
AA pp rr ii ll   22 00 11 88

Weer topevenementen 
in Berlicum

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

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

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

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

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

€€

Zie ook de achterpagina

GRATIS
MEENEMEN

www.biljartcomputer.nl

Lees verder op pagina 5
Bij het NK Biljartvijfkamp is de 21-jarige
Sam van Etten niet alleen titelverdediger,

maar ook de jongste speler in het gezel-

Van woensdag 28 maart tot en met zondag 1 april staat Biljart Evenementen
Nederland in Den Durpsherd te Berlicum weer garant voor topbiljarten.
Op woensdagochtend 28 maart om half 10 start daar het Nederlands kam-
pioenschap Biljartvijfkamp met de spelsoorten bandstoten, driebanden, libre
en kader 47/2 en 71/2. Op dezelfde locatie begint op vrijdagmiddag 30
maart om 17.00 uur het Nederlands kampioenschap Biljart Artistiek.

Uitneembare special 
in deze krant

NK Biljart
vijfkamp

en

NK Biljart
Artistiek

28 maart tot en met
1 april 2018

Den Durpsherd
Berlicum

Links René Dericks. Foto: Ton Smilde. Rechts Sam van Etten. Foto: Henry Thijssen

http://www.championshop.nl
mailto:info@championbiljarts.nl
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.amusement.be
http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartwinkel.nl
http://www.iwansimonis.com/nl/page/1-home-333-jaar
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vanaf nu leverbaar
JB Fashion de specialist in biljartkleding

voor

Nederland en België

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

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

Fashion

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
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Contact: West Nederland 
  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
  Tel.: 0416-343819
  E-mail: duoprint@planet.nl
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

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

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

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-843645
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
IBAN: NL52 INGB 0675 1531 31
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 26.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Driebanden groot 1e klasse 20-22 april

NK bij Overkamp in Eibergen
Het Nederlands kampioenschap drie-
banden groot eerste klasse begint vrij-
dag 20 april om 11.00 uur. Zaterdag
en zondag gaan de driebandenspelers
op hetzelfde tijdstip van acquit. 
Het moyenne gaat van 0.650 en hoger
terwijl de finish is bereikt bij 35 caram-
boles. In biljartcentrum Overkamp aan
Vredenseweg 12 te Eibergen heeft
John Schollink zich als eerste weten te
plaatsen. Er vindt tegelijk het NK libre

klein dames interval plaats.  

Naam Vereniging Gem
1. John Schollink BCA 1.019
2. Jildo Keur De Friesche Club 0.995
3. Marco Wolfs KOT '50 0.962
4. Stefan Lenting Carambole 0.930
5. Frank Hommering De Molen 0.908
6. Riny Zwiers VDO 0.882
7. Benny Smits DAB 0.882
8. Erwin de Groot De Viersprong 0.836

NK vijfde klasse bandstoten in Bergen op Zoom

Toon van Boxem garant voor 
zinderend slot bij De Ponderosa
Het organiseren
van een nationaal
kampioenschap is
voor biljartvereni-
ging SVW uit Ber-
gen op Zoom geen
nieuwtje meer.
Met grote inzet
staat men daar al-
tijd garant voor
een succesvol toer-
nooi. De individu-
ele prestaties van
de spelers is ech-
ter een losstaand
feit. Dit werd op
een positieve ma-
nier duidelijk be-
wezen tijdens het NK bandstoten vijfde klasse 2018.

Vanaf de eerste ronde zette Toon van
Boxem een stempel op het toernooi. In
slechts vijftien beurten wist hij een ook
goed spelende Paul Bisselink van zich
af te houden. De exploitant van Golf en
Recreatiepark ’t Caves in Wintelre reali-
seerde meteen de kortste partij en zette
de hoogste serie blijvend op dertien. In
een doelgerichte race naar het podium
stond Van Boxem na vier ronden on-
aangetast met acht punten op kop.
Thuisspeler Dominic Rens kon zijn eerste
drie partijen verzilveren, doch in de
vierde ronde moest hij Helene Rust met
27-30 voor laten gaan. Jan-Jurrien Jong-
man had in ronde drie gefaald en stond
samen met Rens op twee punten achter-
stand. 

Concurrentie slaat toe
In de vijfde ronde kon Rens met twee ca-
ramboles verschil Van Boxem terug wij-
zen. Ook Jongman bleef met hetzelfde
verschil de baas over Rody Hoevenaar.
Met drie spelers op acht punten werd
begonnen aan de laatste wedstrijddag.
Plots diende Imco Root zich door winst
op Toon van Boxem als podium kandi-
daat aan. Jongman speelde een ge-
middelde van 1.87 en liet Rens kans-
loos. Een adembenemende slotronde

Vlnr: Dominic Rens, Toon van Boxem en 
Jan-Jurrien Jongman. Foto: Anita Jongman

volgde. Jongman had de leiding met
tien punten, gevolgd door Van Boxem
en Rens met acht punten. Wel mag wor-
den opgemerkt, dat Van Boxem met
1.43 het beste gemiddelde achter zijn
naam had staan. Het duel tussen Jong-
man en Van Boxem zou dus de natio-
naal kampioen opleveren. Rens won on-
der aanmoediging van zijn trouwe sup-
portersschare van Hoevenaar.
De SVW biljarter verzekerde zich, me-
de door het verlies van Root, van brons.
In de finalepartij bleek Toon van Boxem
geheel hersteld en sloeg genadeloos
toe. Met 10-30 won hij van zijn oppo-
nent Jongman en mag zich op basis van
een ruim verschil in moyenne de nieuwe
kampioen van Nederland in deze klas-
se noemen. 

Eindstand

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Toon van Boxem ’t Caves 10 1.48 13
2. Jan-Jurrien Jongman ’t Akkertien 10 1.22 7
3. Dominic Rens SVW 10 1.16 7
4. Imco Root Wormerveerse BV 8 1.07 8
5. Paul Bisselink DLS 6 1.04 6
6. Helene Rust De Hazelaar 6 1.02 6
7. Martin Beugelink Bl.W/De Klos 4 1.02 10
8. Rody Hoevenaar De Beurs 2 0.94 7

Libre dames 2e klasse gewest ZN

Cynthia van Peer en
Claudia van den Berge
succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cynthia van Peer De Ram 14 2.21 12
2. Claudia van den Berge De Herberg 8 1.32 9
3. Mirjam Hensen Landzicht 8 1.30 11
4. Elfriede Achten BC Vors 7 1.49 12
5. Dianne van Hout De Hangijzers 6 1.32 10
6. Marlies Vanderlinden BC Maarland 6 1.17 8
7. Anneloek Brantsma BC Amstenrade 5 0.91 10
8. José Schroevers Bellevue 2 1.06 8

NK bandstoten vierde klasse in Schiedam

Miquel de Wit op moyenne 
naar nationale titel

Het Nederlands
kampioenschap vier-
de klasse bandstoten
in Schiedam heeft
een spannende ont-
knoping gekregen.
Dat de titel naar Mi-
quel de Wit of Peter
Lance zou gaan was
wel duidelijk. Bij het
ingaan van de laat-
ste ronde stond De
Wit met twee punten
voorsprong en een
beter moyenne fier
aan de leiding. Dat
was echter geen ga-
rantie voor de hoog-
ste trede. De alles
beslissende slotpartij

tussen de twee kemphanen bleef lang
spannend. Lance won deze confrontatie
nipt met 40-39 uit 27. Hierdoor kwa-
men beiden op tien punten. Toch ging
de titel met achthonderdste verschil naar
De Wit. René Schoutese, stelde door
een overwinning op Nico Degen het
brons veilig. Behalve het verlies van de
kampioen tegen Lance was hij in de
tweede al over Bennie Knol gestruikeld.
Lance incasseerde verlies tegen Sjaak
Stougje en Nico Degen. Stougje had in
de tweede ronde flink uitgehaald tegen
Schoutese, door in slechts tien beurten
met 40-12 te winnen (serie van 15).

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Miquel de Wit De Opkomst 10 1.68 8
2. Peter Lance KeeCie 10 1.60 13
3. René Schoutese De Kokerel 8 1.64 12
4. Nico Degen WCK 8 1.52 9
5. Bennie Knol BV ‘74 6 1.44 9
6. Sjaak Stougje Bij ‘t Hof 5 1.53 15
7. Harm Liemburg De Kolonie 5 1.36 9
8. Karel Mathijssen KOT 4 1.21 9

Vlnr: Peter Lance, Miquel de Wit en René Schoutese.
Foto: Chris Voets

Simonis Biljartlakens 47/1 ereklasse 24 en 25 maart

NK bij HCR Prinsen in Haarlo
Vereniging Ellenkamp organiseert het
NK ankerkader 47/1 ereklasse. Het is
alweer van het seizoen 2011-2012 ge-
leden dat er een nationale finale in de-
ze spelsoort wordt gehouden. Deze
vond toen eveneens plaats bij HCR Prin-
sen aan Eibergseweg 13 te Haarlo. Ti-
telverdediger Henri Tilleman is nu ook
weer van de partij. De acht deelnemers
beginnen zaterdag 24 maart om 10.00
uur in twee poules. Ook op zondag
gaat men om 10.00 uur van acquit. Bij
een partijlengte van tweehonderd ca-
ramboles zijn de moyennegrenzen

18.00 en hoger. Het Simonis Biljartla-
kens NK ankerkader 47/1 ereklasse is
een bezoekje meer dan waard. Is men
niet in de gelegenheid, dan is het toer-
nooi gratis te volgen via kozoom.com. 
Poule A Plaats
1. Henri Tilleman Dronten
2. Michel van Silfhout Dieren
3. Wiel van Gemert Heel
4. René Tull Alphen aan den Rijn
Poule B Plaats
1. Sam van Etten Schermerhorn
2. Gert-Jan Veldhuizen Wageningen
3. Micha van Bochem Kranenburg (D)
4. Ferry Jong Zwaagdijk West  

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
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
Three Cushion Cup in De Eekhoorn kozoom.com 7 apr
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 12-14 apr
9-ball EPBF Ballazo Open Sankt Johann kozoom.com 14-15 apr
EK clubteams klassiek Bochum kozoom.com 20-22 apr
Worldcup driebanden Burs kozoom.com 23-29 apr
NK bandstoten 2e klasse klein Losser kozoom.com 11-13 mei
Worldcup driebanden Ho Chi Minh Vietnam kzoom.com 21-27 mei

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

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
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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

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.-

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

Emmaplein 28
4615 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 244164
e mail: biljart1@planet.nl

www.biljart boe ek.nl

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%81boe%ED%AF%80%ED%B0%84ek.nl
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Driebanden groot 2e klasse 23-25 maart

Nederlands kampioenschap in Wijchen
Stichting Biljartevenementen Wijchen
organiseert het NK driebanden groot
tweede klasse. Moyennes gaan van
0.475 tot 0.650 en partijlengte is
25 caramboles. Namens vereniging
Midwolda '79 heeft René Berg zich met
0.706 als beste geplaatst. 
Aanvang op vrijdag 23 maart om
14.00 uur. Zaterdag en zondag wordt
om 11.00 uur begonnen. Plaats van
handeling is Biljarthome Verploegen

aan Woeziksestraat 100 te Wijchen. 
Naam Vereniging Gem
1. René Berg Midwolda '79 0.706
2. Fred Leusink De Viersprong 0.700
3. Aad Buijs De Pijp 0.684
4. Bob de Zeeuw Centrum 0.682
5. Fred Asscheman BC Concordia 0.663 
6. Eddy Verhoeven Moira 0.641
7. Arnoud Huibers HAS 0.612
8. Wilfried Godschalk BV Steenwijk 0.604

Libre klein hoofdklasse 7-8 april

NK in Winschoten
In Sociëteit Harmonie aan Burg. Schön-
feldsingel 37a te Winschoten wordt op
vier biljarts het NK libre klein hoofdklas-
se gehouden. De aanvang is op zater-
dag 7 april om 10.30 uur. Ronde vier
staat dan om 17.45 uur op het pro-
gramma. Op zondag gaat men om
10.15 uur van acquit. De moyennes
lopen van 7.00 tot 11.00 en de partij-
en worden beslist over 150 carambo-
les. Namens vereniging De Kroon
Groenlo voert Niels Giesen met een ge-

middelde van 13.16 de deelnemerslijst
aan. Hij wordt met 11.83 gevolgd door
HWA speler Dick Exalto.
Naam Vereniging Gem
1. Niels Giesen De Kroon Groenlo 13.16
2. Dick Exalto HWA 11.83
3. Robert Aaldering Petersberg 11.66
4. Peter Klinge De Jol 11.12
5. John Kuster BC Maarland 9.90
6. Mathieu Robert ’t Moddermannetje 9.65
7. Martin Keizerswaard ABC '08 8.88
8. Ivo Vastré HMS 8.34  

Het volgende
nummer 

verschijnt
25 april

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 18 april

Bandstoten 3e klasse gewest Zuid 1 in Roosendaal

Adrie van Mechelen via De Ram 
naar NK in Biddinghuizen
Bij café De Ram in Roosendaal is Adrie
van Mechelen kampioen geworden in
de derde klasse bandstoten van het ge-
west Zuid-Nederland afdeling 1. Van
Mechelen, die uitkomt voor De Distel Bil-
jarts, behaalde evenals Aaike Verweij
12 wedstrijdpunten, maar greep op mo-
yenne de titel. Vanaf de eerste ronde
maakte de Roosendaler duidelijk wat
zijn bedoeling was en claimde meteen
de eerste plaats om die niet meer af te
staan. Runner-up Aaike Verweij bleef,
ondanks verlies in de eerste ronde tegen
Peter van Ee, in zijn kielzog volgen. Dit
leidde in de laatste ronde onherroepe-
lijk tot een confrontatie tussen Verweij
en Van Mechelen. Verweij won deze
botsing, maar Van Mechelen greep op
moyenne de titel en gaat van 20 tot en
met 22 april naar het Nederlands kam-
pioenschap in Biddinghuizen. 
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Adrie van Mechelen De Distel Biljarts 12 2.47 12
2. Aaike Verweij Carambowl 12 2.36 12
3. Peter van Ee ALM 8 2.02 12
4. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 6 1.84 15
5. Martin van de Rijt BC Goirle 5 2.06 21

6. Jan Mol Kruisstraat 5 1.83 13
7. Ruud Waanders Dorpskoffiehuis 4 1.87 12
8. John van de Sanden BSV 4 1.61 9

Adrie van Mechelen. 
Foto: Peter van Dongen

Driebanden klein rolstoel

Giel Menheere blijft John Bax op 
moyenne voor bij NK in Kerkrade

Titelverdediger Jan Vos, veertig caram-
boles, was de leider tijdens de eerste
twee ronden van het NK driebanden
klein rolstoel. In Kerkrade ging de hore-
caondernemer uit Daarlerveen echter in
de derde sessie onderuit tegen Johan
Grimon: 29-36 (31). Voor Grimon met
1.161 zijn beste partij van het toernooi.
Het gevolg was dat Giel Menheere met
zes punten de koppositie bezette. Jan
Vos, Rachel Venrooij en John Bax volg-
den toen op twee punten achterstand.
Ronde vier leverde verlies op voor Bax
en Venrooij. John Bax revancheerde
zich in de vijfde sessie door koploper
Giel Menheere uit Colijnsplaat voor te
blijven. Jan Vos verloor toen van Ivo
Smits en Rachel Venrooij redde het niet
tegen Stefan Neyens. Johan Grimon
kreeg maar achttien beurten van Frans
van Buel: 5-14 voor de plaatselijk favo-
riet. In de voorlaatste ronde viel de voor-
tijdige beslissing. Menheere liet Ven-
rooij kansloos en Jan Vos maakte 39 in
plaats van 40 caramboles tegen Bax.
Het resultaat was dat Giel Menheere ro-
yaal aan de leiding ging met tien pun-
ten en 97.50 procent aan caramboles.
John Bax volgde met acht punten en

91.02 procent. Jan Vos, beste partij van
1.250, stond derde met zes punten en
een percentage van 92.08. Bax beging
in de slotronde geen misstap en ver-
sloeg Grimon waardoor hij op tien pun-
ten eindigde. Vos zette Menheere opzij
via 40-15 na 41 beurten. Menheere
eveneens op tien punten maar zijn per-
centage caramboles bleef hoger dan
John Bax. Jan Vos werd met een alge-
meen moyenne van 0.949 derde. De
hoogste serie van zeven kwam op
naam van hekkensluiter Johan Grimon.
In het lokaal van vereniging De Keizer,
café Wilhelmina te Kerkrade, staan nor-
maal twee wedstrijdbiljarts. Met mede-
werking van Luc en Renata Verhoeven
zijn er twee Verhoeven tafels bijge-
plaatst in de grote zaal.

Naam + car Pnt Gem HS   %Car
1. Giel Menheere (20) 10 0.511 5 94.28
2. John Bax (13) 10 0.342 5 92.30
3. Jan Vos (40) 8 0.949 6 93.21
4. Frans van Buel (14) 8 0.344 4 76.53
5. Stefan Neyens (33) 6 0.707 6 82.68
6. Ivo Smits (12) 6 0.287 3 72.61
7. Rachel Venrooij (12) 4 0.269 3 73.80
8. Johan Grimon (36) 4 0.696 7 70.23

Vlnr: John Bax, Giel Menheere en Jan Vos. Foto: Pascal Laven 

Bandstoten 3e klasse Midden-Nederland afdeling 2

Jac Janssen kampioen en 
Harrie Maas naar NK
Bij De Hazelaar in Rosmalen is Jac Jans-
sen kampioen geworden in de derde
klasse bandstoten van het gewest
Midden-Nederland afdeling 2. De bil-
jarter van TOP uit Oss bleef een punt
voor op Harrie Maas. De kortste partij
werd gespeeld door Toon Michielse, hij
verzamelde zijn 55 caramboles in elf
beurten. Niet kampioen Janssen, maar
Maas gaat naar het NK, dat van 20 tot
en met 22 april in Biddinghuizen wordt
gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jac Janssen TOP 10 2.49 21
2. Harrie Maas Touche 9 1.97 18
3. Theo Scholten DVS 7 2.33 12 
4. René Ketels Paperclip 7 2.00 15
5. Peter Blom ’t Zwaantje 7 1.81 9
6. Toon Michielse Luchtschippers 6 2.03 15
7. Robert Bardoel Wester Mill 5 1.90 15
8. Piet van Berkel Rio Bar 5 1.66 14

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

Weer topevenementen in Berlicum

schap van acht. De student bedrijfskun-
de uit Schermerhorn treft Ferry Jong,
Raymund Swertz en Gert-Jan Veldhui-
zen. Daarnaast liggen ook de routiniers
Jos Bongers, Wiel van Gemert, René
Tull en Michel van Silfhout op de loer.
Regerend kampioen Biljart Artistiek
René Dericks kan naast tweevoudig
wereldkampioen Sander Jonen, ook
veel tegenstand verwachten van Jop de
Jong. Deze 20-jarige Pabo student uit
Arnhem veroverde in 2016 de nationa-
le titel en is geen onbekende in Berli-
cum. Al twee keer gaf hij daar tijdens
de Masters driebanden een wervelende
show. 
Verder maken Erik Vijverberg, reeds
eerder twee keer nationaal kampioen,
Mark Janssen, Patrick de Haan, Benny
Smits en Robert van Veenendaal hun
opwachting. 
De artistiekspelers beginnen op vrijdag-
middag 30 maart om 17.30 uur aan
hun toernooi en spelen op zondagmid-

Vervolg van de voorpagina dag 1 april om half drie de finale in de
arena van de theaterzaal. In deze krant
treft u een acht pagina’s tellende uit-
neembare bijlage met alle informatie
over beide evenementen.

http://www.hotelvanderweijde.nl
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Programma’s
voor de
Biljartsport

www.specialsoftware.nl

Voor het nieuwe seizoen 20182019 is nu al beschikbaar PKOnline, een web
based programma voor het integraal beheren van uw PKwedstrijden.

Opbouw PKOnline
• Module Ledenbeheer: eenmalig invoeren en daarna alleen muteren van

Lokaliteiten, Verenigingen en Leden (alleen de leden die meedoen met de
PKwedstrijden hoeven ingevoerd te worden).

• Module Poulebeheer: aanmaken van Poules Voorwedstrijden en
Ranglijsten, Finales en uitslagen; automatisch aanpassen van alle
moyennes.

• Module Website: elk district heeft een eigen Startpagina waarop alle
pouleindelingen, ranglijsten, finales en uitslagen staan.
Mogelijkheid voor bezoekers om online een finale te volgen.

• Module Wedstrijdbeheer: de wedstrijdleiders op de club kiezen een
voorwedstrijd of finale die al helemaal klaar staat, verwerken de wedstrijd
met alle mogelijkheden (en meer) van het oude PKspecial en drukken na
afloop op een knop om alle gegevens automatisch naar de Wedstrijdleider
PK van hun district te sturen.

• Email: van elke uitnodiging en elke wijziging wordt automatisch een
email naar de desbetreffende spelers gestuurd.

Voordelen webbased programma
• U werkt met PKOnline vanaf elke plek waar u verbinding hebt met het

Internet.
• Geen programma op uw computer, geen bestanden op uw computer.
• Altijd de laatste versie; altijd conform de reglementen van de KNBB.

Nieuw !PKOnline

SpecialSoftware kan u helpen
met het eenmalig invoeren van
alle noodzakelijke gegevens!

Kosten:  € 350,= incl. btw per
jaar per district.
Dat is gemiddeld zo’n € 0,50 per lid.

