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Derde wereldtitel voor Therese Klompenhouwer

Oranje vreugdetranen 
tijdens WK dames in Turkije www.championshop.nl

Snel, goedkoop en eenvoudig on-line
of deskundig in de winkel,

natuurlijk bij ... Champion Biljarts

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

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

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

Zie advertentie achterzijde

GRATIS
MEENEMEN

Lees verder op pagina 3

’s-Hertogenbosch Oosterhout
Frank Dekkers Willem Dekkers
Zilverberg 29 5234 GL Vijfhuizen 7 4901 PB
06-13782914 06-12021593

BILJARTS? DEKKERS!
Sinds 1924 al vier generaties vakmanschap

Nieuwe of gereviseerde biljarts,
onderhoud, reparatie, keuen, biljartartikelen
voor horeca, particulier of instelling.

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

KNBB 
Kling Masters
driebanden 2019

Van 10 tot en met 13 januari

Den Durpsherd
Kerkwijk 61, Berlicum

Foto: Ton Smilde

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
https://www.biljartwinkel.nl


De Biljart Ballen, 22e jaargang, oktober 2018 pagina 2

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

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

 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

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.

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 14.00 uur. Vanaf 1 oktober 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

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

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000

mailto:rhoeba@icloud.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%81boe%ED%AF%80%ED%B0%84ek.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl


De Biljart Ballen, 22e jaargang, oktober 2018 pagina 3

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:

Het volgende
nummer 

verschijnt
31 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden
doch uiterlijk 24 oktober

Oranje vreugdetranen 
tijdens WK dames in Turkije
Vervolg van de voorpagina
Tekst: Frits Bakker. 

De Nederlandse vlag wapperde al
aan de rand van de arena, toen
Therese Klompenhouwer de win-
nende carambole nog moest ma-
ken. De kampioensbal in de finale
tegen de Japanse Orie Hida ver-
oorzaakte een golf van vreugde,
niet alleen bij de winnares, maar
ook in het oranjekamp op de tribu-
nes. De wereldtitel is terug bij The-
rese Klompenhouwer, de derde in
haar prachtige carrière. 
Het kostte bloed, zweet en na afloop
dikke tranen in de Turkse arena, nadat
ze eerst door haar vriendin Chantal en
later door andere supporters en speel-
sters was omhelsd. De 35-jarige num-
mer één van de wereld en zesvoudig
Europees kampioen in het damesbiljar-
ten stond bij de huldiging weer boven-
op het ereschavot met Orie Hida, Sru-
ong Pheavy en Gülsen Degener een
stapje lager.
Het Nederlandse volkslied ontroerde de
kampioene, die op het beslissende mo-
ment boven de andere favoriete, Orie
Hida, uitgroeide. “Ik heb er zo naar ge-
hunkerd om deze titel terug te winnen'',
zei Klompenhouwer na afloop te
midden van haar fans. “Het maakt me
superblij. Ik heb gewonnen met knokken
op wilskracht. Toen ik mijn laatste ca-
rambole had gemaakt, keek in naar het

scorebord en dacht: ik heb het geflikt,
ongelooflijk. De emotie na afloop was
enorm, daar zat echt alles in. Ik heb ook
heel veel steun gehad aan de Neder-
landse supporters, die hebben me er
doorheen gesleept.''
Ze was, in de uitbundige heksenketel,
het stralende middelpunt van die Oran-
jefans en volgers die de overwinning
meevierden. “Het ging af en toe moei-
lijk, maar de spanning was ook zo
groot'', bekende ze later. “Ik heb voor
het eerst in zo'n groot toernooi van
wedstrijd naar wedstrijd gespeeld, om-
dat het niet heel goed liep. Alleen win-
nen telde, ik heb niet naar moyennes en
niet naar mijn tegenstanders gekeken.''
De finale tegen haar eeuwige rivale
Orie Hida, die nu nog maar één
wereldtitel voorsprong heeft, ging voor
de pauze gelijk op: 9-9 na 7 beurten,
14-14 na zestien. De 42-jarige Japanse
had nog een kleine opleving (16-14),
maar moest het initiatief daarna uit han-
den geven. Therese kreeg haar in een ij-
zeren greep met kleine serietjes, de Ja-
panse, geplaagd door te veel klosbal-
len, miste de kracht en overtuiging om
terug te slaan. De laatste carambole,
naar 30-24 in 30 beurten (1.000 ge-
middeld tegen 0.800) kwam als een be-
vrijding. De titel is terug bij Terrie uit Nij-
kerk, het boegbeeld van het mondiale
damesbiljarten.
De historie sprak eigenlijk al in het voor-
deel van de Europese kampioene. The-
rese won vier van de vijf wedstrijden te-
gen Hida in de laatste vijf jaar. Maar de
sterren stonden voor de finale niet zo
gunstig voor Neerlands hoop. Klom-
penhouwer, die met veel ambitie en top-
fit naar het WK was gereisd, had een
moeizame aanloop, zonder de van
haar bekende uitschieters. Het was een
meevaller dat de tegenstand niet kon im-
poneren. Dat gold ook voor Aysegul
Fendi, tegenstandster in de kwartfinale,
maar Klompenhouwer liet op die voor-
laatste dag tekens van herstel zien met
een 30-in-30 overwinning.
In de strijd om het goud toonde ze haar
vechtlust, greep ze de kansen met twee
handen en was de ontlading na de
winst aangrijpend. De wereldtitel is
weer in Nederland, dat na Valencia
(2019) drie keer op rij het wereldkam-
pioenschap organiseert. Het zal There-
se Klompenhouwer nog meer inspireren
om haar palmares van wereldtitels ver-
der uit te bouwen.

Eindstand
Naam Nationaliteit Pnt Moy HS
1. Therese Klompenhouwer Nederland 12 0.887 7
2. Orie Hida Japan 8 1.082 7
3. Sruong Pheavy Cambodja 8 0.884 5
4. Gülsen Degener Turkije 7 0.729 5
5. Bo Mi Kim (Zuid-Korea) 4 0.813 7
6 Guzin Mujde Karakasli Turkije 4 0.738 8
7 Aysegul Fendi Turkije 4 0.449 4
8 Claudia Lalinde Colombia 3 0.615 4

De emotionele ontlading.
Foto’s Ton Smilde

Op 24 oktober in Nieuwegein

Biljarttoernooi voor Parkinson patiënten
Op 24 oktober 2018 organiseert de stichting Parkinson Events het zeven-
de biljarttoernooi voor Parkinson patiënten. Het is uitsluitend bestemd voor
personen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Momenteel zijn er 21
deelnemers.
De spelers komen uit heel Nederland,
van Middelburg tot Steenwijk en Zaan-
dam. De partijen duren steeds 15 beur-
ten en de puntentelling is via het
Belgisch Systeem. Moyenne berekening
is tot stand gekomen door het ge-
middelde van de eerder gespeelde toer-
nooien Er zijn 4 poules, waarbij de
2 besten overgaan naar de finaleronde.
Het evenement wordt mede mogelijk ge-
maakt door o.a. de Dirk Kuyt Founda-
tion en het bedrijfsleven. Voor diegenen
die ver weg wonen is er de mogelijk-
heid tot overnachten bij Hotel van der
Valk Vianen, tegen gereduceerd tarief.
De prachtige prijzen zijn ook dit jaar
beschikbaar gesteld door de firma De
Biljartmakers uit Portengensebrug.
Om het toernooi te doen slagen zijn er
14 vrijwilligers aanwezig die bij de par-
tijen zullen schrijven en tellen. De coör-
dinatie van deze dag is weer in handen
van Cees van Schaik. 
Er kan nog tot 30 september worden in-
geschreven.
Het inschrijfgeld is € 15,00 en daar
krijg je het volgende voor terug: koffie
met gebak, 5 consumptiebonnen, een
uitgebreide lunch met o.a. belegde
broodjes en haring, melk, karnemelk,
vruchtensap, een dessert en natuurlijk
eeuwige roem.
De opening wordt verricht door Willem
la Riviere, directeur van de KNBB.
De prijsuitreiking is door Jan Kuiper,
wethouder van Nieuwegein. Plaats van

handeling is wederom bij RCN aan
Drenthehaven 22b te Nieuwegein. Ont-
vangst vanaf 9.00 uur. 

Mooie resultaten junioren van de lage landen

Joey de Kok en Stef van Hees 
tijdens WK in Izmir
De 20-jarige Koreaan Myung-Woo
Cho is voor de tweede keer in zijn
carrière de beste van de wereld in
het driebanden voor junioren. Hij
versloeg zijn 20-jarige landgenoot
Daehyeon Jang met 35-18 in 18
beurten. De nieuwe kampioen, op-
volger van de Spanjaard Carlos
Anguita, mag volgend jaar zijn titel
verdedigen in Valencia. De Italiaan
Alessio d'Agata was de vierde spe-
ler op het WK-podium. Het alge-
meen gemiddelde van de kampi-
oen is met 2.022 het beste ooit ge-
speeld op een WK voor junioren.

De Nederlander Joey de Kok en de
Belg Stef van Hees hebben in het Turkse
Izmir duidelijk blijk van hun aanwezig-
heid gegeven. Van Hees kon zich in de
poule wedstrijden niet plaatsen voor de
knock-out fase, maar schudde tegen het
Italiaanse supertalent Alessio d'Agata
met een 25-14 overwinning in 17 beur-
ten wel flink aan de boom. 
Joey de Kok begon zijn eerste poule-

wedstrijd met een 25-14 (26) overwin-
ning op de Colombiaan JulianVasquez.
Vervolgens moest de Japanner Shato Fu-
naki het ook met 25-14 ontgelden. Nu
had de kasteleinszoon uit het Zeeuwse
Lewedorp echter maar 13 pogingen no-
dig om tot dit resultaat te komen, wat re-
sulteerde in een gemiddelde van
1.923. In zijn derde partij schoot De
Kok tegen de Turk Arda Güngör met 20-
25 iets te kort en eindigde als tweede in
de poule. In kwartfinale moest hij het
opnemen tegen titelverdediger Carlos
Anguita uit Spanje en verloor eervol met
35-27. Anguita had eerder in het toer-
nooi de hoogste serie van 16 gemaakt.

Eindstand
Naam Nationaliteit Pnt Moy HS
1. Myung-Woo Cho Korea 12 2.022 9
2. Deahyeon Jang Korea 8 1.300 8
3. Carlos Anguita Spanje 8 1.163 16
3. Alessio d'Agata Italië 6 1.180 9
5. Julian Vasquez Colombia 4 1.917 7
6. Joey de Kok Nederland 4 0.906 6
7. Maxime Panaia Frankrijk 4 0.895 6
8. Santiago Ocampo Colombia 4 0.800 5
9. Stef van Hees België 4 0.830 8

10. Shota Funaki Japan 2 0.837 4Joey de Kok. Foto: Ton Smilde

Stef van Hees. Foto: Ton Smilde

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


De Biljart Ballen, 22e jaargang, oktober 2018 pagina 4

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

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

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

3 biljarts, 2 matchtafels. B.V. Kwadendamme.
Voor al uw feesten en partijen, evenementen.

www.tapperijslandswelvaren.nl
info@tapperijslandswelvaren.nl

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.debiljartmakers.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
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Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819

Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

WWW.SPCWOENSEL.NL
040 2481112  I WinkelcentrumWoensel 84d  I Eindhoven

Libre 5e klasse district Venlo 5-7 oktober

Finale in Wellerlooi
De districtfinale Venlo in de vijfde klasse
libre wordt van 5 tot en met 7 oktober
gespeeld. Bij moyennes van 0.00 tot
1.20 is het aantal caramboles afhanke-
lijk van het gemiddelde. Aanvang vrij-
dag 19.00 uur en in het weekeinde
11.00 uur. Plaats van handeling is café
't Centrum aan Catharinastraat 18 te
Wellerlooi. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Marij Pollaert 't Klötske 1.15 37
2. Marga Bettonvil De Maasoever 1.08 35
3. Hay Cox 't Pleintje 1.08 35
4. Grad Driessen BC D’n Hook 0.94 33
5. Margriet Peulen BC Tegelen 0.90 33
6. Ellen Vriezen 't Klötske 0.90 33
7. Ivonne Thijssen De Maasoever 0.73 29
8. Ria Willekens BV Maasbree 0.65 27

Nat. voorw. libre klein extra klasse

Eindstand 
poule Duizel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ludo Hermans HAS 12 19.09 172
2. Jos Kemmerling BDL 8 14.85 92
3. Ad van Mol D’n Babbel 4 10.75 132
4. Don van der Wiel 't Ivoor 4 9.20 108
5. Kees Castelijns Dubac 2 9.94 50 

In café De Linden te Den Dungen

Initiatief René Rijken levert ruim 
12 mille op voor Stichting TIM   
Café De Linden in
Den Dungen was za-
terdag 8 en zondag
9 september weder-
om het centrale
middelpunt van de
tweede Dungense
biljart- en dartmara-
thon. Initiatiefnemer
hiervan was René
Rijken. Na een suc-
cesvolle eerste mara-
thon in 2017 ging
hij er dit jaar weer
voor! En de locatie
was net als in 2017
bij uitbater Wilco
Vissers van café De
Linden. Ook de Dun-
gense dartvereni-
ging De Lindenbroe-
ders, met dezelfde
thuishaven,  onder-
steunden zijn initia-
tief. Ook zij dartten
dus 24 uur lang
mee….. Allemaal
voor het Goede Doel
en dat was, net als
vorig jaar Stichting
TIM uit Schijndel. Deze stichting biedt
kleinschalig ontwikkelingsgerichte sti-
mulering en begeleiding aan kinderen
met een beperking. Door gespeciali-
seerde 1 op 1-begeleiding en het zorg-
vuldig creëren van de juiste omgeving
wordt ieder kind gestimuleerd zich opti-
maal te ontwikkelen. Stichting TIM is
aangesloten bij de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK) en via deze weg is het mogelijk

gemaakt om de opbrengst van deze bil-
jart- en dartmarathon te verdubbelen.
Op zaterdag 8 september trapten René
en de Lindenbroeders om 14.00 uur af
en zij eindigden hun 24-uurs dart- en
biljartmarathon een dag later om 14.00
uur. Na afloop was er live muziek en
werd het een mooi (en drukbezocht)
feestje. Het uiteindelijke bedrag van
€ 6.161,40 werd door het NSGK ver-
dubbeld tot € 12.322,80.

Vlnr: René Rijken en Jos Schapendonk. Foto: Jan Rosmulder

Libre overgangsklasse 27-28 oktober

Nationale voorronde bij 
Iedershuus in Afferden
Vereniging ABC ’t Töpke organiseert op
27 en 28 oktober een nationale voor-
ronde libre overgangsklasse. Bij moyen-
nes van 20.00 tot 35.00 zijn er 200 ca-
ramboles te maken. Aanvang zaterdag
en zondag 10.00 uur. Gemeenschaps-
huis Iedershuus is gelegen aan Kapel-
straat 7a te Afferden.

Naam Vereniging
1. Sjeng Burhenne BC Tegelen
2. Ger van Deur SSV
3. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke
4. Ferry Janssens BC Tegelen
5. Huub Schattenkerk BC Tegelen
6. Wim Strik De Maasoever

Libre 5e klasse district Oss

Wim van de Ven op percentage 
kampioen bij 't Oventje te Zeeland

Biljartclub Zeeland had van donderdag
20 tot en met zaterdag 22 september
de organisatie in handen van de finale
5e klasse libre interval district Oss. On-
der de deelnemers drie leden van de or-
ganiserende vereniging. Helaas voor
deze spelers maar zij konden geen rol
van betekenis vervullen. Wim van de
Ven (Jong Geleerd) en Paul van Halen
(De Coehoorn) wisten zich wel te onder-
scheiden van de rest van het veld. Bei-
den behaalden 10 punten maar het per-
centage van Van de Ven was bedui-
dend hoger. Namelijk 97% tegen 92%.

Gijs van den Heuvel van vereniging De
Coehoorn kwam met 8 punten en een
percentage van 91 op de derde plek.
Pedro van Lieshout van Touché wist als
enige speler boven de grens van 1.20
uit te komen en hij gaf aan dat hij
graag wilde promoveren naar de vier-
de klasse. De kortste partij werd ge-
speeld door John van Lankveld. Hij wist
zijn 31 caramboles in 17 beurten te ma-
ken. Knappe prestatie van hem. De
hoogste serie kwam op naam van de
kampioen. Hij scoorde er 13. Wim van
de Ven en Paul van Halen gaan naar de
gewestelijke finale. Deze is eveneens in
district Oss en wel van 9 tot en met 11
november bij Touché. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS   %
1. Wim van de Ven Jong Geleerd 10 1.17 13 97
2. Paul van Halen De Coehoorn 10 1.08 10 92
3. Gijs van den Heuvel De Coehoorn 8 1.12 9 91
4. Pedro van Lieshout Touché 6 1.23 9 93
5. Manuela van Boxtel BC Zeeland 6 1.13 11 90
6. Maarten Ariaans Germenzeel 4 0.91 7 91 
7. Adriaan de Loyer BC Zeeland 4 0.87 7 85 
8. Jolanda Bongers BC Zeeland 2 0.54 5 77 
9. John van Lankveld Jong Geleerd 2 0.66 11 67

Foto: Henry Thijssen
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Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

Kom bij ons langs voor een
gezellig praatje, even de krant

te lezen aan de stamtafel,
samen te kaarten, biljarten of darten.

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

Kom, beleef en proef de sfeer
van de Brabantse gezelligheid.

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

Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805

E-mail: info@hetcaves.nl
Website: www.hetcaves.nl

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

m.m.v. 2 TOP-ORKESTEN
van 15.00 uur tot 01.00 uur

A. v. Herpenplein 9, 5373 AH Herpen
Tel. 0486-411547
www.thekes.nl

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (1e divisie 3bnd)
De Hazelaar/Etikon
(eredivisie topteam)

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

U bent van harte welkom.
Sportfoyer de Hazelaar
T.M. Kortenhorstlaan 6

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.thekes.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.dekuul.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
mailto:info@manopmaat.nl
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Kadristen BCO De beste keus 
openen seizoen met winst 
In Biljartcentrum Oegstgeest startte BCO
De beste keus met een thuiswedstrijd te-
gen nieuwkomer Rapiditas de competi-
tie. Debutant in het BCO team,  Alex
van Voorst, wist al snel de toon te zetten
met regelmatig wat kleine series, daar-
mee snel een voorsprong opbouwend.
Met zijn debuut speelden natuurlijk ook
wel de zenuwen een rol, reden waarom
hij toch vijftien beurten nodig had om
de winst ten koste van Jimmy Zieltjens
binnen te halen. Op de andere tafel
was Jos Kerkman, kennelijk geïnspi-
reerd door zijn recente promotie naar
de overgangsklasse libre, sterk bezig.
Nuttige series zorgden voor een on-
overbrugbare voorsprong op Ronald
van Lonkhuijsen. Kerkman wist de partij
in slechts acht omlopen met 130-42
naar zich toe te trekken. Vervolgens
was het de beurt aan Wilfred Wijnno-

bel (140) om tegen Marco Westerhoff
(110) de succesvolle start te vervolgen.
Wijnnobel produceerde in zijn vierde
beurt een serie van 60 en leek daarmee
de partij in zijn zak te hebben. Dat
bleek echter niet het geval. Westerhof
kon met reeksen variërend tussen de 14
en de 29 de achterstand weg werken.
Wijnnobel viel stil op 123 punten en
daarmee was de nederlaag in dertien
beurten een feit. Aan Danny Kind was
de taak om tegen Dennis Bouwhuis de
winst bij BCO te houden. Ook Kind
startte voortvarend maar halverwege
stokte het ritme volledig. Bouwhuis wist
daar van te profiteren en sloot in vijftien
pogingen de partij winnend af.
Resultaat: eindstand 4-4. Doordat wei-
nig caramboles verloren waren gegaan
werd wel een extra percentagepunt
binnengehaald, derhalve 5-4 winst.

