Dirk Weeremans.

MCR - Team Eekhoorn 1-7
Leon Brouwer werd gezien de 6-40
eindstand in 24 beurten genadeloos af-
gestraft door Jerry Hermans (serie van
10). Nick Loenen kwam tegen Kenny
Miatton in 33 beurten niet verder dan
15-40 en Emilio Sciacca was niet opge-
wassen tegen de 2.105 van Frans van
Kuyk. Alleen Bert Hoefnagels kon een
puntje afsnoepen bij Kurt Ceulemans,
het werd in 40-40 uit 41.

L&B Ledermode – 
STZ Zundert 4-4
Bij ’t Tapperijke in Hoeven maakte Dave
Christiani een serie van tien, maar
kwam toch niet verder dan een ge-
middelde van 0.800 en moest Barry
van Beers voor laten gaan. Ook Eddy
Merckx kon niet tot winst komen en zag
zijn landgenoot Roland Forthomme
(1.904) na 21 omlopen met 32-40 ze-
gevieren. John Tijssens bleef wel over-
eind en klopte Raymon Groot met 40-
37. Winst was er ook voor Gerwin Va-
lentijn, de Willebrorder tekende voor
eveneens een 40-37 overwinning op
Rik van Beers.

Anno de Kleine goed voor 2.857. Foto: Paul Brekelmans

Eerste divisie driebanden poule 2

Teammoyenne van 1.376 voor De Distel 

In de dertiende speelronde baarde De
Distel op bezoek bij sportfoyer De Ha-
zelaar opzien met een teamgemiddelde
van 1.376. Koploper Burgmans Biljarts
gaat met 25 punten in een zetel naar
het kampioenschap en terug naar de
Buffalo League driebanden. De naaste
achtervolgers hebben minimaal zeven
punten achterstand. Onderaan strijden
vier ploegen om degradatie te voorko-
men. 

Speelronde 12
Burgmans Biljarts – Team Hilvarenbeek
8-0. Marco Janssen en Bart Ceulemans
behaalden beiden moyenne van
1.481. Bert van Manen 1.206 en Jo-
han Roijers 0.897 zorgden voor een
teamgemiddelde van 1.229. ’s Lands
Welvaren/AVH Autos/VSS Machine-
bouw – Sportfoyer De Hazelaar 6-2.
Uitblinker was Ronny Brants met 40 uit
26 ofwel 1.538. Zijn kopman Dirk
Weeremans reikte tot 1.212. W. v.d.
Sanden – Pearle Opticiens 6-2. Marc
Roofthooft bleek goed voor 1.379. FDV
Jacoby/Schuler Cues – La Plaza Hoens-
broek 6-2. Bezoeker Benoit Ramaekers
zette 1.129 in de boeken. De Distel –
Kippenpan.nl/van Beers-Son 8-0. Jan
Arnouts gaf met 1.333 het goede voor-
beeld. 

Speelronde 13
Sportfoyer De Hazelaar – De Distel 0-8.

De gasten uit Roosendaal waren goed
voor een teammoyenne van 1.376. The-
rese Klompenhouwer 2.000, Jan Ar-
nouts 1.666 en serie van tien, Adrie
Demming 1.296 en Peter van Nassau
0.921 leverden deze fraaie prestatie.
Kippenpan.nl/van Beers-Son – FDV Ja-
coby/Schuler Cues 3-5. Voor de win-
nende ploeg kwam Jeffrey van Nijnat-
ten tot 1.379 en reeks van elf. La Plaza
Hoensbroek – Burgmans Biljarts 1-7.
Bart Ceulemans behaalde dankzij
1.379 het beste moyenne. Marco Jans-
sen maakte zijn twee ontbrekende ca-
ramboles tegen Roy Zielemans in de na-
stoot. Bert van Manen stond 21-17 (20)
achter toen hij zijn resterende achttien
treffers in de volgende zes pogingen re-
aliseerde. Johan Roijers liet zich ook
niet verrassen. Team Hilvarenbeek – W.
v.d. Sanden 5-3. Vierde man Menno de
Vries zette 1.250 op het scorebord. Vol-
kan Cetin produceerde een serie van
tien. Hotel Stadt Lobberich/BCT – ’s
Lands Welvaren/AVH Autos/VSS Ma-
chinebouw 8-0. Tom Löwe versloeg
Francis Forton met 40-36 (35). Pearle
Opticiens – ’t Hartje/Total Power Euro-
pe 3-5. Marrie Groeneveld vertrok met
1.250 zege op zak. 

Speelronde 14
FDV Jacoby/Schuler Cues – De Distel 4-
4. John Brouwers zette met 35 uit 34 de
kortste partij neer. 

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

”Er zal ooit weer iemand komen die het verbetert”

Dick Jaspers vestigt met 40 uit 4 
ongelooflijk wereldrecord

”Het was op zondagmiddag 21
januari 2018 omstreeks 14.00 uur
in het Duitse Magdeburg dat Dick
Jaspers geschiedenis schreef. De
profbiljarter uit het Brabantse Sint
Willebrord maakte zijn benodigde
40 driebanders in slechts vier
beurten en vestigde daarmee een
absoluut wereldrecord.” Met deze
tekst kan de prestatie van Jaspers
de geschiedenisboeken in.
Jaspers begon zijn partij in de Duitse
Bundesliga tegen de Oostenrijker
Andreas Efler met vijf, elf en twee om
vervolgens met een slotserie van 22 de
eindstand op 40-0 te bepalen. In 2011
zette Eddy Merckx met ook in de Duitse
competitie met 50 uit 6 (8.666 ge-
middeld) al een wereldrecord neer. De
reactie van Jaspers: “Het was een
mooie partij, waarin het allemaal lekker

liep en ik niet echt in de problemen ben geweest, toch heb ik zeker vijf moeilijke
posities opgelost. Nadat ik mijn 22e had gemaakt, lag nummer 23 er ook: een
kort-lang-kort balletje dat heel gemakkelijk te maken was. Maar goed, ik moest
stoppen, hè, jammer. Ook zou ik graag willen zeggen dat ik het record heb ge-
speeld op een Simonis 300 Rapide laken met PreciShot Bandlaken. Natuurlijk
ben ik blij met mijn gemiddelde van 10.00, maar er zal ooit weer iemand komen
die het verbetert.”

Foto: Ton Smilde

Driebanden junioren 3 en 4 februari

NK bij HCR Prinsen in Haarlo
Het Nederlands kampioenschap drie-
banden groot junioren vindt op 3 en 4
februari plaats in hotel-café-restaurant
Prinsen aan Eibergseweg 13 te Haarlo.
De negen deelnemers zijn verdeeld
over twee poules. Titelverdediger is Joey
de Kok. De partijlengte in de poule is
25 caramboles. De eerste twee van de
poules gaan naar de kruisfinales, met
30 treffers. Beurtenlimiet is 2x het aantal
te maken caramboles. De tijdklok is 40
seconden en er zijn maximaal drie time-
outs. Voor degenen die niet kunnen ko-
men kijken: Kozoom Europe/Lohouse
Multimedia verzorgt de livestream. Aan-
vang op zaterdag 3 februari om 10.30
uur. Op zondag gaat men om 11.00
uur van acquit. 

EK en worldcup 
Zowel de nummer één als de nummer
twee in de eindstand van dit NK ver-

krijgt het recht om te worden ingeschre-
ven voor het EK driebanden voor junio-
ren dat plaatsvindt van 30 maart tot en
met 2 april 2018 in Ronchin (Frankrijk),
mits aan de door de CEB gestelde leef-
tijdsvoorwaarde wordt voldaan. Daar-
naast verkrijgen de beste twee tevens
een ticket voor de worldcup driebanden
dat van 11 tot en met 17 juni wordt ge-
houden in Blankenberge (België). Dit als
onderdeel van het talentontwikkelings-
programma. 
Poule A Poule B
1. Joey de Kok 1. Sam van Etten
2. Michael Vink 2. Daan Glissenaar
3. Hans jr. Snellen 3. Leon Dudink
4. Jordy Jong 4. Lars van de Mortel
5. Nick Dudink

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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Tweede divisie driebanden poule 4

Teammoyenne S&P/De Molenvliet
1.032 en Roger Roefs serie van 14 

Flink vuurwerk in de eerste speelronden
van 2018. Middenmoter S&P/De Mo-
lenvliet haalde flink uit. Lijstaanvoerder
Eddies-hr.nl verbeterde deze prestatie
en had met Roger Roefs een opvallende
speler. Met twintig uit dertien heeft de
formatie uit Bergeijk één punt voor-
sprong op De Molen. Drie ploegen strij-
den tegen degradatie: Setpoint, BC Te-
gelen en De Molen 3.    

Speelronde 12
DKM Tools 2 – De Molen 2 6-2. Cris Tel-
lekamp 0.892 verloor tegen de 1.250
van Erik van Loon. Eddies-hr.nl – BC
Goirle 2-6. Voor de gasten kwamen Ro-
ger Spijkers 1.521, Eric Hendrickx
1.129 en Luc Royberghs 0.857 sterk
voor de dag. S&P/De Molenvliet – Ver-
vat Vastgoed 6-2. In Waalwijk kwam
het teammoyenne van 1.032 als volgt
tot stand: Marten van Engelen 1.458,
Mitchell Schilders 1.034, Huub Adri-
aanse 0.945 en René Soeterboek
0.812. Bij de bezoekers redde Piet
Blankers de eer tegen Soeterboek en Jo-
han Zwiers verloor ondanks 1.041. 