Informatie:
info@specialsoftware.nl
of bel: 0610018943

Driebanden klein dames

Gerrie Geelen opvolgster van 
Joke Breur bij geslaagd NK in Almere

Na de opening door de wethouder
werd op vrijdag in zes poules van start
gegaan. Opvallend was dat alle
groepswinnaars zonder puntverlies ble-
ven: Sabine Bakker, Sylvia Eckel, Moni-
que van Exter (moyenne 0.772 en beste
partij van 1.545), Joke Breur, Francine
van Yperen en Gerrie Geelen. Joke
Martijn scoorde in deze fase met zeven
caramboles de hoogste serie van het
gehele NK. Bij de beste 32 bleek al me-
teen dat prestaties uit het verleden geen
garantie bieden voor de toekomst. Mo-
nique van Exter werd met 15-22 na 35
beurten uitgeschakeld door Natasja Da-
men. Drie speelsters wonnen met het
kleinst mogelijke verschil: Sabine Bak-

ker, Femke Verheul en Gerrie Wierstra.
Ook bij de achtste finales ging het er
soms spannend aan toe. Sylvia Eckel
had een verlenging nodig om Petra Lips
uit te schakelen. Francine van Yperen
won met 23-21 van Joke Martijn en Jo-
ke Breur bleef Maartje de Jong met het
kleinst mogelijke verschil van 25-24
voor. Natasja Damen werd de weg
naar verder succes versperd door Peg-
gy Verkuylen. Deze debutante werd ver-
volgens bij de kwartfinales uitgescha-
keld door Sabine Bakker. Sylvia Eckel
bleek daarin met 0.625 net iets te sterk
voor de 0.562 van Andrea Hofman.
Gerrie Geelen haalde met 0.857 uit te-
gen Francine van Yperen en Joke Breur

Het tweede NK driebanden klein dames is een prooi geworden voor Ger-
rie Geelen. Ze versloeg titelverdedigster Joke Breur in de finale. In totaal
waren er 46 deelneemsters in de prima accommodatie van Almere '83. 

Vlnr: Joke Breur, Gerrie Geelen, Sylvia Eckel en Sabine Bakker. 
Foto: Brigitte Duhn/Alex ter Weele

versperde Brigitte Duhn de weg. In de
halve eindstrijd werd het Zeeuwse
onderonsje tussen Breur en Eckel via 30-
22 (44) een prooi voor de regerend
kampioene. Op de andere tafel was er
een thriller tussen Sabine Bakker en
Gerrie Geelen. Bakker leidde met 28-
24 maar zag Geelen met een serie van
vier op gelijke hoogte komen. Toch was
het de underdog die als eerste de finish
van dertig caramboles behaalde. Gee-
len produceerde in de nastoot haar
twee ontbrekende punten. In de barra-
ge miste Sabine Bakker haar acquit
waarna Gerrie Geelen wel succesvol
bleek bij de aanvangsstoot. In het be-
slissende duel om de Nederlandse titel
leidde Gerrie Geelen bij de pauze al

met 20-5 na slechts zeventien pogin-
gen. Geelen trok de goede lijn door en
was met een gemiddelde van 1.153
een maatje te groot voor de titelverde-
digster: 30-10 (26). Haar beste partij
van de nieuwe kampioene. Resteert nog
de complimenten voor deelneemsters,
arbitrage, wedstrijdleiding, organisatie
etc, etc.  
Naam Part Pnt Gem HS
1. Gerrie Geelen 12 23 0.660 6 
2. Joke Breur 12 22 0.643 6
3. Sabine Bakker 11 21 0.495 6
3. Sylvia Eckel 11 19 0.621 6
5. Francine van Yperen 10 18 0.463 6
6. Andrea Hofman 10 12 0.508 5
7. Brigitte Duhn 10 12 0.497 5
8. Peggy Verkuylen 10 12 0.414 5

Martien van den Tillaart 
direct van acquit naar overwinning
In speelronde 20 van poule 4 in de na-
tionale kadercompetitie zorgde Martien
van den Tillaart tijdens de thuiswedstrijd
tegen De Hazelaar 2 voor een mooie
prestatie. De kopman van Het Wapen
van Liempde/RegioBank behaalde zijn
benodigde 170 caramboles direct van
acquit. Zijn tegenstander Eric Dericks
strandde op 77.

Libre klein dames interval 20-22 april

NK bij Overkamp in Eibergen
In biljartcentrum Overkamp aan Vre-
denseweg 12 te Eibergen begint het
NK libre klein dames interval op vrijdag
20 april om 19.00 uur. Zaterdag aan-
vang 12.00 uur en zondag 11.00 uur.
Aantal caramboles is afhankelijk van
moyenne.

Naam + car Vereniging Gem
1. Lisan van Os (65) De Musketier 2.56
2. Janca de Vries (53) Phoenix 1.96
3. Cynthia van Peer (51) De Ram 1.80
4. Anke Heutinck (47) Ellenkamp 1.66
5. Els van Tol (47) Jacobswoude 1.65
6. Helen Koelink (45) Nieuw Zeist 1.51
7. Teunie Doornekamp (43) BCH ’95 1.41
8. Claudia van den Berge (39) De Herberg 1.24

http://www.specialsoftware.nl
mailto:info@specialsoftware.nl
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Hoofdklasse libre gewest Zuid 1

Ivo Vastré gaat naar NK in Winschoten
Ivo Vastré is in Oost-Souburg kampioen
geworden in de hoofdklasse libre van
het gewest Zuid-Nederland afdeling 1.
De speler van HMS uit Sprang-Capelle
gaat naar de nationale finale die van 6
tot en met 8 april in Winschoten wordt
gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ivo Vastré HMS 12 8.34 67
2. John Bosters Bellevue 9 7.99 67
3. Martin van de Rijt BC Goirle 8 7.45 47
4. Frans Vrolijk SVW 8 5.96 54
5. Peter van Dongen De Ram 8 5.88 87
6. Pieter Looren de Jong BC Goirle 7 6.25 61 
7. George Ruymbeek De Kroon 4 6.03 42
8. Hans Onderdijk Carambowl 0 4.23 39Dames libre gewest West-Nederland

Els van Tol en Lisan
van Os naar NK
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Els van Tol Jacobswoude 12 1.81 14
2. Lisan van Os De Musketier 11 2.69 14
3. Karin van Efferren Merwehof 10 2.45 13
4. Trudy Huisenga WBV 8 1.36 15
5. Mariëlla van Eng Impuls 6 0.83 6
6. Conny van Mild Merwehof 4 0.98 8
7. Evelyne van Toledo Schollevaar 3 0.81 7
8. Kelly de Kleijn Centrum 2 0.79 7

Bandstoten 2e klasse district Rotterdam

Titel voor 
Jaco Robbemont
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jaco Robbemont De Posthoorn 8 3.08 29
2. Arno de Leest Kralingen 6 2.70 11
3. Eef de Vries Hoogvliet 6 2.46 16
4. Danny Sam-Sin Kralingen 6 2.25 14 
5. Harry Bootsma TOGB 4 2.28 15
6. Casper Groot Honky Tonk 0 1.84 19

Bandstoten derde klasse gewest West-Nederland

Kees Oudt via Turnlust en Jeffrey 
Cornelissen via ’t Spatje naar NK

De gewestelijke kampioenschappen
bandstoten derde klasse van West-
Nederland  zijn voor afdeling Noord
gespeeld in de Draaikolk, het clubhuis
van bv Turnlust uit Den Helder. De wed-
strijden van afdeling Zuid werden afge-
werkt bij ’t Spatje in Dordrecht.
Bij Turnlust in Den Helder toonde Kees
Oudt zijn overmacht door geen enkel
puntje prijs te geven. De biljarter van
BCBS eindigde dan ook met vier punten
voorsprong op de naaste concurrenten
Cees Pijper en Bram Slot. Oudt liet al in
de eerste ronde zijn ambities blijken, hij
won en maakte gelijk de hoogste serie
(18)  van het toernooi. Opvallend was
het spel van Pijper. Hij wekte met zijn
harde stoten enigszins verbazing.  Voor
de oppervlakkige toeschouwer leek het
alsof hij de stootbal een optater gaf en
als alles weer tot rust was gekomen
was de carambole gemaakt. Het ligt na-
tuurlijk wat genuanceerder. Kenners za-
gen dat met veel precisie de stootbal
werd heengezonden richting bal twee
en na veel  voorziene omzwervingen
ook bal drie wist te vinden. Op zater-
dag verloor Slot in de derde ronde, ter-
wijl Oudt en Pijper hun zegereeks ook
een ronde later voortzetten. Ronde vijf,
de laatste van de zaterdag, beloofde
heel spannend te worden. De koplopers
hadden de achtervolgers gehad en
moesten het nu tegen elkaar opnemen.
Pijper won van De Ruijter en Oudt van
Slot. Pijper en Oudt hadden tot nu toe
alles gewonnen en het was duidelijk dat
zij zouden strijden om de eindzege.
Zondagmiddag vanaf één uur werden
de zesde en zevende ronde gespeeld.
In de voorlaatste ronde tekende Paul
Wansink voor de kortste partij van het
kampioenschap. Hij had slechts zeven-
tien beurten nodig om te winnen van

Dirk Schaaf. Er wa-
ren in deze ronde
twee ontzettend
spannende partijen.
Cees Pijper verloor
nipt van Bram Slot
en Kees Oudt won
van Cees de Ruijter.
Hiermee was de
spanning voor de
laatste ronde ver-
dwenen. De nummer
één en twee moesten
het tegen elkaar op-
nemen, maar Kees
Oudt had twee pun-
ten meer en een ho-
ger moyenne. Maar
ook deze laatste par-

tij wist hij winnend af te sluiten en werd
daarmee ongeslagen kampioen. 
In Dordrecht bleef Jeffrey Cornelissen
eveneens ongeslagen en mag samen
met Kees Oudt naar de nationale finale,
die van 20 t/m 22 april in Biddinghui-
zen wordt gehouden.

Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
Kees Oudt BCBS 14 2.25 18
Cees Pijper Twisk 10 2.02 12
Bram Slot SDS 10 1.79 8
Cees de Ruijter DHC 7 2.14 11
Paul Wansink Wieringermeer ‘85 5 2.12 11
Dirk Schaaf De Klipper 4 1.83 11
Ferry Elderbroek De Taveerne 3 1.77 13
Ron Kersten OOW 3 1.74 14

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
Jeffrey Cornelissen Oogh v Vlaerdingh 10 2.33 13
Rob Mansveld GBC 8 2.17 9
Ton Abrahamsz Buitenzicht 4 1.98 15
Chris van Eijk BAB 4 1.69 21
Paul van der Aar Aalsmeer 4 1.59 13
Ad ploeg ’t Spatje 0 1.56 12

Het erepodium in Den Helder met vlnr: Cees Pijper, 
Kees Oudt en Bram Slot. Foto: Jan van Gestel

60 uur biljarten bij De Molenvliet in Waalwijk

Biljartmarathon voor stichting 
Zoëzo brengt € 2.047.- op

Op vrijdagochtend 9 maart begonnen
Mitchell Schilders en Paul Bruijstens bij
café De Molenvliet in Waalwijk aan
een 60 uur durende biljartmarathon.
Doel was, om zoveel mogelijk geld te
verzamelen voor de stichting Zoëzo.
Deze stichting vecht tegen AML kinder-
kanker en is opgericht ter nagedachte-

nis aan Zoë. Dit
meisje verloor de on-
eerlijke strijd nog
voordat zij twee jaar
oud werd. Mede
dankzij financiële
middelen uit o.a.
spontane acties steu-
nen zij het onder-
zoek naar deze ver-
schrikkelijke vorm
van kanker en probe-
ren het verblijf in zie-
kenhuizen voor kin-
deren en hun ouders
dragelijker te ma-
ken.
Tegen betaling van
20 euro kon men
een uur biljarten te-
gen Mitchell Schil-
ders of Paul Bruij-

stens. Overdag en ’s avonds was er vol-
op entertainment door optredens van
bands en Dj’s. Toen zondagavond om
20.00 uur Mitchell en Paul, zichtbaar
uitgeput, hun keu konden opbergen
was er mede door sponsoring en acties
een totaal bedrag van € 2047.- bijeen
gebracht.

Spelmoment op zondagochtend half acht. 
Mitchell Schilders (L) en Paul Bruijstens (R). Foto: Ad Smout

Kadercompetitie poule 1

BCO De Beste Keus
moet twee keer buigen
Kitseroo Speelautomaten ontving in ron-
de 17 BCO De Beste Keus en verloor
met 3-5. Bezoeker Jos Kerkman claimde
in negen beurten de kortste partij. BCO
De Beste Keus moest een ronde later in
eigen huis met 2-6 buigen voor Targa
Team. Alleen Danny Kind wist met par-
tijwinst een paar punten veilig te stellen.
’s GBC – BCO De Beste Keus: 6-2. Bij
de bezoekers had alleen Ben Duiven-
voorde succes. 

Derde divisie driebanden poule 1

Biljartshop Leiden 
blijft ondanks verlies in subtop
In ronde vijftien boekte Biljartshop Lei-
den een 6-2 overwinning op Water-
land. Harry Versteege, Wim den Heijer
en Jesus Cortes Quero verzamelden de
punten. Een ronde later werd op be-

zoek bij BCTO een gevoelige 8-0
nederlaag geleden. Ondanks dit verlies
handhaaft Biljartshop Leiden zich in de
subtop. Sportprijzenkampioen heeft de
champagne al koud staan.

Bandstoten 2e klasse district West-Brabant in Roosendaal

Ricardo Rens slaat bij De Ram 
in slotfase toe
De districtsfinale tweede klasse band-
stoten van West-Brabant heeft een spec-
taculair slot gekregen. 
Bij café De Ram in Roosendaal trok uit-
eindelijk Ricardo Rens met een krachtig
eindschot aan het langste eind. De bil-
jarter van SVW uit Bergen op Zoom
ging samen met Piet van Steen tot de
vierde ronde aan de leiding. Toen gaf
Rens even geen blijk van de vorm die
hij eerder toonde en struikelde over Har-
rie de Jong. Piet van Steen wist Kees
Plasmans nipt van zich af te houden en
kwam op twee punten voorsprong.
Door ook in de vijfde ronde van Plas-
mans  te verliezen zakte Rens naar de
vierde plaats. Ook Piet van Steen ver-
loor en moest Peter Brouwers voor laten
gaan. 
Op de laatste speeldag herpakte Rens
zich en wees in de voorlaatste ronde
Piet van Steen in 24 beurten terug. Plas-
mans speelde gelijk tegen Patrick Luijks
en Harrie de Jong verloor van Mathieu
Ververs. Peter Brouwers had na verlies
tegen Piet Schets geen reële kans meer
op een podiumplaats. 
Met Rens en Van Steen op acht punten,
gevolgd door Kees Plasmans met zeven
punten werd de finaleronde ingezet.
Plasmans speelde gelijk tegen Ververs,
terwijl Van Steen en De Jong eveneens
remise overeen kwamen. Met over-
macht versloeg Ricardo Rens in achttien
beurten (4.16) Peter Brouwers en verze-
kerde zich hiermee van de titel. Hier-
mee tekende Rens tevens voor de kortste
partij. Thuisspeler Piet Schets nam de
hoogste serie van 25 voor zijn reke-
ning.

Kampioen Ricardo Rens
Foto: Peter van Dongen

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ricardo Rens SVW 10 2.59 24
2. Piet van Steen SNA 9 2.32 17
3. Kees Plasmans Den Duvel 8 2.32 16
4. Harrie de Jong SVW 7 2.93 29
5. Peter Brouwers Den Duvel 6 2.55 24
6. Piet Schets De Ram 6 2.28 25
7. Patrick Luijks SVW 5 2.69 19
8. Mathieu Ververs SVW 5 2.56 15

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

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

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

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

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Voor o.a.:
•  Mosselen
•  Oesters
•  Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

•  Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
•  Vis- of mosselmaaltijd
•  Vissalades en schotels
•  Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 • Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

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

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

ROOTHAERT
BILJARTCENTRUM

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

Nieuwe eigenaar
BILJART    POOL    DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

Tevens thuishaven van:
Bvm Apollo

Senioren Biljartclub Maarssen

Ook het juiste adres voor 
feesten en evenementen

Zwanenkamp 1301
3607 NZ  Maarssenbroek

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

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

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

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
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Bandstoten 2e klasse district Nijmegen

John Zeelen dankzij 
moyenne de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Zeelen OGC 8 3.04 33
2. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 8 2.76 19
3. Marco Jansen Kaketoe '80 7 2.87 18
4. Paul Nagels De Zwijntjes 3 2.40 19
5. Ries van den Elzen 't Zwaantje 2 2.49 19
6. Eddy Verhoeven Moira 2 2.47 17

Bandstoten 2e klasse district Oss

Cor van Uden 
kampioen
Naam (6 partijen) Vereniging Pnt Gem HS
1. Cor van Uden De Brug 11 3.28 21
2. Antwan van den Hurk Kerkzicht 10 3.68 33
3. Wilfred Clement Kerkzicht  8 2.42 22
4. Tonnie van de Wetering DOS ’71 6 2.74 23
5. Mari Kuijpers DVK 6 2.05 13
6. Wim Vissers KOT 6 1.97 13
7. Carel Hurkmans BC Zeeland 5 2.00 20
8. Theo van de Wetering Jong Geleerd 2 2.41 17
9. Harrie de Groot BC Zeeland 0 1.85 12

Bandstoten 2e klasse 6-8 april

Gewestelijke finale NON 2 in Hengelo
Vereniging De Haven organiseert
de gewestelijke finale NON 2 in het
Overijsselse Hengelo en wel aan
Industriestraat 206. Moyennes van
2.30 tot 3.50 en partijlengte 75 caram-
boles. Aanvang op vrijdag 6 april om
18.00 uur. Overige twee dagen onder

voorbehoud om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Roland Duis Buitenmolen 3.34
2. Willem Vierwind S&V 3.13
3. Jan Stapelbroek De Pelikaan Z 2.66
4. Barry Vultink BCB-Misterpoort 2.54
5. Eddy te Molder Kronenhuis 2.53
6. Henk Brouwer Markt Doesburg 2.52
7. Henry de Kouwer Bv 74 2.15
8. Wim Morsink Trek Op 1.98

KNBB en 2 regionale biljartbonden

Voor iedere biljarter wat wils in 
café de Linden in Sint-Michielsgestel 

Onder de naam de Linden is men actief
in KNBB district Den Bosch. Met drie
Maaskantje teams en Lindenladies
wordt sinds een jaar of vijf deelgeno-
men aan de Gestelse competitie. De
Vughtse Bond heeft eveneens teams van
café de Linden. Ook steeds meer recre-
anten vinden er overdag hun weg. Op
vrijdagavond is er een groep liefheb-
bers actief onder de naam E.D.D.O. of-
wel eerst drinken dan oefenen. Ook het
Open Brabants kampioenschap drie-
banden mag zich op de komst van twee
teams verheugen. De drie biljarts wor-
den dus intensief gebruikt met circa 22
driebandenspelers en zo’n 40 librelief-
hebbers. Twee tafels zijn voorzien van
een lift. Wilco Vissers biljart al geruime
tijd. Nadat ze het roer overnamen in ca-
fé de Linden zijn echtgenote Gitte en
hun dochter ook terug te vinden op het
groene laken. Bij Gitte kan iedereen

eveneens terecht voor de verzorging
van de handen. 

Activiteiten en 
openingstijden/contact
Het café is zeven dagen in de week ge-
opend. Maandag tot en met vrijdag
worden vooral bepaald door biljarters
en de vier dartsteams. Op de laatste
donderdag van de maand is er de pub-
quiz. In het weekeinde treden er regel-
matig bands op en ook het zogeheten
keezen is er populair: een combinatie
van de spelen mens erger je niet en
pesten. 
Open: Maandag tot en met vrijdag van-
af 19.00 uur. Zaterdag en zondag
gaan de deuren om 14.00 uur open.
Telefonisch te bereiken op 073-
5943027. Facebook: Café de Linden
(Den Dungen) en site www.cafe-de-lin-
den.nl is onder bewerking.

Sinds 1 januari 2015 staan Wilco en Gitte Vissers achter de tap van café
de Linden aan Maaskantje 68 te Sint-Michielsgestel (Den Dungen). Wilco
was er al jarenlang klant en toen kreeg hij de kans om zelf de touwtjes in
handen te nemen. De drie 2.30 tafels bieden tientallen biljarters veel speel-
plezier. 

Vlnr: Gitte en Wilco Vissers. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden 3e klasse 14-15 april

District Nijmegen seizoen 2018-2019
In de Kaketoe aan Hatertseweg 166
wordt op zaterdag 14 en zondag 15
april de districtsfinale Nijmegen in de
derde klasse van het driebanden geor-
ganiseerd. Aanvang op de openings-
dag 13.00 uur en op zondag 11.00
uur. Moyennes van 0.250 tot 0.400 bij
een partijlengte van twintig caramboles

en maximaal zestig beurten. 
Naam Vereniging Gem
1. Ben Hengeveld De Klok 0.439
2. Gert Jan van de Ven De Vriendenkring 0.405
3. Roger van Baardewijk Boslust 0.362
4. Jan Maassen De Doorkijk 0.359
5. Jan Jaspers De Zwijntjes 0.340
6. Johan van den Hof Kaketoe '80 0.339

Vierde divisie driebanden poule 7

Van Dijk-Winterhoeve 
met lege handen bij lijstaanvoerder
Van Dijk-Winterhoeve – DOS-Hattem
4-4. Cris Bakker (0.694) en Roy ter
Halle (0.500) hielden de punten in
't Vossenhol te Daarlerveen. Grolleman
Schildersbedrijf – Van Dijk-Winterhoeve
8-0. In Biddinghuizen liet de thuisploeg
er geen twijfel over bestaan en reali-

seerde een teammoyenne van 0.502.
Kopman Roij van Raaij zette 0.625
op het scorebord. Met 26 punten na
15 wedstrijden lijkt de koploper op
weg naar de titel. Alleen Pelikaan
13 zou nog roet in het eten kunnen
gooien.

Derde divisie driebanden poule 6

Van den Berg Biljarts koploper 
en 2.000 moyenne Luc de Coster

Berg gezien de 29-30 eindstand na 32
beurten. Dirk Thiele redde na 0.806 de
eer. Van den Berg Biljarts – Carambo-
le/HPS Industrial 8-0. In café-zaal 't
Oventje te Zeeland realiseerde Daniel
van Rompaey dankzij 1.250 de kortste
partij met 30 treffers na 24 pogingen.
Met 23 punten na 16 speelronden is
Van den Berg Biljarts de lijstaanvoerder.
Het verschil met BV '75, dat eveneens
23 punten heeft, is echter zeer mini-
maal. Op 23 maart treffen deze twee
ploegen elkaar in Leusden. Moira – BC
Uden 4-4. Sven Nabuurs trof als eerste
man een ontketende Luc de Coster. De
bezoeker kwam voor de dag met 1-1-2-
2-3-0-4-3-2-0-2-0-6-0-4. Goed voor der-
tig caramboles na vijftien beurten en
dus 2.000 gemiddeld. Uiteraard bete-
kende dat een seizoenrecord in deze
poule. 