Nationale kadercompetitie poule 2

Maximale score voor ’s Lands Welvaren
Speelronde 1
HWA Alblasserdam – De Hoog/Van
der Wilt: 7-2. Jan de Bruin, Gerard Joh-
ler en John van der Zalm wonnen voor
het thuisfront. Met een percentage van
95,89 werd ook het bonuspunt gepakt.
SVW/Ponderosa – Honky Tonk 2/Vol
Glas: 7-2. In zijn eigen café behaalde
Jean-Paul Rens een gemiddelde van
25.71 en een serie van 67. BV De Ram

– HWA/Hotel van Krimpen: 3-6. In Roo-
sendaal speelde Adrie Pols gelijk tegen
Jos Vlot en behaalde Hans Snellen jr.
partijwinst. De bezoekers streken het
extra punt op. ’s Lands Welvaren – De
Posthoorn/RBS: 9-0. De gastheren uit
Kwadendamme grepen de maximale
winst. Danny Walhout kwam tot een ge-
middelde van 40.00 en Erik van de
Leur bleek goed voor 34.00. 

Kader poule 4

Van Esch Biljarts/De Peel in slotfase 
toch nog voorbij De Hazelaar 1

In de openingsronde van de nationale
kadercompetitie bleef  Van Esch Bil-
jarts/De Peel  het eerste team van De
Hazelaar met 5-4 nipt de baas. Gerrit
van Asten zette zijn ploeg in De Smele-
hof te Ysselsteyn op voorsprong. Voor de
gasten zorgde Dirk van Buuren met 140
caramboles na 9 beurten voor de 2-2 bij
de pauze. Dennis Polman zette De Ha-
zelaar op een 2-4 voorsprong. Daarmee
had het de schijn van een gelopen koers
want Noud Janssen leek op het andere
biljart kansloos tegen Jordy Kanters. De
bezoeker begon met 88-97-24 en stond
even later met 68-211 nog slechts 39

caramboles van de finish. Janssen was
met 68 pas net over de helft maar de
Liesselnaar ging naar de tafel en kwam
er weer vandaan toen hij zijn 62 reste-
rende treffers had verzameld: 130-211
(8). Het dit seizoen ingevoerde extra
punt ging naar Van Esch Biljarts/De Peel
dat het met 88.75% net iets beter deed
dan de 87.12% van de ploeg uit Ros-
malen. VOP/De Witte Hoeve – De Ha-
zelaar 3 2-7. Uitgerekend vierde man
Walco van de Ven zorgde namens de
gasten voor het kortste duel en hoogste
moyenne. Na 6 pogingen had hij de
120 punten bij elkaar.

De Hazelaar 1 met vlnr: Bart van Pinxteren, Jordy Kanters, Dennis Polman en
Dirk van Buuren. Foto: Jan Rosmulder     

Kader poule 6

Volle buit De Veemarkt
In de eerste speelronde eindigde De
Korenmolen tegen De Veemarkt in de
maximale 0-9 score. Als men alle 4 par-
tijen wint, is het logisch dat het nieuw
extra ingevoerde punt voor percentage
gemaakte caramboles ook voor de for-
matie uit Doetinchem was. Kopman Ge-
rard Stijf gaf met 200 treffers na 7 beur-

ten het goede voorbeeld. Hij produ-
ceerde een serie van 100. MF-
Vos/Brock – De Markt/De Onderbouw
2-7. Valse start voor het nieuwe kader-
team van café Brockie in Bornerbroek.
Alleen Jeroen Moelard bleef aan de
goede kant van de score met 110 uit
11.

Eredivisie topteam 

Twee teams beginnen met volle buit

Op zaterdag 22 september ging de
eredivisie voor topteams van acquit. Za-
lencentrum De Posthoorn/Snellen Hore-
ca en De Picardie verloren geen enkele
partij. De titelverdediger uit Afferden
moest één remise toestaan bij het 47/2.    

Speelronde 1 en 2
Zalencentrum De Posthoorn/Snellen Ho-
reca – Dibo/The City 6-0 en 6-0. In
Haps bleek Raymund Swertz de minste
pogingen nodig te hebben. In het 71/2
verzamelde hij de 150 caramboles te-
gen Ferry Jong na respectievelijk drie en
twee beurten. Demi Pattiruhu zette Roij

van Raaij in het
47/2 na negen en
twee pogingen op-
zij. In de kortste ont-
moeting was hij
goed voor een serie
van 171. Michel van
Silfhout bleek met
moyennes van 7.14
en 16.66 een maat-
je te groot voor Wiel
van Gemert. Er wa-
ren reeksen van 50
en 59. Horna – De
Picardie 1-5 en  0-6.
Jordy Jong wist Mi-
cha van Bochem in
Hoorn eenmaal op
een gelijkspel te hou-
den: 200-200 (7).
Germ Bot kreeg
maar twee en vijf
kansen van Sam van
Etten. Hoogste reeks
143. Leo Koomen
boog via 85-100
(14) en 87-100 (19)
nipt voor Jos Bongers
in het bandstoten.
Wennekes.nl – ’s-
Lands Welvaren/

Reedijk 4-2 en 2-4. In Rumpt verdeelden
Lyon Megens en Danny Walhout de
buit. De bezoeker realiseerde een serie
van 186. Ian van Krieken en Peter de
Bree gaven elkaar niet veel toe gezien
de 150-147 en 140-150 uitslagen. Ad
Koorevaar en Robert van Stevendaal
volgden hetzelfde scenario: 96-100 en
100-82. Egbersbeek.nl – De Haze-
laar/Etikon 2-4 en 4-2. Robby Sonck en
Arnd Riedel bleven in evenwicht. Mar-
tijn Egbers zette Gert-Jan Veldhuizen op-
zij. Rudy Gerritsen trok aan het kortste
eind tegen de gemiddeldes van 8.33
en 14.28 van Jean-Paul de Bruijn.

Raymund Swertz: moyennes van 50.00 en 75.00 in het
71/2. Foto: Henry Thijssen    

Kader poule 5

Patrick Janssen 
na 2 beurten al aan de finish 
Reeds in de eerste speelronde zorgde
Patrick Jansen bij de 2-7 tussen BC Tege-
len/De Picardie en Oase voor een
prachtige prestatie. De kopman van de
bezoekers verzamelde de 190 caram-
boles al na 2 pogingen. Zijn hoogste van
de twee series was in café-biljartzaal Van
Tienen 153. Philip Dierijck redde de eer
voor de thuisploeg. BC Maarland 2 –
D’n Babbel/DAS Keukens 7-2. Eerste
man Seppo Ehlen realiseerde 180 uit 8.
Albert Sol bleek als enige succesvol bij
de Brabanders. BDL/Verheggen Inte-
rieurs – BC Maarland 1-8. Twee duels

van slechts 6 omlopen voor de winnaars:
John van Glabbeeck met 130 en Willem
Snijders met 110 caramboles. Leo Kan-
ters redde via een remise de eer voor de
nieuwe formatie van café-zaal Centraal
uit Nederweert. Op de Klos 2 – VIOS/
Van Esch Biljarts 4-5. Bezoeker Roland
Deelen gaf met 250 uit 7 zijn visitekaar-
tje af. Roger Cleuskens hoefde in eigen
huis eveneens maar zeven keer van de
stoel maar dan voor zijn totaal van 160.
Het nieuw ingevoerde extra punt voor
percentage gemaakte caramboles ging
naar de ploeg uit Mierlo-Hout. 

Eerste divisie topteams

De Hazelaar eerste koploper
Speelronde 1 en 2
Goirle/Metselbedrijf Stoop – Van den
Broek Biljarts/Almere ’83: De eerste
ontmoeting eindigde in 6-0. In de twee-
de krachtmeting bleef de stand met 3-3
in evenwicht. Ronny Mathyssen en Fred
Driessen kwamen bij het bandstoten re-
mise overeen. Snelpost 11 – 123 Bil-
jarts/ BCO: Het eerste treffen werd af-
gesloten met de stand 2-4 in het voor-
deel van de gasten uit Oegstgeest. De
tweede confrontatie eindigde in 4-2.
Louis Opstal van 123 Biljarts/BCO won
twee keer bij het bandstoten. Thuisspe-
ler Jan van Dongen dubbelde bij het ka-
der. Topteam BIOS – De Hazelaar: De
gastheren gingen met 0-6 en 2-4 onder-
uit. Bij De Hazelaar moest alleen Eric
Dericks twee partijpunten in het kader
afstaan. De formatie uit Rosmalen voert

de ranglijst aan. Buitelaar/Maasduin
Witgoed – Terborgse Wijncentrale/de
Veemarkt: De eerste wedstrijd werd
door de gastheren met 4-2 gewonnen.
Frank Diederen miste in zijn eerste
librebeurt, maar maakte in zijn tweede
poging met 250 uit. De volgende con-
frontatie hadden de bezoekers de over-
hand en wonnen met 0-6. Patrick Jans-
sen zette een libreserie van 222 in de
boeken. Verploegen Party- en Congres-
centrum – Exalto/HWA Alblasserdam:
Met 2-4 moest het thuisteam uit Wijchen
in de eerste wedstrijd de winst afstaan.
Alleen Stef Jansen wist bij het kader te
winnen. De volgende wedstrijd eindig-
de in 0-6. 

www.biljartevenementen.nl

http://www.biljartevenementen.nl
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Eerste Simonis Biljartlakens Grand Prix artistiek 1e klasse

Eric van Hoorn wint in Heerhugowaard
De eerste Simonis Biljartlakens  artistiek
1e klasse van dit seizoen is een prooi
geworden voor Eric van Hoorn. Jan Jan-
sen en Van Hoorn lieten een nieuw per-
soonlijk record noteren. Het toernooi ge-
middelde kwam uit op 33,65%.

Eindstand
Naam Punten Perc R. punten
1. Eric van Hoorn 256 48.76 13
2. Wilfrie Vermeer 233 44.38 12

3. John de Bruijn 210 40.00 11
4. Jan Jansen 206 39.23 10
5. Jean-Marie Limbourg 204 38.85 9
6. Eric van Kampen 195 37.14 8
7. René Kuijstermans 177 33.71 7
8. Cock Ooms 152 28,95 6
9. Walter Crols 148 28.19 5

10. Maarten van Boeckholtz 139 26.47 4
11. Fred Groen 128 24.38 3
12. André Renkens 72 13.71 2

Op 13 en 14 oktober in Capelle aan den IJssel

2e GP Simonis Biljartlakens Artistiek 
eerste klasse bij Capelle SPC
Het mooie biljartcentrum Capelle SPC
aan het Marsdiep 2 in Capelle aan den
IJssel staat op 13 en 14 oktober in het
teken van de tweede Grand Prix Simo-
nis Biljartlakens Artistiek eerste klasse.
De twaalf deelnemers spelen in vier
poules. Zowel op zaterdag als op zon-
dag begint men om 11.00 uur met de
wedstrijden. 

Deelnemers

Poule A
Naam Woonplaats
1. Eric van Hoorn Gouda
2. Walter Crols Turnhout (B)
3. Remy Sleijpen Hulsberg 

Poule B
Naam Woonplaats
1. Wilfrie Vermeer Deurne
2. Cock Ooms Venlo
3. André Renkens Kerkrade

Poule C
Naam Woonplaats
1. John de Bruijn Ter Aar
2. René Kuijstermans Roosendaal
3. Fred Groen Purmerend

Poule D
Naam Woonplaats
1. Jean-Marie Limbourg Queue de Bois (B)
2. Eric van Kampen Poortugaal
3. Maarten van Boecholtz Roosendaal

Kader poule 3

Slechte start voor 
HWA Verhaar BiljartKeuService
In de eerste competitiewedstrijd verloor
HWA Verhaar BiljartKeuService op be-
zoek bij Gelre met 7-2. Kopman Dick

Exalto kon de schade beperken en won
zijn duel met Gert-Jan Veldhuizen in 17
beurten.

Districtsfinale 2e klasse driebanden klein bij Turnlust

Jan van Gestel wint in eigen huis
Op 19, 20 en 22
september is in de
Draaikolk, het club-
huis van BV Turnlust,
de finale tweede
klasse driebanden
klein gehouden van
het district Noord-
West Nederland.
De moyennes in de-
ze klasse liggen tus-
sen 0,400 en 0,550
en er moeten 25 ca-
ramboles worden ge-
maakt.  Na de voor-
ronden hadden acht
deelnemers zich ge-
plaatst voor deze fi-
nale. Ben Rozie had dat gedaan met
een moyenne hoger dan 0,550 en zal
daarom volgend jaar uitkomen in de
eerste klasse. In de eerste ronde was
Chris Mosch heel goed op dreef en
won in 27 beurten van Ben Rozie
(Royal. Zijn hoogste serie was vijf en dit
zou tijdens dit toernooi alleen nog geë-
venaard worden door drie andere spe-
lers  maar niet verbeterd.
Ook de tweede partij wist Mosch te
winnen evenals Edwin Smit, thuisspeler
Jan van Gestel en Cor Mosch. Dus vier
koplopers met vier punten en vier
achtervolgers met nul punten. In de der-
de ronde wist van de koplopers alleen
Smit zijn partij tegen  Alex Dekker (miste
de gelijkmakende beurt) met 25-24 te
winnen. 
Ook in de vierde ronde was er winst
voor Smit, die hierdoor ongeslagen op
acht punten kwam. Cor Mosch volgde
met zes  en Van Gestel  met vijf punten.
Met nog twee ronden te gaan leek Ed-
win Smit, met drie punten voor sprong
op de nummer twee Jan van Gestel, di-
rect op het kampioenschap af te steve-
nen. Van Gestel had echter nog niet op-
gegeven en won zijn voorlaatste partij
in slechts 25 beurten van Chris Mosch
en realiseerde daarmee de kortste partij
van het toernooi. Wat niemand had ver-
wacht gebeurde en Smit verloor van
Cor Mosch. Het verschil was terugge-

bracht tot één punt en omdat beide kop-
lopers in de laatste ronde tegen elkaar
moesten spelen ging iedereen er eens
goed voor zitten om een echte finale te
aanschouwen. Dat werd toch een
beetje een deceptie. Smit kon zich,
door fysieke ongemakken, niet goed
meer concentreren. Van Gestel had al
snel een aantal caramboles voorsprong
en koesterde die voorsprong met een
tactisch spelletje. Na het maximaal aan-
tal beurten van 60 had Jan van Gestel
de meeste hits op de teller en mag zich
districtskampioen noemen. 
Het moyenne van Chris Mos, was met
0,569 hoger dan de bovengrens voor
deze klasse en hij zal daarom, net als
Ben Rozie, overstappen naar de eerste
klasse. De nummers één en twee gaan
het district vertegenwoordigen bij de
gewestelijke kampioenschappen die ge-
speeld worden van 2 t/m 4 november
bij Sombroek Langedijk. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan van Gestel Turnlust 11 0.471 4
2. Edwin Smit Kaper 10 0.474 4
3. Cor Mosch Ons Genoegen 8 0.451 5
4. Jan Latenstein B.I.O.S. 7 0.506 5
5. Ben Rozie Royal 7 0.483 4
6. Chris Mosch K.O.T 6 0.569 4
7. Alex Dekker Ons Genoegen 5 0.450 5
8. Rob Jonker De liefhebber 2 0.436 4

Foto: BV Turnlust

Dick Jaspers en Harrie van de Ven naar Caïro

WK Driebanden 2018 
op prachtige historische locatie
Van 2 t/m 6 ok-
tober vindt in
het Marriott
Mena House in
Caïro het WK
driebanden
plaats. Namens
Nederland ko-
men nationaal
kampioen Dick
Jaspers en de
runner up bij de
Masters, Harrie
van de Ven in
actie. Ook Wil-
lem Hofman zal
als arbiter actief
zijn.

Paul Brekelmans
van KNBB Sectie
Driebanden: “Het
is een toernooi waar we erg naar uitkij-
ken. Harrie van de Ven heeft met Quoc
Nguyen en Jeremy Bury een zware pou-
le geloot maar zal er alles aan doen om
voor een verrassing te zorgen. Dick Jas-
pers heeft met Dustin Jaschke en Robin-
son Morales tegenstanders geloot waar-
bij plaatsing voor de volgende ronde
goed mogelijk moet zijn. Stiekem hopen
we dan ook dat beide spelers zich we-
ten te plaatsen bij de laatste 32. Vanaf
dan zal het k.o. systeem gaan gelden
en weet je het nooit.” 
“Titelverdediger Frederic Caudron is de
te kloppen man, maar er zijn nog zeker
enkele andere favorieten voor de titel.
Daar mag Dick Jaspers ook zeker toe
gerekend worden.”
Voor Dick Jaspers is een WK in het bui-
tenland niets bijzonders, zou je denken.
Toch is dit WK voor Jaspers wel degelijk
zeer bijzonder.
Jaspers: “Ik ben er weer trots op om de
KNBB te vertegenwoordigen op een
WK, en dit zal ik doen met grote inzet.
Ik voel mij geen topfavoriet, dit komt
door het feit dat er zoveel meer concur-
rentie is. Dit WK is voor mij extra speci-
aal omdat ik mijn derde EK in 1992 in
hetzelfde hotel Mena House heb ge-
speeld; destijds haalde ik de kwartfina-
le. Dus na 26 jaar weer terug op deze
locatie, die echt prachtig is. Samen met
Harrie die ik ook veel succes wens is het
mooi om daar te zijn – en hopelijk kun-

nen we een mooie prestatie neerzetten.”
Een nieuwe en toch bekende naam die
meedoet namens Nederland is Harrie
van de Ven. Door zijn verrassende
tweede plaats bij de KNBB Jumbo
Masters 2018 (gewonnen door Jaspers)
is Van de Ven weer terug op het hoogste
podium. Door een schorsing vanwege
medicijngebruik stond Van de Ven lang
aan de zijkant, hield zijn spel op peil
door te trainen op zijn eigen biljarttafel,
en zette hij zich in voor preventie van
(onbewuste) doping. Zijn schorsing had
Van de Ven flink geraakt (“Dat gun je
niemand”), en de vreugde dat hij nog
steeds op het hoogste niveau in Neder-
land mee kon was dan ook enorm. 
Van de Ven: “Ik kijk enorm uit naar dit
WK, pas het tweede WK in mijn carriè-
re. Mijn poule is zwaar; Quoc Nguyen
en Jeremy Bury zijn spelers die gewoon
ieder WK meedoen. Maar zoals we in
Brabant zeggen: “Het balleke is rond.”
Ik kan iedereen verrassen, en ben voor
niemand bang.” 
“Mijn eerste wedstrijd is dinsdagavond
2 oktober om 18:00. De avond ervoor
gaan mijn vrouw en ik een beetje cul-
tuur opsnuiven: de piramides van Gizeh
liggen recht tegenover het vijfsterrenho-
tel waar gespeeld wordt. Ik ben be-
nieuwd hoe ik ga reageren op de span-
ning, en ga mijn huid zo duur mogelijk
verkopen. Mijn doel is de laatste 16 ha-
len - als dat mij lukt, ben ik tevreden.”