Speelronde 13
Vervat Vastgoed – Eddies-hr.nl 1-7. De
koploper verhoogde het teamgemiddel-
de in Golf& Recreatiepark 't Caves in
Wintelre naar 1.048 dankzij Roger
Roefs 1.842, Edwin van Woerkum
1.250, Uwe Arndt 0.833 en Peter van

der Heijden 0.769. Kopman Roefs ver-
beterde daarmee niet alleen de beste
partij maar met veertien treffers ook de
hoogste reeks. De Molen 3 – S&P/De
Molenvliet 2-6. Voor de gasten reali-
seerden Huub Adriaanse en Marten
van Engelen 1.060. BC Goirle – BV Set-
point 6-2. Eric Hendrickx zette 1.166 in
de boeken.

S&P/De Molenvliet met vlnr: Jos de Brouwer, Frans Pelders, Huub Adriaanse,
Marten van Engelen, Mitchell Schilders en Rene Soeterboek. Foto: Frans Pelders

Roger Roefs: serie van 14 en moyen-
ne 1.842. Foto: Jan Rosmulder   

Vierde divisie driebanden poule 6

Gerrit van Bakel scoort moyenne 
0.952 tegen Burgmans-Biljarts.nl
De Peel – HAS Biljarts 4-4. In café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen verza-
melde Eric Vanderplaetsen de 25 ca-
ramboles na 34 beurten: gemiddelde
0.735. De Mixx – VB5/Veerbenders 6-
2. Belangrijke zege voor de thuisploeg
uit Geldrop. Jos de Brie, Harrie van
Zantvoort en Tim Peeters zorgden voor
de punten. Peter Smits Bestratingen/
ABC ’t Töpke – 't Caves 8-0. In Ieders-
huus te Afferden zette John Knapen
0.657 op het scorebord. HAS Biljarts –
De Mixx 1-7. Arnoud Huibers en Ame-
rico Teixeira deelden de buit. Tim Pee-
ters was de beste na gemiddelde van
0.714. Burgmans-Biljarts.nl – De Peel
0-8. In Bergeijk had Gerrit van Bakel er
namens de gasten zin in. Na acht ca-
ramboles en vijf beurten finishte hij bij
20 treffers en 21 pogingen. Goed voor
een fraai 0.952 moyenne. DAB 2 –
Peter Smits Bestratingen/ABC ’t Töpke
2-6. Gerben de Greef ging met het
kleinst mogelijke verschil onderuit tegen
Paul Valckx. Ad Dijstelbloem redde de
eer in biljartcentrum De Mixx in Geld-
rop. Na dertien speelronden heeft De
Mixx met 22 punten de touwtjes in han-

den. Runner-up Peter Smits Bestratin-
gen/ABC ’t Töpke staat echter slechts
één punt achter.

Gerrit van Bakel. 
Foto: Eric Vanderplaetsen  

Vierde divisie driebanden poule 7

Eerste overwinning Van Dijk-Winterhoeve
Hertog Jan van Mans 2 – Van Dijk-
Winterhoeve 4-4. Ronnie van Dijk
0.641 en Marcel van Mil zorgden voor
de zevende remise in twaalf wedstrij-
den. Van Dijk-Winterhoeve – Bousema
Lochem 2 6-2. In café-biljart 't Vossenhol
te Daarlerveen kon de vlag uit want de

eerste zege was binnen. Ronnie van
Dijk, Wim Winter en Roy ter Halle zorg-
den voor de primeur. Na twaalf speel-
ronden is Grolleman Schildersbedrijf
met 21 punten de koploper. Pelikaan
13 volgt op twee punten. Van Dijk-
Winterhoeve heeft negen punten. 

Op 17 en 18 februari in Egmond aan Zee

Nederlands kampioenschap 
voor VG-biljarters

In het weekend van 17 en 18 februari
2018 vindt het Nederlands kampioen-
schap VG-Biljarters voor teams plaats in
Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52 te Eg-
mond aan Zee. De aanvang is beide
dagen om 10.30 uur, gevolgd door de
prijsuitreiking en huldiging van de kam-
pioen op zondag om 17.00 uur. 
Nadat in oktober 2017 de voorronden
zijn gespeeld, hebben tien teams zich
geplaatst voor deze finale, inclusief de
kampioen van verleden jaar Blokhut Plu-
ryn team B uit Groesbeek. 
Onder de bezielende leiding van John
Molenaar, de nieuwe voorzitter van de
Commissie VG-Biljarten van de KNBB

Vereniging Carambole, is er weer een
doortimmerd programma opgesteld om
er voor de spelers en arbiters een ge-
weldig weekend van te maken. Natuur-
lijk wordt er serieus gebiljart op prima
materiaal onder begeleiding van tien-
tallen gekwalificeerde arbiters, maar
voor de broodnodige ontspanning
wordt er na het diner op zaterdag een
fantastische feestavond georganiseerd
met muziek en de mogelijkheid om een
partijtje te bowlen. 
Dit jaarlijkse evenement is mogelijk ge-
maakt door een flink aantal sponsors,
waaronder de KNBB en hotel Zuider-
duin. De toegang is gratis.

De titelverdedigers van Blokhut Pluryn team B uit Groesbeek

Van 6 tot en met 17 februari

Grand Prix Dutch Premium Comfort 
in Vlaardingen
De eerste Grand Prix van de KNBB sectie driebanden voor 2018 wordt van 6
tot en met 17 februari gespeeld bij ’t Oogh van Vlaerdingh aan de 1e Leyden
Gaelstraat 17 in Vlaardingen. Na de verschillende kwalificatieronden start op
donderdag 15 februari het hoofdtoernooi met 32 spelers verdeeld in acht poules
over een partijlengte van 40 caramboles. De twee eerst  geplaatsten per poule
gaan over naar de achtste finales in de knock-out fase, die voor zaterdag 17
februari om 11.00 en 13.00 uur op het programma staan. De kwartfinales
worden vervolgens om 15.30 uur gespeeld en de halve finales om 18.00 uur.
De finale staat voor 21.00 uur gepland.
Meer informatie over de GP cyclus is te vinden op de site van de KNBB:
driebanden.nl/prestatiesport/grand-prix.

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten teams Sportrust
Speelronde 12
BVM Apollo – De Windhoek: 2-6.
Danny Hummels kon de nul voor de
gastheren wegpoetsen. Sportrust –
EDO ‘83/2: 5-3. Harry Versteege en
Joop Hofland wonnen voor Sportrust.
Ramon Rozenhart droeg met remise bij
tot het eindresultaat. 

Blauw Wit/De Klos – Sportrust 2: 6-2.
Ron van Leeuwen redde de eer voor de
bezoekers.

Speelronde 13
Sportrust 2 – Sportrust: 4-4. Fabian Paf
zette met 0.833 het beste gemiddelde
in de boeken. 
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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

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.-

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

1e klasse libre district Delta Zuid-West

Wim Bonte 
heer en meester
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim Bonte DOS 14 6.04 44
2. Adrie Dekker Schuttershof 10 5.81 51
3. Leen van den Hoven VEGABV 10 4.91 26
4. Anton Ista D ‘Eule 8 4.41 37
5. Jan Brinkman VEGABV 4 3.96 24
6. Edwin Fluijt D’Eule 4 3.34 30
7. Bram de Kraker BV 1939 4 3.32 66
8. Joop Tellier Groede 2 3.72 2

Gewest Zuid-Nederland afdeling 1

Finale eerste klasse libre 
in Sprang-Capelle
Bij café De Witte Brug aan de Nieu-
wevaart 36 in Sprang-Capelle wordt
van 2 tot en met 4 februari de geweste-
lijke finale eerste klasse libre van Zuid 1
gehouden. De organiserende vereni-
ging heeft met Christ de Ruijter ook een
speler in de strijd. Op vrijdagavond
klinkt om 19.00 uur het startschot, ter-
wijl op zaterdag en zondag om 11.00
uur wordt begonnen. De partijen heb-
ben een lengte van 120 caramboles.

Deelnemers

Naam Vereniging Moy
1. Joop Kroot LBV 6.97
2. Michel Goossens SVW 6.54
3. Wim Bonte DOS 6.04
4. Gerard Snoeren BSV 4.69
5. Mathieu Ververs SVW 4.69
6. Adrie Ista Déule 4.41
7. Jan Brinkman VEGABV 3.96
8. Christ de Ruijter HMS 3.88

3e klasse bandstoten district Rotterdam

Finale in Barendrecht
De finale derde klasse bandstoten van
het district Rotterdam wordt van 9 tot en
met 11 februari bij biljartvereniging
Vriendenkring in Barendrecht gehou-
den. Vrijdagavond 9 februari om
19.30 uur vangen de partijen met een
lengte van 55 caramboles aan. 
Op zaterdag en zondag staat de
aanvangstijd voor 12.00 uur op de
agenda. De plaats van handelen is

Sporthal Lagewei aan de Ploegwei 3.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Marco Warnaar Buitenzicht 2.20
2. Johannes Tichelman Kralingen 2.12
3. Martin Frederiks De Posthoorn 2.11
4. Jan Boers De Posthoorn 2.10
5. Ton Abramsz Buitenzicht 2.06
6. Fred Krijgsman Honky Tonk 2.03
7. Frans Schröder Ommoord 1.99
8. Emile Havers Kralingen 1.91

Derde divisie driebanden poule 2

Vier punten voorsprong voor 
Jorissen 2000/3
Speelronde 12
Jorissen 2000/3 – TOVV 2: 4-4. Mario
Smink en Chris Wensveen verzamelden
de thuispunten. Capelle 2/De Terp –
TOVV 4: 5-3. Stefan Osnabrug zorgde
met remise voor het vijfde punt van de
thuisclub. Rietlander – Jorissen 2000/4:
4-4. In 32 beurten speelde Jimmy Hen-
derson de kortste partij.