Luc de Coster. Foto: Henry Thijssen   
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Siemens 2 en Carambole 2 
in middenmoot
BV Steenwijk – Carambole 2 4-4.
Bennie Jannink 0.833 en Henk Vos
0.714 wonnen namens de gasten.
Carambole 2 – Beauty Sauna Peize
2-6. Gerrit Scholten bleek met 0.500
niet opgewassen tegen de 0.750 van
Anne Hoekstra. Siemens 2 – BV Steen-
wijk 4-4. Willie Siemens boog met
0.617 voor de 0.882 van Kees Wijn-
beek. Siemens 2 – Boeve Afbouw 3-5.

In deze vooruitgespeelde wedstrijd
kwam Reinier van der Kooi één caram-
bole tekort tegen Jan Westerbeek.
Siemens 2 heeft na achttien duels
zestien punten. Carambole 2 is goed
voor 14 uit 16. Hertog Jan van Mans
gaat met dertig punten na zestien ont-
moetingen nog altijd aan de leiding.
Alleen Beauty Sauna Peize kan enigs-
zins volgen.   

Derde divisie driebanden poule 7

Hoge moyennes in speelronde zestien
Speelronde 15
NAS/Outlet DHZ Valkenswaard –
Boers & Rosenboom 2-6. Bij de bezoe-
kers verzamelde Tom Jacobs de 25 ca-
ramboles na 27 beurten. De Limburger
scoorde daarbij een serie van tien,
waar hij één maand eerder al een reeks
van elf had gemaakt. BC Tegelen 2 –
Vanmelis.nl 6-2. Noud van Haren
0.857, René Snijders 0.757 en Wim
van Tienen 0.656 kwamen goed voor
de dag. 

Speelronde 16
Vanmelis.nl – Voegersbedrijf W. Smet-
sers 2-6. In Bakel ging de meeste aan-
dacht uit naar Danny Alberts. Hij verza-
melde namens de winnaars de 25 ca-
ramboles al na 25 beurten. Na negen
pogingen had hij, met een serie van ze-

ven erbij, reeds vijftien keer gescoord.
Het was het op twee na kortste duel in
deze poule. De Bandstoters – NAS/
Outlet DHZ Valkenswaard 2-6. Martijn
Roefs gaf met 0.937 het goede voor-
beeld. VB/Gorissen Furniture – DAB
3-5. Thuisspeler Roger Schoens haalde
uit middels 0.937. Bonanza – BC Tege-
len 2 4-4. Marcel Spiertz 1.071 zette
Noud van Haren 0.714 opzij. René
Snijders produceerde een serie van ze-
ven bij zijn 0.735. BC Tegelen 3 – La
Plaza Hoensbroek 2 4-4. Nico Reiding
werd overklast door de 1.111 van Peter
van Houwelingen. Dat was het op twee
na hoogste gemiddelde in deze poule.
Na zestien speelronden heeft VB2/
Teleng Schilderwerken met 24 punten
een voorsprong van drie punten op
naaste concurrent De Bandstoters.    

Bandstoten 2e klasse 7-8 april
Gewestelijke finale NON Noord in Groningen
In sociëteit De Harmonie aan Kreupel-
straat 10 in Groningen wordt de ge-
westelijke finale NON Noord in de
tweede klasse bandstoten gehouden.
Met moyennes van 2.30 tot 3.50 gaan
de duels over 75 caramboles. 
Er wordt op vier tafels gespeeld en de
aanvang is zaterdag 7 april om 10.00
uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Jan Westerbeek Steenwijk BV 3.83
2. Klaas Bakker Phoenix 3.21
3. Gert Oosten Trianta 3.04
4. André van der Laan BC Delfzijl 2.95
5. Arend Bonnema Herbergh Fan N 2.81
6. Jan August Minke Padberg 2.80
7. Jurgen Toorneman DOS 2.67
8. Alex Binnema Herbergh Fan N 2.61 

BC Uden – BV '75 2-6. Spannend duel
tussen Luc de Coster en Wim van den

http://www.cafe-de-lin-den.nl
http://www.cafe-de-lin-den.nl
http://www.cafe-de-lin-den.nl


De Biljart Ballen, 22e jaargang, april 2018 pagina 10

®

KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
Beste biljartvrienden, 

Samenwerken dient op elk gebied het
credo te zijn voor alle biljart-gerelateer-
de organisaties. Onze jeugdcommissie
heeft een brief uit laten gaan naar alle
verenigingen en districten om talenten
aan te melden, echter lijkt het ons ook
wenselijk dat wij talenten die bij onze
collega-bonden biljarten hier ook bij be-
trekken. In mijn beleving kunnen deze
talenten, wel of geen lid van de KNBB,
onder bepaalde voorwaarden ook in-
stromen in onze opleidingspyramide.  In
ons perspectief is het raadzaam en no-
dig dat alle talenten op biljartgebied op
deze wijze samengebracht worden. Tij-
dens de talentendagen zijn wij gaarne
bereid hier meer informatie over te ver-
strekken. U kunt zich nu ook al richten
tot onze portefeuillehouder Piet Verschu-
re, e-mail pvknbb@zeelandnet.nl. 
Binnen de KNBB wordt momenteel hard
gewerkt om de samenwerking tussen de
secties te verbeteren. Zo zijn er in dit ka-
der gesprekken gaande tussen de sectie
Driebanden en de KNBB Vereniging
Carambole. Onder samenwerken ver-
staan wij ook “de samenwerking tussen
onze districten”. Een voorbeeld hiervan
is de samenwerking tussen de Brabant-
se districten. Voor de tweede keer orga-
niseren deze districten het Brabants
kampioenschap driebanden-klein voor

tweetallen voor alle biljarters, dus ook
hier kunnen niet-KNBB leden weer aan
meedoen. Het doet ons bijzonder
deugd dat wij kunnen melden dat er in-
middels 56 teams zijn die voor dit
mooie evenement hebben ingeschre-
ven. Eigenlijk een voorbeeld voor ande-
re districten en provincies om dit ook op
te pakken. Onze dank gaat dan uit
naar die districten die dit organiseren.
Voor meer informatie verwijs ik u naar
http://www.biljartprof.nl/competi-
ties.php  en via deze link https://knbb-
kempenland.nl/?page_id=197.
Zoals u wellicht weet zijn er voorstellen
tot ons gekomen om onze landsfinale
de decentraliseren en of te verplaatsen.
Op korte termijn zullen wij hierover een
brief uit laten gaan naar onze districten.
Het NK rolstoelbiljarten dat onlangs
werd gehouden bij biljartvereniging
“De Keizer” in Kerkrade was een groot
succes. Sportiviteit gekoppeld aan
saamhorigheid voerde hier de boven-
toon. 
De teamcompetities zijn praktisch alle-
maal gespeeld en bij deze wil ik de
teams die kampioen zijn geworden van
harte feliciteren en veel succes wensen
met de vervolgwedstrijden. 
Met vriendelijk biljartgroeten,
Jaap Labrujere
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole

Koepel
We kennen ze wel die momenten. Mo-
menten waarop je je afvraagt waartoe
iets dient, wat is het nut? Of, niet minder
belangrijk, waar zijn we mee bezig of
nog beter, waar ben ik mee bezig. Dan
hangt het nog even van de klemtoon af
waar je het accent op legt. Maar goed,
accent leggen of niet, het is vaak goed
te ijken, je af te vragen of je nog de
juiste koers vaart. Daar is op zich niets
verkeerds aan. 
Het woord koepel is vooral weer meer
gevallen toen duidelijk werd dat het
nieuwe Kabinet geld wil vrij maken voor
versterking van sportorganisaties, koe-
pels wel te verstaan. NOC-NSF is zo’n
koepel. Zij vertegenwoordigen dé sport
nationaal en internationaal. Zij schuiven
aan ‘in Den Haag’, Lausanne of andere
plaatsen op de wereld waar het over dé
sport gaat. Dat is goed, dat is ook no-
dig. Bovendien, de bestuurscultuur in
Nederland is een traditioneel sterke.
Goed we mopperen wat af in verkie-
zingstijd, maar er is genoeg vergelij-
kend onderzoek gedaan naar de kwa-
liteit van het Nederlandse bestuur. En
die is, met name internationaal vergele-
ken, van een hoge kwaliteit. Je kan wel
zeggen, die kan de vergelijking met on-
ze sportprestaties absoluut aan. De
Winterspelen hebben maar weer eens
aangetoond, waar een klein land groot
in kan zijn.
Koepel. Laten we maar dicht bij huis
blijven. DE KNBB is zo’n koepel. Is het
NOC-NSF de koepel voor alle sport-
bonden, de KNBB is dat voor alle sec-
ties. Of moet ik voor sommigen zeggen,
wil dat voor alle secties zijn? Het woord
koepel kent vele betekenissen of vervoe-
gingen. Een theekoepel, klinkt vooral
gezellig. Minder gezellig, misschien
zelfs wel wat dreigend klinkt geschuts-
koepel. Mijn gevoel zegt onmiddellijk,
daar moet je zover mogelijk van weg
blijven. Zelfs het gevoel daarheen te
gaan roept al iets van weerstand op. 
Nee, het organisatiebegrip koepel past
ons beter. Daarin staat de koepel voor
de belang van al haar leden. Daarin
vertegenwoordigt de koepel haar leden
naar overheden of andere belangen-
groepen. In de enigszins ‘vervuiling’
van onze taal ook wel stakeholders ge-
noemd. Als je de rol en betekenis van

een koepel ver-
der op je laat in-
werken kom je
bij woorden als
onderhandelen,
lobbyen en over-
leggen. Maar
meer nog dan
de betekenis die
je aan die woor-
den geeft gaat
het om de betekenis die wij daaraan als
actieve, spelende en niet spelende le-
den en bestuurders willen geven. Daar-
over zie ik, nu ik een tijdje meeloop nog
veel, te veel, verschil van opvatting. Dat
kan ons verlammen in het effectief zijn
naar onze omgeving, in onze slag-
kracht. Immers, vooral intern gericht zijn
levert geen enkele organisatie, en daar-
mee haar leden, toegevoegde waarde
op. 
Je kan het constateren, je kan je er bij
neer leggen. Dat noemen we ook wel
poldermodel. Grappig genoeg ook een
van de betekenissen die aan het begrip
koepel wordt toegedicht. Ik pleit niet
voor die betekenis van het poldermodel.
Dat neigt naar pappen en nat houden,
‘de kerk in het midden’ zoals wel wordt
gezegd. Met dat laatste is niets mis zou
ik zo zeggen, want dan staat er wel
wat. Maar ook die ‘kerk in het midden’
moet betekenisvol gevuld zijn en bete-
kenis geven.
Mijn pleidooi en tegelijk ook mijn op-
vatting is dat we de komende tijd echt
betekenis moeten gaan geven aan het
begrip koepel, wat de einduitkomst ook
is. Duidelijkheid en helderheid. Aller-
eerst voor en naar onszelf. Maar daar-
naast en vooral ook naar degenen die
onze prachtige sport mogelijk maken en
faciliteren. Overheden, zaalhouders,
sponsoren, media én, als je zorgt dat je
aantrekkelijk bent, ook naar nieuwe le-
den of leden organisaties die nu nog
hun geluk buiten het verband van de
KNBB organiseren en beleven. Duide-
lijkheid en helderheid en keuzes die
door onze omgeving worden begrepen
en gewaardeerd dragen bij aan het ver-
sterken van onze sport en vooral de
kansen om onze sport steeds beter op
de kaart te zetten. Dat is wat de leden
van ons mogen verwachten.

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Welk nieuws was er de afgelopen maand op de websites
knbb.nl, carambole.nl, driebanden.nl, poolbiljarten.nl en
snooker.nl? Een overzicht.
• Verslagen van het NK Bandstoten Groot Ereklasse en Eerste Klasse.
• Leuke terugblikken op het NK Bandstoten klein 1e klasse (gewonnen door Roland

Deelen), het NK Bandstoten 5e klasse (gewonnen door Toon van Boxem) en het
NK Kader 38/2 derde klasse (gewonnen door Marten Neuteboom).

• Een mooi foto-overzicht van het tweede NK Driebanden Klein voor Dames, ge-
wonnen door Gerrie Geelen.

• Een verslag van het kampioenschap van de Picardie in de Eredivisie Topteams.
• Een verslag van de geweldige titel/prachtige comeback van Niels Feijen op de

prestigieuze World Pool Masters.
• Alles over het WK Driebanden voor Teams, zowel het wereldrecord aantal beur-

ten van Jaspers & De Bruijn, alsook hun vroegtijdige uitschakeling.
• Nagenieten van het WK voor VG-teams in Egmond aan Zee. Wederom een groot

succes!
• De spannende strijd om play-off plaatsen in de Buffalo League.
• Wekelijkse verslagen van de Eredivisie Snooker.
• Hoe kan een biljartvereniging zich voorbereiden op de AVG? (Nieuwe, strengere

regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming. Zeer van belang voor KNBB en voor biljartverenigingen!) 

• Vooruitblik naar het NK Biljartvijfkamp & Masters Artistiek. Plus, instructievideo’s
van de vijf disciplines die op de NK Biljartvijfkamp worden gespeeld, door Sam
van Etten! (Video’s ook te zien via KNBB Facebook & KNBB YouTube)

Alle informatie is te vinden op: www.knbb.nl, www.carambole.nl, www.drieban-
den.nl, www.poolbiljarten.nl en www.snooker.nl

mailto:pvknbb@zeelandnet.nl
http://www.biljartprof.nl/competi-ties.php
http://www.biljartprof.nl/competi-ties.php
http://www.biljartprof.nl/competi-ties.php
https://knbb-kempenland.nl/?page_id=197
https://knbb-kempenland.nl/?page_id=197
https://knbb-kempenland.nl/?page_id=197
http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.drieban-den.nl
http://www.drieban-den.nl
http://www.drieban-den.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.nl
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Eerste divisie driebanden poule 2

Burgmans Biljarts in een zetel op 
weg naar terugkeer Buffalo League

Koploper Burgmans Biljarts gaat nog al-
tijd ongeslagen en met liefst zeven pun-
ten voorsprong de slotfase van de com-
petitie in. De titel is dan ook een kwestie
van tijd. Onderaan is het met drie teams
van zeven punten na zestien speelron-
den spannender.  

Speelronde 15
FDV Jacoby/Schuler Cues – Sportfoyer
De Hazelaar 8-0. In 't Tapperijke te
Hoeven haalde de thuisploeg flink uit.
Frans de Vos 1.481, Jeffrey van Nijnat-
ten 1.333, Bryan Vangenechten 1.000
en Rudi Hendrickx 0.972. La Plaza
Hoensbroek – ’t Hartje/Total Power Eu-
rope 6-2. Mathy Monnissen 1.296 bij
de thuisploeg en Ton Roovers 1.250 na-
mens de gasten waren de besten bij
hun teams. Team Hilvarenbeek – ’s
Lands Welvaren/AVH Autos/VSS Ma-
chinebouw 4-4. Bij het viertal uit Kwa-
dendamme twee uitblinkers, namelijk
Ronny Brants 1.750 en Francis Forton
1.600. De Distel – Burgmans Biljarts 4-
4. Opvallend dat de toekomstig kampi-
oen maar twee verliespunten leed en
beide keren was De Distel de tegen-
stander. Bert van Manen 1.129 zorgde
voor de 0-2 maar Adrie Demming
bracht de balans terug. Twee fraaie

winnaars na de pauze. Jan Arnouts
1.818 en Marco Janssen 1.538. Pearle
Opticiens – Hotel Stadt Lobberich/BCT
4-4. Richard de Bruin 1.296 en Piet
Rodts 1.129 hielden de winst in eigen
huis. Tom Löwe 1.111 en Rob Mans
0.851 vertrokken met zege op zak. 

Speelronde 16
Burgmans Biljarts – FDV Jacoby/Schuler
Cues 8-0. Met veertien caramboles in
de laatste acht beurten onderstreepte Jo-
han Roijers zijn prestatie. Tegen Bryan
Vangenechten werd het 35-20 na 24
pogingen en dat leverde gemiddelde
van 1.458 op. Marco Janssen en Bart
Ceulemans hadden hun handen vol
maar wonnen wel. Bert van Manen
moest klunen tegen Rudi Hendrickx.
Sportfoyer De Hazelaar – Pearle Opti-
ciens 3-5. Jens van Dam realiseerde na-
mens de Zeeuwen een moyenne van
1.666 na 40 uit 24. Teamgenoot Piet
Rodts scoorde een serie van dertien. W.
v.d. Sanden – De Distel 2-6. Adrie Dem-
ming 1.521, Therese Klompenhouwer
1.290 en Jan Arnouts 1.142 lieten er
geen gras over groeien. Charles Mekes
redde middels 1.093 de eer. ’s Lands
Welvaren/AVH Autos/VSS Machine-
bouw – La Plaza Hoensbroek 2-6. Be-
noit Ramaekers reikte namens de Lim-
burgers tot 1.093. Dirk Weeremans
1.052 redde de eer. 

Jens van Dam. Foto: Jan Rosmulder

Piet Rodts. Foto: Jan Rosmulder
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Spanning terug na zege van Man 
op Maat/'t Caves op Aardexpress 

Runner-up Man op Maat/’t Caves ont-
ving zondag 18 maart lijstaanvoerder
Aardexpress in Wintelre. Na een 0-2
achterstand stelde de achtervolger orde
op zaken. Daardoor is de spanning
weer volledig terug. Na zestien speel-
ronden heeft Aardexpress nog altijd de
leiding. Man op Maat/'t Caves en Post
Luchtkanalen volgen op twee punten en
er zijn nog zes duels voor de boeg.  

Speelronde 15
DKM Tools – BC Arnhem 5-3. Wiljan
van den Heuvel 1.250 en Jack Wijnen
1.142 gaven het goede voorbeeld.
BV Sprundel BoKo – Man op Maat/
't Caves 5-3. Raymond Ceulemans
deed het dankzij moyenne 1.250 ie-
dereen nog eens voor. Het ontbreken
van kopman Jef Philipoom in verband
met Duitse competitie deed zich weder-
om voelen. Land Transport – De Eek-
hoorn 2 4-4. Voor de gasten kwam
Roland Uijtdewillegen tot 1.142.
Aardexpress – Beekman HPL 8-0. Har-
rie van de Ven verzamelde de veertig
caramboles reeds na twintig pogingen:
2.000. Teamgenoot Rudy de Laet zette
1.296 op het scorebord. Post Luchtka-
nalen – Jan Brock Amusement 2-6. Klei-
ne verschillen in de winstpartijen van de
bezoekers. Constructor Staalbouw –
N-Surance/De Hoog 3-5. Hans de
Groot bleek dankzij 1.206 de beste
van iedereen. 

Speelronde 16
Joey de Kok had aan 1.074 niet ge-
noeg want Marc Celen behaalde
1.296. Bij de 40-40 (36) tussen Roland
Uijtdewillegen en Ronny Daniëls reali-
seerde de Belg een reeks van tien. BC
Arnhem – Constructor Staalbouw 2-6.
Martijn Egbers redde na 1.296 de eer.
Peter Vlaar 1.250 en Tom Beemsterboer
1.176 waren in vorm bij de bezoekers.
Rudy Gerritsen verloor ondanks serie
van tien. Jan Brock Amusement – BV

Sprundel BoKo 6-2. Murat Gökmen en
John Schollink wonnen met de hakken
over de sloot. Beekman HPL – DKM
Tools 6-2. Vierde man Mark Ashkar
haalde uit met 35 uit 28 ofwel 1.250.
Zijn kopman Frans van Schaik zette
1.290 op het scorebord. Man op
Maat/'t Caves – Aardexpress 6-2. In
deze topper te Wintelre bleek Leslie
Menheer ondanks 1.200 niet opgewas-
sen tegen het moyenne van 1.750 van
Rudy de Laet. Menheer had na acht
beurten tegen een 7-22 achterstand
aangekeken. Raymond Ceulemans leek
met 9-19 (15) een zware wedstrijd te-
gemoet te gaan tegen Harrie van de
Ven. De 80-jarige levende legende
knokte zich terug en na 27 pogingen
kwam hij via 32-32 op gelijke hoogte.
In de volgende drie beurten scoorde
Van de Ven drie keer maar Ceulemans
stond toen met 40-35 al aan de eind-
streep. Geen 0-4 maar 2-2 dus. Vuur-
werk ook bij het duel tussen de kop-
mannen Jef Philipoom en Ronny Linde-
mann gezien de 21-16 (8) tussenstand.
De Belg behield het initiatief en eindig-
de met een gemiddelde van 1.739 te-
gen de 1.391 van Lindemann. De win-
naar produceerde daarbij een serie van
tien. Wil Janssen tegen Marty Hermse
was van een ander niveau maar niet
minder spannend. Na 26-26 werd het
29-31 in het voordeel van de bezoeker.
Janssen scoorde echter zijn ontbreken-
de zes treffers in de laatste drie pogin-
gen. Hermse bleef op een totaal van 32
steken.      

Speelronde 18
Beekman HPL – Land Transport 4-4.
Liefst drie van de vier duels waren klaar
na 24 beurten. Frans van Schaik 1.666
bij de gastheren. Albert Kooistra en Hyl-
ke Bandstra namens de Friezen 1.458
waarbij Bandstra met reeks van tien ook
de dubbele cijfers behaalde. Kooistra
kwam tot negen.