Harrie van de Ven en Dick Jaspers tijdens de 
KNBB JUMBO MASTERS 2018. Foto: Ton Smilde

Tellijsten met uw eigen 
verenigingsnaam en/of logo
Bloks van 100 vel 15 cm breed en 29 cm hoog in zwart bedrukt
Bij minimale afname van 10 bloks € 3,75 per stuk
Bij minimale afname van 20 bloks € 3,50 per stuk
Prijzen zijn exclusief 21% BTW
Informeer geheel vrijblijvend bij:
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KNBB officiële mededelingen

Zomertijd
Wat een pracht zomer. Ongetwijfeld is
het eerste wat boven komt het stabiele
prachtige weer. We gingen massaal op
vakantie. Je hoefde er niet eens voor
naar het buitenland. Inmiddels buigt
men zich op een ander niveau over de
vraag of er niet zoiets als een referen-
dum moet komen om ons uit te spreken
over de zomer of de wintertijd. Wat een
weelde dat we ons daar druk over mo-
gen maken. Tegelijk, als je, zeg maar,
een slag dieper denkt vanuit het per-
spectief van onze prachtige sport kijken
we terug op een geweldig Europees
kampioenschap Pool in Veldhoven. Wat
een pracht veld aan deelnemers, wat
een perfecte organisatie. Een Holland
House wat weer eens bewijst dat we
met elkaar iets moois neer kunnen zet-
ten.
Inmiddels klopt de herfst nadrukkelijk op
de deur. Het is vrijdag 21 september en
ik sta geduldig te wachten bij Arrival 3
op Schiphol. Daar, rechtstreeks vanuit
Izmir Turkije komt zo een vrouw die ons
zomergevoel nog even flink heeft ver-
lengd. Thérese Klompenhouwer is de
avond ervoor Wereldkampioene ge-
worden. Inderdaad met een hoofdletter.
Een trotse vrouw komt even later door
de schuifdeuren. Nog nauwelijks besef
bij dat magische woord Wereldkampi-
oene, maar wel een pracht gouden me-
daille rijker. Kritisch op zichzelf, ‘ik
speelde 0,3 onder mijn normale ge-
middelde’, maar terecht oh zo blij. 
Mooi ook om te luisteren naar het ver-
haal van de voorbereiding op dit toer-
nooi. Wat je er voor doet, wat je er
voor laat. Hoe ze van partij naar partij
leefde, sterker nog, van punt naar punt.
Focus heet dat geloof ik. En focus heeft
Thérese gehad. Een ware kampioene,
een parel voor de sport. En ook al zo
mooi, nog lang niet verzadigd. La Bau-
le komt er aan, dan het NK en vandaar-
uit direct door naar Korea. Leven voor
je sport. Dat is wat Thérese vol overga-
ve doet. De wil om steeds beter te wor-
den, verder te groeien. En ook willen le-
ren van die ene geweldige bal van haar
tegenstandster in de finale. Een onmo-
gelijke bal die laat zien waartoe trai-
nen, veel trainen, je kan brengen. Wat

een pracht punt. En ook al is het je
tegenstander, Thérese kan het vooral
waarderen. Ook dat tekent de sport-
vrouw! 
Trainen, opoffering, geduld, doorzet-
tingsvermogen, allemaal begrippen die
je gemakkelijk achter elkaar opschrijft.
En natuurlijk de een heeft misschien net
even iets meer aangeboren talent dan
de ander, maar zonder die vier kernbe-
grippen kom je er niet, Word je niet
steeds een stukje beter. We zijn niet al-
lemaal Dick Jaspers, Niels Feijen of Thé-
rese of nog een aantal pracht spelers in
onze sport. Tegelijk is het een stimulans,
zijn zij de stimulans, omdat ze hebben
doorgezet, volgehouden. Talent is er,
dat laten de diverse toernooien en com-
petities zien. Talentontwikkeling, het fa-
ciliteren daarvan verdient dan ook onze
volle aandacht. 
Biljart, in al zijn  spelsoorten, verdient
het weer midden in de publiciteit te
staan. Een sport voor jong en oud,
waar afkomst en achtergrond er niet toe
doen. Een keu, het groene laken, prima
ballen. Allemaal voorwaarden om een
van de spelsoorten daadwerkelijk te
kunnen spelen. Maar bovenal spelers
die, op ieder niveau, het beste uit zich-
zelf naar boven willen halen. Kampioe-
nen, maar vooral ook inzet op ieder ni-
veau stimuleren onze sport. Veel spel-
plezier!

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Welk nieuws was er verder deze zomer op de websites knbb.nl,
carambole.nl, driebanden.nl, poolbiljarten.nl en snooker.nl?               
En, wat staat er allemaal te gebeuren? Een overzicht.

3 Het WK Driebanden in Caïro, met Dick Jaspers en Harrie van de Ven.
3 Alles over de derde wereldtitel van Therese Klompenhouwer.
3 Terugblik op de Eurotour in Leende, met winst voor Shane van Boening.
3 Voortuitblik naar de Mosconi Cup: verzekert Niels Feijen een plek in Team

Europe?
3 Alles over het NK Pool op een nieuwe locatie: Sportcafé Alkmaar.
3 De start van de Topteamcompetitie, met interview Sam van Etten.
3 De start van de Buffalo League, met voorspellingen door SIS Schoonmaak &

HCR Prinsen.
3 Alles over SmartPool voor de jeugd: het lespakket voor scholieren, het boekje

“Wiskunde aan de pooltafel” van Erik van Haren, mobiele SmartPool tafels op
scholen, en de eerste tien SmartPool/zaaltrainers pool.

3 Meer stukken over de jeugd. Hoe doen ze het (Joey de Kok in Izmir, wereld-
records van de Koreanen), en hoe krijgen we ze aan het biljarten? (Analyses/
suggesties, verslagen Open Dagen of Jeugddagen.)

3 Alles over de buitenlandse toernooien van onze toppers.
3 Alles over de AH Sportactie, die binnenkort weer van start gaat.
3 Vacature: Vertrouwenspersoon KNBB. De VCP is de contactpersoon voor alle le-

den binnen de KNBB betreffende seksuele intimidatie/grensoverschrijdend ge-
drag. Training tot VCP wordt door KNBB aangeboden; bij interesse mailen naar
w.riviere@knbb.nl. 

Alle deze informatie (en meer) is terug te vinden op: www.knbb.nl, 
www.carambole.nl, www.driebanden.nl, www.poolbiljarten.nl en www.snooker.nl

Bonuspunt in kadercompetitie
Met ingang van dit seizoen wordt in de kadercompetitie een bonus-
punt toekend aan het team met het hoogste percentage gemaakte
caramboles.

Voorbeeld: in plaats van 4-4 gelijk wint
het team met het hoogste percentage
dan met 5-4. Het is niet alleen van toe-
passing bij een gelijkspel. Als een team
drie van de vier partijen wint dat is het
in de regel 7-2 (6-2 plus één bonus-
punt.) Het kan echter ook 6-3 worden,
bijvoorbeeld bij drie kleine overwinnin-

gen en één grote nederlaag. Alle team-
leiders en daarmee ook de spelers zijn
hierover geïnformeerd.

De achtergrond van de 
aanpassing
Onderzoek naar de invloed van ge-
noemd bonuspunt op de stand van vo-
rig seizoen heeft duidelijk gemaakt dat
over het algemeen gesteld kan worden
dat het toekennen van een bonuspunt:
• In het voordeel is van de nummer 1

van de competitie. (In de meeste pou-
les staat de nummer 1 er met bonus-
punt iets beter voor dan de nummer 2)

• In het voordeel is van de nummer 4 -
het laatste team dat recht heeft op
deelname play offs. (In de meeste
poules staat de nummer 4 er met bo-
nuspunt iets beter voor dan de num-
mer 5.)

Vanuit het uitgangspunt “competitie =
teamsport” zal dit seizoen het bonus-
punt worden ingevoerd.

mailto:w.riviere@knbb.nl
http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.driebanden.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.nl
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District Midden-Brabant heeft er 
vier 2 ster arbiters bij
Een aantal 1 ster ar-
biters van het district
Midden-Brabant wil-
de graag een vervol-
gopleiding voor de
badge 2 ster. De
plannen werden ge-
maakt samen met de
docent en de accom-
modatie  en vijf per-
sonen begonnen
o.l.v. Jac van de Ven.
aan de cursus. He-
laas moest één van
de kandidaten na
twee weken vanwe-
ge gezondheidspro-
blemen afhaken. Het
was door de spel-
soort kader, wat
voor de meesten
toch een eerste ken-
nismaking was, een
hele pittige opgave.
Ook de theorie was
voor de kandidaten,
gezien het feit dat ze
al heel wat jaren ge-
leden de schoolban-
ken hadden verlaten,
geen peulenschillet-
je. Maar gestaag
ging men door en
dat resulteerde in
een examen op zondag 2 september.
Onder leiding van examinator Peter
Boers werden de kandidaten op hun
theoriekennis beproefd en na een uur
kon Boers melden dat ze die test goed
hadden gemaakt. Eén van hen zelfs
foutloos, terwijl hij bij het proefexamen
maar liefst 13 fouten had.
Na de pauze begon het twee uur du-
rende praktijkexamen en ook nu kon de

examinator voor allen goed nieuws
brengen. Hij evalueerde het examen en
zei dat ze toch wel zenuwachtig waren
en daardoor wat kleine foutjes hadden
gemaakt die in de toekomst toch
moesten verbeteren. Hierna reikte hij de
badges en diploma’s uit. Onder dank-
zegging van de voorspelers en de be-
heerders van accommodatie werd het
examen afgesloten.

Vlnr: zittend Cees Timmermans, Ton van Rixtel en 
staand Jan van Engelen en Marcel de Brouwer

Spelers krijgen Buffalo keu 
van hun vrouw

Drie spelers van vriendenteam Schuimend Krijtje, die hun thuiswedstrijden spelen
bij biljartcafé Jorissen in Den Haag, hebben van hun vrouwen een Buffalo keu
cadeau gekregen. De vrienden worden in Haagse kringen ook wel de harde kern
van SIS Schoonmaak en Herstel genoemd. 
Vlnr: Gerrit Kerstens, Gerard Schilt en Jan Vessies

Finale 3e klasse driebanden klein in Sas van Gent

Nico de Winter naar titel bij Reseda

Bij café Reseda in Sas van Gent was
Nico de Winter duidelijk de sterkste tij-
dens de finale derde klasse driebanden
klein van het district Delta Zuid-West.

Met drie punten voorsprong op de num-
mer twee, Aloys van de Bunder, vero-
verde de biljarter van DOS-Oosterland
de titel. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Nico de Winter DOS 13 0.536 7
2. Aloys van de Bunder Groede 10 0.486 5
3. Michael Jasperse VEGABV 8 0.391 3
4. Toon Klaassen Delta 8 0.357 4
5. Maarten Bruijens De Poedel 7 0.353 5
6. Peter Rijk WBC 6 0.365 4
7. Adrie Verwest Graanbeurs 2 0.307 4
8. Cees ven Gessel HIO 2 0.283 3

Zittend vlnr: Adrie Verwest, Toon Klaassen. Nico de Winter. 
Staand vlnr: Peter Rijk, Cees van Gessel, Aloys van de Bunder, Maarten Bruijnens,
Ichael Jasperse  en arbiter J. Krottje. Achter: arbiter J Willemsen

Finale 5e klasse libre Delta Zuid-West

Jan Schouwenburg 
kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Schouwenburg Graanbeurs 12 1.32 9
2. Maro van der Hoek D’Eule 12 1.15 9
3. Jamy Rossen Graanbeurs 8 1.14 11
4. Hans Fondse Onder vrienden 8 1.00 12
5. Huib Stouten D’Eule 6 1.17 8
6. Janus  Wessels D’Eule 4 1.12 7
7. Erwin Ista D’Eule 4 0.83 11
8. Edwin Fluyt DOS Oosterland 2 0.81 8

De Visser Optiek Kader 38/2 Invitatietoernooi

Peter de Bree prolongeert titel 
bij HCR van der Weijde

Van 14 tot en met 16 september  vond
bij Hotel Café Restaurant Van der Weij-
de in Noordgouwe het traditionele De
Visser Optiek Kader 38/2 Invitatietoer-
nooi plaats. Dit met titelverdediger Peter
de Bree 200 (38/1), Robert van Ste-
vendaal 175 (38/1), nieuwkomer Wil-
bert van Dijke 200 (38/2), Bas Reedijk
175 (38/2), Jan Goudzwaard 175
(38/2), Ies ’t Mannetje 175 (38/2),
Frans van de Luijtgaarden 175 (38/2)
en Patrick Luijks 175 (38/2). De Bree
en Van Stevendaal speelden 38/1 ka-
der en de overige deelnemers 38/2.
Het hele toernooi werd gelardeerd met
op vrijdag de saté, frites en salade, za-
terdag het traditionele mosselfestijn en
zondag soep met broodjes kroket.  
Op vrijdag ging Wilbert van Dijke in
zijn eerste partij wat moeizaam van
start, om vervolgens zijn visitekaartje af
te geven in zijn tweede partij tegen Ies
’t Mannetje. Hij maakte een reeks van
147 (38/2) wat tevens de hoogste serie
bleef in het toernooi.
Een dag later liet Bas Reedijk een steek-
je vallen tegen Frans van de Luijt-
gaarden (170-175 in 22) en ook Robert
van Stevendaal moest zijn eerste ver-
liespartij incasseren tegen een sterke
Wilbert van Dijke 93 (38/1) tegen 200
(38/2) in drie omlopen.
Zowel in de top als in de onderste re-

gionen bleef het stui-
vertje wisselen en
dus heel spannend.
De stand na vijf par-
tijen was: 1. Peter de
Bree (10), 2. Wilbert
van Dijke (8), 3. Ro-
bert van Stevendaal
(8), 4. Bas Reedijk
(6), 5. Jan Goud-
zwaard (4), 6. Les ’t
Mannetje (2), 7.
Frans van de Luijt-
gaarden (2) 8. Pa-
trick Luijks (0). Dit be-
loofde wat voor de
laatste dag.

Peter de Bree begon zondag verras-
send met een verliespartij tegen Robert
van stevendaal 196 (38/1) - 175
(38/1) in tien beurten. Van Stevendaal
versloeg vervolgens ook Bas van Ree-
dijk met 175 (38/1) - 60 (38/2) in acht
pogingen. Wilbert van Dijke won van
Bas Reedijk met 200 (28/2) - 73
(38/2) in zeven omlopen. Alles was
dus nog mogelijk aan zowel boven
als onderin het klassement. Nadat Ies
’t Mannetje eerst van Jan Goudzwaard
had gewonnen, speelde hij gelijk tegen
Frans van de Luijtgaarden. Patrick Luijks
beleefde zijn beste dag door met 175-
113 van Jan Goudzwaard te winnen en
vervolgens sterker was dan Frans van
de Luijtgaarden (175-167). 
Peter de Bree liet in zijn laatste partij te-
gen Wilbert van Dijke geen steekje
meer vallen, pakte de volle winst 200
(38/1) - 98 (38/2) in acht beurten en
haalde wederom de titel binnen.

Eindstand 
1. Peter de Bree
2. Robert van Stevendaal
3. Wilbert van Dijke
4. Bas Reedijk
5. Ies ’t Mannetje
6. Jan Goudzwaard
7. Patrick Luijks
8. Frans van de Luijtgaarden

Vlnr: Peter de Bree, Robert van Stevendaal en Wilbert 
van Dijke. Foto: Anja Groeneveld

Derde divisie driebanden poule 1

Winst en verlies voor Jorissen 2000/5
Jorissen 2000/5 opende de competitie
op bezoek bij BCTO met een teleurstel-
ling en verloor met 0-8. 
Biljartshop Leiden ontving thuis in
Oegstgeest Waterland Bastiaan Make-
laardij en ging eveneens met 8-0 ten on-

der. In Den Haag zette Jorissen 2000/5
de misstap van een week eerder recht
en won met 8-0 van Biljartshop Leiden.
De kortste partij (33beurten) kwam op
naam van Henk Havermans. www.biljartevenementen.nl

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

Bel: 0416-343819

www.debiljartballen.nl

NK  op 2 en 3 februari  in Egmond aan Zee

Voorwedstrijden NK biljarten 
voor VG-teams
Het Nederlands kampioenschap bil-
jarten voor VG-Teams wordt 2 en 3
februari 2019 gehouden in hotel Zui-
derduin te Egmond aan Zee. Om plaat-
sing af te kunnen dwingen voor dit
Nederlands kampioenschap, worden er
door het land drie voorwedstrijden ge-
houden. De huidige kampioen, Groene
Laken A, is automatisch geplaatst.

De voorwedstrijden worden op de vol-
gende data en locaties gespeeld:
- Zaterdag 6 oktober in De Graver,
Kerstroosstraat 20 te Valkenswaard.

- Zondag 7 oktober in De Graver, Kerst-
roosstraat 20 te Valkenswaard.

- Zondag 14 oktober in B.C. Onder
Ons, Adrichemlaan 3 te Beverwijk.

De aanvang is op alle dagen om 10.15
uur.

Alle Nederlandse kampioenschappen
en de voorwedstrijden voor VG-spelers
worden georganiseerd door de Com-
missie VG-Biljarten, onder auspiciën
van de Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond. Meer informatie is te vinden op
www.vg-biljarten.nl.

Simonis Biljartlakens libre groot 1e klasse

NK bij De Hazelaar in Rosmalen
Op 29 en 30 september staat sportfoy-
er De Hazelaar in Rosmalen in het teken
van de nationale finale Simonis Biljart-
lakens libre groot 1e klasse. Het aantal
te maken caramboles is 275 en op bei-
de dagen begint men aan de TM Kor-
tenhorstlaan 6 in Rosmalen om 09.30
uur. Er wordt gespeeld in twee poules.