Speelronde 13
Jorissen 2000/4 – Jorissen 2000/3: 0-8.
Marcel Boot was met 0.925 de ster van de
avond, terwijl Peter Kosterman in 35 beur-
ten ook een prima partij speelde. Mede
door dit resultaat gaat Jorissen 2000/3
met vier punten voorsprong aan de leiding.
Cafedepijp.nl – Capelle 2/De Terp: 3-5.
Karel van der Bijl en Sjon van der Kaa
wonnen voor de gasten, terwijl Stefan Os-
nabrug weer voor het vijfde punt zorgde.

Hoofdklasse libre district West-Friesland
Oude rot Joop Rood troeft concurrentie af
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Joop Rood Het Centrum 12 8.60 56 
2. Mathieu Robert Moddermannetje 10 11.59 86
3. Sjaak Steltenpool De Carambole 10 9.77 49
4. Ronald Kok De Wurf 8 8.02 43

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Wil Kuin DRL 6 7.56 76
6. Jan Kok De Wurf 4 7.80 46
7. Ben Dudink Horna 4 5.63 77
8. Piet Kok De Wurf 2 4.80 76

http://www.hotelvanderweijde.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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Els Vinken is de 'Queen of Cues 2018'

Zeg niet te gauw : 't is weer een vrouw !

“Laat ons eens een biljarttornooi voor
vrouwen organiseren” zeiden ze, “dat
is plezant!”.  De leden van BC De Living
uit Berchem zullen achteraf ruiterlijk toe-
geven dat plezant nog een understate-
ment van jewelste is geweest.  Zelden is
er een tornooi in zo’n sportieve sfeer en
bruisende ambiance afgewerkt als de
eerste editie van het Queens & Cues tor-
nooi van BC De Living. Een verslavende
cocktail van vrouwelijk schoon en bil-
jarttalent deed de Ons Huis Arena in
Berchem 2 dagen tot in de nok vol-
lopen.  Met 12 waren ze, de deelneem-
sters.  Stuk voor stuk uniek in al hun fa-
cetten en niet in het minst in hun biljart-
vaardigheden.  Onverschrokken gingen
ze de strijd aan met de ballen, met de
tafel, met de blikken van de toeschou-
wers en vooral met de zenuwen.  Voor
zoveel moed en doorzettingsvermogen
kunnen enkel woorden als respect en
bewondering gehanteerd worden. De
12 debuterende biljartdames werden
volgens de tornooiformule ingedeeld in
4 poules van 3 speelsters, waarbij de
beste 2 per poule zouden doorstoten
naar de finaleronde.  En debuterend
mocht wel heel letterlijk genomen wor-
den, want sommige deelneemsters had-
den voor aanvang nog nooit een keu ter
hand genomen.  Vandaar dat er werd
gekozen voor de discipline vrijspel (li-
bre),  waarbij de speelsters zo snel mo-
gelijk hun 10 caramboles dienden te
volmaken. Zaterdag werd in een 5 uur
durend spektakel de volledige poule-
ronde afgewerkt.  Hierbij kwamen en-
kele talenten duidelijk bovendrijven en
diende er helaas ook afscheid genomen
te worden van 4 kandidates.  Kim De-
wachter, Marcella Nouten, Liliane Ruel-
le en Marcella Minnen haalden, on-
danks zeer stevig weerwerk, de volgen-
de ronde niet.  Met name voor Marcella
Minnen een zware dobber, want met
de 3e hoogste moyenne (0,423) uit de
voorronde toch uitgeschakeld worden is
zondermeer hard te noemen.  Helaas
werd ze uitgeloot in de poule des doods
met de 2 titelkandidates Sonia Dewach-
ter en Amber Vindevogel.  Voor de or-
ganisatoren reden genoeg om Marcella
te belonen met de prijs van de jury.
Waar er zaterdag nog voornamelijk
hard gelachen werd rond de biljarttafel,
zag je zondag op de finaledag bij de
overgebleven deelneemsters toch een
ietwat verbeten trek om de mond.  Het

zelfvertrouwen op het groene laken
groeide stelselmatig en de competitie-
drift nam langzaam over.  De 8 overge-
bleven speelsters mochten in duels met
rechtstreeks uitschakeling onderling uit-
maken wie zich de felbegeerde titel van
Queen of Cues mocht toe-eigenen.  De
2 topfavorieten voor de titel  werden,
door hun gespeelde moyennes in de
pouleronde, beloond met een promotie.
Amber Vindevogel (0,952) mocht zich
op de finaledag uitleven naar 20 te spe-
len caramboles, terwijl voor Sonia De-
wachter (0,571) de lat op 13 carambo-
les werd gelegd.  Sonia deed haar sta-
tus als favoriet alle eer aan door in de
eerste kwartfinale de vrouw des huizes
Natascha Foerts met 13-5 kansloos
terug achter de tapkast te stoten. Tezelf-
dertijd rekende outsider Els Vinken op
tafel 2 genadeloos af met een verdien-
stelijke Cathy Janssens (10-3 in 18 beur-
ten) in de tweede kwartfinale.  Toptalent
Amber Vindevogel liet in kwartfinale 3
regelmatig flitsen van haar klasse zien
en liet hierbij geen spaander heel van
de moedig strijdende Christel Goossens
(20-1 in 19 beurten).  Tot slot plaatste
schaduwfavoriete Inge Papen zich als
4e en laatste voor de halve finales via
een 10-4 overwinning op de 3e telg
van de biljartfamilie Dewachter, Bren-
da. Je kon letterlijk een speld horen val-
len toen Els Vinken de eerste halve fina-
le op gang stootte met een perfect ge-
speelde acquitstoot.  Het getoonde res-
pect van de talrijk opgekomen toe-
schouwers voor de biljartdames was
ontroerend.  Opponent in de halve fina-
le was Sonia Dewachter, die kon reke-
nen op een trouwe en fanatieke aan-
hang.  Toch was het Els die de beste
start nam en na 8 beurten met 5-2 op
voorsprong stond.  Sonia vocht echter
voor elk stuk laken en dat loonde.  Am-
per 3 beurten later was met een 5-5 tus-
senstand alles weer te herdoen.  Els liet
in beurt 15 de bel luiden voor de laatste
3 punten en had als eerste zicht op een
verrassende finaleplaats, maar op ka-
rakter en met enkele fraaie driebanden
nam Sonia in beurt 20 voor het eerst de
leiding in de wedstrijd (8-9).  Verder
kwam Sonia helaas niet meer, want Els
hield in de slotfase controle over het
spel en de zenuwen en kon in beurt 24
haar 10e en winnende punt op het sco-
rebord noteren.  De nabeurt bracht
geen verandering meer in het scorever-

loop waardoor Els Vinken zich enigs-
zins verrassend als eerste kon plaatsen
voor de finale. De tegenstander in die fi-
nale kwam uit het duel tussen Amber
Vindevogel en Inge Papen, oftewel de
dochter des huizes en topfavoriete te-
gen de levensgevaarlijke outsider.  En
zoals het favorieten betaamt ging Am-
ber verschroeiend van start. Met onder
andere een serie van 6 (hoogste serie
van het tornooi) was de 12-2 tussen-
stand na 10 beurten veelzeggend.  Zo-
als Amber speelde, leek het alsof ze  ge-
maakt is voor het biljart.  Volgens insi-
ders is Amber daadwerkelijk ook ge-
maakt op het biljart, al kon dit door de
betrokken personen niet worden be-
vestigd.  Inge vocht voor wat ze waard
was, maar kon niet anders dan zich
neerleggen bij zoveel meesterschap. In
17 beurten was het pleit beslecht en kon
Amber zich, na een 20-3 overwinning,
opmaken voor de finale. Kon er in die fi-
nale iemand iets inbrengen tegen het fe-
nomeen Amber Vindevogel?  Die vogels
werden alvast gevonden in de gedaan-
te van Vinken en iets voor 19u werd de
finale op gang gefloten in de volière
van Ons Huis.  Amber won de toss
maar besloot tactisch de acquitstoot aan