Man op Maat/'t Caves en Aardexpress. Foto: Frans Janssen
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Hazelaar 5 en Thekes Herpen 4 
strijden om de koppositie

Thekes Herpen 6 – PC Kamp Scheeps-
en Constructiewerken 4-4. Bezoeker Jo-
han Ligtenberg zorgde met 20 caram-
boles na 34 beurten voor het kortste du-
el. Molenvliet 2 – Hazelaar 4 4-4. In
Waalwijk trof Mark Pijnenburg een ster-
ke Theo Hendriks: 13-20 (26) en goed
voor 0.769. De winnaar realiseerde
een serie van zeven. Een evenaring van
het seizoenrecord in deze klasse. Zijn
maatje Peter van Hassel won ook. Ha-
zelaar 5 - Jan Baars Interieurs 6-2. Jac-
ky Dekkers haalde het met het kleinst
mogelijke verschil tegen Jan Willem
Geerts getuige de 25-24 uitslag. Haze-
laar 4 – Thekes Herpen 6 4-4. Frank
van Rooij verzamelde de 25 treffers na
33 pogingen en dat betekende ge-
middelde van 0.757. Thekes Herpen 4
– Autobedrijf Lion van Loon 4-4. Richard
Geurden gaf met 20 uit 28 (0.714) het
goede voorbeeld. Met 20 punten na 14
speelronden is Thekes Herpen 4 runner-
up. Lijstaanvoerder Hazelaar 5 heeft 21
punten maar één wedstrijd meer ge-
speeld. Beide formaties treffen elkaar
op 16 april in Rosmalen.Theo Hendriks. Foto: Henry Thijssen    
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Jorissen 2000/5 blijft winnen
Speelronde 15
Pool and Billjards Delft – Capelle 69:
6-2. Ernst Phielix redde de eer voor de
gasten. De Maasstad – Buffalo/Jorissen
2000/6: 4-4. Henk Jorissen en Dennis
Lewis verzamelden de punten voor de
Haagse bezoekers. Biljartschool Hol-
land – Cafedepijp.nl: 3-5. Eerste man
Eric Elbertse  was de enige gastheer
met partijwinst. Ladies First – TOVV 5:
4-4. Graddie Berry en Joke Breur waren
succesvol bij de dames. Jorissen
2000/5 – Capelle7:  6-2. Nico de
Boer bezorgde de gasten in 32 beurten
de enige twee punten.

Speelronde 16
Buffalo/Jorissen 2000/6 – Biljartschool
Holland: 5-3. Henk Jorissen bleek met
0.781 en een serie van zeven de beste
speler. Slagerij Lander - Jorissen
2000/5: 0-8. Bradley Roeten had maar
31 pogingen nodig om tot 0.806 te ko-
men. Capelle 7 – Ladies First: 4-4. Roy
van Straalen en Marco van der Hout
verzamelden de punten voor de gasthe-
ren.

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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McCreery 3C Champion of Champions van 5 tot en met 11 augustus

608.000 Dollar prijzengeld in New York
In Long Island, op een uur rijden van New York, wordt dit jaar van 5 tot en
met 11 augustus een driebanden invitatie toernooi gehouden met de
grootste prijzenpot ooit. Twaalf topspelers treffen elkaar in het UMB invi-
tatietoernooi McCreery 3C Champion of Champions. Voor de winnaar ligt
er 150.000 dollar op de plank.
De beste zes spelers van de wereld en
zes wildcard spelers strijden om het
grootste prijzengeld ooit in het biljarten.
De geplaatste spelers, die elkaar in een
volle competitie en daarna in twee hal-
ve finales en een finale ontmoeten, zijn: 
Frédéric Caudron (België) Eddy Merckx
(België) Dick Jaspers (Nederland) Mar-
co Zanetti (Italië) Haeng-Jik Kim (Zuid
Korea) Torbjörn Blomdahl (Zweden). 
De zes wildcards zijn voor Raymond
Ceulemans (België), Dani Sánchez
(Spanje), Sung-Won Choi (Zuid-Korea),
Semih Sayginer (Turkije), Pedro Piedra-
buena (USA) en Hugo Patino (USA). 
De organisatie is in handen van de
UMB in samenwerking met Robert Mer-
cer (1946), de initiatiefnemer van dit
prachtige evenement. Er zijn geen ran-
kingpunten te verdienen voor de UMB
ranglijst.
De volledige competitie zet de twaalf
spelers tegenover elkaar in partijen
naar 40 punten op drie matchtafels. De
beste vier spelers van het klassement
spelen daarna de halve finales en de
finale naar 50 punten zonder gelijkma-
kende beurt.

Mr. Farouk Barki, UMB-president: “In de
laatste meeting in New York, hebben
we het toernooi definitief rondgemaakt.
Het is een UMB evenement, maar Mr.

Robert Mercer en Ira Lee hebben twee
jaar lang alle voorbereidingen gedaan.
Het wordt een promotie voor onze sport
waarin nieuwe camera's en een nieuw
productiesysteem wordt geïntroduceerd.
Er is gekozen voor de naam Champion
of Champions, omdat tien spelers één
of meer keren wereldkampioen zijn ge-
weest. Haeng-Jik Kim vier keer bij de ju-
nioren. De twee Amerikaanse spelers
zijn de laatste twee jaar kampioen van
de confederatie. Ik hoop, als voorzitter
van de UMB, dat het een groot succes
wordt en dat het toernooi ook in de ko-
mende jaren op de kalender komt.'' 

In het jaar dat de UMB (wereldbond bil-
jarten) grote plannen lanceerde, met be-
ter betaalde World Cups, nieuwe toer-
nooien, zoals de Continental Cup en
Masters toernooien voor topspelers, is
de McCreery 3C Champion of Cham-
pions het eerste grote evenement op de
kalender. Het toernooi in New York is
genoemd naar Wayman C. McCreery
(1851-1901), een gerespecteerd be-
lastingman uit Sint Louis, Missouri, USA,
die zelf aan vele sporten deed, maar
volgens de overlevering ook de uitvin-
der was van het driebanden, een halve
eeuw voordat het eerste officiële wereld-
kampioenschap driebanden werd ge-
speeld in Reims (1928). 

Tweede divisie driebanden poule 2

Koen Saver zet topprestatie neer

Koen Saver
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Tweede divisie driebanden poule 3

Carambole lijstaanvoerder en 
fraaie serie Jos Bongers
Na zestien speelronden heeft Caram-
bole uit Daarlerveen de koppositie met
24 punten. DPC/A1 en HCR Prinsen 2
volgen op de voet. Thekes Herpen/Park
Tivoli deed een stapje terug en staat nu
met drie punten achterstand op de vier-
de positie. 

Speelronde 11
DPC/A1 - Thekes Herpen/Park Tivoli
6-2. Jordy de Kruijf 0.909, Michel van
Silfhout 0.897 en René Gerrits 0.882
wonnen voor de thuisploeg. Uitblinker
was echter Jos Bongers die de 35 ca-
ramboles in maar twintig beurten bij el-
kaar tikte. Zijn serie van 15 betekende
een seizoenrecord voor deze poule.
Maarten Janssen realiseerde voor
Eddies-hr.nl in poule 4 een reeks van
16, een record voor de gehele tweede
divisie. 

Speelronde 15
Albert Heijn Van Rijn – De Veemarkt 2
4-4. Robert van der Griend zette ge-
middelde van 1.166 op het scorebord.
BC Arnhem Innstijll – Carambole 6-2.
Rob de la Motte produceerde een reeks
van twaalf. Jan Vos redde de eer. Sie-
mens – Thekes Herpen/Park Tivoli 4-4.
Op eigen terrein zorgde Eddie Siemens
(1.093) voor het kortste duel. 

Speelronde 16
Thekes Herpen/Park Tivoli – De Drie-
hoek/Thebo Speelautomaten 2-6.
Micha van Bochem (1.029) was de eni-
ge die de punten in Herpen hield. Ca-
rambole – Albert Heijn Van Rijn 6-2. In
't Vossenhol te Daarlerveen streden Ste-

fan Lenting en Gijs van Rijn op hoog ni-
veau: 35-29 na 27 pogingen beteken-
de respectievelijk 1.296 en 1.074.
Robert van der Griend reikte eveneens
tot 1.296. De Veemarkt 2 – HCR Prin-
sen 2 4-4. Kopman Thomas Wildförster
gaf met 1.206 het goede voorbeeld. Bij
de bezoekers was Raymond Teunissen
na 34 pogingen bij zijn totaal van 30.
Drukkerij 3in1 – Siemens 4-4. Eveneens
34 beurten waren er voor Eddie Sie-
mens (1.029) en Jos Verheijen (0.882).
Ribas – DBG 't Ottertje 5-3. Ben Derks
toonde zich met 1.129 een prima kop-
man.

Jos Bongers: serie van 15. 
Foto: Jan Rosmulder  

Tweede divisie driebanden poule 4

Serie van zestien voor 
Maarten Janssen van Eddies-hr.nl

Na zestien speelronden gaan BC Goir-
le en De Molen met 23 punten aan de
leiding. Eddies-hr.nl volgt op twee pun-
ten maar had op vrijdag 16 maart met
Maarten Janssen een opvallende kop-
man.      

Speelronde 15
aMate Communications – BC Goirle 2-
6. Bij de gasten verzamelde Luc Roy-

berghs de dertig caramboles al na vijf-
tien beurten en dus een moyenne van
2.000. Dat leverde de kortste partij van
de gehele tweede divisie en het beste
partijmoyenne van poule vier op. De
Molen 2 – Eddies-hr.nl 6-2. Met 30 uit
31 realiseerde Patrick Adams het kort-
ste duel. BV Setpoint – DKM Tools 2 4-4.
Voor de gasten produceerde Tim Gorre-
beeck een reeks van tien. 

Speelronde 16
Eddies-hr.nl – Schildersbedrijf v.d. Brug-
gen 4-4. Alle ogen waren vrijdag 16
maart gericht op de prestatie van Maar-
ten Janssen. In zijn partij tegen Ton Ro-
vers stond de Belg na tien beurten op
negen treffers. Rovers miste vervolgens
en Janssen produceerde toen een serie
van liefst 16 caramboles. Dit betekende
de hoogste reeks van de gehele tweede
divisie al kwam Jos Bongers op 14
maart tot een serie van 15 in poule drie.
Uiteindelijk sloot Janssen af met 35 uit
29 ofwel een gemiddelde van 1.206.
René Peters versloeg Eric Aerts. Edwin
van Woerkum kwam met 26-30 iets te-
kort. Ad Burgmans moest in de nastoot
vier keer scoren voor remise maar haak-
te af na drie treffers. Vervat Vastgoed –
De Molen 2 8-0. In Golf & Recreatie-
park 't Caves te Wintelre bleek Johan
Zwiers goed voor 1.029. Piet Blankers
zette 1.000 in de boeken.

Maarten Janssen. Foto: Jan Rosmulder 

Speelweek 15
De Distel Biljarts 2 – Sprundel 3: 3-5.
Alleen John Brouwers kon voor de
gastheren een partij winnen. Pearle
Opticiens 2 – ’t Steegje: 4-4. Dion Berg-
mans en Cor de Jonge wonnen voor
Pearle Opticiens. 

Speelronde 16
’t Tapperijke – Stolting Advocatuur/
De Laan: 8-0. ’t Steegje – De Distel
Biljarts 2: 6-2. Ad Terloo haalde de
nul weg voor de bezoekers. Teletronika
– Pearle Opticiens 2: 6-2. Met een ge-
middelde van 1.166 onderscheidde
Dion Bergmans zich. Treva – Polka
Print: 4-4. Koen Saver bleek in 21 beur-
ten met 1.666 de ster van de avond.
Jean-Paul de Kraker speelde 1.346.
Polka Print heeft nog twee punten goed
te maken op koploper Treva.

Derde divisie driebanden poule 3

Peter Willems wint in 24 beurten
Speelweek 15
Bottles/Dockside – De Distel Biljarts 3:
4-4. Luc Wulfranck en Theo Platjouw be-
haalden thuiswinst. ’s Lands Welvaren
2/AVH/VSS – De Distel Biljarts 4/
TMG Biljartpromotie Team: 8-0. Tom
Persyn en Vic Herreweghe speelden in
27 beurten naar winst, terwijl Rudy Per-
syn in 34 omlopen aan de meet was.
’t Tapperijke 2 – Veilingzicht: 2-6. Frank
de Graaf redde de eer voor de Hoe-
vense gastheren. De Stene Brug –
Sprundel 4: 4-4. Peter Willems blonk in
24 beurten uit met 1.041. De Distel
Biljarts 7 – ’s Lands Welvaren/AVH/
VSS: 2-6. Voor de thuisclub kon Jan

Versprille zijn partij winnen. 

Speelweek 16
De Distel Biljarts 4/TMG Biljartpromotie
Team – The Friends/Ad’s Catering: 2-6.
Rudi Verhelst kon de Roosendaalse
thuisformatie van de gevreesde nul af-
houden. Veilingzicht – ’s Lands Welva-
ren/AVH/VSS: 0-8. Bezoeker Tom
Persyn had maar 30 pogingen nodig
om te winnen. Marcel Hopmans en Vic
Herreweghe waren in 31 beurten uit.
Sprundel 4 – Bottles/Dockside: 6-2.
Bart Rossel redde de eer voor de
gasten. De Distel Biljarts 3 – De Distel
Biljarts 7: 6-2.

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten teams sportrust
Speelronde 15

Sportrust – BVM Apollo: 6-2. Rien
Roelofs kon de eer voor de gasten red-
den. Vriendenkring/Café Tapuit – Sport-
rust 2: 4-4. Bij de bezoekers wonnen
Ron van Leeuwen en Gerard Vooijs hun
partij.

Speelronde 16

Sportrust 2 – Push And Win: 2-6. Ron
van Leeuwen kon voor de thuisclub win-
nen. Het Koetshuis 3 – Sportrust: 4-4.
Voor Sportrust behaalden Ramon Ro-
zenhart en Joop Hofland de punten.

http://www.billiardsphoto.com
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Biljartvijfkamp Ereklasse / 
Masters Biljart Artistiek 2018

Beste biljartliefhebber,

De voormalige Grand Dutch / Masters
Biljart Artistiek is in een nieuwe jas
gestoken en heet nu “Biljartvijfkamp
Ereklasse / Masters Biljart Artistiek”!
Een nieuwe naam in een voor ons nieu-
we omgeving. Ik wil beginnen om de
stichting BEN namens de KNBB te be-
danken voor hun bereidheid om dit
topevenement te organiseren. Ook een
woord van dank richting de sponsoren
en vrijwilligers die dit evenement moge-
lijk maken, want zonder deze inbreng
zou de organisatie niet mogelijk zijn. 

De Masters Driebanden heeft aange-
toond dat wij ons in een toplocatie be-
vinden in een biljartvriendelijke omge-
ving. Het is tevens mogelijk om dit eve-
nement te volgen via Kozoom.
Ik hoop daarom oprecht dat vooral de-
ze editie biljartend Nederland weer iets
dichter bij elkaar brengt. Zelf ervaar ik
dit  topevenement (bij uitstek)altijd als
zeer bindend. Een biljartspektakel zoals
in deze uitvoering verveelt nooit omdat
je alle disciplines tegelijk kan volgen.
Het is daarom voor de biljartliefhebber
genieten. Het spelen om een nationale
titel heeft toch iets heel speciaals, dus
zeg ik met nadruk: “geniet er ook van”!
Verder hoop ik dat dit  kampioenschap
tevens aanslaat bij onze doelgroepen
zoals jeugd, collega-bonden, vrouwen
en dagbiljarters en zo een bijdrage le-
vert aan ons beleid want wij willen een
biljartbond zijn waar een ieder zich
thuis voelt. 
Ik reken op spannende wedstrijden en
mooi biljartspel met de hoop dat de
spanning erin blijft tot het laatste mo-
ment en dat zo de beste allround speler
van Nederland kampioen wordt van de-
ze biljartvijfkamp en de beste Artistiek
speler dit wordt bij de Masters.
Rest mij nog om alle spelers te feliciteren
met hun plaatsing en een fijne biljart-
week toe te wensen.   
Met vriendelijke groet,  
Jaap Labrujere
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole

Woensdag Biljart 1 P Partij Biljart 2 P Partij Biljart 3 P Partij Biljart 4 P Partij

09:30 uur Libre A 1 - 4 47/2 B 2 - 3 3-bnd A 2 - 3 Band B 1 - 4
11:30 uur * A 1 - 4 * B 2 - 3 * A 2 - 3 * B 1 - 4
14:00 uur * A 1 - 4 * B 2 - 3 * A 2 - 3 * B 1 - 4
16:00 uur * A 1 - 4 * B 2 - 3 * A 2 - 3 * B 1 - 4
19:30 uur * A 1 - 4 * B 2 - 3 * A 2 - 3 * B 1 - 4
21:30 uur * B WT 2-4 * A VT 1-3 * B VT 2-4 * A WT 1-3

Donderdag Biljart 1 P Partij Biljart 2 P Partij Biljart 3 P Partij Biljart 4 P Partij

09:30 uur * B WT 2-4 * A VT 1-3 * B VT 2-4 * A WT 1-3
11:30 uur * B WT 2-4 * A VT 1-3 * B VT 2-4 * A WT 1-3
14:00 uur * B WT 2-4 * A VT 1-3 * B VT 2-4 * A WT 1-3
16:00 uur * B WT 2-4 * A VT 1-3 * B VT 2-4 * A WT 1-3
19:30 uur ** A VT1-WT3 * B VT2-WT4 * B WT1-VT3 * A WT2-VT4

Vrijdag Biljart 1 P Partij Biljart 2 P Partij Biljart 3 P Partij Biljart 4 P Partij

09:30 uur ** A VT1-WT3 * B VT2-WT4 * B WT1-VT3 * A WT2-VT4
11:30 uur ** A VT1-WT3 * B VT2-WT4 * B WT1-VT3 * A WT2-VT4
14:00 uur ** A VT1-WT3 * B VT2-WT4 * B WT1-VT3 * A WT2-VT4
16:00 uur ** A VT1-WT3 * B VT2-WT4 * B WT1-VT3 * A WT2-VT4
19:30 uur Halve Finales (nader te bepalen)
21:30 uur

Zaterdag Biljart 1 P Partij Biljart 2 P Partij Biljart 3 P Partij Biljart 4 P Partij

09:30 uur Halve Finales 
(nader te bepalen)

11:30 uur
14:00 uur
16:00 uur Finales (nader te bepalen)
19:30 uur
21:30 uur Absolute finale id 

deze ronde vrij

Zondag Biljart 1 P Partij Biljart 2 P Partij Biljart 3 P Partij Biljart 4 P Partij

09:30 uur
11:30 uur
13:30 uur Alleen de laatste partij, 

de absolute finale
15:00 uur Aansluitend Finale 

Masters Biljart Artistiek
17:00 uur Prijsuitreiking Vijfkamp en 

Masters Biljart Artistiek

De uitdagingen stapelen zich op

De organisatie van het NK Biljartvijf-
kamp en het NK Biljart Artistiek zijn
voor ons weer twee nieuwe uitdagin-
gen. Na in samenwerking met de sectie
driebanden van de KNBB vijf maal de
Masters driebanden en de nationale
bekerfinale te hebben georganiseerd, is

dit voor ons weer een nieuwe taakstel-
ling. Wij zijn dan ook zeer vereerd, dat
de KNBB Vereniging Carambole ons
het vertrouwen heeft gegeven voor de
organisatie van deze twee topevene-
menten. Als Biljart Evenementen Neder-
land zien wij het als onze taak om de
biljartsport een nieuwe impuls te geven.
Wij vinden het belangrijk om naast het
sportieve aspect meer beleving in de
evenementen te brengen. Het is daarom
van groot belang om eigentijds en toe-
komstgericht te denken, maar vooral te
doen. Willen we onze mooie sport voor
de toekomst waarborgen, dan zullen
we hier en daar flink wat stof moeten
wegblazen. Daarbij zijn wij ons er ter
dege van bewust, dat dit hier en daar
ook stof zal doen opwaaien. Diverse
heilige huisjes dienen gekraakt te wor-
den om een compleet nieuw resort te la-
ten verrijzen. Natuurlijk doen wij ons
best, om alle verschillende meningen
daarbij te respecteren. Met de organi-
satie van deze toonaangevende KVC
toernooien willen wij een eerste aanzet
geven om na het driebanden ook het
kader, libre en bandstoten een frissere
en vlottere uitstraling te geven. Hiermee
hopen we de afstand met het brede pu-
bliek te verkleinen en op die manier
meer aandacht voor de biljartsport te
krijgen. Het is belangrijk om daarbij
ook de aandacht van de media te trek-
ken. Iedere biljartliefhebber weet, dat
dit niet altijd even gemakkelijk is. En
ja,…..weer een nieuwe uitdaging.
Wij wensen iedereen tijdens deze da-
gen veel sportief genot en een prettig
verblijf in D’n Durpsherd.

Biljart Evenementen Nederland

Ad SmoutHarry Matthijssen

Arbiters 
NK Biljart 
Vijfkamp
Henry Thijssen Heesch
Ad van den Brand Etten-Leur
Gerard Oele Sirjansland
René Peters Venlo
Jac van de Ven 's-Gravenmoer
Sjaak Bleeker Heerhugowaard
Peter Huvenaars Zeeland
Ad Broekman Raalte

Beoordelaar
A. Groeneveld (Anja) Vrouwenpolder

Speelschema

Alle wedstrijden live te volgen 
op Kozoom
Vanaf woensdagochtend 28 maart om half tien tot en met de finale op
zondag 1 april zijn alle wedstrijden van het NK Biljartvijfkamp live te volgen via
www.kozoom.com

http://www.kozoom.com


2 x Nederlands kampioen Toekomstklasse 1986 en 1987
Nederlands kampioen libre groot 1e klasse in 2005
Nederlands kampioen libre ereklasse in 2010

Simonis Biljartlakens Ereklasse

Geboren op 28 september 1970 te Den Helder
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Getrouwd met Melinda
Gateplanner Schiphol



Burgmans Biljarts
Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,

hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl
www.debiljartballen.nl     www.debiljartballen.be

Partijlengten NK Biljartvijfkamp
Libre 300 caramboles
Ankerkader 47/2 200 caramboles 
Ankerkader 71/2 150 caramboles
Bandstoten 100 caramboles
Driebanden 30 caramboles 
Maximaal 50 beurten + tijdklok 40 seconden
Spelers worden in rangorde geplaatst
van 1 tot en met 8 op basis van het
aantal behaalde kwalificatiepunten.
Eindstanden in de poules worden be-
paald op basis van achtereenvolgens:
Wedstrijdpunten – partijpunten – “ge-
wogen gemiddelde”.
Het gewogen gemiddelde wordt be-
paald door bij alle spelsoorten een ver-
menigvuldigingsfactor op het gespeel-
de moyenne  toe te passen. De vijf ver-
kregen uitkomsten worden gedeeld
door 5. Deze uitkomst is het gewogen
gemiddelde.
Vermenigvuldigingsfactoren zijn:
Libre 1,00 – 47/2 2,25 – 71/2 3,60
– Band 12,86 – Driebanden 90,00
De nummers 1 en 2 van elke poule
spelen kruisfinales om de medaille-
plaatsen en de nummers 3 en 4 van el-
ke poule spelen kruisfinales om de
plaatsen 5 t/m 8 (idem). 
De eerste partijen / spelsoorten staan

vast (zie schema). Daarna wordt per
ronde door de wedstrijdleider beslist
welke spelsoort wordt gespeeld.
In de tweede ronde spelen de win-
naars van ronde 1 tegen elkaar. 
De opening van het toernooi zal waar-
schijnlijk plaatsvinden op 28 maart om
19:00 uur.