Deelnemers
Poule A
Naam Vereniging Moy
1. Peter de Bree Kwadendamme 75.00
2. Roland Deelen VIOS 26.97
3. Danny Walhout Kwadendamme 44.78
4. Robert Prakke ’t Centrum 23.93
Poule B
Naam Vereniging Moy
1. Martijn Egbers Rembrandt 41.71
2. Marco van Dopperen BVM Apollo 36.80
3. Erik van der Linden BIOS 42.85 
4. Cor van de Groep Moira 26.97

Van 12 tot en met 14 oktober bij De Hazelaar

NK libre klein extra klasse in Rosmalen
Het Nederlands kampioenschap libre
klein extra klasse wordt van 12 tot en
met 14 oktober bij Sportfoyer De Haze-
laar aan de TM Kortenhorstlaan 6 in
Rosmalen gehouden. De nummers 1 tot
en met 8 uit de voorwedstrijden zijn di-
rect geplaatst voor het hoofdtoernooi.
Nummer 9 tot en met 24 spelen in vier
poules de hoofdkwalificatie. Hieruit
plaatsen de eerste en tweede van iede-
re poule zich voor het hoofdtoernooi.
Vervolgens gaan de nummers één en
twee van de vier poules naar de knock-
out fase. Zowel bij de poules in de
hoofdkwalificatie als de poules in het
hoofdtoernooi is de partijlengte 175 ca-
ramboles. In de knock-out fase is de par-
tijlengte 200 caramboles.
Voor vrijdag en zaterdag is de aan-
vangstijd om 09.30 uur. Op zondag 14
oktober wordt de knock-out fase ge-
speeld met als aanvangstijden 10.00
uur, 12.00 uur en 14.30 uur, gevolgd
door de finale en de wedstrijden om de
plaatsen 3 tot en met 8.

Hoofdkwalificatie
Poule A
Aaron Meeuwissen
Yakup Orhan
Raymond Timmers
Bert Thoonen
Poule B
Eric de Wit
Fons Moerdijk

Giuseppe Addis
Dick Exalto
Poule C
Johan Koomen
Martin Slagter
Jos Kemmerling
Wilfred Schigt
Poule D
Tonny van Meeuwen
Coen van der Zouwen
Theo Derks
Roderik Twint

Hoofdtoernooi
Poule A
Ludo Hermans
Andries Overwijk
Nr. 1 poule B
Nr. 2 poule C
Poule B
Michael Wedema
Willem Snijders
Nr. 1 poule C
Nr. 2 poule D
Poule C
Rob Out
Ivo Vastre
Nr. 1 poule D
Nr. 2 poule A
Poule D
Alex Volker
Rob Kremer
Nr. 1 poule A
Nr. 2 poule B

Op 6 en 7 oktober

NK libre klein 3e klasse jeugd in Uden
Het Nederlands kampioenschap libre
klein derde klasse jeugd vindt op 6 en 7
oktober plaats bij vereniging Germen-
zeel. Met moyennes van 0.40 tot 0.80
is het aantal caramboles dertig, of maxi-
maal vijftig beurten. 
Vereniging BC Zeeland is namens café-
zaal 't Oventje met liefst zeven spelers
vertegenwoordigd.
Vereniging SVW, de Ponderosa uit Ber-
gen op Zoom, gaat met twee jongelin-
gen van start. In totaal zijn er twaalf
deelnemers. Er wordt op zaterdag in
twee poules om 10.30 uur begonnen.
Zondag gaat de jeugd op hetzelfde tijd-
stip van acquit. 

Plaats van handeling is Wijkgebouw
Kom In aan Germenzeel 800 te Uden. 
Poule A Vereniging Gem
1. Raymond Radings SVW 0.65
2. Dylan Biemans BC Zeeland 0.55
3. Orlando Hagenaars SVW 0.55
4. Thijs Meulepas BC Zeeland 0.41
5. Sebas Lenting EGB 0.38
6. Imke Theunisz BC Zeeland 0.28
Poule B Vereniging Gem
1. Danick Kortsmit JBV Amorti 0.61
2. Bart van de Valk BC Zeeland 0.58
3. Djami Theunisz BC Zeeland 0.54
4. Dennis Klappe KBC 1911 0.42
5. Lukas Emons BC Zeeland 0.38
6. Kaylee Emons BC Zeeland 0.29  

Driebanden klein extra klasse

NK op 13 en 14 oktober in Leimuiden
Het NK driebanden klein extra klasse
wordt op 13 en 14 oktober gehouden
bij biljartzaal Keijzer aan de Dorps-
straat 30 in Leimuiden. Er wordt ge-
speeld in twee poules en de partijlengte
is 50 caramboles. Zowel op zaterdag
als op zondag wordt om half 10 ge-
start. De organisatie is in handen van
RBV.

Deelnemers
Poule A
Naam Vereniging                   Moy
1. Adrie Demming De Distel Biljarts 1.535
2. Albert Kooistra N-Joy 1.341
3. John Schollink BCA 1.331
4. Henk Overmars De Hoop 1.066
Poule B
Naam Vereniging                   Moy
1. Gert-Jan van der Veen Friesche Club 1.383
2. René Gerrits De Snelpost 1.370
3. Wilco Meusen KOT ’50 1.325
4. Rob Levering Aker ’97 1.169

Simonis Biljartlakens libre groot ereklasse 20-21 oktober

Nederlands kampioenschap in Wijchen
Het NK Simonis Biljartlakens libre groot
ereklasse is in vertrouwde handen van
SBW. In party- en congrescentrum Ver-
ploegen aan Woeziksestraat 100 te
Wijchen zijn de acht deelnemers over
twee poules verdeeld. Moyennes vanaf
90.00 en hoger bij een partijlengte van
350 caramboles. Aanvang zaterdag
20 oktober om 10.00 uur en zondag
21 oktober 9.30 uur. 

Poule A Vereniging Gem
1. Ferry Jong Horna 127.30
2. Hans Klok De Veemarkt 99.86
3. René Tull De Hoog/van der Wilt 97.00
4. Martijn Egbers Rembrandt 75.16
Poule B
1. Jordy Jong Horna 125.50
2. Wiel van Gemert The City/Dibo 103.55
3. Micha van Bochem Kaketoe '80 79.45
4. Patrick Janssen De Veemarkt 56.41 

Koninklijke Onderscheiding 
voor Wilfrie Vermeer
Vrijdag 21 sep-
tember kreeg Wil-
frie Vermeer in het
gemeentehuis van
Deurne uit handen
van burgemeester
Hilko Mak een Ko-
ninklijke onder-
scheiding uitge-
reikt. Het betreft
de titel ‘Lid in de
Orde van Oranje-
Nassau’.
Na ruim 23 jaar in-
zet neemt Vermeer
afscheid van de vrij-
willige brandweer.
Hij kwam in 1994 in
dienst en is vanaf dat
moment actief ge-
weest binnen de
brandweerpost Deurne. Gedurende de
eerste periode van zijn carrière is hij op-
geleid tot een volwaardig brandweer-
man. Vanaf 2005 vervulde hij de func-
tie van bevelvoerder. 
Met zijn kennis, gedrevenheid, per-
soonlijkheid en vakmanschap heeft Wil-
frie Vermeer jarenlang een belangrijke
bijdrage geleverd aan de veiligheid in
Deurne en omgeving.

Biljartfamilie
Wilfrie Vermeer is een bekend gezicht

in de biljartwereld. Hij speelde vorig
seizoen in de ereklasse artistiek en ein-
digde onlangs in de eerste GP van de
eerste klasse op een verdienstelijke
tweede plaats. In de competitie drie-
banden groot verdedigt Vermeer in pou-
le vier van de tweede divisie de kleuren
van BC Tegelen. Op klein is hij actief in
de B1 klasse van de districten Kempen-
land en Venlo. Tevens spelen Wilfrie en
zijn echtgenote Roos Vermeer in de drie-
bandencompetitie van de Deurnese Bil-
jartbond.

Vlnr: Burgemeester Hilko Mak, Roos Vermeer en 
Wilfrie Vermeer. Foto: Luc Dirckx.

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
WK driebanden, Cairo 2-6 okt
Eurotour 9-ball, Klagenfurt 11-14 okt
Wereldbeker driebanden, La Baule 22-28 okt
Eurotour Treviso Open 9-ball 15-18 nov
Lausanne Billiard Masters driebanden 23-25 nov
Wereldbeker driebanden, Hurghada 2-8 dec
Ceulemans Continental Cup driebanden, Bordeaux 14-16 dec

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

http://www.debiljartballen.nl
http://www.vg-biljarten.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

snabrug
photography

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

en van 13.00 - 17.00 uur
In de maanden mei, juni en juli

op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Raymond Ceulemans top HQ 71 12mm
van € 89,50 voor .................................................................................................€ 67,00

Raymond Ceulemans top HQ 67 11mm en 12mm
van € 84,50 voor .................................................................................................€ 62,00

Artemis top (alle maten)
van € 50,75 voor .................................................................................................€ 36,00

Longoni Maple topeind 67cm maten 10,5/11,0/11,5/12mm
van € 88,00 voor .................................................................................................€ 62,00

Longoni Eko Maple topeind  67cm maten 11mm/12mm
van € 49,50 voor .................................................................................................€ 32,00

Longoni Maple topeind 71cm 12mm
van € 95,00 voor .................................................................................................€ 76,00

Buffalo Topeind Pro 11mm
van € 85,00 voor .................................................................................................€ 68,00

Buffalo Topeind Super Pro 12mm
van € 99,90 voor .................................................................................................€ 76,75

Longoni verlengstuk 
Combo 10 +20cm 
van € 199,00 voor

€ 125,00

Installeren Lobite System in Longoni keu
van € 40,00 voor ..............................................€ 30,00

Geldig tot eind Oktober 2018

21 tot en met 27 oktober 2019

http://www.eureka-billard.nl
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Biljartkrant De Biljart Ballen nu ook in 
uw brievenbus

Biljartkrant De Biljart Ballen ligt gratis in bijna alle biljartlokaties. Er bestaat ech-
ter ook de mogelijkheid om deze krant maandelijks in uw eigen brievenbus te
ontvangen. Dat kan voor een bedrag van 19,20 euro voor de rest van dit seizoen
(9 edities) Deze aanbieding is alleen geldig voor Nederland, voor overige lan-
den is de prijs op aanvraag. Zonder langdurige verplichtingen kunt u zich hier-
voor per e-mail aanmelden via: duoprint@planet.nl. Telkens voor aanvang van
het nieuwe seizoen ontvangt u een factuur. Na ontvangst van uw betaling wordt
uw adres toegevoegd aan de verzendlijst. Wanneer betaling uitblijft, stopt auto-
matisch uw postabonnement. Dus geen automatische afschrijving en geen jaren-
lange verplichtingen. 

Van 10 tot en met 13 januari in Berlicum

Kaarten voor de 
KNBB KLING MASTERS 2019
De toegang voor de KNBB KLING MASTERS 2019 in D’n Durpsherd te Berli-
cum is evenals voorgaande jaren van donderdag tot en met zaterdag gratis.
Voor de finaledag zondag 13 januari is de toegangsprijs 10 euro. Op die dag
worden eerst de halve finales gespeeld, gevolgd door de finale. Kaarten voor
deze finaledag zijn vanaf nu te bestellen via www.biljartevenementen.nl of
direct af te halen in de showroom van Eureka Biljarts aan de Hoogstraat 123
in Berlicum. 
Ook is het mogelijk logeplaatsen te reserveren. Deze plaatsen kosten 25 euro
per dag. Voor het gehele toernooi inclusief de finaledag is de prijs 75 euro.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 0416-343819 of 06.54314914.

Eerste divisie driebanden poule 1

Pearle Opticiens, Eekhoorn 2 en 
Capelle nog zonder puntverlies 
Na 2 speelronden
hebben Pearle Opti-
ciens, Eekhoorn 2 en
Capelle de volle vier
punten. Man op
Maat/'t Caves en
FDV Jacoby/Schuler
Cues zijn ook onge-
slagen maar speel-
den remise tegen el-
kaar. 

Speelronde 1
Team Eekhoorn 2 –
Constructor Staal-
bouw 8-0. Jack Wij-
nen haalde uit met
een moyenne van
1.818 na 40 caram-
boles en 22 beurten.
Eddy Willems zette 1.206 op het score-
bord in Oosterhout na 35 uit 29. Hotel
Stadt Lobberich/     BC Tegelen – FDV
Jacoby/Schuler Cues 3-5. Karl Heinz
Gertzen won via 40-38 (31) nipt van
Frans de Vos. De andere partij onder de
35 pogingen kwam op naam van be-
zoeker Michael Zwakenberg met 35 uit
34. Biljart Centrum Arnhem – Arbo In-
dustries 5-3. Hans Jurgen Kühl en Wil-
fried van Beek deelden de buit: 35-35
(32). Man op Maat/ 't Caves – Kippen-
pan.nl/Van Beers-Son 7-1. Jef Philip-
oom had haast want hij mocht ook nog
invallen in de Buffalo league. Na 29
beurten had hij de 40 treffers verza-
meld. Raymond Ceulemans reikte tot 40
uit 35. Capelle – La Plaza Hoensbroek
5-3. Dan Breur onderstreepte zijn 40-27
zege na 30 pogingen tegen Mathy
Monnissen met een serie van 10. Kop-
man Richard Bitalis kende met 40 uit 28
(1.428) geen pardon. Pearle Opticiens
– Cvdstoffering/DPC/ A1biljarts 7-1.
Vierde man Richard de Bruin gaf
middels 1.590 het goede voorbeeld. 

Speelronde 2
Arbo Industries – Capelle 3-5. In deze
lokaalderby bij SPC Capelle verloor
Thorsten Frings ondanks 1.250 want Ri-
chard Bitalis zette 2.000 moyenne neer.
Ook Dan Breur kwam met 1.290 sterk
voor de dag. Bert Hoefnagels en Peter
van Lieshout bleven in balans: 35-35
(33). La Plaza Hoensbroek – Hotel Stadt
Lobberich/BC Tegelen 6-2. Roy Ziele-
mans versloeg Tom Löwe nipt met 40-38
na 31 pogingen. Paul Savelkoul redde
na 1.166 de eer. FDV Jacoby/Schuler
Cues – Man op Maat/'t Caves 4-4. In 't
Tapperijke te Hoeven ging Jeffrey van
Nijnatten ondanks 1.136 onderuit want
Jef Philipoom realiseerde 1.818. Bryan
Vangenechten zette 1.093 in de boe-
ken. Kippenpan.nl/Van Beers-Son –
Team Eekhoorn 2 2-6. Prima remises tus-
sen Danny Geysen en Roland Uijtdewil-
legen (40-40 na 32) en Lennart Schrau-
wen en Eddy Willems (35-35 na 29).
Jack Wijnen haalde wederom uit en
scoorde nu 1.538. Pearle Opticiens –
Biljart Centrum Arnhem 8-0. Pascal
Claus 1.379 en Jeffrey de Witte 1.250
waren snel aan de finish. 

Richard Bitalis: moyennes van 1.428 en 2.000.
Foto: Jan Rosmulder   

Eerste en tweede ronde Buffalo League

Twee keer maximale score 
voor SIS Schoonmaak
Al gelijk in de eerste
ronden konden hoge
moyennes worden
genoteerd. Zo reali-
seerde Birol Umaz
4.444 en liet Fredé-
ric Caudron in
Oosterhout 2.253
bijschrijven. Team
Eekhoorn verloor ver-
rassend twee keer
met 8-0. SIS Schoon-
maak daarentegen,
greep twee keer met
8-0 het maximaal
haalbare. 

Speelronde 1
Bij de start van de
Buffalo League liep
Team Eekhoorn thuis een 0-8 nederlaag
op tegen SIS Schoonmaak. Debutant
’t Ivoor zag alleen Jack van Peer winnen
en liet Bousema Lochem met 2-6 voor
gaan. Ook de tweede nieuwkomer
Aardexpress moest met 0-8 het onder-
spit delven in de confrontatie met L&B
Ledermode. Tussen A1 Biljarts en ’t Hart-
je van Wanrooy bleef het met 4-4 onbe-
slist. Birol Uymaz haalde met een ge-
middelde van 4.444 zijn landgenoot
Savas Bulut flink onderuit. Met 2-6
moest de derde debutant Burgmans Bil-
jarts de punten aan HCR Prinsen laten.
Therese Klompenhouwer zorgde met
1.666 voor de enige thuiswinst. Ze
stond na tien beurten al op een 32-10
voorsprong tegen Anno de Kleine. Even
stokte de productie bij de Nijkerkse,
maar het werd uiteindelijk 40-16 uit 16.
In Sluiskil zag Dallinga.com, zonder
Frédéric Caudron, de volle winst naar
STZ Zundert gaan. 

Speelronde 2
Bousema Lochem - 
Aardexpress 4-4
Frans van Schaik won met 40-21 duide-
lijk van Marty Hermse en gezien de 40-
20 eindstand na 35 omlopen had ook
Wesley de Jaeger weinig moeite met
René Wijnen. Stefan Galla moest ver-
volgens Rudy de Laat voor laten gaan
en Martin Horn trof een ontketende Ron-
ny Lindemann. Lindemann kwam via
een serie van veertien tot een gemiddel-
de van 1.739. Horn strandde op
1.043.

SIS Schoonmaak - 
Burgmans Biljarts 8-0
Jeffrey Jorissen (1.739) opende in eigen
lokaal met een acht en liet een sterk
terug gekomen Johan Roijers met 40-34
uit 23 achter zich. Jean van Erp begon
zijn karwei tegen Bart Ceulemans met
zeven missers op rij, maar bleef met 40-
38 (32) toch overeind. Raimond Burg-
man nam al snel een voorsprong op
Bert van Manen, maar zag deze voort-
durend volgen en soms dicht bij komen
Het duel tussen de twee geroutineerde
driebanders eindigde uiteindelijk in een
40-30 overwinning voor Burgman. Met
zijn 2.000 maakte Glenn Hofman zijn
rol als kopman van de landskampioen,
ondanks zijn 8-19 achterstand na acht
beurten, waar en versloeg een ook
goed spelende Marco Janssen (1.700)
met 40-34.

STZ Zundert - A1 Biljarts 7-1
Rik van Beers versloeg in Zundert Addy
Wienk met 40-35, terwijl Barry van
Beers in 22 omlopen tegen Martien van
der Spoel met 40-22 de winst pakte. Pe-
ter Ceulemans en Christian Rudolph
deelden na 32 beurten de punten.
Het lukte Roland Forthomme om Birol
Uymaz in 21 beurten met 40-36 voor te
blijven.