Els over te laten.  Dat bleek niet meteen
de beste keuze want met een openings-
serie van 4 van Els was de vogel na 1
beurt al bijna gaan vliegen.  Na 5 beur-
ten en bij een 6-5 tussenstand had Am-
ber Els bijna te pakken maar de tactiek
van erop-en-erover bleef uit.  Els speelde
tactisch sterk  en sprokkelde regelmatig
punten, terwijl bij Amber het beste spel
duidelijk achterwege bleef.  Amper 10
beurten had een beresterke Els nodig
om haar 10 punten op het scoreblad af
te vinken.  Amber kwam in de gelijkma-
kende nabeurt niet verder dan 7 caram-
boles waardoor Els Vinken, onder luid
applaus, de titel “Queen of Cues 2018”
en de bijhorende waardebon van
schoonheidssalon “Kings & Queens” in
ontvangst mocht nemen. “Zeg niet te
gauw, het is weer een vrouw” is vanaf
heden een zegswijze dat in Berchem en
omstreken  nooit meer zal gebruikt wor-
den.  Het initiatief van BC De Living
werd duidelijk door alle aanwezigen en
voornamelijk door de deelnemende da-
mes zeer gesmaakt. Wie weet zit er wel
een nieuwe Therese Klompenhouwer
aan te komen?  Het is alvast uitkijken
naar de editie in 2019!
Glenn Van Laere

De trotse Queen en haar eredames na afloop van het gezellige tornooi

BK Artistiek Biljart

Vijfde titel voor Eric Daelman

Zoals het de afgelopen jaren de ge-

woonte geworden is, organiseerde de
VAS (Vereniging van Artistiek Spelers)
ook nu weer haar Belgisch Kampioen-
schap in de Snooker Pocket in Deerlijk.
Een verrassende Steve Wilms overleef-
de de kwalificaties en trad in de halve fi-
nale aan tegen Walter Bax, die daarin
nog eens zijn duivels ontbond, met een
totaal van 122 punten en 63,87%,
goed voor 3 setpunten. De andere ar-
tistiektopper, Erik Vervliet verloor zijn
halve finale van Eric Daelman en dat re-
sultaat bracht Bax en Daelman tegeno-
ver elkaar in de eindafrekening. Op ba-
sis van het percentage had Vervliet zijn
derde plaats verzekerd. Wilms viel net
buiten het podium. In de finale scoorde
Eric Daelman 158 punten, een toch wel
matige 58,52% en 3 setpunten, vol-
doende om de titel van Belgisch Kampi-
oen voor de vijfde maal op zijn hoed te
steken.

De vijfde Belgische titel is een feit
voor Eric Daelman.
Foto: www.billiardsphoto.com 

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinales Vrijspel – KB

Kampioenen sluiten af met 
maximum van de wedstrijdpunten
Rémy D’Haeyer, vertegenwoordiger
van De Gilde Hoger Op speelde een
uitmuntende finale in de 90-puntenreeks
(4de Klasse) en won driemaal van zijn
opponenten, met ruim verschil. Met een
winst van 90-48 in 14 beurten tegen Rik
Casteleyn (DOS Roeselare) speelde
D’Haeyer bovendien de kortste wed-
strijd. Ook Etienne Wille (Dos Roesela-
re) moest in de GHO-speler zijn meer-
dere erkennen, maar hij promoveert
wel, net zoals de titelwinnaar naar 3de
Klasse. Franky Deswarte (WO Hoogle-
de) werd derde en behaalde net als
Casteleyn niet het gemiddelde. Met al-
weer een kampioensdiploma aan de
muur van het GHO-lokaal, zal je de
Kortrijkzanen alvast niet horen klagen.
In 5de Klasse bleek Jan Landrieu (Kort-
rijkse BC) enkele maatjes te groot voor

zijn twee opponenten. Hij stuurde Eric
Santy (GHO Kortrijk) en Eddy Dewaele
(DLS Roeselare) met lege handen naar
huis. Enkel in een onderlinge confronta-
tie konden Deawaele en Santy elkaar
elk één keer de baas. Landrieu werd
dus kampioen met het maximum van de
wedstrijdpunten en demonstreerde voor-
al in de eerste ontmoeting met Santy,
70-56 uit 15 pogingen. Ook in 6de
Klasse ging de winnaar met de volle
zak aan matchpunten naar huis. Frank
Van Acker (WO Hooglede), scoorde 6
op 6, na partijen tegen Claude Devos
en August Van De Velde ( beide GHO
Kortrijk) en clubgenoot Hervé D’Hondt.
Voor de liefhebbers van de statistiek : in
deze finale bleven alle spelers onder het
gemiddelde.  
Bart Van Reeth

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.billiardsphoto.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.

Biljartnieuws België Tweede editie van de BE Pooltour in Bal-enzo Wilrijk 

Termote winnaar in speldiscipline 9-ball
Met 28 aan de start
werd de DKO ge-
speeld tot de kwartfi-
nale. In de finale
speelden Steven Ter-
mote en Frederic
Reul tegen elkaar en
het was Termote die
uiteindelijk de tor-
nooiwinst behaalde.
Overigens met erg
knap spel. 
De niet geplaatsten
speelden nog een
side-event met als
inzet een wild card
voor de volgende
BE Pooltour. In deze ‘kleine’ finale ver-
sloeg Michiel Yperman zijn opponent
Geert Verheyen. 
Het podium zag er als volgt uit :
1. Steven Termote 6 op 6 80%
2. Frederic Reul 5 op 6 60%
3. Mario D’haeseleer 5 op 7 60%
3. Patrick Franssen 4 op 6 53%

Klassiek biljarter Nicola Mintjens viel
net buiten het podium. De volledige
klassering kan je terugvinden op
https://cuescore.com/tournament/BE+
Pooltour+Antwerp/1986998. Bij de
volgende editie, einde januari wordt er
straight-pool gespeeld.
Tom D’haeseleer

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinales Bandstoten KB

Titels voor DOS Roeselare- en 
GHO Kortrijk-spelers
In derde klasse (55
speelpunten) gingen
de Gilde Hoger Op-
spelers met de twee
hoogste prijzen
lopen. Philippe Ver-
brugghe moest enkel
de partijwinst aan Jo-
han Denoulet (Kort-
rijkse) laten en het
was zijn gemiddelde
van 3,16 dat de
doorslag en het recht
op de kroon gaf.
Verbrugghes’ clubge-
noot, Johan Deneut
werd tweede, maar
de opvallendste
prestatie was toch die van Denoulet, die
geen enkele wedstrijd verloor, maar
slechts 2,39 kon laten optekenen. Rik
Casteleyn (DOS Roeselare) kon zijn par-
tijen niet winnen en moest jammerlijk de
rode lantaarn van deze finale in het ei-
gen lokaal houden. De vierdeklassers

traden ook aan in de Roeselaarse ‘Are-
na’ en daar wist Etienne Wille de titel
wél in eigen huis te houden. Vijf op zes
matchpunten en een mooi gemiddelde,
maar nummer twee, Bjorn Louagie
(GHO Kortrijk), speelde met vier op zes
wel promotie. Dat was mede te danken
aan de 40-22 overwinning in 10 beur-
ten (4 gemiddeld) op Leon Deman, die
vierde eindigde, net achter zijn club-
maat Jozef Van Acker. Frank Geldhof
(DOS Roeselare) keerde met de volle
buit terug uit Hooglede, waar de 5de
klasse haar finale speelde in het lokaal
van Warden Oom. Hij werd kampioen
en gaf Eddy Dewaele (DLS Roeselare),
thuisspeler Marc Algoet en Jonny Detol-
lenaere, aangesloten bij dezelfde club
als de winnaar, het nakijken. De 6de
klasse-finale werd een onderonsje met
enkel GHO-spelers aan de tafel en logi-
scherwijze werd er dan ook in het Heu-
lese lokaal gespeeld. Juliaan Roeland
verloor slechts één ontmoeting, tegen Jé-
rémy Himpe, die derde werd. Nicolas
Latruwé besloot op de tweede plaats en
vier was voor Dirk Bossaert.

Bart Van Reeth

De winst in 4de Klasse werd door
Wille in het eigen lokaal gehouden
Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

Philippe Verbrugghe (GHO) werd districtkampioen in 
Roeselare. Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

KBBB Waasland – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Twee promoties in echte thuisfinale
De finalisten waren te gast bij BC De Gil-
devrienden en met uitname van Dirk Jans-
sens (BC ’t Sleepbootje Kieldrecht) be-
hoorden ze ook nog eens allemaal tot de
thuisclub. Janssens heeft het geweten. In
het hol van de leeuw werd hij derde, vóór
Franky Van Mele, maar de kampioens- en
de vice-titel moest hij laten aan Danny
Van Vossel en Marc De Wreede, die alle-
bei van de promotie mogen genieten.
Van Vossel werd kampioen met 6 op 6 en
De Wreede speelde de kortste wedstrijd,
tegen Dirk Janssens, 70-16 in 8 beurten,
goed voor een gemiddelde van 8,75.