BILJARTKEU.com

Erelijst NK Biljartvijfkamp
Het Nederlands kampioenschap Biljartvijfkamp is een tweejaarlijks carambole-
biljarttoernooi dat onder supervisie van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond
wordt georganiseerd. Het NK Biljartvijfkamp bestaat tegenwoordig uit partijen in de
spelsoorten libre, ankerkader 47/2, ankerkader 71/2, bandstoten en driebanden.
Van 1986 tot en met 1994 bestond de meerkamp gedurende zes edities uit slechts
drie spelsoorten. Door de jaren heen heeft het evenement verschillende namen ge-
dragen. Sinds dit jaar wordt het officieel het NK Biljartvijfkamp genoemd.
Om uiteenlopende redenen is het kampioenschap niet ieder jaar gespeeld. 
Jaar Plaats Kampioen
1943 Amsterdam Jan Sweering 
1944 Rotterdam Jan Sweering 
1969 Eindhoven Tiny Wijnen 
1970 Stein Hans Vultink 
1978 Enschede Christ van der Smissen 
1979 Amersfoort Christ van der Smissen 
1981 Steenbergen Christ van der Smissen 
1982 Hulst Jos Bongers 
1983 Biddinghuizen Piet Vet 
1984 Harlingen Hans Vultink 
1985 Leeuwarden Jos Bongers 
1986 Gorssel Jan Arnouts 
1987 Sint Annaparochie Dick Jaspers 
1991 Wijchen Jean-Paul de Bruijn 
1992 Gorssel Henri Tilleman jr. 
1993 Hengelo (O) Wim Maarsman 
1994 Borne Henri Tilleman jr. 
2008 Haarlo Jean-Paul de Bruijn 
2009 Haarlo Henri Tilleman jr. 
2010 Haarlo Henri Tilleman jr. 
2011 Haarlo Jean-Paul de Bruijn 
2012 Haarlo Dave Christiani 
2014 Haarlo Dave Christiani 
2016 Haarlo Sam van Etten 

http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.be




Nederlands kampioen kader 38/2 2e klasse
Nederlands kampioen driebanden klein extra klasse

Nederlands kampioen Artistiek 1e klasse in 2010

3e Nederlands kampioen Artistiek 1e klasse in 2010



Arbiters NK Biljart Artistiek
Ewald Holzhaus Amsterdam
Hans Mager Vriezenveen

Jos Molenaar Almelo
Mario Immink Groenlo

Speelschema Masters Biljart Artistiek
30 maart tot en met 1 april 2018 te Berlicum

Poule A Poule B
1. Sander Jonen 1. René Dericks
2. Erik Vijverberg 2. Jop de Jong
3. Mark Janssen 3. Benny Smits
4. Patrick de Haan 4. Robert van Veenendaal

Wedstrijdschema
biljart 1 / 2 * biljart 1 / 2 *

vrijdag 30 maart, 17.30 uur (1e ronde)
partij 1 (A): A1 – A4 partij 2 (A): A2 – A3
vrijdag 30 maart, 20.00 uur (1e ronde)
partij 3 (B): B1 – B4 partij 4 (B): B2 – B3

zaterdag 31 maart, 10.30 uur (2e ronde)
partij 5 (A): winn. partij 1 – winn. partij 2 partij 6 (A): verl. partij 1 – verl. partij 2
zaterdag 31 maart, 13.30 uur (2e ronde)
partij 7 (B): winn. partij 3 – winn. partij 4 partij 8 (B): verl. partij 3 – verl. partij 4
zaterdag 31 maart, 16.30 uur (poule A, 3e ronde)
partij 9 (A): verl. partij 1 – winn. partij 2 partij 10 (A): winn. partij 1 – verl. partij 2
zaterdag 31 maart, 19.30 uur (poule B, 3e ronde)
partij 11 (B): verl. partij 3 – winn. partij 4 partij 12 (B): winn. partij 3 – verl. partij 4

zondag 1 april, 10.00 uur (biljart onder voorbehoud)
partij 13: wedstrijd om 5e en 6e plaats: #3 poule A – #3 poule B [best of 3]
en
zondag 1 april, 10.00 uur (biljart onder voorbehoud)
partij 14: wedstrijd om 7e en 8e plaats: #4 poule A – #4 poule B [best of 3]

zondag 1 april, 11.30 uur (halve finales; biljarts onder voorbehoud)
partij 15: #1 poule A  –  #2 poule B partij 16: #1 poule B  –  #2 poule A

zondag 1 april, 14.30 uur (finale; biljart in Arena)
partij 17: winnaar partij 15 – winnaar partij 16

* Bij aanvang van het toernooi wordt geloot op welk biljart de betreffende wedstrij-
den worden gespeeld.

Alle partijen best of 5, behalve de plaatsingsduels om 7/8, 5/6. Die worden ge-
speeld volgens best of 3.
Om de derde plaats wordt niet gespeeld. Er zullen 2 “bronzen” winnaars zijn.
De eindstanden in de poules worden bepaald door: grootste aantal gewonnen par-
tijen - hoogste setsaldo - grootste aantal gewonnen sets - puntenpercentage.
Nummers 4 spelen om 7 en 8; nrs 3 om 5 en 6 (best of 3)
Dan volgen de kruisfinales (best of 5). De verliezers worden beiden nr. 3
Tenslotte de finale (best of 5) in de Arena (indien technisch mogelijk!!!)

Alle wedstrijden live te volgen 
op Kozoom
Vanaf vrijdagmiddag 30 maart om 17.30 uur tot en met de finale op zondag
1 april zijn alle wedstrijden van het NK Masters Biljart Artistiek live te volgen via
www.kozoom.com

Hoe de deelnemers zich plaatsten
Voorafgaand aan deze Masters Biljart Artistiek zijn, verdeeld over Nederland, drie
Grand Prix toernooien gehouden. Aan de hand van de resultaten is een eindranking
opgesteld. De spelers 1 tot en met 8 hebben zich geplaatst voor de finale in
Berlicum.

Eindstand 1e Grand Prix 
in Rosmalen
Naam Pnt   %
1. Sander Jonen 44 64,23
2. Mark Janssen 34 56,30
3. René Dericks 26 64,00
4. Erik Vijverberg 20 62,17
5. Jop de Jong 16 55,57
6. Benny Smits 14 49,08
7. Patrick de Haan 12 49,60
8. Robert van Veenendaal 10 52,79
9. René Kuijstermans 8 42,09

10. Eric van Hoorn 6 32,03
11. John de Bruijn 4 32,60
12. Wilfrie Vermeer 2 28,17

Toernooigemiddelde: 0,5018

Eindstand 2e Grand Prix 
in Den Haag
Naam Pnt   %
1. Sander Jonen 44 68,71
2. Jop de Jong 34 64,15
3. René Dericks 26 62,39

4. Patrick de Haan 20 48,17
5. Erik Vijverberg 16 61,77
6. Mark Janssen 14 58,04
7. Robert van Veenendaal 12 50,64
8. Benny Smits 10 49,06
9. John de Bruijn * 8 48,73

10. René Kuijstermans 6 35,95
11. Wilfrie Vermeer 4 34,05
12. Eric van Hoorn 2 34,12

* nieuw PR
Toernooigemiddelde: 0,5301

Eindstand 3e Grand Prix 
in Doetinchem
Naam Pnt   %
1. Jop de Jong 44 62,27
2. René Dericks 34 63,91
3. Sander Jonen 26 66,21
4. Erik Vijverberg 20 58,61
5. Benny Smits 16 58,88
6. Robert van Veenendaal 14 50,33
7. Mark Janssen 12 55,00
8. Patrick de Haan 10 50,37
9. René Kuijstermans 8 47,53

10. Eric van Hoorn 6 42,42
11. Wilfrie Vermeer 4 47,68
12. John de Bruijn 2 43,94

Toernooigemiddelde: 0,5488

Eindranking na 
drie Grand Prix
Naam                                   Pnt     %
1. Sander Jonen               114 66,42
2. Jop de Jong 94 61,24
3. René Dericks 86 63,45
4. Mark Janssen 60 56,46
5. Erik Vijverberg 56 60,73
6. Patrick de Haan 42 49,29
7. Benny Smits 40 52,41
8. Robert van Veenendaal 36 51,28
9. René Kuijstermans 22 41,88

10. John de Bruijn 14 41,49
11. Eric van Hoorn 14 36,16
12. Wilfrie Vermeer 10 36,20

Erelijst NK Artistiek
Het Nederlands kampioenschap biljar-
ten in de spelsoort biljart artistiek wordt
jaarlijks georganiseerd door de KNBB
onder eindverantwoordelijkheid van de
KNBB vereniging Carambole. Tot en
met seizoen 2004-2005 werd gespeeld
met ivoren ballen. Het seizoen daar-
voor (2003-2004) werd het eerste kam-

pioenschap met kunststofballen ge-
speeld. In beide seizoenen werden der-
halve twee kampioenschappen per sei-
zoen afgewerkt om spelers te laten wen-
nen aan de overgang van ivoor naar
kunststof. Dit kampioenschap werd voor
het eerst verspeeld in seizoen 1954-
1955. Het duurde daarna 24 seizoe-

nen voor het tweede kampioenschap
werd gespeeld in seizoen 1978-1979.
Sindsdien is er zonder onderbreking elk
seizoen een kampioen gekroond. Re-
cord titelhouder is Ruud de Vos met 12
titels.

Gespeeld met ivoren ballen
Seizoen Plaats Kampioen
1954-1955 Amsterdam Piet Kruijthof
1978-1979 Ammerzoden Cees van Oosterhout
1979-1980 Waalwijk Cees van Oosterhout
1980-1981 Dedemsvaart Cees van Oosterhout
1981-1982 Haarlem Jean Bessems
1982-1983 Wijchen Jean Bessems
1983-1984 Glanerbrug Jean Bessems
1984-1985 Valkenburg (L) Jean Bessems
1985-1986 Doetinchem Jean Bessems
1986-1987 Halsteren Jean Bessems
1987-1988 Leeuwarden Jean Bessems
1988-1989 Grubbenvorst Jan Brunnekreef
1989-1990 Oss Jean Bessems
1990-1991 Gorssel Rob Scholtes
1991-1992 Voorschoten Jan Brunnekreef
1992-1993 Voorschoten Jan Brunnekreef
1993-1994 Voorschoten Rob Scholtes
1994-1995 Nieuwleusen Ruud de Vos
1995-1996 Hoensbroek Johan Luising
1996-1997 Grubbenvorst Ruud de Vos
1997-1998 Assen Ruud de Vos
1998-1999 Rilland-Bath Ruud de Vos
1999-2000 Hattem Sander Jonen
2000-2001 Berkel-Enschot Ruud de Vos
2001-2002 Warmenhuizen Ruud de Vos
2002-2003 Amsterdam Ruud de Vos
2003-2004 Amsterdam Ruud de Vos
2004-2005 Amsterdam Ruud de Vos

Gespeeld met kunststof ballen
Seizoen Plaats Kampioen
2003-2004 Nijmegen Ruud de Vos
2004-2005 Venlo Sander Jonen
2005-2006 St. Willebrord Sander Jonen
2006-2007 Grubbenvorst Ruud de Vos
2007-2008 Nijverdal Rob Scholtes
2008-2009 Aalten Martin van Rhee
2009-2010 Welberg Erik Vijverberg
2010-2011 Groenlo Martin van Rhee
2011-2012 Haarlo Sander Jonen
2012-2013 Rosmalen Sander Jonen
2013-2014 Haarlo Erik Vijverberg
2014-2015 Mariënberg Martin van Rhee
2015-2016 Haarlo Jop de Jong
2016-2017 Oosterhout René Dericks

BILJARTKEU.com

www.debiljartballen.nl
www.debiljartballen.be

http://www.kozoom.com
http://www.debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.be


Eureka Biljar abriek
biljartleverancier van de

NK Biljartvij amp
en

Masters Biljart Ar s ek

Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl
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l 2 nieuwe service cq verkooppunten
l Groningen elke laatste vrijdag v/d maand
l Steenwijk elke eerste vrijdag v/d maand
l Reparaties en onderhoud direkt ter plaatse
l Ruime keuze in sportprijzen op biljartgebied
l 50 biljarts op voorraad w.o. Gabriels etc.
l 200 keus op voorraad w.o Longoni, Adam
l De Biljartspecialist van Noord en

Oost Nederland

Biljartcentrum Groningen Biljartvereniging Steenwijk
Protonstraat 6a Groningen Parade 6 Steenwijk
Laatste vrijdag v/d maand Eerste vrijdag v/d maand
van 16.00 - 20.00 uur van 16.00 - 20.00 uur

Biljarts
Sportprijzen

Telefoon 0591 38 18 19

Kerklaan 41
7848 AC Schoonoord
(0591) 381819
www.123biljarts.nl

1-2-3 Biljarts opent nieuwe service en
verkooppunten in Groningen en Steenwijk

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

café - darts - biljart

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

Voor alle feesten en partijen

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

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

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

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

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

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)

Kapelstraat 7a • 5851 AS  A erden Lb 
0657 909.195

“Clubhuis van ABC ’t Töpke”

petersmits
bestratingen

Tel. 06 - 235 541 73
www.petersmitsbestratingen.nl

smitsbestratingen@hotmail.com

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

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

www.facebook.com/biejtonenmarij

Bandstoten 2e klasse district Kempenland

Jan de Laat op moyenne kampioen 
in D’n Babbel te Wintelre

Bij de districtsfinale Kempenland in de
tweede klasse bandstoten klein waren
er drie hoofdrolspelers. In café D’n Bab-
bel te Wintelre was de stand na vier
speelronden als volgt. Koploper Wil de
Wit had samen met Henk Rosmulder ze-
ven punten en Jan de Laat lag met zes

punten op de loer. Rosmulder speelde
vervolgens gelijk tegen De Laat, terwijl
De Wit won. In de voorlaatste sessie
versloeg Jan de Laat koploper Wil de
Wit met 75-64 (17) en Henk Rosmulder
nam de eerste plaats over na 75-21
(23) winst op Joep Caers. Met ronde ze-

ven voor de boeg was Henk Rosmulder
de lijstaanvoerder met tien punten. Wil
de Wit en Jan de Laat volgden met ne-
gen punten maar allebei een iets beter
moyenne. De Laat zette daarna met een
moyenne van 3.00 Caers opzij. De Wit
versloeg Rosmulder na een langere par-
tij en de consequentie bleek te zijn dat
Jan de Laat met elf punten en het beste
gemiddelde van iedereen (2.91) de
kampioen was. Wil de Wit als runner-
up eveneens naar het gewest, van 6-8
april bij zijn thuisbasis De Molen in Reu-
sel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan de Laat Bellevue 11 2.91 18
2. Wil de Wit De Molen 11 2.85 19
3. Henk Rosmulder BV Mierlo 10 2.69 24
4. Ad Vermeer De Molen 8 2.44 13
5. Jan van den Biggelaar 't Vrijthof Libre 5 2.33 14
6. Joep Caers Dubac 5 2.15 13
7. René van Hak 't Vrijthof Libre 5 2.00 13
8. Harrie Klessens D’n Babbel 1 2.21 12

Foto: Ad van Mol  

http://www.123biljarts.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.de
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
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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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België Redactie:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

”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

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Drie thuisspelers zien titel 
over de taalgrens trekken

zelfs geen enkel
matchpunt binnen
halen. Gino Nuyt-
tens won van Leyn
42-32, maar had
daar wel het recor-
daantal van 70 beur-
ten voor nodig. Het
leverde hem de eni-
ge winst op en de
derde plaats. Dirk
Wittevrongel, pakte
zijn collega’s in,
maar beet de tanden
stuk op de sterke
Paul-André Vande-
maele van RT Moes-
kroen, die de titel
won, mét promotie.

Geen enkele van de drie thuisspelers
behaalde het gemiddelde. 
Bart Van Reeth   

De DOS-spelers kwamen met drie aan
de start in de Roeselaarse Arena.  Phi-
lippe Leyn bleef ondermaats en kon

Ook Dirk Wittevrongel kon de sterke winnaar niet bedreigen.
Foto: www.billiardsphoto.com

Wisselschaal Ludo Dielis – Libretornooi voor mensen met een beperking 

Tiende editie verloopt in uitmuntende sfeer

De verblijven voor mensen met een men-
tale- of fysieke beperking tekenden
reeds voor de tiende maal present voor
deze Wisselschaal Ludo Dielis, een initi-
atief van de biljartgrootheid zelf, in
samenwerking met de immer aanwezi-
ge Yves Bisschops van vzw De Rotonde.
Door het hoge aantal deelnemers wer-
den er dit jaar zelfs voorronden afge-
werkt in Zaal De Deken in Merksem. Lu-
dentia, De Vluchtheuvel, Albe, De Ro-
tonde en De Lier bleven daarin overeind
en hun spelers stonden in het Bras-
schaatse Ons Middelheem aan de ta-
fels. Het werden twee dagen van con-
currentie en competitie, maar vooral
van sportiviteit, plezier en vermaak. Een
decennium lang al wordt dit evenement
georganiseerd en dan mag het natuur-
lijk ‘ietsje meer’ zijn. Zo ving de finale-
dag aan met een heus ontbijt dat op

liefst honderdzestig deelnemers mocht
rekenen. De zaal zat trouwens twee da-
gen afgeladen vol met sympathieke toe-
schouwers, die niet noodzakelijk alle-
maal een band hadden met het gebeu-
ren. Elk van de achtendertig spelers zet-
te zich voor de volle 100% in en zorgde
ervoor dat het tornooi naar een echte
climax groeide, tot in de halve finale Re-
becca Rollé tegen Quinten Simons en
René Van Welde tegen Swa Verheyen
stonden. Rebecca Rollé, die 5 caram-
boles moest maken, speelde een prima
partij, maar de meer ervaren Quinten
Simons, maakte zijn 7 punten toch snel-
ler uit. Swa Verheyen deed zijn uiterste
best en zorgde voor een spannende hal-
ve finale tegen René Van Welde, die er
vanuit zijn rolstoel toch eerder dan zijn
tegenstander 17 scoorde en daarmee
naar de finale mocht. In die laatste wed-

strijd nam Quinten Simons een vliegen-
de start, maar hier was het dan weer de
ervaring van René Van Welde die de
doorslag gaf. René Van Welde won de
finale van de tiende uitgave met 17-5 in
8 beurten, maar het publiek onthoudt
vast en zeker de vijfde ‘wereldbal’ van
Quinten Simons, in een rechte kaars
van linker boven- naar linker beneden-
hoek gespeeld. De apotheose werd op-
geluisterd door de band Pop-Visit en
ook de muzikanten en zangers van De
Vreemde Vogels, uitsluitend samenge-

steld uit mensen met een beperking, na-
men plaats op het podium. De omhel-
zingen en danspartijen volgden elkaar
in snel tempo op en dat was bij de prijs-
uitreiking, die het tornooi afsloot, niet
anders. Ludo Dielis kondigde trots aan
dat op 7 oktober, de winnaars van de
tien reeds gespeelde edities, tegen el-
kaar zullen uitkomen in een soort van
‘superprestige’. Wij kijken hier alvast
naar uit. 

Bart Van Reeth

Het schepencollege van Brasschaat kijkt toe als Ludo Dielis de beker 
overhandigt aan René Van Welde

KBBB Waasland & Dender – Districtfinale 4de Klasse Driebanden KB

KSNBA-speler zonder regelmaat 
naar de zege
Een promotiewedstrijd, eentje
onder- en eentje in het gemiddel-
de, leverde Wilfried Laureys het
maximum van de matchpunten
en de titel op. De Sint-Niklase Bil-
jart Academie mag daarmee
een diploma aan de muur van
haar nieuwe lokaal hangen. On-
danks een promotiematch, bleef
Marc De Kort van organisator 't
Sleepbootje onder de moyenne,
maar twee gewonnen ontmoetin-
gen bezorgden hem wel de
tweede plaats. Marc De Wreede (KBC
De Gildevrienden), op drie, zorgde er-
voor dat Gert-Jan De Hertogh van BC
Ons Huis, zonder punten bleef, maar
beide konden niet overtuigen. De beste

wedstrijd van het tornooi werd ge-
speeld door De Kort, die De Wreede
met 18-10 in 34 beurten, wandelen
stuurde.
Bart Van Reeth

Marc De Wreede verzekerde zich met 
één winstpartij van de derde plaats

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport

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


TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

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

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

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

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 Nationale Finale – 3de & 4de Klasse Kader 47/2 MB

Tweede titel bekroont seizoen 
van Jaques Tacq

Onhoudbaar was hij een goede maand
eerder in Merksem. Jacques Tacq (CRB

Léopold, 4de Klasse) won er de natio-
nale titel in het Kader op klein biljart.
Na zijn kwalificatie voor het 47/2 op
matchtafel mocht de Brabantse biljarter
richting Limburg trekken. Ook daar
stond, net als in Merksem, ene Constant
Lenaerts, viereklasser van BC Vottem en
gezworen rivaal van Tacq op de deel-
nemerslijst. Lenaerts viel ook nu echter
net buiten het podium, dat gedeeld
werd door bronzen medaillewinnaar en
derdeklasser Gino Claus van GHO
Kortrijk en vice-kampioen Louis Thuys
(BC Ten Hout, 3de Klasse). Met zes op
tien en ruim binnen zijn gemiddelde
bleek vierdeklasser Jacques Tacq een
maatje te groot voor zijn opponenten en
nam dan ook logischerwijze de kroon
mee naar huis. Op de vijfde plaats, Pa-
trick Delsinne (LRNB Basècles, 4de Klas-
se) en op zes, Freddy Van Camp (BC
Op De Meir, 3de Klasse).
Bart Van Reeth

Oefening baart kunst en dus oefent
Jacques Tacq thuis zijn stootjes in 

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Driebanden KB

Rodenbachzoon wint duel met GHOK-ers

Enkel deelnemers van GHO Kortrijk en
DOS Roeselare in deze finale met de al-
lure van een echte streekderby. 
Uitschieters vielen er niet te noteren en
de twee eersten bleven netjes binnen
hun moyenne. De drie anderen moesten
het met wat minder doen. 
Luc Warlop (DOS) won met drie winst-
partijen uit vier en zette ook het hoogste
gemiddelde weg in de wedstrijd tegen
GHO-er Jérémy Himpe (18-14 in 41
beurten en 0,439), die in deze finale,

Luc Warlop verloor enkel van 
Kurt Cardoen

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden MB

Rondele wint, Devos promoveert 
vanop plaats twee

Freddy Rondele (WO Hooglede) be-
wees de 18 speelpunten vlot aan te kun-
nen. Met de titel op zak, na totaalwinst

met 8 op 8 promo-
veert hij ook nog
eens naar de 22-
reeks. Claude Devos
(GHO Kortrijk)  ken-
de geen genade en
verwees Jonny Detol-
lenaere (DOS Roese-
lare) en Alain Calla-
ert (Kortrijkse BC)
naar plaats drie en
vier. Zelf ging hij
tweemaal onderuit in
de dubbele ontmoe-
ting met Freddy
Rondele, maar dank-
zij twee moyennes
van rond de 0,500
mag hij de promotie

bijschrijven op het palmares.