Hartje/Van Wanrooij - 
Dallinga.com 2-6
Bij ’t Hartje in Oosterhout behaalde
Davy van Havere in 40 beurten een 40-
22 overwinning op Berry Dallinga. Har-
rie van de Ven moest in evenzoveel om-
lopen zijn meerdere herkennen in Ste-
ven van Acker, het werd 35-40. Martin
Spoormans gaf mede met een serie van
negen goed weerstand aan Jean-Paul
de Bruijn, maar zag deze met 34-40 uit
27 de punten pakken. De Oosterhoutse
kopman Savas Bulut was kansloos
tegen de 2.253 van Fredéric Caudron
(serie van 10) en kreeg slechts zeven-
tien kansen, het werd 18-40. 

L&B Ledermode - ’t Ivoor6-2
In Hoeven pakte de thuisclub een dui-
delijke overwinning op ’t Ivoor. Alleen
John Tijssens moest Richard Berkelmans
met vier caramboles verschil voor laten
gaan. De Belg Peter de Backer had me-
de door zijn serie van tien geen moeite
met zijn landgenoot Marc Roothooft en
won met 40-19 uit 25. Dave Christiani
ondervond ook duidelijk geen noe-
menswaardige weerstand tegen Jack
van Peer en won met 40-13 uit 21. Ed-
dy Merckx maakte eveneens een serie
van tien en won met 40-25 van Huub
Wilkowski.

HCR Prinsen - 
Team Eekhoorn 8-0
Met vier gewonnen partijen en een ca-
rambole verhouding van 160 tegen
120 greep HCR Prinsen in Haarlo de
volle winst op Team Eekhoorn. Jelle Pijl
zag Kenny Miatton goed partij geven,
maar kon nipt met 40-39 zijn punten
pakken. Anno de Kleine won met 40-33
uit 40 van Jerry Hermans. Eddy Lep-
pens maakte tegen Kurt Ceulemans een
reeks van elf en won duidelijk met 40-
23 uit 27. Dick Jaspers ontmoette zijn
plaatsgenoot Frans van Kuyk en zege-
vierde via een serie van elf met 40-25 in
twintig omlopen.

Birol Uymaz in de eerste ronde goed voor 4.444.
Foto: Ton Smilde

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.biljartevenementen.nl
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Vierde divisie driebanden poule 5 

Goede start De Bierhandel 3
DOS Hattem – De Bierhandel 3 2-6.
Voor de gasten wonnen Teunis Spijker-
man, Wietse de Vries en Fred Burg-
mans. De Bierhandel 3 – Daktech-
niek/Viersprong 8-0. In Horecabedrijf
Mans te Mariënberg gaf Ton Bakker
met 20 caramboles na 33 beurten

(0.606) het goede voorbeeld. Kopman
Spijkerman realiseerde 0.568. Wietse
de Vries haalde het met het kleinst mo-
gelijke verschil tegen Henny Hof: 25-
24. Pauline Gerritsen maakte vijf ca-
ramboles meer dan Jos Heijnen gezien
de 20-15 uitslag.

Derde divisie driebanden poule 7

Prachtige partij tussen 
Jean Bessems en Piet Smits  
Speelronde 1
La Plaza 3 – ABC
’t Töpke/Teunesen/
Smits Bestratingen 2-
6. Tom Jacobs haal-
de uit met moyenne
1.071. La Plaza 2 –
BC Tegelen 2 4-4
Voor de gasten pro-
duceerde René Snij-
ders 0.937. DAB –
De Bandstoters/Het
Caves 2-6. In Geld-
rop zette Frans van
Nunen 0.781 op het
scorebord. BC Tege-
len 3 – VB1/Goris-
sen Furniture 0-8. Ni-
co Reiding ontmoette
een sterke Maarten
Janssen: 1.363. 

Speelronde 2
Van Melis – La Plaza
2 2-6. De gastheren,
nu spelend in biljart-
centrum De Mixx te
Geldrop, zagen Ad
Heesakkers ondanks
0.800 en serie van
9 verliezen tegen de
0.833 van Wim Faessen. De Bandsto-
ters/Het Caves – Bonanza 4-4. Dankzij
25 uit 32 (0.781) zorgde Bahadir Oz-
turk voor de beste prestatie. VB1/Goris-
sen Furniture – DAB 6-2. In Gronsveld
viel Jean Bessems in voor Ger Holka.
Dat leverde een onwaarschijnlijke wed-
strijd op tegen Piet Smits. Na slechts 14
beurten was de eindstand 30-25. Voor

Bessems een gemiddelde van liefst
2.142 en voor verliezer Smits 1.785. Er
waren series van respectievelijk 9 en
10. Kopman Maarten Janssen reikte tot
1.034 zodat de thuisploeg tot een team-
moyenne van 0.837 kwam. ABC ’t Töp-
ke/Teunesen/Smits Bestratingen – BC
Tegelen 3 4-4. In Iedershuus te Afferden
was Paul Valckx via 0.909 de uitblinker. 

Vlnr: Jean Bessems en Piet Smits. Foto: Wilco Meusen   

Vierde divisie driebanden poule 7

Remise in Geldropse lokaalderby 
De Mixx en DAB 2
Speelronde 1
De Mixx – DAB 2 4-4. Theo van Kruys-
dijk kwam met 0.689 tot de beste
prestatie van iedereen. Zijn teamgenoot
Tim Peeters bleef eveneens aan de goe-
de kant van de score. Bij de tegenstan-
ders waren Gerben de Greef en Ad
Dijstelbloem succesvol. VB4/Café
Groesselt – De Peel 6-2. Eric Vander-
plaetsen redde na 25 uit 34 (0.735) de
eer. VB2/Gorissen Furniture 2 – BC

Tegelen 4 8-0. Ger Borremans reali-
seerde 0.833.

Speelronde 2
BC Tegelen 4 – Aannemersbedrijf P. van
Hulst 4-4. Nol van Dongen behaalde bij
de bezoekers 0.735. DAB 2 - VB4/
Café Groesselt 4-4. Wim Gosen zag
Peter Andriessen naar moyenne 1.136
en serie van 9 snellen. Hasan Caglay-
ankaya zette 0.735 neer. 

Winnaar Quyet Chien Tran strijkt 61.000 euro op

Frédéric Caudron tweede tijdens LGU+ Cup
Het juichen was overweldigend, het
geluk na zijn overwinning intens en
aandoenlijk. De Vietnamees Quyet
Chien Tran greep in de gewonnen fina-
le tegen Frédéric Caudron de trofee van
goud in de LGU+ Cup. De 34-jarige
Tran leefde na zijn triomf op een gou-
den berg. Voor de kapitale hoofdprijs
van 61.000 euro moeten doorsnee
mensen in zijn land, met een maandsa-
laris van 200 euro, zo'n 25 jaar wer-
ken. De trofee in dit toernooi, dat voor
het eerst werd gespeeld in het Hilton
hotel in Seoul, was hem één keer door
de vingers geglipt, nu was het wel raak
voor één van de Aziatische sterren aan het biljartfirmament. Tran kreeg een
totale cheque van 65.500, inclusief de aanvulling van 3000 euro voor de der-
de plaats in de groep en 1500 euro voor de hoogste serie van 14. 

Door: Frits Bakker

Hij is een kwelgeest voor 's werelds
beste biljarter Frédéric Caudron, die hij
in zes partijen drie keer heeft verslagen.
In de LGU finale was het weer met mini-
maal verschil: 40-39 in 20 beurten. Net
als op de slotdag van de World Cup in
Ho Chi Minh dit jaar, waar hij Caudron
in de halve finale met 40-39 versloeg
en als winnaar eindigde in een eindge-
vecht met drie Vietnamezen en Cau-
dron. Het podium in de LGU Cup was
ook weer Aziatisch gekleurd: Haeng Jik
Kim en Dong-Koong Kang flankeerden
de finalisten Tran en Caudron.
De kleine Vietnamees, gehuwd en va-
der van twee kinderen (Pham Thien Kim
van 6, Pham Thien Y van 2) heeft zijn
overwinning in dit toptoernooi niet ge-
stolen. De start was zorgwekkend, met
verlies tegen Marco Zanetti (40-33 in
33), daarna steeg Tran naar grote
hoogtes, in de voorronden tegen Eddy
Merckx (40-19 in 11), in de kwartfinale
tegen Murat Naci Coklu (40-26 in 15),
in de halve finale tegen Dong-Koong
Kang (40-37 in 23) en tenslotte in de fi-
nale tegen Caudron.
De Belg, die de beste partij van het toer-
nooi speelde in de halve finale tegen
Haeng Jik Kim (40-17 in 10 met een
slotserie van 13) ging ook in de finale
vloeiend van start met zeven, leidde hal-
verwege met 24-18, maar toonde daar-
na trekjes van een lichte terugslag. Tran
was definitief terug in de partij na een 7
in de 17e beurt (33-31), het werd 37-
36 toen Tran drie keer scoorde en zijn
laatste, een renversé, miste. Caudron
antwoordde met twee en miste zijn laat-
ste punt, een moeilijke positie die rake-

lings mis ging. De verdediging was feil-
loos, maar Tran was koelbloedig en tref-
zeker met een wereldbal. Onder een
donderend applaus van de tribunes zet-
te de Vietnamees de kroon op het werk:
40-39.
Twee jaar geleden blokkeerde Tran vol-
ledig in de finale van dit toernooi tegen
de Koreaan Choong-Bok Lee. Nu zette
de Vietnamese nummer 12 van de
wereldranglijst zijn naam met gouden
letters in de bokaal. De apotheose na
het winnende punt was fantastisch: mi-
nuten lang juichen met een prachtige
lach, de keu omhoog, stijlvol poseren
voor de camera's en vier mooie buigin-
gen naar de tribunes om de toeschou-
wers te bedanken. Quyet Chien Tran, al
winnaar van de World Cup in Ho Chi
Minh dit jaar, bestormt de wereldtop in
het beste jaar uit zijn carrière.
De LGU Cup ging zijn ontknoping op
de slotdag met de kwartfinales waarin
Dani Sánchez en Dong-Koong Kang
een thriller besloten met de shootout na
40-40 in 18. Kang scoorde zes keer
van acquit, Sánchez miste na zijn twee-
de punt. Frédéric Caudron versloeg Seo
met 40-31 in 14, Haeng Jik Kim velde
Eddy Merckx op de valreep (40-38 in
22) en Tran versloeg Coklu met 40-26
in 15. Dick Jaspers werd in de kwartfi-
nales door Caudron uitgeschakeld.

De top acht en de geldprijzen
1 Quyet Chien Tran 61.000 euro
2 Frédéric Caudron 30.000
3 en 4: Haeng Jik Kim en Dong-Koong
Kang, 15.000
5 tot en met 8: Murat Naci Coklu, Dani
Sánchez, Hyon Min Seo, Eddy Merckx
7.500 euro.

Frédéric Caudron

Grand Prix driebanden 
in Capelle aan den IJssel
De derde Grand Prix
driebanden van
2018 wordt van 23
oktober tot en met 3
november gespeeld
bij SPC De Terp aan
het Marsdiep 2 in
Capelle aan den IJs-
sel. Hiervoor hebben
zich 109 deelnemers
ingeschreven. Van
dinsdag 23 oktober
tot en met 24 okto-
ber wordt de eerste
pré kwalificatieronde
(4) afgewerkt met
een partijlengte van
20 caramboles. De
aanvangstijden zijn
dan 19.30 uur. Vrij-
dag 26 oktober en
zaterdag 27 oktober
staan in het teken
van de pré kwalifica-
tie ronden drie (20
caramboles) en twee
(25 caramboles). De aanvangstijden
zijn dan om 11.00 uur. 
Pré kwalificatieronde één start op maan-
dagochtend 29 oktober om 11.00 uur
met een partijlengte van eveneens 25
caramboles. Dezelfde dag wordt om
17.00 begonnen met de kwalificatie
voor het hoofdtoernooi. Dan speelt men
tot 30 treffers.
Het hoofdtoernooi naar 40 caramboles
wordt gespeeld vanaf donderdag 1 no-
vember 11.00 uur. Dan komen om
11.00 uur Jean-Paul de Bruijn, Sander
Jonen, Frans van Schaik en Martien van
der Spoel in actie. Om 13.00 uur ge-
volgd door Dick Jaspers, Kay de Zwart,
Dave Christiani, en Jeffrey Jorissen. De
volgende dag vrijdag 2 november, ma-
ken om 11.00 uur Raimond Burgman,

Harrie van de Ven, Barry van Beers en
Therese Klompenhouwer hun opwach-
ting. Zij worden om 13.00 uur gevolgd
door Glenn Hofman, Huub Wilkowski,
Jean van Erp en Roland Uijtdewillegen.
De knock-out fase staat voor zaterdag 3
november vanaf 11.00 uur op de rol, te
beginnen met de achtste finales. De fi-
nale wordt om 20.30 uur gespeeld met
direct aansluitend de huldiging.
Met zowel een tweede plaats in
Vlaardingen als in Rosmalen gaat Rai-
mond Burgman nu aan de leiding van
het klassement over 2018, gevolgd
door Jean-Paul de Bruijn, Glenn Hof-
man, Dick Jaspers en Jean van Erp.
In de algemene spelers ranking staat
Jean-Paul de Bruijn als eerste genoteerd,
met in zijn kielzog Dick Jaspers.

Raimond Burgman gaat na twee GP aan de leiding 
in het klassement over 2018. Foto: Paul Brekelmans



De Biljart Ballen, 22e jaargang, oktober 2018 pagina 15

Derde divisie driebanden poule 2

Winst en remise voor Jorissen 2000/4
Speelronde 1
Jorissen 2000/4 – SPC Capelle 3: 6-2.
Leon Brouwer was de enige bezoeker
die zijn partij won. Ribas – Capelle
2/De Terp: 4-4. Met een gemiddelde
van 1.034 won thuisspeler Ben Derks in
29 pogingen. 

Speelronde 2
SPC Capelle 3 – Ribas 0-8. Ben Derks
bleek met 1.071 weer de beste speler.
Capelle 2/De Terp – Artbyte/Van Brug-
gen: 0-8. GS van den IJssel – Jorissen
2000/4: 4-4. Voor Jorissen 2000 waren
Ron Rijn en Jimmy Henderson succesvol.

Derde divisie driebanden poule 3

Martin de Laat blinkt uit met 1.071
Speelronde 1
’t Hartje/Balans 2 – Ossekop/BH Keu-
kens: 2-6. Dankzij Toon Voesenek bleef
er één partijwinst in Oosterhout.
DCM/Den Boerenstamppot – The Gam-
blers: 8-0. Cues & Darts – Eekhoorn 4:
4-4. Martin de Laat blonk uit met
1.071. 

Speelronde 2
Café ’t Steegje 2 – ’t Hartje/Balans 2:
8-0. The Friends/Ad’s Catering – Cues
& Darts: 7-1. Ton Hultermans kon dank-
zij remise nog een puntje grijpen voor
de bezoekers. Eekhoorn 4 – DCM/Den
Boerenstamppot: 6-2. Vincent Wenne-
kers wist met partijwinst de eer voor de
gasten te redden. 

Derde divisie driebanden poule 6

Monique Wilkowski uitblinker bij 
SIS/De Hazelaar
Speelronde 1
Van den Berg Biljarts – SIS/De Haze-
laar 2-6. In café-zaal 't Oventje te Zee-
land ging alle aandacht naar Monique
Wilkowski. Ze verzamelde de 25 ca-
ramboles al na 19 beurten en dat lever-
de een fraai moyenne op van 1.315.
Ook Hans jr. Snellen kwam namens de
talentenformatie tot winst door Jurgen
Zeegers te kloppen. Er waren liefst 2 re-
mises. Dirk Delmez tegen Raymon
Groot en Anton van den Hurk bleef in
balans met Gert-Jan Veldhuizen. Thekes
Herpen 4 – Van Rossum Tegelwerken 5-
3. Gerrit van Dinther verloor met 18-25
na 34 pogingen van Bert Pansier. ABEC
– De Hazelaar 2 2-6. Voor de bezoe-
kers realiseerde Niels Verlouw een ge-
middelde van 0.781 na 25 uit 32.   

Speelronde 2
Thekes Herpen 3 – Thekes Herpen 4 6-
2. Tony van Loosbroek en Theo Fleuren
zegevierden beiden na 30 treffers en
32 pogingen (0.937). Jos van Bakel
redde de eer middels gemiddelde van
0.892. De Hazelaar 2 – Van den Berg

Biljarts 4-4. Thuisspeler Arno van Teefe-
len kwam er niet aan te pas tegen het
moyenne van 1.071 van Anton van den
Hurk, die voor 30 uit 28 en serie van 6
zorgde.

Monique Wilkowski. 
Foto: Frank van Rooij 

Tweede divisie driebanden poule 2

John Roovers zet 1.521 in de boeken

Speelronde 1
Polka Print – Rechtswinkel Zuid-West
NL: 4-4. Jean Paul de Kraker en Cees
Wissel hielden vier punten in Sluiskil.
DKM Tools 2 – De Distel Biljarts 2: 4-4.

Frank Hommering
schitterde met winst
in 28 beurten. Bij de
gasten maakte Adrie
van Mechelen een
serie van tien. ’t Tap-
perijke – DKM Tools:
5-3. John Roovers
kwam in 25 om-
lopen tot een ge-
middelde van 1.400.
Eekhoorn/Biljart-
point.nl – Sprundel
3: 2-6. Jan Rijckaert
kon de eer voor de
thuisclub redden. 

Speelronde 3
Eekhoorn / Biljart-
point.nl – ’t Tapperij-
ke: 2-6. Met een ge-
middelde van 1.521
blonk John Roovers

sterk uit. DKM Tools – DKM Tools 2: 2-6.
Tim Gorrebeek bleek met 1.200 de beste
speler van de avond. De Distel Biljarts 2
– Polka Print: 4-4. Jean Paul de Kraker liet
met 1.029 het beste moyenne noteren.

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten teams Sportrust
Sportrust 1 startte de competitie met een
0-8 thuisnederlaag tegen De Heeren.
Een week later werd op bezoek bij
WBV/Memento Mori met 6-2 verloren.
Harry Versteege redde daar de eer.
Sportrust 2 speelde de eerste thuiswed-

strijd gelijk tegen Push And Win 2. De
uitwedstrijd bij Vriendenkring/Café Ta-
puit eindigde eveneens gelijk. Fabian
Paf zette daar met 0.925 wel een
prachtig moyenne op het bord.

Derde divisie driebanden poule 4

Dion Bergmans speelt 1.000

Speelronde 1
Pearle Opticiens 2 – Stolting Advoca-

tuur/De Laan: 4-4. Robin Claerhoudt en
Johan van der Dussen behaalden thuis-
winst. Sprundel 4 – Bottles/Docksite: 3-
5. Bart Rossel van de bezoekers speel-
de met 0.857 de beste partij. Veiling-
zicht – De Stene Brug: 6-2. Wim de Kok
redde de eer voor de gasten. Stuk.
Bedr. Kanters – ‘s Lands Welvaren/
AVH/VSS 3: 4-4. De Distel Biljarts 3 –
De Distel Biljarts 4 TMG/Biljart Promo-
tieteam: 4-4. 