Promovendus Van Vossel behaalde
ook de titel in 5de Klasse
Bart Van Reeth 

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)

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

Zes gegadigden voor titel in 4de Klasse
Marc Vromant (GHO Kortrijk), Eric Van
Den Buverie (Kortrijkse), Robert Joye
(GHO Kortrijk), Freddy Rondele (WO
Hooglede), Alain Callaert (Kortrijkse) en
Bernard Beghin (RT Moeskroen) stonden
samen aan de start en beëindigden de-
ze finale naar 30 punten in de aange-
geven volgorde. Vromant deed dat met
een sprekende 6 op 8 en 1,45 moyen-
ne, wat bewijst dat de winnaar de zege
niet gestolen heeft. Integendeel, met de
hete adem van Van Den Buverie (1,18)
en Joye (1,08) in de nek, kon deze fi-
nale alle kanten uit. Met een 30-14 ze-
ge in 14 beurten en 2,14 gemiddelde
tegen Vromant, speelde de vice-kampi-
oen trouwens de beste partij. 
Bart Van Reeth

Marc Vromant bleek de sterkste finalist.
Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
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mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:opdemeir@skynet.be
https://cuescore.com/tournament/BE+
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KONINKLIJKE SINTNIKLASE BILJART ACADEMIE

SPORTSTADION PUYENBEKE
Watermolenstraat 104  9111 St.Niklaas

03 / 344 30 70  www.ksnba.be  7 op 7 open
Bekijk de openingsuren op de website

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)

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport

Overlijden

Gewezen voorzitter KEBC 
is niet meer onder ons

De Koninklijke Eeklose Biljartclub is in diepe rouw .  
Leslie Menheer meldt ons dat ere-voorzitter Aimé Immesoete, boegbeeld van de
Meetjeslandse club op 9 januari overleden is.
Hij was 92 jaar oud.
Immesoete was ruim 40 jaar voorzitter van de Koninklijke Eeklose Biljartclub.  
Een vereniging welke onder zijn leiding uitgroeide tot één der meest belangrijke
biljartclubs van ons land.
Als biljarter, maar vooral als organisator en als clubleider was Aimé Immesoete
een icoon in de Belgische biljartwereld.
Zijn groot idool Raymond Ceulemans bracht nog een thuisbezoek aan Aimé
toen die vorig jaar de kaap van 92 jaar bereikte.
Onze redactie betuigt haar medeleven met de familie, vrienden en kennissen.

Joris Dekoninck de sterkste op Brabant/
Antwerpen-kampioenschap 8 ball
Met 28 aan de start en verschillende
kandidaat winnaars was er spektakel
verzekert in Bal-enzo Wilrijk. Lokale
spelers Patrick Franssen, Geert Verhey-
en en Rachid Lamhasni wisten lang in
het toernooi mee te gaan. Lamhasni
zelfs tot in de halve finale. Daar moest
hij de duimen leggen tegen de uiteinde-
lijke winnaar Joris Dekoninck die zich in
de Bal’enzo te Wilrijk voor de allereer-
ste keer tot kampioen van Brabant/Ant-

werpen kroonde, en dan nog wel in de
discipline 8-ball. Na ruim anderhalf uur
versloeg hij Bart Smeyers (links op de
foto) in een fel bevochten finale. De feli-
citaties gingen na afloop natuurlijk naar
de beide finalisten, en in het bijzonder
naar winnaar Dekoninck, die zich ein-
delijk verlost weet van die eeuwige
tweede plaats.

Tom D’haeseleer

Internationaal driebandentornooi “The trophy of the legends“ nadert 

Organisatoren geven tornooi naam 
van overleden voorzitter KEBC 
Het organisatiecomité van het door de Ko-
ninklijke Eeklose Biljartclub geplande
event, The Trophy of the Legends, begint
stilaan de adrenaline te voelen. Dit inter-
nationaal driebandentornooi, voorbehou-
den aan spelers welke bij aanvang van
het tornooi minimaal 65 lentes tellen, heeft
plaats van zaterdag 16 juni tot en met
zondag 24 juni 2018. Door het recente
overlijden van de erevoorzitter van de Ko-
ninklijke Eeklose Biljartclub,  Aimé Imme-
soete, heeft de organiserende club beslist
dit tornooi de naam  “Memorial President
Aimé Immesoete“ mee te geven. De kwa-
lificaties in het  Eeklose clublokaal (centrum
Eeklo), alsmede in het lokaal van buren-
club Elk Weird Hem, hebben plaats van
zaterdag 16/6 tot en met woensdag
20/6. Maximum 100 spelers zullen zich
vanaf 28 februari 2018 kunnen melden
voor deelname aan het kwalificatietornooi
in poules van telkens 3 spelers (afstand 30
punten) en dit voor een inschrijvingsbe-
drag van 80 Euro. Het hoofdtornooi zelf
(afstand 40 punten), met 16 spelers onder-
verdeeld in 4 poules van telkens 4 spelers,
vindt plaats van donderdag 21/6 tot en
met zondag 24/6 in het cultuurcentrum “
De Herbakker “ te Eeklo, welke plaats
biedt aan circa  400 toeschouwers. Op
de website www.trophyofthelegends.be,
welke nog in de steigers zit, kunt U via
foto’s alvast eens een kijkje nemen hoe de
tornooizaal er uitziet en zal uitzien nà
plaatsing van 2 biljarttafels en VIP-loges.
Via de rubriek “enkele feiten“ vindt men
ook al wat nostalgische informatie. Zoals
reeds eerder gezegd zijn die 16 plaatsen
voor het hoofdtornooi enerzijds voorbe-
houden aan 8 door de organisatie reeds
toegekende wild-cards en anderzijds aan

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten MB

Uitgesproken eindzege voor Johan Deneut

De ongenaakbare Deneut werd 
terecht kampioen.
Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

Wat net niet lukte op het kleine biljart-
formaat, kon niet worden betwist op
de 2,84 meter. Johan Deneut (GHO
Kortrijk) won de finale met zes op zes
matchpunten en is daarmee de onbe-
twiste kampioen van de 3de Klasse in
het district Zuidwestvlaanderen. Hij
hield Marc Florin (RT Moeskroen),
Johan Denoulet (Kortrijkse) en Ploeg-
genoot Jean Himpe achter zich. Met 14
beurten speelde Florin de kortste wed-
strijd, 40-22 tegen Denoulet in 14 beur-
ten. Dat leverde hem een gemiddelde
van 2,85 op. Jean Himpe kwam telkens
het kortste bij winst maar moest uitein-
delijk toch door de zure appel heen bij-
ten.   

8 overlevenden uit het kwalificatietornooi.
Totaal bedrag van de prijzenpot voor het
hoofdtornooi zal ongeveer 10.000 Euro
bedragen met o.a. 2000 Euro voor de
winnaar en minimum 300 Euro voor plaat-
sen 13 tot en met 16.  Ter herinnering de
namen van de 8 wild-cards: Richard Bita-
lis (Frankrijk), José Maria Quetglas (Span-
je), Hans-Juergen Kuhl (Duitsland), Poul
Bjerring (Denemarken), Ludo Dielis en
Raymond Ceulemans (Bel), Rini Van
Bracht Nederland) en Nobuaki Kobaya-
shi (Japan). De vier laatstgenoemde spe-
lers hebben elk minstens éénmaal in hun
biljartloopbaan de titel van wereldkampi-
oen driebanden behaald en zijn dan ook
al zeker reekshoofd in de vier poules van
het hoofdtornooi. 28 Februari zal, op één
en dezelfde dag , het Engelstalige “ Ge-
neral Information sheet “ verschijnen op de
CEB- en UMB-site, de website van de or-
ganisatie en in de eerstvolgende uitgave
van maandblad “De Biljartballen“. Tevens
zullen diezelfde dag alle Belgische biljart-
clubs dezelfde  informatie in hun mailbox
mogen verwachten. Beste kandidaat deel-
nemers, hou dus einde februari goed de
internationale sites, website van de orga-
nisatie, maandblad “De Biljartballen“ en
jullie mailbox goed in het oog teneinde in-
schrijvingsmodaliteiten en tornooiregle-
ment a.s.a.p. te leren kennen. Het wordt
zonder twijfel “dringen“ om in de kwalifi-
caties bij die 100 veteranen te geraken.
Wie nog bijkomende informatie wenst,
kan terecht op het nummer 0032 (0) 486
998483  of via e-mail: leslie.menheer@
hotmail.com.

Leslie Menheer, Voorzitter organisatie-
comité TOL

Aimé Immesoete, de legendarische voorzitter van Eeklose BC heft het glas in
de zomer van 2017 met Raymond Ceulemans, diens echtgenote Angèle, 
Leslie Menheer en de verzorgster van het rusthuis waar hij verbleef

http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.trophyofthelegends.be
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Belgisch kampioenschap Multidisciplines - Blankenberge 

Eddy Merckx neemt kroon over 
van Caudron

BLANKENBERGE - De nieuwe kampi-
oen van het Belgische driebanden is Ed-
dy Merckx, die na een superieure finale
tegen Frédéric Caudron op het hoogste
podium stond. Het affiche van de finale,
aan het eind van een week Belgische
kampioenschappen alle disciplines,
was de ideale climax voor het toernooi:
de nummer één van de wereld tegen de
nummer twee: Caudron-Merckx. Het tal-
rijke publiek in het Casino van Blanken-
berge verwachtte een echte clash, maar
Merckx had een veel betere eindsprint
dan Caudron. Het was voor Merckx
zijn negende Belgische titel.