Bart Van Reeth

Warden Oom-speler Freddy Rondele verzamelde het maxi-
mum aantal matchpunten. Foto: www.billiardsphoto.com

Trophy of the legends - Memorial “President” Aimé Immesoete

Organisatie maakt haar reglementen bekend 
Van 16 tot en met 24 juni ontmoeten de
60+ titanen elkaar in Zaal Montana en
Zaal De Eiktak in Eeklo. De finalereeks
wordt tijdens de drie laatste dagen ge-
speeld in het Cultureel Centrum De Her-
bakker, ook in Eeklo. We geven graag
een overzicht mee van hoe dit tornooi,
waar namen als Ludo Dielis, Raymond
Ceulemans en Nobuaki Kobayashi op
de affiche staan, er gaat uitzien.

Reglement
Internationaal driebandentornooi, uit-
sluitend voorbehouden aan spelers wel-
ke op 16/6/2018 de minimum deelna-
meleeftijd van 60 jaar bereikt hebben.

Spelsysteem
Kwalificaties hebben plaats van 16 tot
en met 20 juni.
PPQ, PQ en Q in poules met 3 spelers
naar 30 punten. 
Maximum 50 beurten. 
Het hoofdtornooi heeft plaats van 21 tot
en met 24 juni, met 16 spelers waarbij
de 8 wild card spelers en 8 spelers wel-
ke uit de kwalificaties komen.
4 poules van 4 spelers naar 40 punten
zonder beperking van het aantal beur-
ten. 
Aansluitend zijn de eerste twee spelers
van elke poule geplaatst voor kwartfi-
nales met KO. 

Tijdsregeling
Enkel tijdens hoofdtornooi.
40 seconden limiet volgens de regels

van World Cup tornooien.

Prijzenpot totaal 10.300 €
Hoofdprijs voor de winnaar is 2000,00
euro en de nummers 13 en 16 mogen
nog rekenen op 300,00 euro       

Inschrijvingen voor deelname
De Inschrijvingen voor kwalificaties zijn
gestart op woensdag 28 februari.
Registratie is nog steeds mogelijk via e-
mail naar sport@trophyofthelegends.be

Inschrijvingsbedrag voor 
kwalificaties 
80,00 Euro, te betalen via bankover-
schrijving uiterlijk 21 mei 2018. 
Maximum toegelaten inschrijvingen: 100.
Eens de eerste 100 inschrijvingen zijn
bereikt zullen deze spelers via mail ge-
ïnformeerd worden op welke bankreke-
ning betaling kan gebeuren en, indien
gewenst, welke hotelaccommodatie
voor verblijf in de regio beschikbaar is 
De daaropvolgende inschrijvingen zul-
len op een reservelijst verschijnen en
kunnen eventueel ingepast worden in
geval van niet betaling door ingeschre-
ven spelers op de vervaldag van 21
me. iElke wildcard speler heeft recht op
gratis verblijf, dubbelkamer (ontbijt in-
begrepen) , gedurende het hoofdtor-
nooi (4 of 5 nachten naargelang ver-
blijfsduur). Voor boekingen kan u tor-
nooidirecteur Leslie Menheer contacte-
ren op 0032 (0) 486998483  of e-mail
leslie.menheer@hotmail.com.

de kelk tot de bodem moest ledigen.
Kortrijkzanen Juliaan Roeland en Kurt
Cardoen eindigden respectievelijk twee-
de en derde en de vierde plaats was
voor DOS-speler Jozef Ghesquiere.
Bart Van Reeth

http://www.billiardsphoto.com
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:opdemeir@skynet.be
mailto:sport@trophyofthelegends.be
mailto:leslie.menheer@hotmail.com


Biljartnieuws België

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)

Gezellig praat-, muziek- en biljartcafé

Frank & Natascha
Geluwestraat 1 – 2600 Berchem

+32 (0) 3 218 98 12
3 biljarttafels 2,10 meter

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 2de Klasse Driebanden MB

Van Biesen met maximum aantal 
wedstrijdpunten

Het organiserende Quality Zele mocht
zich laten vertegenwoordigen door
Koen Boone. De homeplayer kwam he-
laas niet verder dan de vierde plaats en
moest de derde stek laten aan Benny
Van Goethem (BC De Witte Molen), die
net als Boone slechts één wedstrijd kon
winnen, maar op basis van een betere
moyenne, niet met de rode lantaarn
opgezadeld werd. Nick Rosier (BC
’t Sleepbootje) trok twee partijen naar
zich toe, precies tegen Van Goethem en
Boone en dat leverde hem de tweede
plaats op. Tom Van Biesen (KBC De Gil-
devrienden) werd met grote voorsprong
kampioen. Acht op acht matchpunten
en de kortste partij, 27-14 in 44 pogin-
gen tegen Rosier.
Bart Van Reeth 

De ongenaakbare Tom Van Biesen 
toonde zijn tanden in Zele

KBBB Antwerpen - Gewestfinale 4de Klasse Bandstoten KB

Tweede beste van districtfinale 
Henri Meinertzhagen gaat met 
gewestelijke titel aan de haal

De Gewestelijke finale naar 40 punten
werd gespeeld in het gezellige lokaal
van BC. Duffel-Oost. Uit de Districtsfina-
le waren volgende spelers gekomen :
Johan Boogers van BC. Biljart Express
met een indrukwekkende moyenne van
3,16 en dus de promotie naar 55 pun-
ten al op zak. Als tweede kwam Jerry
Van Tilborgh van BC. Avenue van het
district Antwerpen op het toneel met een
moyenne van 2,79. Als derde mocht
Henri (Rik) Meinertzhagen van BC. De
Middel aantreden. Rik was als tweede
beste uit de Districtsfinale gekomen, en
zijn aantreden was meer dan verdiend.
Vierde finalist was thuisspeler Jean
Ravache van BC. Duffel-Oost met een
moyenne van 2,4. Op tafel 1 startte
Boogers tegen  Ravache, en eerstge-
noemde gaf direct zijn visitekaartje af.
Met een indrukwekkende partij in
slechts 7 beurten stond de eindstand
van 40-9 met een moyenne van “5,71”
al na 20 minuten op het bord! De toon
van de finale was gezet en met twee se-
ries van 10 en 15 na elkaar had Jean
Ravache geen schijn van kans. Op tafel
2 startte Jerry Van Tilborgh tegen Henri
(Rik) Meinertzhagen, en ook daar werd
zeer sterk gespeeld. Beide spelers ston-
den op scherp want de eindstand van
40-32 in 13 beurten, in het voordeel
van Jerry met een gemiddelde van 3,08
stond ook hier zeer snel op het bord.
Twee promotiematchen om de finale te
openen en iedereen wist direct waar hij
aan toe was. In de tweede wedstrijd
tussen Rik en Johan, zette eerstgenoem-
de zijn eerdere verliespartij  recht en liet
de 40-38 eindstand in 10 beurten note-
ren. “4,000 en 3,800 gemiddeld” voor

beide spelers en dus ruime promotie
(2,86 bovengrens). 

Duivel
Op de andere tafel startte de wedstrijd
tussen Jerry en Jean, en deze zou de
klucht van de dag worden met de nodi-
ge gevolgen nadien! Jerry miste in de
eerste 10 beurten volledig zijn start
maar bleef rustig. Alsof de duivel ermee
gemoeid was, en of het zo moest zijn,
begonnen beide spelers elkaar “onbe-
wust” volledig in de vernieling te spelen!
De meest onmogelijke figuren kwamen
op de tafel te liggen, en zelfs na het ma-
ken van een zeer moeilijke oplossing
bleven de ballen koppig en onmogelijk
liggen. Deze partij werd een ware uit-
puttingsslag voor beide spelers, maar
toch kon Jean de partij naar zich toe
trekken met een knappe slotserie van
13! Jerry kon er in de nabeurt slechts 7
tegen maken. Eindstand 40-33 in 20
beurten. In theorie kon iedereen nog
winnen, maar voor Jean zou het al moei-
lijk worden. Jerry, Rik en Johan hadden
ook alle drie al 2 matchpunten, maar Jo-
han had de beste moyenne. De laatste
twee partijen van de dag zouden dus
beslissend worden. Rik startte tegen Je-
an, en deed wat hij moest doen. Hij won
de partij  met 40-35 in 16 beurten. Rik
stond nu in pole-position om de finale te
winnen, maar moest rekenen op Jerry
om te winnen van Johan, anders ging hij
met de titel naar huis! Jerry maakte nog
aanspraak op de titel, maar moest dan
wel winnen van Johan en een partij spe-
len in slechts 7 beurten! Een onmogelijke
opdracht, misschien? En alsof het zo
spannend moest worden. Jerry had na
het debacle van de vorige wedstrijd zijn
goede vorm teruggevonden, en ging als
een pijl uit een boog van start tegen Jo-
han. Na de 2e beurt stond het al 18-10,
en in de 6e inning 36-24! Ging Jerry
dan alsnog voor de stunt van de dag
zorgen en de laatste vier caramboles in
de 7e beurt maken? Hij maakte er 3 en
miste nummer 4 op een haar. Eindstand
40-25 in 9 beurten. Met een serie van
13 en een gemiddelde van “4,44” een
indrukwekkende partij, maar net niet
goed genoeg. Jerry heeft wellicht de fi-
nale verloren in de tweede wedstrijd te-
gen          Jean. Rik was dankbaar dat
Jerry won tegen Johan zodat hij tot kam-
pioen gekroond kon worden van deze
zeer hoogstaande Gewestelijke finale. 
Overladen met gelukwensen, mag Rik
Meinertzhagen de nationale finale gaan
betwisten in het lokaal van BC Vottem.
Bron JVT 

Meinertzhagen vertrekt met sterke troe-
ven in handen naar de nationale finale

Bal-enzo tornooi Snooker 10 Reds

Steven Termote beste van twintig deelnemers
In Bal-enzo Wilrijk is
op 11 maart het
driemaandelijks
snookertornooi 10
Reds gespeeld,
de vaste waarden
van de club en enke-
le outsiders deden
een gooi naar de ti-
tel. 
Met twintig spelers
(vol veld) verdeelt in
vier poules, konden
de beste acht zich
plaatsen.
Onderweg naar de
finale maakte Luk Si-
moens de hoogste
break van 51 en
streek daarmee de
bonus van 50 euro op.
Na enkele mooie wedstrijden stonden
in de halve finales Rachid Lamhasni en
Luk Simoens (0-3) en
Steven Termote en Steven Heyselberghs
(3-1) tegenover elkaar.

Termote en Simoens  stootten dus door
naar de finale, waarin eerstgenoemde
zich de beste van het moment toonde.
Hij trok de wedstrijd naar zich toe met
een eindscore van 3 frames tegen 0.
Tom D’haeseleer

Steven Termote pakte de titel, 
Luk Simoens scoorde de hoogste break 

KBBB Antwerpen Districtfinale 2de Klasse Driebanden KB

Walter De Swaene wint 
in eigen New Avenue

Zes wedstrijdpunten uit drie matchen.
Walter De Swaene (BC Avenue) was
duidelijk de meerdere van zijn tegen-
strevers. 
In eigen huis en niet ver verwijderd van
de promotiedrempel, bleef hij met
0,829 proportioneel gemiddelde, de
anderen ver voor. BC Avenue mocht
ook Guy Kerckhofs afvaardigen. Hij be-

De finalisten en Avenue-bezieler Charles Saerens. Tweede van rechts is winnaar 
De Swaene

zette de tweede plaats, na éénmaal
winst tegen Eric Kok (Billiard Promotion
Team), die derde werd, weliswaar on-
der het gemiddelde. 
Ook Igor Burmensky van BC Kapelse,
kon de moyenne niet behalen, na een
evenwel spannende gewonnen partij te-
gen Kerckhofs, 34-32 in 46 innings.
Bart Van Reeth

http://www.ericdaelman-biljartshop.be
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Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

Van 30 mei tot en met 3 juni bij De Bussel

KNBB JUMBO bekerfinale 
weer in Oosterhout

Biljart Evenementen Nederland heeft on-
langs een akkoord bereikt met Theater
De Bussel in Oosterhout voor de organi-
satie van de KNBB JUMBO bekerfinale
2018. Evenals vorig jaar, wordt het eve-
nement weer omlijst door enkele randac-
tiviteiten. Aan de bekerfinale gaat een
competitie vooraf, waarvoor zich acht
driebandenteams plaatsen. Op woens-
dag 30 mei starten in de grote theater-
zaal van De Bussel de poulewedstrijden
op vier biljarts. Op zaterdag 2 juni wor-
den de finalewedstrijden afgewerkt. Op
alle dagen is de toegang gratis.

Jeugdclinics
Voor woensdag- en donderdagochtend
worden leerlingen van de Oosterhoutse
scholen uitgenodigd om kennis te ma-
ken met de biljartsport. Enkele jonge ta-
lentvolle spelers worden gevraagd om

medewerking aan dit project te verle-
nen. Op een begrijpende, doch des-
kundige manier worden de basisbegin-
selen uitgelegd en gedemonstreerd. Na-
tuurlijk krijgen de leerlingen ook de
kans om zelf een balletje te stoten. 

Oosterhouts driebanden 
kampioenschap
Voorafgaand aan de bekerfinale wor-
den er bij De Eekhoorn en ’t Hartje van
Oosterhout wedstrijden gehouden voor
het Oosterhouts kampioenschap drie-
banden. De betreffende teams worden
hiervoor op korte termijn benaderd. Een
lidmaatschap van de KNBB is hiervoor
niet noodzakelijk. Zondag 3 juni wor-
den de halve finale en de finale van dit
Oosterhouts kampioenschap gespeeld
in de biljartarena van de theaterzaal in
De Bussel.

Theater De Bussel staat van 30 mei tot en met 3 juni weer volledig in het teken
van de biljartsport

Derde divisie driebanden poule 2

Martin Wensveen speelt 1.071 
en maakt serie van tien

Speelronde 15
Capelle 2/De Terp – TOVV 2: 8-0. De
beste partij schreef Henk Weber op zijn
naam, hij had slechts 31 kansen nodig

om tot een gemiddelde van 0.967 te
komen. Stefan Osnabrug reikte tot
0.882. Samonda Die Haghe – Jorissen
2000/3: 4-4. Bezoeker Peter Koster-
man bleek goed voor 1.000. ’t Valken-
nest – Jorissen 2000/4: 4-4. Willem
Hofman en Ron Vijn claimden winstpar-
tijen voor de gasten

Speelronde 16
Jorissen 2000/3 – TOVV 4: 6-2. Martin
Wensveen zette 1.071 in de boeken en
maakte een serie van tien. Jorissen
2000/4 – Samonda Die Haghe: 4-4.
Op bord vier liet Ron Vijn een moyenne
van 0.925 pronken. GS v.d. IJssel – Ca-
pelle 2/De Terp: 6-2. Gill Taytelbaum
won in 31 omlopen voor de gasten. Het
lijkt er op, dat Jorissen 2000/3 binnen-
kort de champagne kan ontkurken.

Peter Kosterman 

Vierde divisie driebanden poule 3

Remise en winst 
voor Böhnke/Van Delft Verhuur
Speelronde 15

Setpoint 2 – Böhnke/Van Delft Verhuur:
4-4. Sjef Westerburger spurtte in 23 beur-
ten naar winst. DCM 2/Bongaards Trans-
port – Stucadoorsbedrijf Kanters: 5-3.
Jack en Marco Bongaards boekten thuis-
winst. De Zwaan - L&B Ledermode 2: 2-6.
Met 0.694 zorgde Brian Bakkers voor de
beste partij. DKM Tools 4 – Buro Balans/
’t Hartje van Oosterhout: 2-6. René
Jaspers redde de eer voor de thuisclub.

Speelronde 16

Böhnke/Van Delft Verhuur - DCM
2/Bongaards Transport: 8-0. In 34
beurten speelde Wilfried Tempelaars
naar winst. RCD/Kloens Bestrating -
DKM Tools 4: 4-4. Frans de Visser blonk
uit met 0.925. Buro Balans/’t Hartje
van Oosterhout - De Zwaan: 4-4. Op
bord vier zette Mike van der Veeken in
27 omlopen 0.740 neer. L&B Ledermo-
de 2 - ’t Steegje 3: 6-2. 

Vierde divisie driebanden poule 4

Jacobs Mannenmode wacht op wonder
Speelronde 15
Reseda –Jacobs Mannenmode 2: 6-2.
Thuisspelers Peter Baetsle, Johan van
der Dussen en Hans de Wit zorgden
voor de winstpunten. Jacobs Mannen-
mode – Zandee Kloetinge: 4-4. Martin
Sturm en Rob Jacobs wonnen voor het
thuisfront. De Distel 7 – ’s Lands Welva-
ren 4/AVH/VSS: 4-4. Bij de bezoekers
behaalden Peter Smulder en Martijn
Hendriksen partijwinst. Hydro Zorg –
Jacobs Mannenmode 3: 8-0.

Speelronde 16
Zandee Kloetinge – Treva 2: 0-8. De
Ossekop 2 – Jacobs Mannenmode: 4-4.
Martin Sturm won zijn partij voor de be-
zoekers, Piet Kock en Rob Jacobs speel-
den gelijk. Treva 3 – Hydro Zorg: 6-2.
Peter de Winter redde de eer voor de
gasten. ’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS
– Reseda: 2-6. De enige thuiswinst werd
behaald door Willem Smid. Jacobs
Mannenmode 2 – De Ossekop: 6-2.
Het eerste team van Jacobs Mannenmo-
de bezet nu de derde plaats, maar er
moet een wonder gebeuren wil men
koploper Treva 2 nog inhalen.

Derde divisie driebanden poule 4

Sven van Orshaegen superieur 
met 1.666
Speelronde 15
De Hazelaar 2 –DKM Tools 3: 4-4.
Niels Verlouw presteerde met 0.781 het
beste. Hoog-Laag Keukens – De Eek-
hoorn 3/Biljartpoint.nl: 0-8. DCM/Den
Boerenstamppot – Team Hilvarenbeek
2: 6-2. Ron de Grauw blonk uit en
kwam in 24 omlopen tot 1.250. ’t Har-
tje/RMSC – Autobedrijf Schrauwen:
3-5. Thuisspeler Antoon Krijnen behaal-
de partijwinst. Hazelaar – De Eekhoorn
4: 6-2. Cees Wittens tekende met
0.961 voor het beste resultaat. Peter
Viguurs mag met zijn 0.806 ook ge-
noemd worden.

Speelronde 16
De Eekhoorn 4 – ’t Steegje 2: 0-8. Team
Hilvarenbeek 2 – Hazelaar: 5-3. Sven
van Orshaegen bleek in achttien beur-
ten en een gemiddelde van 1.666 su-
perieur. Bij de bezoekers uit Rosmalen
won alleen Peter Viguurs. De Eekhoorn
3/Biljartpoint.nl – DCM/Den Boeren-
stamppot: 6-2. Peter Rijckaert schitterde
in 22 beurten met 1.363. DKM Tools 3

Peter Rijckaert. Foto: Ad Smout

– ’t Hartje/RMSC: 4-4. Gerrit van Boe-
kel won in 26 beurten. 

Tweede divisie driebanden poule 1

Weer hoge moyennes Ruud Nieuwenburg
Speelronde 15
Capelle – EDO ’83: 6-2.Ron Schumann
behaalde winst in 31 beurten. Frans
de Vries redde met 1.166 de eer voor
de bezoekers. Cafedepijp.nl – HWA/
Hordijk Biljartartikelen: 1-7. Wilfried
van Beek zorgde in 33 omlopen voor
de kortste partij. TOVV 3 – BCO/
Paeoniapassion.com: 2-6. In 32 pogin-
gen bereikte Rens Hoeba de meet.
Robert Koster maakte een serie van ze-
ven. Aannemersbedrijf Beer de Jong –
Brouwer Project Design: 3-5. Ruud
Nieuwenburg behaalde met 1.060 het

hoogste gemiddelde.

Speelronde 16
BCO Paeoniapassion.com – Capelle: 2-
6. Thuisspeler Paul Witteman won zijn
partij in 33 beurten. Brouwer Project
Design – TOVV 3: 8-0. Schroevengroot-
handel.nl - Aannemersbedrijf Beer de
Jong: 2-6. Ruud Nieuwenburg toonde
wederom zijn vorm en reikte nu tot
1.296. HWA/Hordijk Biljartartikelen –
Merwehof/Derogee Beveiligingen: 8-0.
Peter Witveld bleek met 1.029 en een
serie van negen de beste speler.