Speelronde 2
Bottles/Docksite – De Distel Biljarts 3:
6-2. Theo Platjouw bleek met 0.781 de
beste speler. ’s Lands Welvaren
3/AVH/VSS – Sprundel 4: 4-4. Alfred
van den Dries en Rinus Rijk behaalden
thuiswinst. De Stene Brug – Pearle Opti-
ciens: 0-8. Dion Bergmans (1.000)
maakte in 30 beurten uit. Ook de
0.909 van Etienne van Damme mag
vermeld worden. ’t Tapperijke 2 – Vei-
lingzicht: 8-0. Piet van Steen realiseerde
een serie van zeven.

Dion Bergmans

Derde divisie driebanden poule 5 in Groningen

Mislukte start voor De Harmonie 

Tweede divisie driebanden poule 4

Moyenne van 1.750 voor Erwin Kivits
Speelronde 1
De Molen 2 – Café Het Wapen van
Strijp 2-6. Bij de bezoekers zorgde Er-
win Kivits voor een opvallende presta-
tie. Zijn comeback luisterde hij op met
35 caramboles na 20 beurten en dus
een moyenne van 1.750. Schildersbe-
drijf Van de Bruggen – BC Tegelen 3-5.
Ton Rovers kwam namens de thuisploeg
tot 1.346. 't Caves – S&P De Molenvliet
4-4. Martijn Roefs 0.793 boog voor de
1.034 van René Soeterboek. Eddies-
HR.nl – ’t Hartje/Balans 8-0. In de nieu-
we locatie De Gouden Leeuw, eveneens
in Bergeijk, zorgde Uwe Arndt middels
0.972 voor de kortste partij.
Thekes/Park Tivoli – De Molen 3 8-0. In

Herpen gaf Jos Bongers na 1.093 het
goede voorbeeld. 

Speelronde 2
S&P De Molenvliet – Thekes/Park Tivoli
4-4. Bongers ging nu onderuit en wel te-
gen de 0.972 van Huub Adriaanse. ’t
Hartje/Balans – De Molen 2 6-2. Gerrit
van Roekel zette 0.967 op het score-
bord in Oosterhout. Met 9 treffers pro-
duceerde hij de hoogste serie van de
eerste twee speelweken. BC Tegelen – 't
Caves 2-6. Wilfrie Vermeer zorgde met
30 uit 32 voor het kortste duel en redde
daarmee de eer. De Molen 3 – Eddies-
HR.nl 4-4. Bezoeker René Peters haalde
uit via 1.129.

De Harmonie Groningen – Carambole
2 1-7. In de fraaie biljartzaal van de
thuisploeg verloren Harrie Ploeger en
Jerrit Veenstra nipt van respectievelijk
Henk Vos en Gerrit Scholten. Jan
Leupen en Bennie Jannink kwamen met
25-25 (54) tot remise. Namens de
gasten realiseerde kopman Jan Vos via

0.666 het beste moyenne. Café Biljart
Siemens 2 – BV Steenwijk 4-4. Voor de
gastheren waren Lucas Bronsema en
Reinier van der Kooi succesvol. In de
tweede speelronde bleven Café Biljart
Siemens 2 en De Harmonie Groningen
beide met lege handen.    

Vierde divisie driebanden poule 2

Ladies First bezet eerste plaats
Speelronde 1
Ladies First – Cafedepijp.nl 3: 8-0. Joke
Martijn won op bord vier in 34 beurten.
Buffalo/Jorissen 2000/6 – Markeer
MTS Traffic Service: 2-6. De Windhoek
– Biljartschool Holland: 8-0. De Does
Trappen – ’s-GBC 2: 4-4. Sandor Mahn
en Bastiaan Tol tekenden voor thuis-
winst.

Speelronde 2
Pool and Biljarts Delft – De Does Trap-
pen: 4-4. Arie Stiebolt en André Turken-
burg tikten bij de gasten als eersten
aan. Biljartschool Holland – Slagerij
Lander: 4-4. Hans Lander van de be-

zoekers speelde in 28 beurten naar
winst. Café ’t Valkennest – Buffalo/Joris-
sen 2000/6: 3-5. Cor Trampe en Henk
Pauw wonnen voor de gasten uit Den
Haag. Dennis Lewis zorgde met remise
voor het vijfde punt. Markeer mts traffic
service – Ladies First: 4-4. Deze huislijke
derby bij SPC De Terp in Capelle aan
den IJssel eindigde onbeslist. Richard
Poleij bleek met 0.806 duidelijk de
beste speler. Sylvia Eckel kwam net een
carambole tekort om de dames aan een
3-5 overwinning te helpen. 
Toch staan de dames met één gewon-
nen en één gelijk nu op een eerste
plaats

John Roovers. Foto: Jan Rosmulder
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DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Café Zaal Eetcafé

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

Adres:   Voor-Oventje 32
              5411 NV Zeeland (N.Br.)
Tel:        +31(0)486 45 39 62

Internet: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

Pastoriestraat 20 - 5756 AM Vlierden
Tel. 0493-312432 - www.vlierden.com

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

Verblijf € 26,50 p.p.p.n.
Ontbijt € 7,00 en diner vanaf € 10,00

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 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 - darts - biljart

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

Café-Restaurant

MANS
Nieuweweg 4

7692 AG Mariënberg
0523-251208

2 zalen 
Terras

4 matchtafels 2.84 x 1.42
3 kleine tafels 2.30 x 1.15
Grote en kleine menukaart

Bruin café
Openbaar vervoer op loopafstand

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

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-zaal Centraal

In onze sfeervolle zalen 
kunt u terecht voor 
geheel verzorgde 
feestavonden, 
bruiloften, etentjes, 
recepties en vergaderingen

Clublokaal van:
B.D.L./Verheggen Interieurs
B.C. Centraal Nederweert '07
D.C. Wups Pub

Café-zaal Centraal
Wups Pub

Kerkstraat 59-61
Nederweert
Telefoon 0495-625024
www.zaalcentraal.nl

Theory en EVO keuen

Exclusief voor Nederland bij biljartschool.nl

Keu inruilen behoort tot de mogelijkheden

Kijk voor de actuele voorraad op www.biljartschool.nl 
of bel 0592-866440, 06-51990387

Hotel, Café, Biljartcentrum POT
Schoolstraat 7 - 7141 BW Groenlo

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.vlierden.com
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
http://www.tankertje.nl
http://www.zaalcentraal.nl
mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.biljartschool.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
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Vierde divisie driebanden poule 6

Redelijk goede start Van den Berg Biljarts
Speelronde 1
't Caves – PC Kamp Scheeps- en Kon-
struktiewerken 2-6. Luc Nijs redde met
25 uit 47 en serie van 7 de eer voor het
team uit Wintelre. SunControls – Van
den Berg Biljarts 2 2-6. Bezoeker Harrie
Meulendijks bleek dankzij 0.625 de
beste van iedereen. Zijn teamgenoten
John van de Boogaard en Tonny van de
Elzen bleven ook aan de goede kant
van de score. Molenvliet – BC Goirle 2
4-4. De thuisploeg kreeg één partij ca-
deau omdat de tegenstander incom-
pleet was. Mark Pijnenburg won met
twee caramboles verschil. 

Speelronde 2
Cues & Darts 2 – Molenvliet 4-4. Voor
de Tilburgers kwamen Huub Westerbur-
ger 0.675 en Bart van der Weegen
0.571 goed voor de dag. Bij de gasten
realiseerde Luuk de Haan 0.609. Van
den Berg Biljarts 2 – ABC ’t Töpke 4-4.
In biljartcentrum Uden reikte René Bie-
mans tot 0.588 na 20 uit 34. Van den
Berg Biljarts 2 verzamelde drie punten
na twee duels. BC Goirle 2 – 't Caves 8-
0. May Hamers behaalde 0.925 tegen
de 0.592 van Rob Wong. Teamgenoot
Leon Visser scoorde 20 uit 30.   

Driebanden 3e klasse district Kempenland

Erwin Kouwenberg houdt eer 
Karper '83 hoog in de Mixx Geldrop

In café de Mixx te Geldrop was de
stand van de districtsfinale Kempenland
in de derde klasse driebanden klein na
drie ronden zeer interessant. Vier spelers
met vier punten en eveneens vier met
twee punten. Na vijf sessies was er een
kopgroep van twee deelnemers met een
lichte voorsprong. Thuisspeler Patrick
Heijing en Erwin Kouwenberg (Karper
’83) hadden acht punten. Jan de Wijs
en Albert Hoppenbrouwers waren de
naaste achtervolgers met zes punten.
Kouwenberg maakte in de voorlaatste
ronde geen misstap maar Heijing ging
toen flink onderuit tegen concurrent De
Wijs. Jan de Wijs had eerder tegen Er-
win Kouwenberg via de beste partij van
0.769 ook al gewonnen. Dat bleek zijn
enige nederlaag want de speler uit Mier-

lo-Hout bleef ook in de slotronde tegen
Joke Jacobs aan de goede kant van de
score. De kampioen eindigde op 12
punten. Jan de Wijs en Patrick Heijing
op 10 maar De Wijs realiseerde via
0.417 als enige een moyenne dat pro-
motie opleverde. Voor Patrick Heijing de
schrale troost dat hij samen met Albert
Hoppenbrouwers met vijf caramboles de
hoogste serie op zijn naam kreeg.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Erwin Kouwenberg Karper '83 12 0.380 3
2. Jan de Wijs La Carambole '54 10 0.417 4
3. Patrick Heijing DAB 10 0.380 5
4. Albert Hoppenbrouwers Amorti 6 0.372 5
5. Lia Addicks La Carambole '54 6 0.329 3
6. Joke Jacobs La Carambole 2012 6 0.303 2
7. Henk Grotenhuis De Mert 4 0.311 4
8. Piet Hendriks HAS 2 0.222 4

Kampioen Erwin Kouwenberg staat tweede van links. Voor hem zit runner-up Jan
de Wijs. Foto: Jan Rosmulder 

District Rotterdam zeven arbiters rijker

Op zaterdag 8 september jl. vond het
examen plaats van de cursus arbiter 1.
De deelnemers aan dit examen waren:
van biljartvereniging SVZ, de heren Piet
Brands, Peter Kloen en Steef Wesseling.
Verder Henk Huisman (Buitenzicht),
Henk Nossent (IJsselmonde), Loek van
Rutten (Crooswijk) en Ismael Waggel-
mans (Ommoord)
De examinatrice Anja Groeneveld zette
de heren om 12.00 uur aan het werk
met 40 schriftelijke vragen, waarmee zij

hun theoretische kennis konden tonen.
Met een minimale score van 30 goede
antwoorden om te kunnen slagen ging
men aan de slag.
Het resultaat bleek positief, de hoogste
score van de dag was 38 goede en de
laagste score 33 goede antwoorden.
Ook het praktijkgedeelte werd, on-
danks enkele kleine tekortkomingen, po-
sitief doorlopen. Het district Rotterdam
heeft er dus weer zeven arbiters bij.

Tweede divisie driebanden poule 1

Ivan Stitschinsky schittert met 1.521
Speelronde 1
Cafedepijp.nl – HWA/Hordijk: 0-8.
Peter Witveld kwam op bord in 23
omlopen met 1.304 tot winst. ‘t Hartje
van Oosterhout – Take 5: 8-0. Fuat De-
mircioglu en Ismail Yasin maakten een
serie van zeven. Jorissen 2000/3 –
BCO/Paeoniapassion.com: 4-4. Rens
Hoeba van de bezoekers speelde in 33
beurten de kortste partij. ’t Steegje –
Aannemersbedrijf Beer de Jong: 6-2.
Ruud Nieuwenburg wist de nul bij de
gasten weg te poetsen. 

Speelronde 2
BCO/Paeoniapassion.com – Cafede-
pijp.nl: 6-2. Marcel van Delden won in
31 beurten. Aannemersbedrijf Beer de
Jong – Hektisch Biljartschool/Mevr.
Dokter: 8-0. Kopman Ruud Nieuwen-
burg onderscheidde zich met 1.206.
Edo ’83 – Jorissen 2000/3: 4-4. Chris
Wensveen en Peter Kosterman boekten
bezoekerswinst. HWA/Hordijk – ’t Hart-
je van Oosterhout: 3-5. Ivan Stitschin-
sky haalde met 1.521 flink uit. 

Ivan Stitschinsky
Archief foto: Harry van Nijlen

Tweede divisie driebanden poule 3

Andreas Niehaus moyenne 1.842  
Speelronde 1
De Bierhandel – BC Arnhem Innstijll 2-6.
In Horecabedrijf Mans te Mariënberg
was Erwin de Groot via dertig caram-
boles na veertig beurten als enige suc-
cesvol bij de promovendus. Erik Vijver-
berg verloor ondanks 0.909 tegen de
1.060 van Rob de la Motte. Mirjam
Pruim kreeg maar 35 kansen van Joost
van Baal. Café Biljart Siemens – De
Driehoek/Thebo Speelautomaten 2-6.

Danny Blaauw 0.833 bleek niet opge-
wassen tegen 1.000 van Henk van
Mourik. 

Speelronde 2
De Driehoek/Thebo Speelautomaten –
Land Transport 6-2. Thuisspeler Andreas
Niehaus haalde uit met 35 treffers na
slechts 19 pogingen. Dat leverde een
fraai gemiddelde op van 1.842. 

Eerste divisie driebanden poule 2

Fraaie moyennes beide teams 
’s Lands Welvaren/AVH Auto’s/VSS
Al in de eerste twee
speelronden werden
liefst zes partijen ge-
speeld met een ge-
middelde van 1.700
en hoger. ’s Lands
Welvaren 1 en 2/
AVH Auto’s/VSS wa-
ren daar vier keer bij
betrokken.

Speelronde 1
TREVA - ’s Lands Wel-
varen 1/AVH Auto’s/
VSS 4-4. Het kortste
duel kwam met 40
uit 25 op naam van bezoeker Ronny
Brants. Patrick Vasseur 1.428 versloeg
Dirk Weeremans 1.178. Veemarkt -
Beekman HPL 2-6. Nieuweling Wiljan
van den Heuvelredde de eer in Doetin-
chem. Jan Brock Amusement - Sprun-
del/BoKo 0-8. John Schollink kreeg
maar 32 kansen van Rini Boeren. Post
Luchtkanalen - De Distel Biljarts 4-4.
Marc Celen 1.000 boog voor de
1.290 van Adrie Denning. Huub Adri-
aanse bleek via 35 uit 30 de beste
thuisspeler.

Speelronde 2
Sprundel/BoKo - Veemarkt 6-2. Dieter
Grossjung was bij de gasten succesvol
via 1.481. Rinie Boeren 1.458 en Henk
Blauwblomme 1.250 hadden er zin in.
’s Lands Welvaren 1/AVH Auto’s/VSS
’s Lands Welvaren 2/AVH Auto’s/VSS
6-2. In kwadendamme vestigde kop-
man Francis Forton de aandacht op
zich door dse 40 caramboles na 19

beurten te verzamelen. Met 2.105 voor-
lopig goed voor een seizoenrecord.
Teamgenoten Dirk Weeremans 1.944
en serie van 12, Ronny Brants 1.714 en
Michael Vink 0.729 zorgden samen
met Forton voor een teamgemiddelde
van 1.377. De reeks van 12 is voorlo-
pig ook de hoogste. Bij de verliezende
formatie kwam Marcel Hopmans tot in-
drukwekkende 1.904 cijfers. N-Suran-
ce/De Hoog - Post Luchtkanalen 6-2. Bij
de gastheren Peter van Mierlo 2.058 en
Huidji See 1.750. Samen met de 1.081
van Hans de Groot en 0.945 van
Richard Dekker een teammoyenne van
1.306 als resultaat. Beekman HPL -
TREVA 3-5. Volkan Cetin en Leslie van
Neyen speelden 1.600 tegen elkaar.
Sander Jonen verloor met 1.200 tegen
de 1.600 van Dustin Jäschke. De Distel
Biljarts - BC Goirle 6-2. 
Jan Arnouts 1.290 en Adrie Demming
1.212 gaven in Roosendaal het goede
voorbeeld.

Francis Forton. Foto: Paul Brekelmans



De Biljart Ballen, 22e jaargang, oktober 2018 pagina 18

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
17 Pooltafels

6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
3 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein
voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
www.dedistel.nl • www.dedistelbiljarts.nl

Tel. 0165 563800
Openingstijden ma. t/m do. 14.00 - 01.00 uur,

vr. en za. 14.00 - 02.00 uur, zo. 14.00 - 00.00 uur
Onze biljartwinkel is 7 dagen per week geopend

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

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl • info@sijmbiljarts.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

FFCC De Kroon

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.

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

Puck de Jong al 37 jaar organisator van WBD toernooi

Organisator in het zonnetje gezet

Puck de Jong tijdens de prijsuitreiking.
Foto: Cor Trampe 

meester in het driebanden op de match-
tafel.
Organisator Puck de Jong en erelid, die
al die jaren het toernooi heeft georgani-
seerd, werd tijdens de prijsuitreiking op
zondag 26 augustus extra in het zonne-
tje gezet. Daags erop vierden hij en zijn
vrouw hun 60-jarig huwelijks jubileum.

District Rotterdam 2e klasse driebanden

Finale bij BV Kralingen
Biljartvereniging Kralingen is op 5, 6 en
7 oktober verantwoordelijk voor de or-
ganisatie van de districtsfinale tweede
klasse driebanden klein. De partijen met
een lengte van 25 caramboles worden
gespeeld aan de Adamshofstraat 29a in
Rotterdam. Op vrijdagavond begint men
om 19.30 uur te biljarten, op zaterdag
om 11.00 uur en zondag om 12.00 uur.