Door Frits Bakker

Voor Caudron eindigde het toernooi
zonder titel. Dat is voor het eerst sinds
zijn entree op de Belgische kampioen-
schappen. De voorgaande jaren waren
de Multi's het podium waarop Caudron
schitterde in alle disciplines. Dit jaar ver-
speelde hij niet alleen zijn titel in het
driebanden, maar werd hij ook ont-
troond als kampioen bandstoten. Eddy
Leppens speelde in een thriller op de
laatste dag gelijk tegen Maarten Jans-
sen (150-150 in 19 beurten). Dat was
net genoeg om Caudron voor te blijven.
Merckx kon zich niet herinneren ooit
met zo veel voorsprong te hebben ge-
wonnen van Caudron. “We gingen
eerst nog wat gelijk op, maar net voor
de pauze liep ik weg met een serietje
van zeven. En na de stop ben ik verder
uitgelopen met 5, 6 en 7. Ik stond op
een gegeven moment 38-14 voor, dat is
natuurlijk geweldig tegen Caudron. Ik
heb uiteindelijk nog drie of vier keer ge-
mist om uit te maken, zodat het nog 40-
27 werd.''
Aan de overwinning in de finale ging
ook een sterk optreden tegen Roland
Forthomme vooraf: Merckx won die
partij voor de halve finale met 40-16 in
13 beurten, zijn beste van het toernooi.
Roland Forthomme stond als derde op
het podium na winst in de troostfinale te-
gen Ronny Brants, de speler die Eddy

Leppens had uitgeschakeld. De Belgi-
sche titel is voor Merckx de ideale aan-
zet voor een jaar waarin op mondiaal
gebied veel staat te gebeuren. De ka-
lender wordt voller door de komst van
meer toptoernooien, het prijzengeld
gaat spectaculair omhoog. ”We kijken
er allemaal met spanning naar uit'', zei
Merckx na zijn overwinning. ,,Het is
nog even wachten op de nieuwe kalen-
der, maar we kennen natuurlijk de
mooie plannen. Ik wil maar wat graag
op die boot springen en meedoen in de
grote toernooien. Daarnaast wil ik ook
nog wel zo veel mogelijk in de nationa-
le teamcompetities blijven spelen.

Bandstoten
Het Belgisch kampioenschap werd na
een marathonweek op zondagavond
afgesloten. De titel in het bandstoten
ging in een onwaarschijnlijk slot naar
Eddy Leppens. Drie kanshebbers waren
nog over: Leppens moest gelijkspelen of
winnen tegen Maarten Janssen, bij ver-
lies ging de titel alsnog naar Caudron.
Janssen had de winst voor het grijpen in
de laatste partij tegen Leppens, maar
miste voor zijn laatste carambole.
Daardoor kreeg Leppens de kans om uit
te spelen en maakte Janssen in de na-
beurt de gelijkmaker. Voor Leppens was
het zijn tweede titel van het toernooi na
de overwinning in het kader 71/2.
Patrick Niessen haalde ook zijn tweede
goud binnen in het vrij spel. Peter De-
baes versloeg Peter Mostrey in de finale
van het kegelbiljarten en Stef van Hees
haalde de titel bij de junioren voor Ke-
vin van Hees en Dylan Parent.
Maarten Janssen, één van de nieuwe
sterren in het Belgische biljarten, deed
op vele fronten mee voor de medailles,
maar greep uiteindelijk overal net
naast. Philippe Deraes was de verras-
sende winnaar van het kader 47/1,
waar Patrick Niessen en Eddy Leppens
mee op het podium stonden.
Jaimie Buelens werd een week geleden
al kampioen bij de dames voor Daniël-
le le Bruyn.

De nieuwe kampioen driebanden Eddy Merckx met zijn sponsors Renata en 
Luc Verhoeven. Foto: Dirk Acx

NK 2e klasse libre bij BV Jacobswoude in Woubrugge

Frans Verjans ondanks verlies 
in slotronde toch kampioen

De nationale titel in de tweede klasse
libre is ten prooi gevallen aan Frans Ver-
jans. De biljarter uit Elsloo maakte met
verlies in de tweede ronde een niet al te
beste start, maar dat mag ook van de
rest van het deelnemersveld worden ge-
zegd. Na twee wedstrijden gespeeld te
hebben, stonden allen op twee punten.
Met in zijn kielzog Martin Sturm en
Henny Beijersbergen van Henegouwen
ging het vanaf toen richting podium.
Sturm struikelde in de voorlaatste ronde
over Jan Jurriens en Beijersbergen van

Henegouwen moest
de punten aan Den-
nis van Eldik laten.
De finalepartij ging
uiteindelijk tussen
Verjans en Sturm.
Met twee punten
voorsprong en een
veel beter moyenne
had Verjans de beste
papieren. Verliezen
was geen probleem,
maar dan wel in zo
weinig mogelijk
beurten. En dat ge-
beurde, Sturm won
in zeventien om-
lopen met 90-62. De
titel ging op moyen-
ne naar Frans Ver-

jans van biljartvereniging Onder Ons.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Frans Verjans Onder Ons 10 4.55 22
2. Martin Sturm Jacobs Mannemode 10 3.80 23
3. Henny Beijersbergen van Henegouwen

De Tas 9 3.80 25
4. Jan Jurriens Voortster BC 6 3.26 26
5. Dennis van Eldik Ons Tehuis 6 3.26 31
6. Vincent Postma BV Noardeinde 6 3.22 30
7. Twan Janssen Jong Geleerd 5 3.36 18
8. Rob Schram Onder Ons ’67 4 3.12 17

Vlnr: Martin Sturm, Frans Verjans en Henny Beijersbergen
van Henegouwen.

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Kerstkoppeltoernooi driebanden klein

Hans de Bruin en Rens Hoeba 
winnen in Windhoek
Het 24e Kerstkoppeltoernooi van
vereniging De Windhoek is gewon-
nen door Rens Hoeba en Hans de
Bruin, die speelden onder de naam
Black Pearl/Ribas. In de finale
bleek men op de kleine tafel te
sterk voor Perry Timmers en Piet
van Rooijen (Tipperery). Het was
zeker geen walk-over voor de ver-
diende winnaars. Hoeba (45) won
met 45-36 van Timmers (39), ter-
wijl Van Rooijen (20) tegen De
Bruin (45) met 15-45 tot aan het
einde in de wedstrijd bleef.

De beide finalisten waren zonder punt-
verlies in de poule doorgedrongen tot
de halve eindstrijd, waarvoor zich ook
Ivar (37) en Edgar de Hek (33) (Hek-
tisch) als ongeslagen poulewinnaar
wisten te kwalificeren. De halve finale
werd aangevuld door Jan in 't Hout (20)
en Adrie Brand (25) (Brandhout), die
zich als beste tweede koppel uit de pou-
lefase plaatsten. Brandhout lootte in de
halve finale tegen Black Pearl/Ribas en
omdat In 't Hout met 20-38 won
van Hans de Bruin en Rens Hoeba op-
ponent Adrie Brand met 45-22 ver-
sloeg, werd door penalties beslist, dat
Black Pearl/Ribas te finale zou spelen.
Hoeba wist vanaf acquit vier carambo-
les te produceren, terwijl De Bruin dat

met elf treffers nog eens dunnetjes over
deed.
De andere halve eindstrijd was even-
eens vol spanning. Voor Tipperery
scoorde Perry Timmers met 39-22 de
volle winst tegen Ivar de Hek, terwijl Piet
van Rooijen tegen Edgar de Hek met
20-33 in een remise eindigde. Tippere-
ry dus door naar de finale.
De hoogste serie kwam met negen ca-
ramboles op naam van Perry Timmers,
Hans de Bruin en Ben Derks. Tekst met
dank aan Ted Vermeulen.

Vlnr: Hans de Bruin en Rens Hoeba.
Foto: Jean Pierre de Jong

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Eindhovense Sportawards

Sportpenning voor broers Pongers 
en Mika van Berkel 

Op 15 januari 2018 werden in het Evo-
luon de Eindhovense SportAwards uit-
gereikt. Tijdens deze feestelijke avond
heeft thaibokser Robbie Hageman de ti-
tel Sportman van het Jaar in de wacht
gesleept. Zwemster Ranomi Kromowid-
jojo ging naar huis met de titel Sport-
vrouw van het Jaar. Sporttalent van het
Jaar is geworden Julia Meijer, klimster,
Sportteam van het Jaar werd The Fire,
dansgroep. Gerard Smits sleepte de
Gehandicapten Sportprijs in de wacht.
De winnaars zijn gekozen door het,
veelal Eindhovense, publiek. 
Naast de SportAwards werden op deze
avond de sportpenningen uitgereikt aan

alle Eindhovense
kampioenen van
2017. Ruim 180
kampioenen namen
een penning in ont-
vangst uit handen
van wethouder Sport
Jakob Wedemeijer.
Daarbij waren van
de poolbiljarters van
Pool4Kidz Woensel
de broers Quinten
en Yannick Pongers
en Mika van Berkel.
Alle sporters van har-
te gefeliciteerd met
de prachtige behaal-
de resultaten in
2017.