Libre dames 2e klasse Midden-Nederland

Helen Koelink en Teuni Doornekamp
naar NK
Biljartvereniging De Burgemeester was
van 16 tot en met 18 maart verant-
woordelijk voor de organisatie van de
gewestelijk finale dames libre 2e klasse
van Midden-Nederland. In het gelijkna-
mige café te Tiel bleef Helen Koelink
een punt voor op Teuni Doornekamp.
Beide dames verdienden een ticket voor
het Nederlands kampioenschap, dat

van 20 tot en met 22 april bij Over-
kamp in Eibergen wordt gehouden.
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Helen Koelink Nieuw Zeist 10 1.65 13
2. Teuni Doornekamp Hoevelaken 9 1.18 9
3. Anita Schonewille Ons Tehuis 8 0.97 10
4. Martina van Doesburg De Batavieren 8 0.98 6
5. Corry van de Laar KOT 7 1.41 11
6. Helen van Kampen De Jol 6 1.54 9
7. Antoinette Bek Touché 4 1.01 6
8. Diana Kaal Renkum 4 1.01 7

mailto:duoprint@planet.nl
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Internationaal gezelschap op 7 april naar Oosterhout

Finale Three Cushion Cup 2018 
bij De Eekhoorn
Bij De Eekhoorn aan de Seterseweg 4 in Oosterhout worden op zaterdag
7 april de finalewedstrijden van de Three Cushion Cup 2018 gespeeld. Na
de voorronden zijn er 24 finalisten geplaatst die spelen om de prijzenpot
van € 10.000.- Voor dit internationale toernooi hebben in totaal 319 deel-
nemers ingeschreven.

In Nederland zijn op zes plaatsen voor-
ronden gespeeld, in zowel België als
Griekenland op twee plaatsen en in Por-
tugal één. Ook is er een voorronde af-
gewerkt via Mywebsport. Vanuit elke lo-
catie hebben twee spelers zich ge-
plaatst voor de finaledag. Deze worden
geloot in acht poules van drie, waarvan
alleen de winnaars doorgaan naar de
knock-out fase. De poulewedstrijden be-
ginnen om 11.00 uur. Hieraan vooraf-
gaand is om 10.00 uur de loting voor
de poule indeling.
Om 17.00 uur staan de kwartfinales op
het programma, gevolgd door de halve
finales, die om half acht beginnen. De
finale wordt gespeeld om half 10.
In de finalepoules speelt men sets van
zeven caramboles (best of 5) In de
kwart- en halve finale
sets van zeven (best of 7) en in de fina-
le eveneens sets van zeven (best of 9).

Deelnemers
Naam Land
Frans van Schaik Nederland
Emilio Sciacca Italië
Francis Forton België

Steven van Acker België
Kurt Ceulemans België
Ronny van den Vonder België
Kostas kokkoris Griekenland
Lianos Spyros Griekenland
Frank Martens Nederland
Ludy Keuten België
Dave Christiani Nederland
Hakan Gulter Turkije
Harry Viswat Nederland
Eddie Siemens Nederland
Mpelderopoulos Kyriakos Griekenland
Melidis Michael Griekenland
Manuel Santos Oliveira Portugal
Mario Sousa Azevedo Portugal
Peter Vlaar Nederland
Hans Handgraaf Nederland
Jerry Hermans Nederland
Jack Wijnen Nederland
Andreas Efler Oostenrijk
Georg Schmied Oostenrijk

Prijzengeld
1e plaats  €  2.000,00        
2e plaats  €  1.000,00        
3e en 4e plaats  €     700,00        
5e t/m 8e plaats €     400,00        
9 t/m 24e plaats €     250,00   

Dick Jaspers ook volgend seizoen 
bij HCR Prinsen
Dick Jaspers speelt ook het volgend sei-
zoen bij het Haarlose HCR Prinsen. Dat
maakte captain Dinand Prinsen van het
team zondagavond voor het begin van
de bekerwedstrijd tegen Jan Brock Amu-
sement in Haarlo bekend.
“Ik ben heel blij dat we in zo’n vroeg
stadium dit al kunnen melden. Het bete-
kent dat zowel Dick als wij het uitste-
kend naar onze zin hebben. Met hem
hopen we ook het volgend seizoen

weer te kunnen wedijveren om het kam-
pioenschap en de beker”.

Prinsen gaf verder nog aan dat hij wei-
nig of geen veranderingen in zijn team
verwacht. Na de 8-0 overwinning op ‘t
Hartje van Wanrooy eerder deze zon-
dagmiddag, werd ook eerste divisionist
Jan Brock Amusement uit Daarlerveen in
de eerste wedstrijd in de vijfde ronde
voor de beker met 8-0 (10-2) verslagen.

Nationale bekercompetitie driebanden

Vervat Vastgoed ontvangt L&B Ledermode
SIS Schoonmaak ging op bezoek bij
’t Hartje van Wanrooij en won met 2-6.
Op 14 april gaat ’t hartje van Wanrooij
naar Den Haag voor de return. Vervat
Vastgoed komt op 25 maart in actie en
ontvangt thuis op Golf en Recreatiepark
’t Caves om 19.00 uur L&B Ledermode.
De return is op 8 april in Hoeven. Hek-

tisch Biljartschool / Frans van Kuyk
kreeg Dallinga.com op visite en verloor
met 0-8. De tweede wedstrijd staat voor
15 april op de kalender. HCR Prinsen
won de thuiswedstrijd tegen Jan Brock
Amusement met 8-0 en speelt op 7 april
de return. Dick Jaspers speelde een set
in drie beurten uit.

Met twee keer 3.333 weer fenomenale moyennes in 16e ronde

Voorsprong SIS Schoonmaak in 
Buffalo League blijft onaangetast

De zestiende ronde in de Buffalo Lea-
gue bracht het nodige vuurwerk. Eddy
Merckx en Birol Uymaz zetten een ge-
middelde van 3.333 in de boeken en
Eddy Leppens was goed voor 3.076. In
Zundert maakte Peter Ceulemans een
serie van achttien. DPC moest door ver-
lies tegen het al gedegradeerde MCR
de derde plaats afstaan aan De Eek-
hoorn. SIS Schoonmaak en HCR Prinsen
kunnen zich zo langzamerhand op
gaan maken voor de play-offs. Onderin
worstelen De Veemarkt en ’t Hartje van
Wanrooij nog om degradatie te voor-
komen. 

Eekhoorn - De Veemarkt
Bij De Eekhoorn in Oosterhout had Jerry
Hermans niet voldoende kracht om Erik
Vijverberg van zich af te schudden, die
na 27 omlopen de enige winstpartij
voor de bezoekers wist te claimen. Ken-
ny Miatton speelde met 1.739 tegen Re-
né Dericks de beste partij van de mid-
dag. Met 40-21 uit 28 bleek Kurt Ceu-
lemans duidelijk beter dan Dieter Gros-
sjung. Kopman Frans van Kuyk had wei-
nig moeite met Huub Wilkowski en won
met 40-24 (32).

DPC - MCR 4-4
Richard Bitalis won in 24 beurten met
40-23 van Leon Brouwer, terwijl Cedric
Melnytschenko moest buigen voor Bert
Hoefnagels (1.428). Met 21-40 uit 23
mocht Martin Spoormans zijn tegen-
stander Emilio Sciacca feliciteren. Birol
Uymaz zette via een serie van elf maar
liefst een gemiddelde van 3.333 op het
bord en gaf de toch goed spelende
Thorsten Frings (1.666) geen kans.

Dallinga.com - 
L&B Ledermode 4-4
Berry Dallinga was niet opgewassen te-
gen John Tijssens en verloor in 25 beur-
ten met 18-40. Steven van Acker had
zijn handen vol aan Gerwin Valentijn,
maar wist met 40-38 (32) toch winnend
af te sluiten. Jean-Paul de Bruijn, die
veel weerstand kreeg van Dave Christi-
ani, maakte een serie van veertien en
won uiteindelijk in 26 omlopen met
40-36. De twee landgenoten Frédéric
Caudron en Eddy Merckx trakteerden

het publiek op een sensationele partij.
Caudron maakte een serie van elf en
eindigde in twaalf pogingen met een
moyenne van 2.833. Merckx deed het
nog iets beter. Hij maakte een reeks van
twaalf en kwam uit op een gemiddelde
van 3.333. De partij eindigde in 34-
40.

HCR Prinsen - 
’t Hartje van Wanrooij 8-0
Dick Jaspers versloeg Frank Martens
met 40-19 uit 18. Raymund Swertz
toonde niet zijn beste kunnen, maar
bleek met 40-30 toch beter dan Volkan
Cetin. Jelle Pijl had niet al te veel moeite
met Wim van Cromvoirt en won met 40-
26 uit 33. Eddy Leppens presenteerde
onbetwist de beste partij en gaf Ad
Broeders in slechts dertien beurten met
40-8 het nakijken. Leppens en Pijl lieten
beiden een serie van elf noteren.

STZ Zundert - A1 Biljarts 6-2
Alleen kopman Roland Forthomme zag
de punten verloren gaan. Christian
Rudolph maakte in de 32 beurten du-
rende partij drie treffers meer. Peter
Ceulemans behaalde in zeventien beur-
ten een 40-22 overwinning op Martien
van der Spoel, een prachtige serie van
achttien lag hieraan ten grondslag.  Een
duidelijke overwinning was er ook voor
Barry van Beers, de Rijsbergenaar bleef
Henk Blauwblomme met 40-16 voor.
Iets minder duidelijk was Raymon
Groot, hij won met 40-39 van Kay de
Zwart.

Bousema Lochem - 
SIS Schoonmaak 2-6
Murat Naci Çoklu won twee keer eer-
der met 40-37 van Glenn Hofman,
maar zag de jonge Hagenees nu in 23
beurten met 22-40  revanche nemen.
Stefan Galla kon Raimond Burgman uit
zijn evenwicht brengen en zegevierde
met 40-30. Het lijkt er op, dat er voor
Martin Horn geen eer te behalen is te-
gen Jean van Erp. Weer moest hij de
tweede man van SIS Schoonmaak voor
laten gaan, het werd 40-26 (22). Jeffrey
Jorissen haalde ook flink uit en ontnam
Wesley de Jaeger met 14-40 uit 18 alle
illusies.

Eddy Merckx speelde evenals Birol Uymaz een gemiddelde van 3.333. 
Foto: Ton Smilde

NIDM hoogste  afdeling driebanden België

Deurne doet er nog maar eens
een titel bij

Op de valreep bereikt ons nog het be-
richt dat in de hoogste afdeling van de
NIDM de teerling geworpen is. Mister
100 Lier 2 ging met 6-2 voor de bijl bij
Deurne  en daarmee mogen de Antwer-
penaren op twee speeldagen van het
einde van de competitie, de titel vieren.

De Goeie Queue  met kopman Frédéric
Caudron zette ook een 6-2 overwinning
neer, maar dat was niet voldoende om
het team van Glenn Hofman nog te kun-
nen bedreigen.

Bart Van Reeth

BC Deurne, alweer kampioen. Foto: Bianca Otjens



De Biljart Ballen, 22e jaargang, april 2018 pagina 28

www.debiljartballen.nl

Kadercompetitie poule 2

Remise en twee keer winst voor 
koploper HWA Hotel van Krimpen
Speelronde 17
HWA Hotel van Krimpen – HWA Ver-
haar BKS: 4-4. Jan van Krimpen was in
zeven beurten het snelst uit. Honky
Tonk/Vonk Glas – De Ram: 7-1. Alleen
René Boersen kon met remise een puntje
verschalken voor de Roosendaalse be-
zoekers. SVW/De Ponderosa – HWA
Alblasserdam: 1-7. John van der Zalm
tikte op bord vier in vijf omlopen met
een gemiddelde van 24.00 als eerste
aan.

Speelronde 18
De Ram – De Posthoorn/RBS 2: 6-2.
Hans Snellen jr. profileerde zich met
23.33 in zes pogingen als beste speler.
’s Lands Welvaren – HWA Hotel van
Krimpen: 2-6. Jos Vlot speelde in zes
ondernemingen naar winst, ook Dimitri
Katsis presteerde goed en was in negen
beurten uit. Honky Tonk – SVW/De
Ponderosa: 1-7. Frans van de Luijt-

gaarden behaalde in acht en Johan
Cloots in zeven omlopen winst. HWA
Verhaar BKS – Honky Tonk/Vonk Glas:
4-4. Dick Exalto en Piet Verhaar won-
nen voor het thuisfront. HWA Alblasser-
dam – De Hoog/Van der Wilt: 6-2. Ge-
rard Johler en  John van der Zalm (2x)
zorgden voor de thuispunten.

Speelronde 19
Honky Tonk/Vonk Glas – HWA Hotel
van Krimpen: 0-8. De show werd gesto-
len door Ricardo Goud. De speler van
de gasten maakte in vijf beurten met
een moyenne van 48.00 uit. De Post-
hoorn/RBS – De Ram: 6-2. Bezoeker
Wilbert van Dijke realiseerde een ge-
middelde van 40.00. De
Posthoorn/RBS 2 – HWA Verhaar BKS:
2-6. Piet van Veen won in vijf pogingen.
SVW/De Ponderosa – ’s Lands Welva-
ren 2: 8-0. Met een gemiddelde van
22.85 toonde Jean-Paul Rens zich als
beste speler. 

Kader poule 3

BVM Apollo/Etikon in de middenmoot
DOS '71 – BVM Apollo/Etikon 6-2.
Jacques de Beurs kreeg slechts vier
beurten van Tonnie van de Wetering ge-
zien de 190-76 (4) uitslag. Dennis Heff-
ty redde via moyenne 18.88 de eer.
BVM Apollo/Etikon – De Poedel 4-4.
De gasten zijn de absolute titelkandi-
daat in deze poule. Dennis Heffty 170
uit 9 en Frank Verhoef 130 uit 17 hiel-
den de punten in wijkcentrum 't Schuur-
tje te Maarssen. Cor van de Groep en
Harry Smink vertrokken met winst huis-

waarts. Dankzij 104 punten na 19
speelronden staat het team uit Nijkerk
op de drempel van het kampioenschap.
Kaderteam BIOS – BVM Apollo/Etikon
4-4. Gert van Beek zorgde in eigen huis
voor honderdzeventig treffers na zes po-
gingen. Hij had een serie van 107
maar zijn kopman Erik van der Linden
realiseerde een reeks van 140. Met 78
punten bezet BVM Apollo/Etikon met
nog drie wedstrijden te gaan de vijfde
plek. 

Eredivisie poolbiljart ronde 9 en 10

Nipt verlies en winst voor 
SPCWoensel.nl 

Infinity Strokes of Genius – 
SPCWoensel.nl 4-3
In snooker- en poolcentrum Woensel
was Tim Jonkman de meest productieve
speler bij de thuisploeg. Hij versloeg
Ivar Saris en Sha-Chong Woo. Teamge-
noot Richard Eijmberts won in het
8-ball. Frans Ooijen was de mindere
van Ivar Saris. Theo Moes bleek succes-
vol bij de bezoekers met winst op
Frans Ooijen en Gijs van Westenbrug-
ge. Samen met Ivar Saris bleef hij ook
aan de goede kant van de score in het
koppel.  

Blaak – SPCWoensel.nl 3-4
In dezelfde locatie te Eindhoven boekte
Richard Eijmberts met 2-7 en 7-2 wisse-
lende resultaten. Dezelfde vlieger ging
op voor zijn ploeggenoten Frans Ooijen
en Tim Jonkman met eenmaal winst en
verlies. Dat zijn dus in totaal drie over-
winningen en drie nederlagen. Het win-
nende duo Jonkman/Eijmberts bracht
dus de zege bij SPCWoensel.nl. Blaak
blijft hekkensluiter en SPCWoensel.nl
staat er met sportcentrum Utrecht net bo-
ven. Na tien speelronden heeft Sport
Pub Goes de leiding.

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

Kader 38-2 bij Carambole in Rumpt

Fred Driessen verslaat invaller 
Wilbert Gantvoort in finale Open NK 

Het zal je maar gebeuren. Op vrijdag-
ochtend op je werk gebeld worden of je
als invaller wil meedoen met het eerste
Open NK kader 38-2. Dat overkwam
Wilbert Gantvoort en het pakte prima
uit. Bij vereniging Carambole in Rumpt
werd hij op de openingsdag winnaar
poule twee hoofdkwalificatie. Nog vijf
spelers plaatsten zich via vrijdag, en ook
een succesvolle zaterdag, voor de kwart-
finales op zondag: Fred Driessen, Mau-
rice Sangen, Hans Snellen jr., Tonny
Swart en Gerard ten Lohuis. Jan de Bruin
en Harold Megens stroomden op zater-
dag in en waren de overige kwartfina-
listen. Bij de laatste acht bleek De Bruin
tegen Swart de beste via tweehonderd
caramboles na tien beurten. Gantvoort
hoefde maar één keer meer van zijn
stoel om Sangen uit te schakelen. Zeven-
tien pogingen leverden winst op voor
Megens en Driessen tegen respectieve-
lijk Snellen jr. en Ten Lohuis. In de halve
eindstrijd liet Wilbert Gantvoort er tegen
Harold Megens geen gras over groeien:

200-98 (13). Fred Driessen had zijn
handen vol aan Jan de Bruin gezien de
200-186 uitslag na 23 pogingen. Brons
dus voor Megens, die met 117 treffers
voor de hoogste serie had gezorgd.
Ook een derde plek voor De Bruin en hij
was een week eerder nog als tweede
geëindigd bij het NK bandstoten klein
eerste klasse. Bij dat NK verloor Wilbert
Gantvoort toen in het beslissende duel
tegen Roland Deelen. Nu trad hij bij het
eerste Open NK 38-2 in de finale aan
tegen Fred Driessen. Gantvoort keek na
drie beurten tegen een 2-41 achterstand
aan. Toen produceerde hij echter een
serie van 80 en nam met 82-43 (4) het
initiatief. Fred Driessen, liefhebber van
het ruimere spel, haalde hem in de ze-
vende omloop via 86-100 weer in. Aan-
sluitend werd de reeks van 49 van Wil-
bert Gantvoort met een serie van 89 be-
antwoord door Fred Driessen. Toen
Gantvoort vervolgens miste, tikte Driesen
zijn resterende elf punten bij elkaar:
135-200 (9).

Vlnr: Wilbert Gantvoort, Fred Driessen, Harold Megens en Jan de Bruin. 
Foto: Hans de Ridder 

Libre klein 1e klasse 

Ludy de Veth prolongeert 
Nederlandse titel in Leusden
Maart 2017 werd
Ludy de Veth na-
tionaal kampioen
libre klein eerste
klasse. In Den Hel-
der behaalde hij
toen twaalf punten
en een moyenne
van 6.31. Op 18
maart 2018 werd
dit NK bij BV '75
in Leusden gehou-
den en wederom
was de titel voor
de Maastrichte-
naar. Ook nu
twaalf punten en
zijn gemiddelde van 6.21 week maar een fractie af. 

De Veth begon voorspoedig en won
zijn eerste twee duels. Verlies in sessie
drie tegen Albert Plender via 106-120
(21) kostte hem de koppositie. Het werd
een nek-aan-nekrace met René Visser
want na de zesde ronde hadden bei-
den tien punten. Ludy de Veth beschikte
met 6.36 over een iets beter moyenne
dan de 6.19 van René Visser. Jimmy
Zieltjens stond derde met acht punten en
6.67. Dit zou het podium worden en al-
leen de volgorde stond nog niet vast. In
de slotronde maakte Zieltjens geen mis-
stap en versloeg Ad Verbruggen met
120-103 na vijftien pogingen. Het be-
slissende duel tussen Ludy de Veth en
René Visser duurde iets langer. De titel-
verdediger trok via 120-88 na 22 beur-
ten aan het langste eind en was daar-

Vlnr: Jimmy Zieltjens, Ludy de Veth en René Visser. 
Foto: Anita Jongman      

mee wederom Nederlands kampioen.
Jimmy Zieltjens en René Visser beiden
tien punten maar Zieltjens had dankzij
6.85 het beste gemiddelde van ieder-
een. Hij scoorde via 61 caramboles
ook de hoogste serie. De kortste partij
kwam met 120 uit 11 (10.90) op naam
van Michel Goossens van vereniging
SVW uit Bergen op Zoom.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ludy de Veth De Ketsers 12 6.21 33
2. Jimmy Zieltjens Rapiditas 10 6.85 61
3. René Visser SDS 10 5.83 41
4. Albert Plender BC Reijersdam 7 5.84 30
5. Michel Goossens SVW 5 6.29 44
6. Ad Verbruggen KOT 5 5.05 47
7. Ruud Warmerdam De Sport 4 4.99 45
8. Henry de Kouwer BV '74 3 4.50 35

http://www.debiljartballen.nl
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- Advertorial -

Het eerste kampioenschap
van een Buffalo speler voor
dit seizoen is een feit. 
De eer gaat naar Sam van
Etten, die met zijn team
De Picardie het Nederlands
kampioenschap Topteam
competitie 2017-2018 wist
binnen te slepen. 
Samen met zijn teamgeno-
ten bleef hij de toch sterke
concurrentie al een flink eind
voor het einde van de com-
petitie dermate ver voor, dat
ze niet meer in te halen zijn. 

Gefeliciteerd Sam met deze
prachtige prestatie!

Je trotse sponsor 
Buffalo.nl.

Time to play!
buffalo.nl

Bandstoten 2e klasse gewest Zuid 1

Finale bij De Molenvliet in Waalwijk
Van 6 tot en met 8 april wordt er bij De
Molenvliet aan het Laageinde 30 in
Waalwijk gespeeld om de gewestelijke
titel tweede klasse bandstoten van Zuid-
Nederland afdeling Zuid 1. Op vrij-

dagavond 19.00 uur begint men daar
aan de partijen die een lengte hebben
van 75 caramboles. Zaterdag en zon-
dag stoot men om 11.00 uur af. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. George Ruymbeek De Kroon 3.12
2. Anton Ista Déule 2.74
3. Ricardo Rens SVW 2.66
4. Piet van Steen SNA 2.56
5. Stephan van den Hooff Borduurhuis 2.54
6. Martin Sturm Schuttershof 2.51
7. Gerard Dikmans HMS 2.47
8. Peter Brouwers Den Duvel 2.47

- Advertorial -

Glenn Hofman landskampioen 
in België met BC Deurne

De tweede Buffalo kampioen is meteen ook een feit.
Glenn Hofman is met zijn club BC Deurne uit Merksem in België landkampioen
geworden.
Samen met z’n teamgenoten Jean van Erp, Jef Philipoom en Davy van Havere
bleek het team van Glenn 2 speelronden voor het einde ongrijpbaar voor de con-
currentie.
Voor Glenn zijn eerste Belgische kampioenschap! Als kopman heeft Glenn zwa-
re tegenstanders gekend, maar ondanks dat fantastische resultaten weten te be-
halen.
Het beste team heeft gewonnen, ondanks de hevige concurrentie van alle be-
kende grote namen uit binnen en buitenland.
Meteen werd bekend dat Glenn ook volgend jaar in dezelfde samenstelling z’n
titel zal verdedigen voor BC Deurne.