Naam Vereniging Moy
1. Johan Langezaal Schollevaar 0.528
2. Rien de la Rie Kralingen 0.512
3. Theo van Zoest Rietlander De 0.500
4. Hans van Eijk Hoogvliet 0.482
5. John Hoorens van den Berg Ommoord 0.465
6. Arjen Hartholt Buitenzicht 0.462
7. Anton Anderson Rietlander De 0.450
8. Koos de Voogt Ommoord 0.443

Vijfde klasse libre district Den Haag

Titel voor 
Christiana Romijn
Naam Vereniging Pnt %Car Moy HS
Christina Romijn BCCD 8 98.82% 0.49 3
Wesley Bontje BCCD 8 94.67% 1.33 9
Barend Bos BCCD 6 87.43% 0.80 7
Carl Haas BCCD 6 86.67% 1.13 7
Monique van Grol BCCD 2 81.43% 0.59 5
Jan Bontje BCCD 0 78.37% 1.10 13

5e klasse libre district Rotterdam

Finale bij Schollevaar
Biljartvereniging Schollevaar organi-
seert op 29 en 30 september de finale
vijfde klasse libre van het KNBB district
Rotterdam. De wedstrijden met een vari-
abel aantal te maken caramboles wor-
den gespeeld in het clublokaal aan De
Linie 1 in Capelle aan den IJssel. Op
beide dagen wordt om 12.00 uur het
startsein gegeven.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
1. Joop Eikmann Kralingen 1.10 37
2. Jan van Eijk Hoogvliet 1.09 35
3. Wim Zinsmeister Vriendenkring 1.09 35
4. Kees Vanca Schollevaar 1.06 35
5. Evelyne van Toledo Schollevaar 1.00 35
6. Gerrit Gruijs Schollevaar 0.84 31

Met het WBD toernooi wordt bij biljart-
café Jorissen in Den Haag jaarlijks het
nieuwe seizoen ingeluid. Fred Hanjoel
won bij het driebanden klein, terwijl
Dick de Jong het bandstoten op zijn
naam bracht. Mike Nijman was heer en

District Midden-Brabant

Finale 2e klasse driebanden klein

Vierde divisie driebanden poule 3

Remise en winst 
voor DKM Tools
Speelweek 1
Capelle 7 – Ossekop 3: 2-6. Alleen
Marco van der Hout kon voor de
gastheren een partij winnen. DKM Tools
3 – Café ’t Steegje 3: 4-4. Ad Vroo-
mans en Jan Cas waren succesvol voor
het thuisfront. 

Speelweek 2
Café ’t Steegje 3 – DCM Bongaards
Transport: 2-6. Bezoeker Ruud Oonincx
maakte in 28 omlopen uit. RCD/Kloens
Bestrating – DKM Tools 3: 2-6. Jan Cas,
René Jaspers en Jan van Zundert pakten
de punten voor de bezoekers. Ossekop
4/Vissenberg Sierteelt – Capelle 7: 6-2.
Alleen John Breur won een partij voor
de formatie uit Capelle aan den IJssel.

Bij Café Berende, Ut Sandoel 14 in
Raamsdonksveer, wordt van 5 tot en
met 7 oktober de finale tweede klasse
driebanden klein van het district
Midden-Brabant gehouden. De wed-
strijden met een lengte van 25 caram-
boles beginnen op vrijdagavond om
19.00 uur. Voor zaterdag en zondag
staat de starttijd om 11.00 uur in de
planning.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Jeroen van de Sande Ut Sandoel 0.517
2. Tran Njiep Prinsenhoeven 0.471
3. Jurgen Berende Ut Sandoel 0.460
4. Gerrit Kievits Landzicht 0.422
5. Wim Jacobs Ut Sandoel 0.401
6. John van de Sande BSV 0.379
7. Doré van Delft BSV 0.358
8. Corné van Peer HGL 0.356

Vierde divisie driebanden poule 4

Dubbele winst voor Treva 3
Speelronde 1
Zandee Kloetinge – Reseda: 4-4. Koen
Popsel en Paul Bodbijl hadden succes
voor het thuisfront. L&B Ledermode 2 –
De Zwaan: 6-2. De Distel Biljarts 5/
JTC Automaterialen – De Distel Biljarts
6: 6-2. Jan Verdult bleek met 0.675
de beste speler. ’s Lands Welvaren 4/
AVH/VSS – Treva 3: 2-6. Martijn Hen-
driksen redde de eer voor de gastheren.
’s Lands Welvaren 5/ AVH/VSS – Ja-
cobs Mannenmode: 6-2. Bij de bezoe-
kers kon alleen John Heskes een partij
winnen.

Speelronde 2
Jacobs Mannenmode – Zandee Kloetin-
ge: 6-2. Paul Bodbijl wist de eer voor de
gasten te redden. De Zwaan – De Distel
Biljarts 5/JTC: 4-4. Jan Verdult maakte
zijn 25 benodigde caramboles in 30
beurten. Jacobs Mannenmode 2 –
’s Lands Welvaren/AVH/VSS: 4-4. Giel
Menheere realiseerde op bord vier in
30 pogingen de kortste partij. Reseda –
’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS: 8-0.
Treva 3 – L&B Ledermode 2: 6-2. Bert
Ligtvoet redde de eer voor de bezoekers
uit Hoeven.

http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
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Libre speelweek 2
In de eerste klasse realiseerde John van
den Beuken bij zijn 121 caramboles na
18 beurten een hoogste serie van 49.
Leo Vermeulen, speler van Ons Ver-
maak uit Vlierden, had eveneens acht-
tien pogingen in de vierde klasse maar
dan voor een totaal van 43 treffers. 

Libre speelweek 3
Frank Dielissen stond in klasse twee al
na 15 beurten aan de finish van 42. In
de derde klasse verzamelde Dorie Stee-
vens de 42 caramboles na 19 pogin-
gen. Eimert Swinkels van HGL B was de
uitblinker in klasse vier met 22 treffers
na 15 beurten. 

Libre speelweek 4
De kortste partij van deze week kwam

op naam van Jos van de Kerkhof. In
café 't Ankertje in Sint-Jozefparochie
verzamelde hij namens thuisploeg
Vriendenkring de 71 caramboles na 17
beurten. Henri Dielissen bleek goed
voor 52 uit 19. In klasse drie scoorde
Jan Huizinga 49 keer na eveneens 19
pogingen. 

Libre speelweek 5
Mari van Hout haalde namens Pome-
rans uit in de eerste klasse via 111 ca-
ramboles na 17 beurten. In klasse twee
bleek Patrick Manders goed voor 64 uit
17. In de derde klasse twee duels onder
de 20 omlopen. Theo Keijsers met 69
uit 18 en Kees Leenders was de uitblin-
ker na een totaal van 36 treffers na
maar 12 pogingen.   

Vanaf 1 oktober in Helenaveen

PK bandstoten 1e klasse DBB
De eerste klasse van het persoonlijk
kampioenschap bandstoten van de
Deurnese Biljartbond vindt plaats van 1
oktober tot en met 25 oktober. Er zijn 7
deelnemers die, afhankelijk van hun mo-
yenne, tussen de 35 en 75 caramboles
dienen te maken. Titelverdediger is
Frank Jonker. 
Het toernooi wordt gehouden bij De
Gouden Helm aan Oude Peelstraat 3 te

Helenaveen. Aanvang telkens 19.30 uur. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Frank Jonker HGL 3.02 75
2. Jan Pluijm D’n Anlaup 2.30 60
3. Roland Jonker HGL 2.28 60
4. Hans van Eijk D’n Anlaup 1.76 50
5. Michiel Penninx Helenaveen N 45
6. Toon Steevens OLV 1.36 40
7. Harrie van de Weijer OLV 1.28 35

Van 1-19 oktober DBB

PK bandstoten 2e klasse in 
café-hotel Thijssen te Vlierden
Op maandag 1 oktober begint de twee-
de klasse van de Deurnese Biljartbond
aan het persoonlijk kampioenschap
bandstoten. Het toernooi wordt gehou-
den in café-hotel Thijssen aan Pastorie-
straat 20 te Vlierden. Van de zeven
deelnemers zijn er drie nieuwelingen.
Vereniging Vriendenkring telt een drietal
spelers. Debutant Patrick Verberne ver-
dedigt de kleuren van de organiserende
vereniging Ons Vermaak. Afhankelijk
van het gemiddelde staan er tussen de
24 en 35 caramboles op het program-

ma. Er wordt ook nog gespeeld op 4,
8, 9, en 15 oktober. 
De finale is op vrijdag 19 oktober.
Aanvang telkens om 19.30 uur. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Michel Berkers O en O 1.27 35
2. John van der Horst 't Turfke 1.17 32
3. Hans van Dooren HGL N 32
4. Albert Bor Vriendenkring 0.95 27
5. Jo van Lierop Vriendenkring 0.90 27
6. Harry de Wit Vriendenkring N 24
7. Patrick Verberne Ons Vermaak N 24

Driebanden klein 3e klasse 12-14 oktober

Gewestelijke finale MN 2 in Arnhem
Vereniging Rembrandt organiseert van
12 tot en met 14 oktober de geweste-
lijke eindstrijd Midden-Nederland afde-
ling 2 in de derde klasse driebanden
klein. Moyennes 0.250 tot 0.400 en
aantal caramboles is 20. Aanvang vrij-
dag 19.00 uur en zaterdag/zondag
11.00 uur. Het toernooi wordt gespeeld
in biljartcentrum Arnhem aan Willems-
plein 18.

Naam Vereniging Gem
1. Henk Schreurs De Snelpost 0.403
2. Hans Bervoets Touché 0.394
3. Henk Bouckaert 't Ottertje 0.390
4. Cor van Beers Wapen van Liempde 0.383
5. Wim van de Sanden KOT 0.376
6. Peter Holstege De Snelpost 0.375
7. Johan van den Hof Kaketoe '80 0.351
8. Wim van de Locht Jong Geleerd 0.328

Driebanden 3e klasse district Den Bosch

Emanuel Coort de 
beste in Kerkdriel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Emanuel Coort Wapen van Eerschot 10 0.441 4
2. Cor van Beers Wapen van Liempde 10 0.383 3
3. Wim van der Sanden KOT 10 0.376 8
4. Patrick Kuipers De Kruiskamp 7 0.359 3
5. Jo Heesakkers De Hazelaar 7 0.343 5
6. Ivo Smits Rio bar 6 0.344 3
7. Adrie van de Laar KOT 6 0.314 4
8. Joke van Alebeek De Hazelaar 0 0.196 2

Driebanden 3e klasse district Venlo

Thijs Peulen kampioen 
in Iedershuus te Afferden

Met vier deelnemers werd er in ge-
meenschapshuis Iedershuus te Afferden
gestreden om de districtstitel Venlo in de
derde klasse driebanden klein. Iedereen
ontmoette elkaar tweemaal zodat de
eindstand na zes speelronden kon wor-
den opgemaakt. Met negen punten en
een gemiddelde van 0.296 ging de titel
naar Thijs Peulen van vereniging BC Te-
gelen. Hij zorgde dankzij 0.476 tevens
voor de kortste partij na 20 caramboles
en 42 beurten. De eer voor de hoogste
serie van vier treffers moest hij delen

met zijn naaste achtervolger Toon van
Heesch. Deze biljarter van de organise-
rende vereniging ABC ’t Töpke zorgde
met 0.317 voor het beste algemeen ge-
middelde. 
De gewestelijke finale is van 12 tot en
met 14 oktober bij vereniging HAS in
Valkenswaard. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Thijs Peulen BC Tegelen 9 0.296 4
2. Toon van Heesch ABC ’t Töpke 8 0.317 4
3. Simon Kreuts BBC '65 7 0.264 3
4. Patrick van de Pas De Maasoever 0 0.194 2

Vlnr: Simon Kreuts, Thijs Peulen, Toon van Heesch en Patrick van de Pas. 
Foto: Margriet Peulen   

Opgave Lolaar nederlaagtoernooi 
in Ommel
Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te
nemen aan het LOLAAR nederlaagtoer-
nooi georganiseerd door OVNA, in
samenwerking met café-zaal De Pel-
grim, Kluisstraat 1, Ommel. Dit toernooi
wordt gespeeld op zaterdagavond,
aanvang 20.00 uur. Een team bestaat
uit 4, 5 of 6 spelers. U bepaalt zelf het
aantal, wij passen ons daarbij aan.
Mochten een of meerdere spelers willen
bandstoten of driebanden dan kunt u

dat ook aangeven. Spelers met een ge-
middelde boven 4.00 dienen een van
de spelsoorten bandstoten of drieban-
den te kiezen.
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, te
voldoen op de wedstrijdavond. Dankzij
onze sponsor LOLAAR SPUITGIETTECH-
NIEK BV bent u, als u de wedstrijd wint,
geen inschrijfgeld verschuldigd. 
Er zijn drie geldprijzen te winnen, sa-
men 100% van het totale inschrijfgeld.
U kunt zich inschrijven per e-mail naar
jcmverberne1956@kpnmail.nl. U kunt
zelf een datum kiezen. Op de website
www.astensebiljartbond.nl, NEDER-
LAAG LOLAAR/OVNA kunt u zien wel-
ke zaterdagen nog vrij zijn. Probeer zo
spoedig mogelijk een datum vast te leg-
gen anders zijn anderen je misschien
voor. Er wordt een estafette gespeeld
volgens oplopend gemiddelde, daarom
is het beslist nodig dat de speler met het
laagste gemiddelde begint.

B1 klasse district Zwolle

Jan Zijlstra uitblinker met moyenne 3.461
In de B1 klasse (driebanden klein) van
het district Zwolle stond de lokaalderby
tussen Steenwijk 12 en Steenwijk 11
voor 4 september op het programma.
Het duel tussen de kopmannen werd
Arnold Struik (29 car) tegen Jan Zijlstra
(45 car). Na 13 beurten had Struik 11
keer gescoord maar was Zijlstra met
zijn 45 al aan de finish. Dat leverde Jan
Zijlstra, terug van een ernstige ziekte,
het onwaarschijnlijke gemiddelde op
van 3.461. Zijn hoogste serie daarbij
was 14. Na drie wedstrijden heeft hij
een algemeen moyenne van 1.184.Jan Zijlstra. Foto: Jan Rosmulder

B1 klasse district Venlo

Piet Volleberg maakt slotserie van 19
Op 12 september werd in de B1 klasse
(driebanden klein) van het district Venlo
de wedstrijd tussen Inaborg (Arcen) en
Halfweg (Venray) gespeeld. Thuisspeler
Paul Valckx had na 42 beurten 47 ca-
ramboles achter zijn naam staan en
was dus bijna aan de eindstreep van
49. Tegenstander Piet Volleberg moest
met 38 treffers nog een hele weg gaan
want hij staat voor een totaal van 57 in
de boeken. Volleberg deed wat nie-
mand verwachtte en verzamelde de ont-
brekende 19 caramboles in dezelfde
beurt. Eindstand 47-57 (42). Een week
later behaalde Piet Volleberg een moy-
enne van 1.676. Piet Volleberg. Foto: Jan Rosmulder  

mailto:jcmverberne1956@kpnmail.nl
http://www.astensebiljartbond.nl
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Niels Feijen doet slechte zaken in strijd om plekken 
Mosconi Cup Team Europe

Shane van Boening onderstreept Amerikaanse
overheersing op Eurotour Leende

Kaçi, ook voorafgaand aan deze Euro-
tour al de nummer 1 op de wereldrang-
lijst, had bij de laatste 32 Nederlands
beste poolspeler Niels Feijen uitgescha-
keld. Voor Feijen was deze Dynamic Bil-
lard Leende Open uiterst belangrijk.
Voorafgaand aan dit toernooi stond hij
op de vierde plek op de (onofficiële)
Mosconi Cup ranking, en ieder jaar is
het een ware strijd tussen de Europese
topspelers om de paar beschikbare
plekken in het team te bemachtigen.
Door de finaleplek heeft Kaçi zich ver-
zekerd van een plaats in het Mosconi
Team Europe; hij zal de jongste deelne-
mer ooit worden aan dit evenement.
Feijen is hiervoor nog geen zekerheid.
Door de halve finale voor Albin Ou-
schan in Leende raakt voor Niels Feijen
de vereiste derde plek in de ranking
weer wat verder uit zicht. Er zijn nog

twee events te gaan die meetellen voor
de ranking. 
Met hun spel op de Eurotour in Leende
gaven de Amerikanen, die de laatste ja-
ren volstrekt kansloos zijn geweest te-
gen Team Europe in de Mosconi Cup,
een signaal dat het dit jaar mogelijk
spannender gaat worden dan in de
voorgaande jaren. Hun bondscoach is
de Nederlander Johan Ruysink. Van de
158 deelnemers in Leende waren er
slechts 9 Amerikaan, maar bij de laatste
8 waren liefst 3 Amerikanen – dit om
aan te geven dat zij ook in de breedte
wel degelijk kracht hebben.
Het was de tweede opeenvolgende Eu-
rotour die in Nederland werd gehou-
den. Deze zomer vond de voorlaatste
plaats in Veldhoven, direct aansluitend
aan het grootste EK Pool ooit, tevens in
Veldhoven.

De Dynamic Billard Leende Open 2018 is een prooi geworden voor Shane
van Boening, Amerikaans poolspeler met een groot palmares. De ervaren
Van Boening versloeg in een bloedstollende finale de pas 19-jarige Eklent
Kaçi uit Albanië met 9-8, nadat de jongeman met 1-6 had voorgestaan.

Shane van Boening. Foto: Jan Rosmulder 

Derde klasse driebanden klein Rotterdam

Rinus Rijsdijk zegeviert in Hoogvliet
De finale derde klasse driebanden klein
van het district Rotterdam is ten prooi
gevallen aan Rinus Rijsdijk. De speler
van de organiserende vereniging Hoog-
vliet behaalde elf punten en bleef Bep
Teters, die tien punten verzamelde, net
voor. Dick van Wageningen tekende
met 0.407 voor het hoogste moyenne. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rinus Rijsdijk Hoogvliet 11 0.383 4
2. Bep Teters Kralingen 10 0.381 4
3. Cor Souge Vriendenkring 7 0.328 4
4. Harold Kaliar Schollevaar 6 0.348 3
5. Aad Spierings Ommoord 6 0.317 3
6. Bert Weerheim Vriendenkring 6 0.294 4
7. Dick van Wageningen Ommoord 5 0.407 4
8. Mark Luyendijk De Posthoorn 5 0.375 4

Kampioen Rinus Rijsdijk

Arthur van Doesselaar geeft een paar suggesties

Zorgen dat de biljartsport 
ook in de toekomst blijft bestaan
Hans Coolegem schreef in juni 2016 in zijn Opstoot column in Biljart
Totaal: “Als er een sport zou moeten worden aangewezen, waarin beide
seksen op een gelijkwaardig niveau kunnen duelleren, dan is dit de bil-
jartsport wel”. 
De zojuist aangetreden voorzitter van
‘Het Achterdeel’ in Den Andel, Mädi
Cleerdin, legt haar focus op het krijgen
van meer vrouwen én mannen aan de
biljarttafel, en op meer aandacht voor
het biljarten in het algemeen. Zij legt
contacten met nationaal en internatio-
naal bekende biljarters, waaronder
Dick Jaspers, om het netwerk tussen bil-
jarters te verbeteren en daarmee de bil-
jartsport beter op de kaart te kunnen
zetten.
Van groot belang is het nu, dat huidige
spelers en bestuursleden overal in
Nederland ook stappen in die richting
maken. Met name de op niveau spelen-
de biljarters, laten we zeggen vanaf de
eerste klasse en hoger, tot veel hoger,
zouden moeten inzien dat ook komen-
de generaties recht hebben om de
prachtige biljartsport te kunnen uitoefe-

nen. Biljarten is één maar je daadwer-
kelijk inzetten om het aantal biljarters én
leden van de KNBB flink te doen stijgen
is twee. Kom op! Het zou een eerbe-
toon moeten zijn aan Hans Coolegem
en ook aan Dick Jaspers (ons vlaggen-
schip) als we er gezamenlijk in slagen
onze sport veel meer te promoten en
kennis te maken met nieuwe spelers,
waaronder vast en zeker nieuwe talen-
ten.
Tot slot, als vergrijzing de hoofdreden is
van het teruglopende aantal leden, dan
mogen we o.a. de huidige ‘grijsaards’,
waaronder ikzelf, toch wel vragen van-
af nu handelend op te treden en creatief
te zijn bij het bedenken en uitvoeren
van een daadwerkelijke toename van
biljarters.

Tekst Arthur van Doeselaar

Eurotour in Leende

Verdienstelijk debuut 
Mika van Berkel (12)
Tijdens de Eurotour
in Leende kwam de
twaalfjarige Mika
van Berkel voor het
eerst in actie. In de
openingsronde had
hij een walk-over.
In winnaarsronde 1
ontmoette hij de Duit-
ser Bruno Ernst. Van
Berkel had steeds het
initiatief al werd het
bij een 7-6 voor-
sprong wel span-
nend. De jongeling
liep vervolgens uit
naar een fraaie 9-6
zege. Tijdens deze
Eurotour was de
USA selectie van
Johan Ruysink na-
drukkelijk aanwezig
om zich voor te be-
reiden op de Mos-
coni Cup. Mika van
Berkel had het ge-
noegen om met Billy
Thorpe een Ameri-
kaan te treffen in de
tweede winnaars-
ronde. Na 2-2 werd het uiteindelijk 2-9.
In verliezersronde 3 bleek Oscar Do-
minguez, ook al een Amerikaan, met

Vlnr: Mika van Berkel en Billy Thorpe. 
Foto: Amanda Thorpe

4-9 een maatje te groot. Voor Mika van
Berkel, speler van SPC Woensel, was
het een geweldige ervaring.

Driebanden 3e klasse district Doetinchem

Gert Susebeek ongeslagen kampioen 
in De Veemarkt
Bij een ongeslagen
kampioenschap
gaan de gedachten
onmiddellijk uit naar
weinig spanning.
Dat gold echter bij
De Veemarkt niet
want het was tot het
maken van de laat-
ste carambole span-
nend tijdens de
districtsfinale Doetin-
chem in de derde
klasse driebanden
klein. Met de slotron-
de voor de boeg had Willem Siebers
twee punten minder dan de ongeslagen
Gert Susebeek, waarbij Siebers een ho-
ger tussenmoyenne had. In het slotduel
tussen beide spelers bleef de spanning
er volledig in, tot met nog één caram-
bole te gaan. Toen was het Susebeek
die de partij uitmaakte en districts-
kampioen werd. Echter wel met de aan-
tekening dat Siebers ondanks zijn eer-
volle verlies met het eindgemiddelde
van 0.437 promoveerde naar de twee-
de klasse. Willem Siebers zorgde met
20 caramboles na 25 beurten (0.800)
ook voor het beste duel. Liefst zes

deelnemers produceerden de hoogste
serie van vier. Gert Susebeek en
Willem Siebers zullen van 12 tot en met
14 oktober bij De Buitenmolen in Zeve-
naar deelnemen aan de gewestelijke
finale.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gert Susebeek De Nijman 14 0.381 4
2. Willem Siebers De Tapperij 10 0.437 4
3. Arnold Gerards DLS 8 0.357 4
4. Eddo Köhler Concordia '54 8 0.313 4
5. Coen Stiemer De Veemarkt 8 0.292 3
6. Henk Verheij Slootermeer & S 4 0.332 4
7. Gerrie Berendsen Martin 4 0.248 3
8. Bennie Thuss Concordia ’54 0 0.203 4

Foto: Ingrid van Hemert
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Uit sympathie met de biljartsport

Drie generaties Ceulemans spelen al twaalf jaar samen in familieteam

“We zijn mekaar nog lang niet beu” 

Met een weekje vertraging startte het Ceulemansteam van Mister 100 Lier,
met legende Raymond Ceulemans (81) nog steeds actief, op maandag 10
september aan de Belgische competitie. Het familieteam bestaat al twaalf
jaar. “En we hopen er nog vele jaren bij te doen”, klinkt het. 

Twaalf jaar geleden, met de start van
het seizoen 2007-2008, streek de na-
tionale pers, met daaronder meer het
VTM en VRT-nieuws, neer in het biljart-
mekka van België: de Mister 100 op de
Grote Markt van Lier, oftewel de thuis-
haven van Raymond Ceulemans. De
start van de familieploeg Ceulemans
trok veel media-aandacht. “Een team,
dat bestaat uit 4 leden van dezelfde fa-
milie en speelt op het hoogste niveau,
dat is uniek”, vertelt Raymond Ceule-
mans. “Ik ben er enorm trots op en ge-
niet ervan om met de jongens samen te
spelen. We amuseren ons áltijd. Als het
van mij afhangt spelen we nog 10 jaar
samen. We zijn mekaar nog lang niet
beu.” 
Ceulemans is intussen 81 jaar maar is
het spelletje nog lang niet verleerd. “Ik
heb thuis in Berlaar mijn eigen biljartta-
fel. Ik speel nog elke dag. Ik hoop nog
lang mee te gaan. Weet je, veel van
mijn tegenstanders uit mijn gloriejaren
(jaren ’60, ’70, ’80) vertoeven al in de
hemel. Ik prijs me gelukkig dat ik nog fit
en gezond ben en geniet optimaal van
het leven. Tuurlijk, op de tafel krijg ik al
eens op mijn doos, maar ik kan ook zelf
ook nog stevige klappen uitdelen hoor!”
(lacht) 

Eigen kweek 
Het Ceulemansteam bestaat naast Ray-
mond nog uit diens zoon Kurt (56) en
twee kleinzonen Peter (38) en Bart (35).
“En mijn andere zoon Koen (57) is nog
reserve”, stelt de godfather. “We staan
wekelijks met drie generaties aan de bil-
jarttafel. Overal waar we komen trek-
ken we publiek. De meeste teams spe-
len met twee buitenlanders, maar wij
niet. Wij spelen met eigen kweek!
(lacht) Ik denk dat we voor iedereen een
gevreesde tegenstander zijn. Kampioen
zullen we niet spelen, maar we kunnen
wél tegen elke ploeg minstens een pun-
tje pakken.” De eerste speeldag, die
normaal gezien gepland stond op dins-
dag 4 september werd uitgesteld naar
vrijdag 28 september. Daardoor speelt
Mister 100 pas op maandag 10 sep-
tember zijn eerste wedstrijd, thuis tegen
Kortrijk. “Een gevaarlijke ploeg”, weet
Ceulemans. “Hoe dan ook hopen we
meteen iets te rapen. Onze ambitie is
de linkerkolom. De titel zal een strijd
worden tussen Biljart Express Turnhout
(Merckx, Van Kuijk, Valentijn en Spoor-
mans) en regerend kampioen Deurne
(Hofman, Philipoom, Van Erp en Van
Havere).”  
Foto en tekst: Bart Ceulemans

Het Ceulemansteam vandaag 

VAS – Artistiek biljart

Walter Bax overtuigend naar de 
zege in lokaal van zijn nieuwe club

De grote kanonnen Walter Bax en Eric
Daelman bleven afwezig op het eerste
rankingtornooi van het nieuwe seizoen.
Erik Vervliet deed als enige topper wat
hij moest doen en won met ruime per-
centuele voorsprong de ontmoeting in
Oostende. Met 62,10 % in het eindto-
taal bleef hij ruim voor Steve Wilms die
het in Set O nochtans verre van
onaardig deed met 78,67 %. Vervliet
zette in Set S een zelfde resultaat neer,
meteen ook zijn hoogste setscore.
Wilms klokte af op 54,67 %. Patrick
Vloemans volgde in zijn kielzog en dan
was er een kloof van ruim 20 percent
punten met de rest van het deelnemers-
veld. Een week later trok de artistieke
stoet richting Gent om er in BC Argos
het tweede tornooi te betwisten. Ditmaal
waren Bax en Daelman wel van de par-
tij en dat resulteerde meteen in een eer-
ste en tweede plaats in die volgorde. De
Turnhoutenaar pakte 366 punten en de

regerend Belgisch kampioen moest zich
tevreden stellen met 347. Vervliet moest
de rol van luis in de pels lossen en zag
Steve Wilms en Patrick Vloemans over
zich heen wippen in het eindklasse-
ment. Met 86,67 % in Set H zorgde Er-
ic Daelman voor de uitschieter van het
weekend. Walter Bax speelde zijn eer-
ste ‘thuiswedstrijd want hij is sedert dit
seizoen lid geworden van de Gentse fe-
deratieclub BC Argos. BC Argos is zich
al enkele jaren aan het toeleggen op de
artistieke biljartdiscipline.
De club heeft vanuit de uitbaters Gino
en Rosita een matchtafel ter beschikking
waar de artistieke biljartdiscipline kan
worden geoefend.
Naast een drietal invitatietornooien per
jaar is er ook jaarlijks een rankingtor-
nooi voor de spelers artistiek biljarten
die spelen onder de vlag van de KBBB.

Peter De Graeve / Bart Van Reeth

V.l.n.r. : Gino Coole (uitbater en penningmeester van BC Argos), Peter De Graeve
(voorzitter en speler BC Argos), Walter Bax en Johan Vandommele 

Overlijden

Alain Clabots is
van ons 
heengegaan
Dirk Acx deelt ons het overlijden van
Alain Clabots mee. De verdienstelijke bil-
jarter zou na het afleggen van een lange lijdensweg de ongelijke strijd tegen een
vreselijke ziekte verloren hebben. Onze redactie betuigt langs deze weg haar
medeleven aan de familie, vrienden en kennissen van de overledene.

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

”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

Na een gezellige poolbiljart-avond in Bal’enzo

Lamhasni te sterk voor Vanmechelen 
in laatste summercup 2018
Met tweeëndertig
kwamen de poolspe-
lers aan de start voor
de laatste Summer-
cup 2018 in de Wil-
rijkse biljarthal Bal'-
enzo.
Vaste waarden zoals
Rachid Lamhasni,
John Roels en
Nassos Drouvis
konden zich meten
met de nieuwkomers
Diana Khodjaeva,
Stephen Lammens en
Marshall Harris. 
Roels, Vanmechelen,
Lamhasni en Frans-
sen overleefden de
kwartfinales. Drouvis ging er verrassend
uit. In de halve finales nam Kris Vanme-
chelen de scalp van John Roels en ging
Patrick Franssen voor de bijl tegen
Rachid Lamhasni. Laatstgenoemde

boekte in de finale een 6-3 zege tegen
Vanmechelen en won daarmee de laat-
ste editie van de Summercup. 

Bart Van Reeth

De winnaars tonen hun prijzengeld (foto Tom D’haeseleer)   

Snookertoernooi ‘10 Reds @ Bal'enzo’

Finale wordt beslist 
in toegevoegde frame
De organisatie  kon voor de zesde edi-
tie van snooker ‘10 Reds @ Bal'enzo’
op een vol deelnemersveld rekenen, ver-
deeld in vier poules van vijf spelers en
met een mooie mix van recreanten en
competitiespelers.
De beste acht spelers stootten door naar
de kwartfinale met volgende resultaten : 

Steven Heyselberghs 0 - 2 Geert Claus
Michel De Pooter 0 - 2 Sven Vande Broek
Jean-Pierre Nelemans 2 - 0 Mario D’haeseleer
Luk Simoens 0 - 2 Serge Lievens

Met twee spelers uit de derde afdeling
en twee spelers uit de eerste afdeling
van de Vlaamse Snooker Federatie
(VSF) was spanning troef voor wie het
ging halen en doorstootten naar de fi-
nale.
Die finale werd bevochten door Sven
Vande Broek en Serge Lievens en bleek
een test te zijn tussen twee potmachines
die elk voluit voor hun kans op de titel
gingen en waar Serge zelfs de hoogste
break van het toernooi verbeterde (bo-
nus 1€ per punt).
Met een gelijke stand was het een be-
slissende frame en hier kon Sven Vande
Broek de kalmte behouden en zijn eer-
ste overwinning in de ‘10 Reds @ Bal'-
enzo’ op zijn naam schrijven.

Tom D’haeseleer

De snookerhelden van de dag 
(foto Sven Vande Broek)

WK dames in Turkije

Jaimie Buelens vierde in haar poule
Tijdens het WK voor dames in de vier
miljoen inwoners tellende Turkse stad Iz-
mir is Jaimie Buelens als vierde in haar
poule geëindigd. Jaimie won haar eer-
ste wedstrijd tegen de Koreaanse Bo-Mi
Kim met 25-22 uit 45. Vervolgens was
thuisspeelster Aysegul met 22-25 net iets
te sterk en kon Buelens tegen Jackeline
Perez uit Peru niet verder komen dan
15-25.

Foto: Ton Smilde

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart – 1ste Afdeling

Regerend kampioen BC Deurne 1 
neemt vliegende start
Met een 8-0 thuis-
overwinning tegen
TBA 1 in de eerste
wedstrijd van het sei-
zoen maakte BC
Deurne 1 haar ambi-
ties bekend. De for-
matie met Glenn Hof-
man aan het roer en
Jef Philipoom, Jean
van Erp en Davy Van
Havere op de boeg
van het schip lijkt de
anderen weinig
ruimte te gaan gun-
nen. Op de tweede
speeldag versloegen
de Deurnenaren
nieuwkomer BC De
Ploeg 1 en enkel van
Erp liet daar de twee punten liggen te-
gen zijn landgenote Thérèse Klompen-
houwer. Opmerkelijk is ook de start van
de andere kersverse eersteklasser DBC
De Leug 1 dat nog maar één wedstrijd
speelde, maar wel won met liefst 6-2 te-
gen BC Herentals 1.  Wesley De Jaeger
viel op met zijn 50-41 zege in 32 beur-
ten tegen Rudolph Christian, maar de
meest spectaculaire uitslag is wellicht
die van de partij tussen Frank De Groof
en Martin Horn. Ondanks een moyenne
van 2,043 moest De Groof toch de

overwinning laten aan Horn (47-50 in
23). Met deze excessen op het uitsla-
genbord gaan we wellicht een boeiend
en spannend seizoen beleven.

Bart Van Reeth

Ook Glenn Hofman schreef in zijn tweede match al meteen
een gemiddelde van 2,173 op zijn naam.

Foto: www.billiardsphoto.com

WK voor junioren Izmir (Turkije)

Stef Van Hees 
verslaat toptalent
Dat het Italiaanse supertalent Alessio
d'Agata, ook wel genoemd als ge-
doodverfd opvolger van Marco Zanetti,
zoveel aandacht krijgt na zijn glanspre-
statie op het WK is begrijpelijk. Maar
mag het ook gezegd worden dat de
Belgische topper Stef Van Hees zijn uit-
zonderlijke kwaliteiten in het drieban-
den alvast heeft tentoon gespreid na
knappe winst op de Italiaanse speler.
Het werd 25-14 in amper 17 beurten.
Met 4 op 4 en een tussentijds algemeen
gemiddelde van 1,041 mengt Van
Hees zich alvast onder de allergrootsten
van de wereld binnen zijn leeftijdscate-
gorie. Uiteindelijk kwam de Kempenaar
naar huis met een negende plaats.
Bron: Patrick Mintjens

http://www.billiardsphoto.com
mailto:opdemeir@skynet.be
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

Biljartnieuws België

www.debiljartballen.be

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

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

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

Nederland – België voor het eerst bij de noorderburen

G-biljarters staan voor drukke maanden

Al enkele malen ontmoetten de anders-
valide biljarters elkaar in een heuse Bel-
gië – Nederland, die telkens in het noor-
den van Antwerpen plaatsvond. MFC
De Biezen uit het Nederlandse Putte
(vlakbij de grens overigens), verbreekt
nu deze tradtitie. Voor het eerst organi-
seert de club, die trouwens heel wat Bel-
gen in haar ledenbestand heeft staan,
een Nederland – België ontmoeting in
het libre. Een aantal geselecteerde dag-
verblijven uit beide landen sturen hun
mensen met een mentale- of fysieke be-
perking de arena in op zondag 28 ok-
tober. Eerder dit jaar vond ook de 10de
editie van de 'Wisselschaal Ludo Dielis'
plaats. In deze formule zijn het alleen
een aantal Antwerpse dagverblijven die
hun deelnemers naar dit steeds zeer
professioneel georganiseerde evene-
ment zenden. Je moet het organisator
Dielis nageven : in de biljartsport is niets
evident en toch slaagt hij erin om tien
opeenvolgende jaren de harten te ver-
blijden van een steeds groeiend deelne-
mersveld en de honderden familieleden
en sympathisanten van de G-biljarters.
En om dat te bekronen zullen de tien

winnaars van die uitgaven elkaar partij
geven op zondag 18 november, naar
alle waarschijnlijkheid in het dagcen-
trum De Rotonde in Brasschaat. Hou de-
ze datums alvast vrij in de agenda en
kom deze enthousiaste promotors van
de biljartsport een hart onder de riem
steken.  
Bart Van Reeth

De andersvalide-biljarters zorgen telkens weer voor verblijdende en beklijvende
taferelen 

Uitbater Bal'enzo biedt extra service aan

Nieuw servicepunt 
voor al uw keu herstellingen
Het idee om een
'keu-atelier' op te
richten rijpte enkele
jaren geleden bij de
zoektocht naar de
speeltechnische ei-
genschappen van de
speelkeu.

Aanhoudende rug-
problemen maakten
een einde aan de
spelerscarrière van
Tom D'haeseleer
en  de voormalige
(vele) trainingsuren
worden voortaan ge-
spendeerd in het ate-
lier. 

Bij de uitbater van
de biljartzaak Bal'enzo Wilrijk komen
mensen dikwijls raad vragen over het
vernieuwen van pomeransen en het her-
stellen, restaureren of onderhouden van
hun speelmateriaal. Vanaf nu worden
ze dan ook op hun wenken bediend.

“We zijn dan ook fier met de oprichting
van ons 'Keu-Atelier' en het feit dat we
deze service kunnen aanbieden. Vanaf
heden kunnen alle reparaties in de ver-
schillende biljartdisciplines binnen ge-
bracht worden in de Jules Moretuslei
179 in Wilrijk tijdens de openingsuren
van de zaak.

Iedereen is welkom en in de meeste ge-
vallen met een 24-uur service kunnen
we de mensen snel en degelijk helpen,”
zegt de zaakvoerder.
Pomeransen, beentjes, lakwerk en aan-
passen gewicht zijn enkele van de wer-
ken die met de meeste zorg uitgevoerd
worden.

Wie meer informatie wil over 'Keu-ate-
lier' en de geboden diensten, kan te-
recht op de facebookpagina of op de
website www.keu-atelier.be.

Bart Van Reeth

Met gloednieuwe, geavanceerde apparatuur worden de
keuen behandeld

mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.debiljartballen.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
http://www.keu-atelier.be
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