Vlnr: Jakob Wedemeijer en 
Mika van Berkel

Vlnr: Quinten Pongers, Jakob Wedemeijer en 
Yannick Pongers

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Pool4Kidz Woensel nipt de mindere 
tegen De Stichting

Pool4Kidz Woensel – 
De Stichting 3-4
In snooker- en poolcentrum Woensel
te Eindhoven waren de gebroeders
Pongers succesvol tegen de gasten van
SPC Capelle. Quinten Pongers won het

9-ball met 8-1 van
David Uljee. 
Samen met Yannick
zette hij het koppel
David Uljee en René
Beysens met 6-1 op-
zij. Yannick Pongers
bleef ook tegen
Beysens in het 9-ball
aan de goede kant
van de score: 8-5.
Kevin Dijkstra was
bij de bezoekers het
meest succesvol.
Kian Ooijen werd
met 4-6 en 2-7 ver-

slagen. Thuisspeler Mika van Berkel
leed twee kleine nederlagen. Tegen
René Beysens werd het in het straight-
pool 56-75 en Uljee bleek in het 8-ball
via 5-6 nipt de betere. Na zeven speel-
ronden hebben Pool4Kidz Woensel en
De Stichting beiden driemaal gewon-
nen. Hague 5 vier is de lijstaanvoerder.

Kevin Dijkstra. Foto: Jan Rosmulder        

Kadercompetitie poule 1

BCO De Beste Keus 
blijft in de middenmoot
Met drie gelijke spelen op rij blijft BCO
De Beste Keus eervol een plaats in de
middenmoot bezetten. In ronde twaalf
werden op bezoek bij OGB de punten
verdiend door Ben Duivenvoorde en
Jos Kerkman. Een week later speelde
Ben Duivenvoorde in de thuiswedstrijd
tegen Almere ’83 in acht omlopen naar

partijwinst. Ook nu was het Jos Kerk-
man die de felicitaties in ontvangst kon
nemen. Ronde veertien leverde het be-
zoek bij Samonda in Den Haag weer
een gelijkspel op. De regelmaat bleef
er dus in. Zo bleven ook Kerkman en
Duivenvoorde voor de winstpartijen zor-
gen.

Kader poule 3

Geurt Veer in openingsbeurt 
naar de finish 
De Poedel – DOS '71 8-0. In de thuis-
basis te Nijkerk zag Geurt Veer zijn
tegenstander Tonnie van de Wetering
op maandag 22 januari zestien caram-
boles van acquit maken. Veer kwam
toen aan de tafel en presteerde het om
de 260 treffers meteen te verzamelen.
Jordy Kanters van De Hazelaar
presteerde dit al eerder in poule vier,
met een totaal van 190 punten. Geurt
Veer is kopman van de lijstaanvoerder
na veertien speelronden. Padoc Kader-
team – BVM Apollo/Etikon 4-4. Christel
Willemse was met 120 uit 8 de beste

voor het team uit Woerden. Bij de
gasten scoorde Dennis Heffty honderd-
zestig caramboles na zes pogingen.
BVM Apolo/Etikon – Snelpost 12 8-0.
Frank Verhoef haalde in wijkcentrum
't Schuurtje te Maarssen uit met 130 uit
6. Gelre – BVM Apollo/Etikon 4-4.
Gert-Jan Veldhuizen hield met 170 tref-
fers na zes omlopen de partijwinst voor
de runner-up in eigen huis. Verhoef her-
haalde zijn prestatie van een week eer-
der. BVM Apollo/Etikon staat na veer-
tien wedstrijden met 62 punten op
plaats drie.

Kadercompetitie poule 4

Teams Hazelaar bezetten kop- 
en staartpositie
Speelronde 12
Moira Lith – De Hazelaar: 4-4. Dennis
Polman profileerde zich met 28.33 als
beste speler. Carambole/BBG – D’n
Babbel/DAS Keukens: 4-4. Hein van
den Hurk en Albert Sol wonnen hun par-
tij voor de bezoekers. De Hazelaar 2 –
De Hazelaar 3: 2-6. Walco van de Ven
maakte zijn benodigde 140 carambo-
les in negen beurten. 

Speelronde 13
De Hazelaar – De Hazelaar 2: Weer
bleek Dennis Polman met 28.33 het
beste. Ook Jordy Kanters liet zich
niet onbetuigd en behaalde 26.66. De
Hazelaar 3 – Wapen Van Liempde: 4-
4. Martien van de Tillaart zegevierde in

zes beurten. Harold Megens had acht
pogingen nodig om de felicitaties in ont-
vangst te mogen nemen. D’n Babbel/
DAS Keukens – Moira Lith: 2-6. Tonny
van de Meerakker kon voor de gast-
heren de nul wegpoetsen.

Speelronde 14
’t Centrum – De Hazelaar 3: 6-2. Wal-
co van de Ven kon de eer voor de be-
zoekers redden. Wapen Van Liempde –
De Hazelaar: 5-3. Alex Ulijn (34.44) en
Dennis Polman (34.00) waren de beste
spelers. De Hazelaar 2 – D’n Babbel/
Das Keukens: 4-4. Voor de gasten uit
Wintelre zorgden Piet Machielsen en
Ad Mol voor de punten. De Hazelaar
bezet nu de eerste plaats. De Hazelaar
2 is rode lantaarndrager. 

Kader poule 7

Roger Cleuskens evenaart kortste partij
VIOS/Van Esch Biljarts – Op de Klos 2
2-6. In Mierlo-Hout baarde Roger
Cleuskens opzien met honderdtachtig
caramboles na drie beurten. Een even-
aring van de kortste partij in deze pou-
le. Zijn hoogste serie was 122. Van
Esch Biljarts/Optiek van Gool/De Peel
– BC Maarland 2-6. Frans Borgignons
vertrok met tweehonderd treffers na zes
omlopen op zak. Mark_Us – BC Tege-
len/De Picardie 4-4. Acht beurten voor
Cor Heespelink (140) en Philip Dierijck
(130). BC Tegelen/De Picardie – BC
Maarland 2 6-2. Twee thuisspelers had-
den in café-biljartzaal Van Tienen ge-

noeg aan zeven kansen: Philip Dierijck
130 en Ferry Janssens 110 treffers.
Van Esch Biljarts/Optiek van Gool/De
Peel – Op de Klos 2 4-4. Noud Janssen
hoefde maar acht keer van de stoel
voor zijn totaal van honderddertig.
VOP/DWH – BC Tegelen/De Picardie
4-4. Twee duels van negen beurten.
Guido Kauffeld 210 en Daan Glisse-
naar 160. Halfweg – VIOS/Van Esch
Biljarts 6-2. Idem dito met gastheer Her-
man Robins 190 en Peter van der Lin-
den 110 punten. Op de Klos 2 is na
veertien wedstrijden en 75 punten kop-
loper.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
NK driebanden junioren Haarlo kozoom.com 3-4 feb
Kampioenschap Frankrijk driebanden dames kozoom.com 3-4 feb
Competitie driebanden Frankrijk kozoom.com 17 feb
WK driebanden landenteams Viersen kozoom.com 22-25 feb
Eurotour 9-ball Treviso mannen kozoom.com 1-3 mrt
Eurotour 9-ball Treviso dames kozoom.com 3-4 mrt
FFB toernooi driebanden Frankrijk kozoom.com 2-4 mrt
Competitie driebanden Frankrijk kozoom.com 9 mrt
Open NK 38/2 Rumpt kozoom.com 16-18 mrt
NK 47/1 Haarlo kozoom.com 24-25 mrt
NK Biljartvijfkamp + Masters artistiek kozoom.com 28 mrt-1 apr
EK jeugd carambole + 5pins Ronchin kozoom.com 30 mrt-1 apr

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

Nationale voorronde 17-18 februari

Driebanden groot 2e klasse bij ABC 
’t Töpke in Iedershuus te Afferden
In gemeenschapshuis Iedershuus aan
Kapelstraat 7a te Afferden heeft vereni-
ging ABC ’t Töpke de touwtjes in han-
den bij de nationale voorronde drie-
banden groot tweede klasse. BC Tege-
len is daarbij heel goed vertegenwoor-
digd. Moyennes van 0.475 tot 0.650
bij een partijlengte van 25 caramboles.
Aanvang op zaterdag 17 en zondag

18 februari om 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Ben Janssen BC Tegelen
2. Wiel Pelzer BC Tegelen
3. Marcel Schattenkerk BC Tegelen
4. Huub Schattenkerk BC Tegelen
5. René Snijders BC Tegelen
6. John van Tienen BC Tegelen
7. Eric Vanderplaetsen De Peel
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Tweede Grand Prix Artistiek ereklasse

Sander Jonen wint ook bij Jorissen 
in Den Haag

De man die zo verzwakt was na een ingrijpende medische ingreep, komt
steeds meer richting zijn oude topniveau. De Amsterdammer Sander Jonen
toonde zowel zijn talent en wedstrijdmentaliteit bij de finale van de twee-
de Grand Prix Artistiek ereklasse bij biljartcafé Jorissen in Den Haag. Zijn
jonge en talentvolle tegenstrever Jop de Jong leidde de best of five met
2-0, maar zag voormalig wereldkampioen Jonen alsnog voorbijkomen.
Jonen na afloop: “Het was een sloop-
partij op hoog niveau. Ik miste de eerste
set een figuur die ik normaal niet mis
daardoor verloor ik deze eerste set.
Had eigenlijk niet gemogen. De tweede
set speelden we allebei redelijk maar
Jop iets sterker. De derde set was voor
mij alles of niets en die speelde ik heel
sterk; met de laatste kopstoot 92 haalde
ik die set binnen. Dat gaf Jop een tikkie
denk ik want de vierde set speelde hij
slecht. Derhalve, een beslissende vijfde
set waar ik gelijk de eerste vijf figuren
maakte en Jop drie. Ik ben er super blij
mee en heb denk ik wel aangetoond
dat ik terug ben, en ook dat ik het knok-
ken niet verleerd heb. Ik heb nu twee
Grand Prix toernooien gespeeld, en
twee gewonnen. De Iron Man is back in
town!”
De reactie van verliezend finalist Jop de
Jong: “Ik stond de eerste twee sets goed
te spelen en kwam snel met 0-2 voor.
Helaas liet ik vanaf toen de ‘makkelijke’
stootjes liggen en Sander maakt daar
dankbaar en goed gebruik van. Het
leek alsof alles ineens tegen ging zitten
en Sander begon beter en beter te spe-
len. Het was op 2-2 spannend tot het
laatste figuur dat ik op een haartje

miste, waarna Sander won. Toch ben ik
tevreden met mijn tweede plaats, zeker
omdat ik een super halve finale heb ge-
speeld. Maar man man man... wat ben
ik nu gebrand om keihard te gaan trai-
nen voor de derde Grand Prix in Doet-
inchem!”
Sander Jonen speelde over het gehele
toernooi 68.71% met een setsaldo van
+10, de nummer twee Jop de Jong
64.15% met een setsaldo van +7.  In
de strijd om de derde en vierde plaats
was René Dericks te sterk voor Patrick
de Haan.

Eindstand
Naam MP Perc. Set saldo
1. Sander Jonen 12 68.71 10
2. Jop de Jong 10 64.15 7
3. René Dericks 10 62.39 6
4. Patrick de Haan 6 48.17 -3
5. Erik Vijverberg 7 61.77 1
6. Mark Janssen 5 58.04 -1
7. Robert van Veenendaal 7 50.64 2
8. Benny Smits 5 49.06 -2
9. John de Bruijn* 6 48.73 0

10. René Kuijstermans 4 35.95 -4
11. Wilfrie Vermeer 2 34.05 -8
12. Eric van Hoorn 2 34.12 -8
*Nieuw persoonlijk record

Vlnr: Jop de Jong, Sander Jonen en René Dericks

Gewestelijke finale afdeling Zuid 1

1e klasse libre in Sprang-Capelle
Bij café De Witte Brug aan de Nieuw-
evaart 36 in Sprang-Capelle wordt van
2 tot en met 4 februari de gewestelijke
finale eerste klasse libre van Zuid-
Nederland afdeling 1 gespeeld. De
partijen hebben een lengte van 120 ca-
ramboles en beginnen op vrijdagavond
om 19.00 uur. Voor zaterdag en zon-
dag is de aanvang om 11.00 uur be-
paald. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Michel Goossens SVW 6.54
2. Wim Bonte DOS 6.04
3. John Tyrell BSV 5.28
4. Gerard Snoeren BSV 4.96
5. Mathieu Ververs SVW 4.69
6. Anton Ista Déule 4.41
7. Jan Brinkman VEGABV 3.96
8. Christ de Ruijter HMS 3.88

Kader poule 6

Billardcafé de Veemarkt onderuit 
tegen Jan Brock Biljarts
Zandweerd – HCR Prinsen 4-4. De kort-
ste partij kwam op naam van de Brian ter
Braak, kopman van de bezoekers. Hij
verzamelde de tweehonderdvijftig ca-
ramboles na negen beurten. Billardcafé
de Veemarkt – Jan Brock Biljarts 3-5. In
Doetinchem was er een hoofdrol voor
Jan Lubbelinkhof. Namens de gasten had
hij maar vier kansen nodig om zijn totaal
van 110 treffers te bereiken. De hoogste

serie daarbij was 51. HCR Prinsen – Wil-
lemsen Bestratingen/BV De Driehoek
6-2. Thuisspeler Rob Pot bleek goed voor
moyenne 21.11 via honderdnegentig uit
negen en een reeks van 81. Na vijftien
duels is Deventer '83/AMS Bruijns de
lijstaanvoerder. Billardcafé de Veemarkt
en HCR Prinsen zijn middenmoters. Jan
Brock Biljarts bivakkeert in de onderste
regionen. 

Kadercompetitie poule 2

HWA Hotel van Krimpen 
riant aan de leiding
Speelronde 12
’s Lands Welvaren 2 – ’s Lands Welva-
ren: 2-6. Hessel van Deutekom reali-
seerde in vijf beurten een gemiddelde
van 22.00. Robert van Stevendaal en
Sjaak Walhout verbruikten acht pogin-
gen om voor winst te tekenen. De Hoog-
Van der Wilt – HWA Hotel van Krim-
pen: 2-6.   Dimitri Katsis bleek met
21.00 de beste speler. HWA Alblasser-
dam – HWA      Verhaar BKS: 4-4. John
van der Zalm presteerde uitzonderlijk
en bereikte in vier omlopen met een ge-
middelde van 30.00 de finish. Reijer
van Kooten mag met 25.55 ook ge-
noemd worden. Honky Tonk – De Ram:
4-4. Voor de bezoekers was Hans Snel-
len jr. in zes beurten uit, terwijl Adrie
Pols maar tien keer hoefde op te staan
om zijn 170 caramboles te produceren.

Speelronde 13
De Posthoorn/RBS 2 – SVW/De Pon-
derosa: 0-8. Met 120 treffers in drie
beurten drukte Frans van de Luijt-
gaarden zijn stempel op de wedstrijd.
De Ram – ’s Lands Welvaren 2: 6-2.
Erik van de Leur kon de eer voor de be-
zoekers uit Kwadendamme redden en
speelde in negen pogingen de kortste

partij. ’s Lands Welvaren – De Post-
hoorn/RBS: 5-3. Peter de Bree was in
negen beurten uit. HWA Hotel van
Krimpen – HWA Alblasserdam: 8-0.
Ricardo Goud presenteerde zich met
240 treffers uit acht als ster van de
avond. HWA Verhaar BKS – Honky
Tonk: 4-4. Pieter van der Veen speelde
in tien beurten de kortste partij. 

Speelronde 14
Honky Tonk – HWA Hotel van Krimpen:
2-6. Ricardo Goud (34.28) verzamelde
zijn 240 treffers in zeven beurten. Met
acht punten voorsprong op De Post-
hoorn/RBS heeft HWA Hotel van Krim-
pen nu de leiding. SVW/De Ponderosa
– De Posthoorn/RBS: 3-5. Jean-Paul
Rens van de thuisclub kon in tien beur-
ten tegen Jan Bijl remise behalen.
Patrick Luijks won als enige voor de for-
matie uit de Scheldestad. HWA Alblas-
serdam – Honky Tonk/Vonk Glas: 4-4.
Jan de Bruin en Gerard Bosman waren
succesvol voor de gastheren. ’s Lands
Welvaren – De Ram: 6-2. Danny Wal-
hout zette een gemiddelde van 25.00
op het bord, terwijl Jaap van der Weij-
de maar acht pogingen nodig had om
de felicitaties in ontvangst te nemen.

Gewest NON Zuid 16-18 februari

Bandstoten 4e klasse in Didam
In Gasterij De Harmonie aan Kerk-
straat 2 te Didam wordt de gewestelijke
eindstrijd NON afdeling Zuid in de vier-
de klasse bandstoten georganiseerd.
Moyennes 1.00 tot 1.50 en aantal ca-
ramboles veertig. 
Aanvang vrijdag 16 februari om 18.00
uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Bennie Koenderink De Biester 1.54
2. Gean Klomp BCA 1.53
3. Willem Siebers Tapperij 1.48
4. Hugo Klein Holte ABC 1.46
5. Reinhold Redmann De Pelikaan D 1.44
6. Hans Schigt De Driesprong 1.43
7. Benni Knol Bv ’74 1.38
8. Koos van der Maarel Apeldoornse Boys 1.25

NK driebanden Excellentklasse in Oosterhout

Spannend slot op camping De Eekhoorn

Met 40-36 wist John Tijssens in 33 beur-
ten de nationale titel in de Excellentklas-
se driebanden tegen Paul Bruijstens vei-
lig te stellen. Bij De Eekhoorn in Ooster-
hout behaalde de Tilburger in de kwart-
finale een duidelijke 40-13 overwinning
op Marcel van Berkel en wees in de hal-
ve finale Raymon Groot met 40-15 uit
21 terug. Bruijstens klopte in de kwartfi-
nale Ruud Nieuwenburg en kon in de
halve eindstrijd Kay de Zwart voor blij-
ven. In de altijd gezellige Brabantse bil-
jartlocatie waren in het voortraject naast
John Tijssens en Paul Bruijstens ook Kay

de Zwart en Jack van Peer poulewin-
naars. 

Eindstand na knock-out
Naam Moy HS
1. John Tijssens 1.379 9
2. Paul Bruijstens 0.971 6
3. Raymon Groot 1.089 8
4. Kay de Zwart 1.026 6
5. Jack van Peer 0.884 9
6. Herman Slikker 0.891 6
7. Ruud Nieuwenburg 0.895 7
8. Marcel van Berkel 0.765 6

Vlnr: John Tijssens, Paul Bruijstens, Raymon Groot en Kay de Zwart. Foto
Foto: Paul Brekelmans

LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook
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