Glenn, fantastische prestatie ook van jou. 
Gefeliciteerd namens iedereen van Buffalo.nl!Time to play!

buffalo.nl

LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook

Foto Bianca Otjens
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Kader poule 7

Teams uit Eijsden maken de dienst uit

Van Esch Biljarts/Optiek van Gool/De
Peel – Mark_Us 3-5. Kopman Jan van
Oosterhout verzamelde de honderdder-
tig caramboles na acht beurten. VI-
OS/Van Esch Biljarts – VOP/DWH 4-4.
Hier kwam het enige duel onder de tien
pogingen op naam van Roland Deelen
met 290 uit 9 en een hoogste serie van
94. BC 't Heukske/EuroBiljarts – BC Te-

gelen/De Picardie 6-
2. Frank Diederen
hoefde maar vijf
keer van de stoel
voor zijn totaal van
honderdvijftig. Peter
Custers scoorde 120
uit 6 en Andy Ver-
jans 170 uit 8. BC
Tegelen/De Picardie
– BC Maarland 8-0.
Daan Glissenaar
was goed voor
32.00 gemiddeld na
honderdzestig ca-
ramboles en vijf om-
lopen. Zijn kopman
Harrie van den Boo-
gaard won na 320
uit 9. De Oase – VI-
OS/Van Esch Biljarts

6-2. Patrick Janssen tikte de 280 punten
na 8 pogingen bij elkaar. Van Esch Bil-
jarts/Optiek van Gool/De Peel –
VOP/DWH 8-0. Jan van Oosterhout liet
Piet van Rengs kansloos: 130-39 (6). De
Liesselnaar produceerde een serie van
81. Na negentien speelronden geven
de teams van Op de Klos 1 en 2 en BC
Maarland 1 de toon aan.

Jan van Oosterhout. Foto: Jan Rosmulder

Kader beker derde ronde

De Hazelaar 3 en HWA 
Hotel van Krimpen naar ronde 4 
De Hazelaar 3 – Carambole/Radema-
ker 2-6. Paul van de Wouw verloor met
175-170 na zeven beurten van Jan de
Jong. Peter van Beljouw kreeg één kans
meer van winnaar Hans de Ridder. Piet
Leermakers strandde in het zicht van de
haven tegen Danny van Veldhoven. Ha-
rold Megens redde met 20.00 moyen-
ne de eer in Rosmalen. Carambole/Ra-
demaker – De Hazelaar 3 2-6. De om-
gekeerde wereld in Rumpt. Niet wat be-
treft Harold Megens want die bleek we-
derom succesvol. Zijn teamgenoten Paul
van de Wouw en Walco van de Ven be-
haalden eveneens een uitoverwinning.
Tonny van Meeuwen was nu de enige
bij de gastheren die de meerdere was.
Bij het percentage caramboles bleek
Hazelaar 3 met 92.64 beter dan de
86.02 van Carambole/Rademaker.
HWA Hotel van Krimpen – BV 't Cen-
trum ’47 4-4. Ricardo Goud en Jos Vlot
kregen maar respectievelijk zes en acht
beurten van Robert Prakke en Edwin Tie-
man. Jan van Krimpen en Wilfried van
Beek hielden de punten in eigen huis.
BV 't Centrum ’47 – HWA Hotel van
Krimpen 4-4. Jeroen Schulte en André
Bruins waren succesvol voor de ploeg

uit Denekamp. Jan van Krimpen behaal-
de zijn tweede zege en Ricardo Goud
revancheerde zich. Het Wapen van
Alblasserdam gaat op grond van de
81.16% verder naar de vierde ronde.
BV 't Centrum ’47 strandde bij 77.84%.

Jan van Krimpen. Foto: Jan Rosmulder   

Kadercompetitie poule 4

Teams van De Hazelaar openen 
en sluiten de rij
Speelronde 17
D’n Babbel/DAS Keukens – Bouwcenter
Van Hoppe: 2-6. Hein van den Hurk
kon met een winstpartij de schade voor
de thuisploeg beperken. Carambole/
BBG – De Hazelaar 2: 6-2.Otto Exters
bezorgde de bezoekers uit Rosmalen
de enige winstpartij. De Hazelaar – De
Hazelaar 3: 6-2. Dirk van Buuren be-
haalde winst in vijf beurten, terwijl kop-
man Alex Ulijn aan zeven pogingen vol-
doende had om met 44.28 winnend te
eindigen. 

Speelronde 18
Treffers/VTS/Activec – De Hazelaar:
4-4. Bij de gasten hadden Jordy Kanters
en Dirk van Buuren succes. De Haze-
laar 2 – Moira Lith: 2-6. Eric Dericks
wist de eer voor De Hazelaar te red-
den. De Hazelaar 3 – D’n Babbel/DAS
Keukens: 8-0. Paul van de Wouw speel-
de in acht beurten de kortste partij.

Speelronde 19
De Hazelaar 2 – Treffers/VTS/Activtek:
6-2. Eric Dericks verzamelde zijn 310
caramboles in vijf beurten. Otto Exters
had zeven pogingen nodig om te win-
nen en Carlo van der Doelen klaarde
zijn karwei in acht omlopen. D’n Bab-
bel/DAS Keukens – De Hazelaar: 0-8.

Voor de bezoekers was Jordy Kanters in
vijf beurten aan de meet. Carambo-
le/R&H Kassa – De Hazelaar 3: 2-6.
Met een moyenne van 31.66 presen-
teerde Paul van de Wouw zich als beste
speler. De Hazelaar 1 gaat nog steeds
fier op kop, terwijl De Hazelaar 2 de ro-
de lantaarn draagt.

Eric Dericks. Foto: Henry Thijssen

Kader poule 6

Jan Brock Biljarts nipt boven rode lantaarn 
Pelikaan – Jan Brock Biljarts 8-0. Wil-
fred Schigt haalde uit met 110 caram-
boles na vier beurten. HCR Prinsen – Bil-
lardcafé de Veemarkt 4-4. Bij het duel
tussen Haarlo en Doetinchem wist al-
leen bezoeker Gerard Waenink met
110 uit 9 onder de tien pogingen te blij-
ven. Billardcafé de Veemarkt – Willem-
sen Bestratingen/BV De Driehoek 4-4.
Bart Siebelink gaf met een totaal van
honderdtwintig na zes omlopen het
goede voorbeeld. De Markt/De Onder-
bouw – HCR Prinsen 6-2. Maarten
Broers dankte zijn 180 uit 8 onder meer
aan de serie van 135. Jan Brock Biljarts
– Willemsen Bestratingen/BV De Drie-
hoek 5-3. Het kortste duel eindigde in
remise: Jan Lubbelinkhof – Sjaak Ses-
sink 110-120 (9). Jan Brock Biljarts –
BC Concordia 2-6. Er werden door gast
Tom Hagenus enkele records gebroken
in Beuningen. Hagenus stond al na
twee beurten aan de finish met hon-

derdnegentig caramboles. De kortste
partij van poule zes en tevens met
95.00 het hoogste moyenne. Zijn serie
van 122 was onvoldoende om in de
top tien te geraken. 
Kabelrups.com/Kronenhuis – Billardca-
fé de Veemarkt 4-4. Jan Tijdink snelde in
zes pogingen naar zijn totaal van hon-
derddertig. Zandweerd – Jan Brock Bil-
jarts 4-4. Thuisspeler Jan Willem Sellis
zorgde voor 110 uit 7. HCR Prinsen –
BV 't Centrum ’47 4-4. Bij de thuisploeg
verzamelden Paul Wissink en Marcel
Ernst hun 110 treffers na respectievelijk
acht en elf beurten. De bezoekers had-
den met Jeroen Schulte 200 uit 8 en Ro-
bert Prakke 230 uit 9 twee sterke biljar-
ters. Jan Brock Biljarts en De Korenmo-
len sluiten de rij met 61 punten. De for-
matie uit Brummen heeft met 21 wed-
strijden echter één duel meer achter de
rug. Met 105 uit 20 is Deventer
'83/AMS Bruijns de koploper.     

Eerste divisie Topteams

Matthijs Bakker en Alex Ulijn 
in één beurt naar winst

Speelronde 23 en 24
Met 2-6 verloor 123 Biljarts/BCO de
eerste wedstrijd tegen Exalto/HWA met
2-4. Bezoeker Reijer van Kooten speel-
de tijdens het kader in vier beurten uit
(43.75). De tweede ontmoeting had

123 Biljarts/BCO meer succes en won
met 6-0. Nu was Ronald Filippo in even-
eens vier omlopen de beste kaderspeler.
Hektisch Biljartschool/BV ’75 contra
Moira/Hartog Afdichtingssystemen ein-
digde twee keer in 2-4. Ook Sven Na-
buurs behaalde in vier pogingen kader-
winst. De Hazelaar zag de eerste wed-
strijd tegen ’s Lands Welvaren met 0-6
verloren gaan. Vervolgens won de thuis-
club met 4-2. Peter de Bree behaalde
twee keer kaderwinst in acht beurten.
Terborgse Wijncentrale/Veemarkt wees
Van De Broek Biljarts/Almere met 4-2
en 6-0 terug. Matthijs Bakker won de
eerste kaderpartij in één beurt met 175-
0 van Marcel van Dijk. Buitelaar/Maas-
duin Witgoed zag de winst twee keer
met 2-4 naar Topteam Goirle gaan. Met
29.16 bewees Patrick Janssen zich in
de eerste botsing met Hans Snellen Jr.
als de betere kaderspeler. De tweede
keer bleek Snellen net iets beter.

Speelronde 25 en 26
Hektisch Biljartschool/BV ’75 moest met
2-4 en 0-6 buigen voor lijstaanvoerder
’s Lands Welvaren. Alleen Nico van Ha-
negem kon één keer twee kaderpunten
afsnoepen bij Danny Walhout. Exal-

to/HWA zegevierde twee
keer met 4-2 tegen Moi-
ra/Hartog Afdichtingssyste-
men. Bij de bezoekers won
Robert Prakke beide libre-
partijen in twee en drie
beurten. Verploegen Party-
en Congrescentrum zag de
buit met 2-4 en 0-6 naar Ter-
borgse Wijncentrale/Vee-
markt gaan. De Hazelaar
versloeg Snelpost 11 twee
keer met 4-2. Alex Ulijn
speelde een librepartij in
één beurt uit. Van Den Broek
Biljarts/Almere ’83 zette
eerst met 6-0 123
Biljarts/BCO aan de kant
om later nog eens met 4-2 te
winnen. Voor de gasten wist
alleen Paul Witteman een
partij bandstoten te winnen.

Matthijs Bakker. Foto: Willem Siebelink

Alex Ulijn. Foto Paul Brekelmans
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Niels Feijen voor tweede keer 
winnaar World Pool Masters

Niels “the Terminator” Feijen is voor de tweede keer in zijn carrière ge-
kroond tot World Pool Master. Hij versloeg in de finale te Gibraltar de
Amerikaanse superster Shane Van Boening met 8-4. Een zogenoemde 1-9
combinatie in het 12e rack bracht de Nederlander de overwinning. Feijen
zette het prestigieuze evenement eerder al in 2013 op zijn naam.
Geplaagd door een slepende elleboog-
blessure was het de vraag of Niels Feijen
zich direct weer kon meten met de wereld-
top in het poolbiljart. Hij won in zijn ope-
ningspartij overtuigend met 8-2 van Raj
Hundal (IND). Feijen effende daarna zo-
wel in de kwartfinale tegen Dennis Orcol-
lo (PHI) met 8-6 als in de halve eindstrijd te-
gen Karl Boyes (GBR) met 8-3 een open-
staande rekening. Zowel Orcollo (2011)
als Boyes (2010) versloegen Feijen ooit in
de WK 8-ball finale en ook nu weer kwam
de Nederlander op achterstand in beide
duels. Hij toonde zich echter mentaal ij-
zersterk en pakte zijn kansen op het mo-
ment dat die kwamen. 

In de finale liet Feijen er geen misver-
stand over bestaan: het was zijn "mo-
ment of glory”. Uitmuntende breaks,
een weergaloos kickshot en een solide
1-9 combinatie, Feijen liet zijn Ameri-
kaanse opponent kansloos en verzeker-
de zich van de titel en de 20.000 dol-
lar. Ook ligt er door de eindzege al een
uitnodiging editie 2019 klaar.
In zijn post match interview was Niels
Feijen zichtbaar geëmotioneerd en be-
dankte met name zijn vrouw Katrine
voor de steun in de moeilijke tijd met
zijn blessure. Landgenoot Alex Lely ver-
loor in de eerste ronde met 4-8 van Alex
Pagulayan.

JP Parmentier Matchroom Sport 2018

Eredivisie topteam 

Titel begin maart al voor De Picardie 
na winst bij The City/Dibo

Op zaterdag 3 maart verzekerde De
Picardie zich bij naaste achtervolger
The City/Dibo al van het kampioen-
schap. Het team van Iedershuus uit Af-
ferden behaalde in Deventer twee dui-
delijke overwinningen.   

Speelronde 23 en 24
The City/Dibo – De Picardie 1-5 en 0-6.
Wiel van Gemert was de enige bij de
thuisploeg die een puntje wist te beha-
len. Hij speelde eenmaal gelijk tegen
Dennis Timmers. Roij van Raaij en René
Lijsterburg gingen onderuit tegen Sam
van Etten en Jos Bongers. Van Etten be-
haalde in het 47/2 moyennes van
50.00 en 100.00. Micha van Bochem
kwam dit kampioensweekeinde niet in
actie.

Speelronde 25 en 26
De Picardie – Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service 2-4 en 4-2. Bij de 2-4
waren er met drie partijen in totaal
slechts zes beurten. Sam van Etten ver-
zamelde de tweehonderd caramboles
47/2 al bij de eerste poging. Voor de
bezoekers presteerde Raymund Swertz
dit in het 71/2 met 150 uit 1. Jos Bon-
gers verloor in het bandstoten ondanks
een moyenne van 17.50 van de 25.00
gemiddeld spelende Michel van Silf-
hout. De landskampioen bleef in het an-
dere duel aan de goede kant van de
score omdat Van Etten wederom won
en teamgenoot Bongers nipt de baas
bleef over Van Silfhout. Swertz redde

met honderdvijftig uit drie de eer. In hun
thuisbasis Iedershuus te Afferden werd
het kampioensteam officieel gehuldigd.
Alex ter Weele sprak namens de KNBB
Breedtesport zijn lof uit over de presta-
ties en overhandigde een mooie schaal
als aandenken. Het college van de ge-
meente Bergen was ook voor deze hul-
diging uitgenodigd maar bleek te zijn
verhinderd. Het bloemetje dat was toe-
gezegd door de gemeente is nader-
hand door teamleider Toon van Heesch
aan het kampioensteam uitgereikt. 
BIOS Barneveld – The City/Dibo 2-4 en
5-1. Dat biljarten soms een rare sport is
bewees Dick Jaspers maar weer eens
bij het bandstoten tegen Wiel van Ge-
mert. In de ene partij moyenne 4.41 en
verlies en in de andere wedstrijd 50.00
gemiddeld en winst. Zijn hoogste serie
was toen 82. Dave Christiani bleek
twee keer een maatje te groot voor
Arnd Riedel. Roij van Raaij behaalde
drie van de vier punten tegen Ferry
Jong. Van Raaij reikte één partij tot
tweehonderd treffers na twee pogingen.
Egbersbeek.nl – De Hazelaar/Etikon 1-
5 en 0-6. Met Frédéric Caudron, Jean-
Paul de Bruijn en Gert-Jan Veldhuizen
waren de bezoekers veel te sterk. De
Bruijn realiseerde in het bandenspel in
zijn beste partij een moyenne van
33.33 en reeks van 88. Christian Pö-
ther kon als enige tegenstand bieden
door Veldhuizen eenmaal op 200-200
te houden. Topteam De Viaanse Molen
– Wennekes.nl 2-4 en 0-6. Bij de gasten

Vlnr: Micha van Bochem, Jos Bongers, Dennis Timmers en Sam van Etten. 
Foto: Frans Thonen Journalist 

Nationale finale bandstoten klein 1e klasse in biljartcentrum Oegstgeest

Roland Deelen kampioen van Nederland

Vlnr: Jan de Bruin, Roland Deelen en Wilbert Gantvoort.
Verslag en foto Ben Duivenvoorde

winst op Theo Zwarthoed, die in de ge-
lijkmakende beurt slechts één punt tekort
kwam. Roland Deelen maakte in de
vierde ronde de klapper van de finale
en won in vier pogingen met 100-35
van Zwarthoed. Gantvoort moest Vink
voor laten gaan en Glissenaar revan-
cheerde zich met winst in elf beurten (se-
rie 54). Een ronde later ging de voor-
sprong van Deelen door verlies tegen
Hofland verloren. Gantvoort bleef, door
winst op Glissenaar, in de race. Duiven-
voorde won in twaalf omlopen en poet-
ste daarmee de nul weg. Met Deelen en
Gantvoort op acht en Hofland, De Bruin
en Glissenaar op zes punten waren er
bij het ingaan van de voorlaatste ronde
nog vijf titelkandidaten.
Op zondag bevestigde Deelen zijn am-
bities, door in slechts negen beurten van
Glissenaar te winnen. Gantvoort had
31 pogingen nodig om Zwarthoed van
zich af te schudden. Hofland hield zijn
kans in stand door op de stand 66-57
tegen Duivenvoorde met een serie van
34 te finishen. Ook De Bruin behield,
door nipte winst (100-97) op Vink, kans
op het podium. 
Tijdens de beslissende finaleronde won
Zwarthoed van Duivenvoorde en zadel-

de deze op met de rode lantaarn. Glis-
senaar won van Vink waardoor hij vijf-
de en Vink zesde werd. 
Hofland leek met een serie te finishen,
doch strandde met 32 caramboles op
“en nog één”. De Bruin maakte de par-
tij uit en pakte op moyenne de tweede
plaats. Hofland werd vierde. De ont-
knoping kwam in de partij tussen Dee-
len en Gantvoort, waarbij Deelen wel
een riant moyennevoordeel had. Onder
veel belangstelling en in een spannende
strijd bouwde Deelen dankzij een serie
van 31 in beurt vijf al een voorsprong
op. Gantvoort streed voor wat hij
waard was maar kon Deelen niet meer
stoppen. Deelen werd kampioen op
klasse. Voor Gantvoort was er een eer-
volle derde plaats.
Namens de KNBB huldigde Arie Klomp
de kampioen en belichtte samen met
BCO-secretaris Bob van Ingen Schenau
de resultaten van de deelnemers. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Roland Deelen VIOS/Van Esch Biljarts 12 7.05 38
2. Jan de Bruin H.W.A 10 5.35 57
3. Wilbert Gantvoort De Rietlander 10 5.24 39
4. Mike Hofland Kaaskijker 8 6.37 37
5. Daan Glissenaar ABC ‘t Töpke 8 5.59 54
6. Bert Vink Carambole 3 5.21 41
7. Theo Zwarthoed Padoc 3 4.48 26
8. Ben Duivenvoorde BCO 2 4.68 31

waren Patrick Niessen en Ian van Krie-
ken succesvol. George Kenter en Marek
Faus behaalden winst en verlies tegen
elkaar.  

Slotdag 14 april
Met op zaterdag 14 april nog speelron-
de 27 en 28 op het programma, vallen
dan de laatste beslissingen vanaf 11.00
uur. Wennekes.nl ontvangt Egbers-
beek.nl. The City Dibo krijgt Topteam
De Viaanse Molen op bezoek. BIOS
Barneveld is gastheer voor kampioen

De Picardie. De Hazelaar/Etikon opent
de deuren voor Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service. 
Stand per 17 maart 2018 Pnt
1. De Picardie 41
2. The City/Dibo 33
3. BIOS Barneveld 30
4. Benelux Biljarts/       

Snellen Horeca Service 27
5. Wennekes.nl 22
6. Egbersbeek.nl 20
7. De Hazelaar/Etikon 18
8. Topteam De Viaanse Molen 17 

De fraaie locatie van biljartcentrum Oegstgeest was het decor van de strijd
om de nationale titel bandstoten klein eerste klasse. Deze finale kenmerk-
te zich door een positieve sfeer en geweldige partijen.
Blikvangers van de eerste avond waren
Roland Deelen (13 en 12 beurten), Wil-
bert Gantvoort (18 en 12 beurten) en
Daan Glissenaar (21 en 17 beurten). Er
werd op het prima materiaal sterk ge-
speeld, waarin de tweede ronde drie
partijen in twaalf beurten werden be-

slist. Ook zaterdag was er, onderbro-
ken door de aangeboden lunch, het no-
dige vuurwerk met weer korte partijen
en hoge series. In ronde drie moest Glis-
senaar buigen voor Jan de Bruin die
zijn partij afsloot met een serie van 57.
Mike Hofland bleef in de race door
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DE PRIJS
Het laken is minstens 40% goedkoper dan de bekende wollen A-merken

DE ENERGIE KOSTEN
Er is geen noodzaak om de biljarts te verwarmen dus je bespaart direct op de 
energie kosten

DE BUFFALO LEAGUE, EREDIVISIE DRIEBANDEN

allerhoogste niveau driebanden!

SPEELEIGENSCHAPPEN
Langer behoudt van spin, een langere afslag,  en het 
laken laat de bal heel snel lopen, eigenschappen 
die met name de 3-bandenspelers zeer 
kunnen waarderen

GEEN WOL, GEEN VOCHT 

aan zoals wollen lakens dat wel 
doen

          +31 

€45,-
per meter!

Wanneer 
begint u met 

besparen?

Time to play!

DUIZENDEN BILJARTERS GINGEN U INMIDDELS AL VOOR!

Waarom denkt u dat steeds meer biljart clubs, verenigingen, lokaliteiten en biljart spelers 

Informeer bij uw lokale biljart specialist, of neem direct contact met ons op:




