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Berlicum gaat weer los
KNBB Kling Masters 2019

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

’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

In deze krant
uitneembare special 

KNBB
KLING Masters

2019

In Berlicum gaat het driebandenhoogtepunt van Nederland weer van start.
Bij D’n Durpsherd wordt daar van donderdag 10 tot en met zondag 13 ja-
nuari de KNBB KLING Masters 2019 gehouden. Biljart Evenementen Neder-
land, die voor de zesde keer op rij verantwoordelijk is voor de organisatie,
heeft beloofd er weer een ware biljarthappening van te gaan maken. 

De deelnemende regerend wereldkampi-
oenen Dick Jaspers en Therese Klompen-
houwer zijn de absolute publiekstrekkers.
Daarnaast zullen streekfavorieten als
Jean van Erp en Huub Wilkowski zeker
op hun supportersschare kunnen reke-
nen. Neem daarbij de jonge talenten
Glenn Hofman en Raymund Swertz, vier-
voudig Master winnaar Raimond Burg-
man, oud wereldkampioen bandstoten
Jean-Paul de Bruijn en vuurwerk op spor-
tief gebied is gegarandeerd. Het evene-
ment is van donderdag tot en met zater-

dag gratis te bezoeken. Op de finaledag
zondag 13 januari kost een dagkaart
10,00 euro. 
Om zeker te zijn van een zitplaats tijdens
de finaledag kan men via de website
www.biljartevenementen.nl vooraf kaar-
ten bestellen.
Alle wedstrijden worden live uitgezon-
den via www.kozoom.com . 

Evenals voorgaande jaren is in deze
krant weer een uitneembare special van
het evenement toegevoegd.

Zie ook pagina 6

Foto: Ton Smilde
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Wenst u heel veel 

biljartplezier

Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2019 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2019 !
District 

Delta Zuid-West

wenst u een

sportief en 

gezond biljart-

jaar toe
VERHAARBiljartKeuServiceAlblasserdampietvangerte@hotmail.comTel: 06-23357419Eredivisieteam

’t Hartje/Van Wanrooy

wenst het stichtingbestuur,

Hartje Van Oosterhout,

sponsors en supporters

een gezond 2019

Van Ierland

Assurantiën
•  alle verzekeringen •

•  hypotheken •

•  financieringen •

Wendelnesseweg 80

5161 ZB Sprang-Capelle

telefoon 0416-312143

fax 0416-313125
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stralend 2019
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Contact: West Nederland 
  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
  Tel.: 0416-343819
  E-mail: duoprint@planet.nl
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

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

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

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

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

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
30 januari

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden
doch uiterlijk 23 januari

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

NK vijfde klasse libre in Almere-Stad

Nationale titel voor Jan van Eijk  
met een gemiddelde
van 2.05 zijn beno-
digde 35 carambo-
les bij elkaar en
claimde de hoogste
plaats van het erepo-
dium. 

De hoogste serie van
het toernooi kwam
met zestien op naam
van Cor Hofland.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Eijk Hoogvliet 12 1.28 10
2. Jan Laan De Opkomst 10 1.51 11
3. Marit Poelstra BV Renkum 10 1.31 7
4. Yves Limpens De Oase 10 1.47 12
5. Jakob Pomp Trianta 6 1.09 11
6. Cor Hofland Rembrandt 4 1.22 16
7. Ria Heesters BVWG 2 1.02 5
8. Frans Polman Nieuwe Rosegaar 2 0.85 6

In Almere-Stad is Jan van Eijk kampioen
van Nederland geworden in de vijfde
klasse libre. De biljarter van BV Hoog-
vliet gaf alleen in de vijfde ronde twee
punten prijs tegen Jan Laan. 
Tijdens de laatste en de alles beslissen-
de ronde was hij ongenaakbaar in zijn
duel met Yves Limpens. Van Eijk speelde

Simonis Biljartlakens ankerkader bij Iedershuus 

Sam van Etten prolongeert fraai 
nationale titel 47/2 ereklasse in Afferden
Het NK Simonis
Biljartlakens an-
kerkader 47/2
ereklasse is we-
derom gewonnen
door Sam van
Etten. In gemeen-
schapshuis Ieders-
huus te Afferden
bleef hij op het po-
dium Raymund
Swertz en Gert-
Jan Veldhuizen
voor. 
In poule A bleek Van
Etten met de volle 6
punten en een gemiddelde van 93.75
superieur. Gert-Jan Veldhuizen versloeg
René Tull en Jos Bongers en vergezelde
hem naar de winnaarsgroep. Raymund
Swertz heerste in de B-poule met even-
eens 6 punten. Micha van Bochem had
voldoende aan winst op Dennis Tim-
mers en een beslissende remise tegen
Michel van Silfhout. In de strijd om de
plaatsen 5 tot en met 8 toonde Jos Bon-
gers zich de beste. De duels om de po-
sities 1-4 leverden prachtig kaderspel
op. Sam van Etten liet Micha van Bo-
chem na 250-0 in de openingsbeurt
kansloos. Gert-Jan Veldhuizen verraste
Raymund Swertz in de tweede poging
met een slotreeks van 227 en dat leidde
tot 250-151 winst voor de kersverse
sportman van het jaar van de gemeente

Wageningen. In de titanenstrijd tussen
Raymund Swertz en San van Etten snel-
de Swertz vanaf acquit naar de 250 ca-
ramboles. Van Etten toonde zijn klasse
en evenaarde deze prestatie in de ge-
lijkmakende beurt. Voor beiden 2 pun-
ten erbij en brons voor Gert-Jan Veld-
huizen.

Poule 1-4 Vereniging Pnt Gem HS
1. Sam van Etten Horna 6 125.00 250
2. Raymund Swertz Benelux Biljarts 4 93.00 250
3. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 4 38.60 227
4. Micha van Bochem Kaketoe '80 0 22.50 182
Poule 5-8
5. Jos Bongers ABC 't Töpke 6 53.57 227
6. Michel van Silfhout De Pelikaan Z 4 42.00 177
7. René Tull De Hoog/Van der Wilt 2 30.95 245
8. Dennis Timmers De Hazelaar 0 27.93 158

Vlnr: Raymund Swertz, Sam van Etten en 
Gert-Jan Veldhuizen. Foto: Henry Thijssen 

Libre klein overgangsklasse

Rob Kok heerst op NK in Aalten
vanwege zijn betere
moyenne als poule-
winnaar. Rob Kok
dus eerst tegen de
nummer twee van de
andere poule, te we-
ten Berend Erends
van Biljartschool.nl.
Kok haalde het na
een serie van 156
na 8 beurten met
225-112. Ook Ri-
chard Gustke werd
royaal opzij gezet
door de speler van
BC Schagen. De uit-
slag 225-58 na
slechts 6 pogingen
geeft het krachtsver-
schil aan. Rob Kok
dus met de volle 10
punten Nederlands
kampioen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Kok BC Schagen 10 36.20 156
2. Dennis van 't Hof Almere '83 6 32.61 164
3. Berend Erends Biljartschool.nl 6 17.03 122
4. Richard Gustke Excelsior 4 16.97 109
5. Ronald van Gooswilligen ABC 't Töpke 6 15.30 141
6. Gunay Yildiz Carambole 4 18.57 119
7. Jan de Bruin HWA 2 21.92 98
8. René van Aerle Almere '83 2 14.33 156

Rob Kok uit Breezand heeft het NK libre klein over-
gangsklasse op zijn naam gebracht. Bij vereniging
BCA in Aalten bleef hij alle 5 duels aan de goede kant
van de score. 

In poule A zette hij Jan de Bruin, Gunay
Yildiz en Dennis van 't Hof opzij. Kok
en Van 't Hof door naar de winnaar-
spoule. In poule B eindigden Richard
Gustke en Berend Erends als besten en
beiden behaalden 4 punten. Gustke

Foto: Désirée Kok 

1e klasse driebanden gewest West-Nederland

Kampioenschap voor
Jeffrey Cornelissen
en Frank Witterland

Jeffrey Cornelissen kampioen bij Joris-
sen in Den Haag. Foto: Cor Trampe
In de afdelingen Zuid en Noord van het
gewest West-Nederland werden de
kampioenschappen gespeeld in de eer-
ste klasse driebanden klein. De beste
prestatie werd geleverd door Jeffrey
Cornelissen. Bij Jorissen in Den Haag
behaalde hij met 0.707 het hoogste al-
gemeen gemiddelde van het hele ge-
west.

Eindstand Noord
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frank Witterland Concordia 10 0.649 5
2. Piet Roemer Hollandse Club 9 0.644 5
3. Herman Lijsen Concordia 8 0.603 7
4. Jos Botman De Carambole 6 0.631 6
5. Ronald Kolken Het Witte Huis 6 0.627 7
6. René Visser SDS 6 0.553 11
7. Antonio Havenaar Onder Ons Wormer 6 0.503 7
8. Rob van Aart De Liefhebber 5 0.719 5

Eindstand Zuid
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jeffrey Cornelissen Vriendenkring 9 0.707 5
2. Danny van Leeuwen Moerkapelle 8 0.665 6
3. John Spaans Bescamp 5 0.602 5
4. Nanne Veldhuizen van Zanten De Oude Markt 3 0.681 5
5. Bert Loogman De Springbok 3 0.609 5
6. Luc Henkes Merwehof 2 0.553 7

Hoofdklasse driebanden
gewest Zuid 1

Finale in 
Poortvliet
Bij Boeieind/de Striene in Poortvliet
wordt van 4 tot en met 6 januari de ge-
westelijke finale hoofdklasse drieban-
den klein van Zuid-Nederland afdeling
1 gehouden. Aan de Van de Slikkeweg
2 beginnen de wedstrijden op vrijdag-
middag om 15.00 uur, terwijl op zater-
dag en zondag de aanvang voor
11.00 uur op de rol staat. Met moyen-
negrenzen van 0.750 tot 1.000 heb-
ben de partijen een lengte van 40 ca-
ramboles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Jack Buijk Kruisstraat 1.062 
2. Robert van Stevendaal Kwadendamme 1.014
3. Charles Mekes ’t Vaartje 0.970
4. Rinus Pankow De Graanbeurs 0.909
5. Martin Sturm Sschuttershof 0.883
6. Raymond van Heumen Landzicht 0.866
7. Patrick Koevoets ’t Pleintje 0.837
8. Piet van Steen KOT Fijnaart 0.822

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
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mailto:twgrafisch@gmail.com
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

snabrug
photography

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

• Grootste assortiment biljart artikelen
• Alle grote merken op voorraad
• Keureparaties klaar terwijl u wacht
• Gebruikte biljarts inkoop en verkoop
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KNBB officiële mededelingen

Gala

Rare maand eigenlijk, december. Of an-
deren zullen zeggen een bijzondere
maand. In voetbaltermen trapt Sinter-
klaas af en eindigt de maand met Kerst
en kort daarop gevolgd Oud en Nieuw.
Maar daarvoor en daartussen gebeurt
ook van alles. De Bondsraad vooraf ge-
gaan door de vergaderingen van de
vier secties. Maar ook jaaroverzichten
en jawel de verkiezing van onder ande-
re de sportman en sportvrouw van het
jaar. Het Sportgala. Prachtige mensen,
prachtige show en nuchter bekeken een
niet goed uit te leggen verkiezing. Ap-
pels met peren vergelijken werd door
menigeen gezegd. En eerlijk is eerlijk,
hoe kun je de prestaties van een Olym-
pische winnaar vergelijken met een
wereldkampioen in de motorsport. Bij
de een levert de mens de prestatie, bij
de ander de mens en de machine. 
Al met al levert zo’n gala een plezierig
ontspannen avond op waar je je eigen
kijk op zaken kunt toetsen aan de in-
zichten van bestuurders van heel ande-
re sporten. Een bijzondere ervaring
waarbij toch ook blijkt dat velen een
soort zelfde ervaring delen. Hoewel
structuren tussen bonden soms sterk ver-
schillen lijken de beelden verrassend
veel op elkaar. Wat te denken koepel-
belang versus deelbelang van de sectie.
Mooier uitgedrukt, hoe bereik en be-
houd je eenheid van beleid? Toch echt
wel een ‘dingetje’ waar wij in onze koe-
pel ook tegenaan lopen. En als wij dat
zelf onvoldoende lijken te herkennen
dan herkent het NOC-NSF dat wel als
onderdeel van de subsidievoor-
waarden.
In de ideale verenigingsdemocratie de
koepel bijna letterlijk het huis waar alle
spelsoorten zich thuis moeten voelen.
Een opgave waar Bondsbestuur en ons
hoogste orgaan, de Bondsraad, samen
voor staan. En dat is best lastig. Met de
beste en vaak goed te begrijpen be-
doelingen is toch ook behoefte om
binnen eenheid van beleid te zoeken
naar een soort eenheid in verscheiden-
heid. Dat is een lastig proces. Hoe be-
paal je immers wat de marges zijn,

waar ruimte is
voor ‘iets’ anders.
Het is zeker geen
appels met peren
vergelijken, maar
het heeft er soms
wel trekjes van.
Het begint onge-
twijfeld bij het for-
muleren van
scherpe kaders, gevolgd door een hel-
der proces. Maar ja, wat een jargon.
Kaders, proces. Niet iets om direct een
warm gevoel bij te krijgen. 
Terugblikkend op 2018 hebben spelers,
scheidsrechters en vrijwilligers laten
zien tot vele mooie prestaties in staat te
zijn. WK en EK titels, een pracht EK
Pool in Veldhoven, het binnen halen van
3 achtereenvolgende WB Driebanden
en de lancering van een aantal succes-
volle projecten. Een pracht voorbeeld
daarvan is het project Smartpool waar-
mee in korte tijd al meer dan 2000
scholieren kennis hebben gemaakt.
Hiervoor geldt dan ook zeker, wie de
jeugd heeft de toekomst. Daar gaat het
om. De toekomst van al onze spelsoor-
ten. Spelsoorten die ieder in zich een
schoonheid laten zien waardoor iedere
wedstrijd tot een galavoorstelling kan
worden. 
Dat is de opgave die voor ons ligt. De
successen van 2018 meenemen en
doortrekken naar 2019 en de jaren die
volgen. Eenheid van beleid op een ver-
standige manier combineren met een-
heid in verscheidenheid. Dat vraagt niet
alleen om helder beleid, maar ook om
nog meer concrete actie om onze sport
weer meer op de kaart te zetten. Mis-
schien wel Olympisch in Parijs 2024.
De eerste stappen daartoe zijn gezet.
Wie weet kijken we dan nog meer naar
de sportverkiezing van het jaar, met mis-
schien wél een biljarter met de Jaap
Edentrofee in handen. Het kan, als we
bereid blijven daarin samen op te trek-
ken.

Laat 2019 maar weer een prachtig jaar
worden!

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Het jaar ging van start met een bomvol-
le zaal tijdens de Masters driebanden,
in het voorjaar de eerste NK Vijfkamp in
samenwerking met Stichting BEN en tij-
dens de warme zomer het Europees
kampioenschap pool in Veldhoven op
maar liefst 60 biljarttafels. Maar naast
de grotere evenementen waren er ook
weer tientallen prachtige NK’s in alle
spelsoorten waar vele KNBB-leden heb-
ben mogen strijden om de medailles in
hun spelsoort en klasse.

In 2018 vond de lancering van een
aantal succesvolle projecten plaats. Zo
wist de KNBB innovatiesubsidies te ver-
krijgen voor Kantinebaas (samen met
NTTB en NDB)  en Competitieveiling.nl
(met NDB). Beide projecten zijn in-
middels in de ontwikkelfase en worden
in 2019 gelanceerd. In januari lukte het
de KNBB om de licentie Chinese Pool
binnen te halen. Het eerste NK, waar-
aan zo’n 80 spelers meededen had met
Pandasia in Ouwehands Dierenpark
wel een heel bijzondere start.
Het eerste KNBB Holland House in Veld-
hoven heeft mogelijk een nieuwe inter-
nationale trend neergezet en de start
van het project SmartPool was uitzon-
derlijk: inmiddels hebben al 15 scholen
een pooltafel op school ontvangen en
hebben zo’n 2000 kinderen kennis ge-
maakt met de KNBB en biljartsport.
En op de valreep van 2018 vond in
Bordeaux de eerste editie van de Ceu-
lemans Cup plaats, welk idee door de
KNBB is aangedragen. Er was kortom
sprake van een zeer innovatief jaar.

Mooie prestaties 
Er werden op allerlei niveaus mooie
prestaties behaald. Teveel om hier alle-

maal uit te lichten, maar toch gaan we
er een paar noemen. Wat te denken
van de eerste deelname van een rol-
stoelpooler op een EK, het binnenhalen
van het organisatierecht World Cup
Driebanden, WK Jeugd en WK Dames
door de Sectie Driebanden, Joris Maas
die zich plaatste voor het WK Snooker
Senioren, Dick Jaspers op de shortlist
van Sportman van het jaar, wederom
Dick Jaspers met zijn magische wereld-
record. Of, Therese Klompenhouwer en
Dick Jaspers die beiden de wereldtitel
driebanden wonnen en ook de nummer
één positie op de wereldranking. En, de
diverse EK titels in meerdere disciplines
en de deelname van Nederlandse spe-
lers in Team Europe van zowel de Mos-
coni Cup alsook de Ceulemans Cup.

In 2018 is de media-aandacht en
waarde van de verschillende biljartdis-
ciplines enorm toegenomen. Meer TV
waaronder uitzendingen bij Z@ppsport,
NOS, NOS Jeugdjournaal, Nieuwsuur,
en live op Ziggosport en Eurosport.
Meer kranten waaronder NRC, Tele-
graaf, AD en een ongekend aantal lo-
kale kranten. Meer andere media zoals
China Times, Pythagoras, Alles over
Sport en vooral ook meer online media
waaronder vele live streams. 
En dan waren er nog alle vernieuwende
driebanden toernooien met grote prij-
zenpotten, drie jonge mannen op het
podium van het NK 47/2 Ereklasse, en
de campagne om biljarten Olympisch
te krijgen.

Al met al was 2018 een biljartjaar van
topprestaties, records prijzengelden,
succesvolle innovaties en volop positi-
visme.

Ongekend topjaar voor het 
Nederlandse biljarten
Voor het Nederlandse biljarten was 2018 een ongekend jaar, met niet al-
leen topprestaties (wereldtitels!) maar ook volop succesvolle projecten en
innovaties.

Onze twee wereldkampioenen te gast op het bondsbureau in Nieuwegein. 
Foto: Rolf Slotboom



De Biljart Ballen, 23e jaargang, januari 2019 pagina 6

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Driebanden klein 2e klasse

Koen Pöpsel met 12 punten 
Nederlands kampioen in Maarn

niet en moest niet al-
leen Koen Pöpsel
maar ook Jan Berent-
sen en Marco
Goudswaard voor
laten gaan. In de
slotronde bleek ook
Berentsen dankzij de
beste partij van
1.136 een maatje te
groot voor Weel. De
winnaar scoorde
toen eveneens de
hoogste serie van 9.
Koen Pöpsel liet er
echter tegen Marco
Goudswaard geen
twijfel over bestaan.
De biljarter van
vereniging 't Bierwin-
keltje zegevierde met
25-20 (40) en greep
daarmee de nationa-

le titel. Runner-up Jan Berentsen zorgde
ook al voor het beste algemeen moyen-
ne van 0.657. Het was volgens de or-
ganisatie een gezellig weekeinde met
nog spannende laatste ronden.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Koen Pöpsel 't Bierwinkeltje 12 0.617 6
2. Jan Berentsen Buitenmolen 10 0.657 9
3. Marco Goudswaard OVA 8 0.548 6
4. Willem Foudraine De Kraanvogel 8 0.498 4
5. John Weel De Carambole 7 0.575 5
6. Jurjen Nutterts N-joy 5 0.428 5
7. Dik Buitink Paperclip 4 0.496 5
8. Wim Tijmensen BV '75 2 0.457 5

Met twaalf punten won Koen Pöpsel het NK drieban-
den klein tweede klasse in Dorpshuis De Twee marken
in Maarn. De speler uit Terneuzen kwam na de vijfde
speelronde aan de leiding en gaf deze positie niet
meer uit handen.

Vlnr: Jan Berentsen, Koen Pöpsel en Marco Goudswaard.
Foto: Fotokring Heuvelrug uit Maarsbergen

De eerste koploper was Jurjen Netterts.
John Weel stond van sessie twee tot en
met vier aan de leiding. Pöpsel leed in
de vierde partij zijn eerste en naar later
bleek enige nederlaag tegen Willem
Foudraine (23-25) en bezette toen de
vierde positie. De vijfde ronde gooide
alles op de kop. Koen Pöpsel zette met
1.000 moyenne toenmalig lijstaanvoer-
der John Weel opzij. Ook nummer twee
Jan Berentsen ging onderuit. Het resul-
taat was Pöpsel met 8 punten boven-
aan, gevolgd door Weel met 7 en een
drietal spelers met 6 punten. John Weel
redde het ook in de voorlaatste ronde

Hoofdklasse driebanden
district West-Brabant

Jack Buijk dominant 
in Zevenbergen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jack Buijk Kruisstraat 12 1.062 7
2. Piet van Steen SNA 9 0.822 8
3. Patrick Koevoets ’t Pleintje 8 0.837 7
4. Adrie van Mechelen De Distel Biljarts 7 0.786 5
5. Robin van den Bosch De Ram 4 0.681 7
6. Jack Matthijssen Bellevue 2 0.541 3
7. Cees Arnouts KOT Zundert 0 0.565 6

3e klasse driebanden groot Delta Zuid-West

Piet Verschure 
kampioen in Goes
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Verschure DOS Oosterland 12 0.460 4
2. Chris Mijnsbergen TREVA 10 0.519 6
3. Martijn Hendriksen De Herberg 9 0.460 5
4. Raymond Eckel TREVA 7 0.376 3
5. Paul Bodbijl DOS Oosterland 6 0.411 4
6. Frits van der Vliet Kwadendamme 6 0.350 5
7. Pierre van den Berg Kwadendamme 5 0.301 4
8. Rob Jacobs ALM 2 0.305 7

3e klasse libre district Midden-Brabant

Titel voor 
Norbert Slenters
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Norbert Slenters De Kromme Keu 10 2.19 12
2. Frans van Groeninge DKS 9 2.09 17
3. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 8 1.96 13
4. Gerrit de Man BSV 8 1.84 16
5. Peter Bergers LBV 7 2.03 12
6. Marcel de Brouwer Mett Biljart 6 2.07 15
7. Mark Pijnenburg VOO 6 2.00 13
8. Henk Blom Werkendam 2 1.66 10

5e klasse bandstoten Delta Zuid-West

Ronny Schijf 
districtskampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ronny Schijf Answest 10 1.03 7
2. Jammy Rossen De Graanbeurs 6 0.96 8
3. Bram Baayens ALM 6 0.87 9
4. Daniël Mulder De Patrijs 4 0.91 7
5. Jurgen Krottje SSVW 2 0.71 6
6. Piet Ernest Onder Vrienden 2 0.57 5

Biljartcomputer produceert en ontwik-
kelt sinds 2010 elektronisch scorebor-
den voor de biljartsport. Een elektro-
nisch scorebord bestaat uit een kleine
computer, een beeldscherm en een
draadloze afstandsbediening. De
computer is gemakkelijk achter het
beeldscherm te "verstoppen", zodat
alleen het beeldscherm zichtbaar is. 

Traditionele scoreborden
Gewoonlijk worden de scores op het
scorebord gezet, nadat de speler mist.
De hele serie wordt dan bij de be-
staande scores opgeteld. 
Maar het kan ook anders. 

Elk punt op het scorebord
Met een zeer kleine radiografische af-
standsbediening kan de scheidsrechter
elke carambole direct op het score-
bord zetten. De Biljartcomputer kan
ook zo worden ingesteld, dat je ook
meteen de totaalscore ziet. 

Voordelen
• De toeschouwers zien meteen hoe

groot de serie tot nu toe is.
• Als de Scheidsrechter twijfelt hoe-

veel caramboles er tot nu toe zijn ge-
maakt, dan kan hij dat op het score-
bord zien. 

• Het is niet meer noodzakelijk dat er
een Schrijver aanwezig is.

• Waarschuwing bij ‘en nog 5’, ‘en
nog 4’, …. enz.

Tijdelijke actie
Tot 1 februari 2019 wordt bij iedere

nieuwe Biljartcomputer, naast de ge-
wone afstandsbediening, een gratis
scheidsrechters afstandsbediening
t.w.v. € 55 geleverd.

Nu € 359,- inclusief btw, reclamemo-
dule en Scheidsrechters afstandsbedie-
ning, het enige waar uzelf voor moet
zorgen is het beeldscherm.

Meer informatie
Website: www.biljartcomputer.nl
www.biljartcomputer.be     
www.billardcomputer.de 
E-mail:  info@biljartcomputer.nl     
info@biljartcomputer.be     
info@billardcomputer.de 
Telefoon:  0031-(0)134634703

- Advertorial -

Tijdelijke actie tot 1 februari 2019

Biljartcomputer met gratis 
scheidsrechters afstandsbediening

Simonis Biljartlakens ankerkader 71/2 ereklasse

NK in HCR Prinsen te Haarlo 
op 5 en 6 januari
Het NK Simonis Biljartlakens ankerk-
ader 71/2 ereklasse wordt op 5 en 6
januari georganiseerd bij HCR Prinsen
aan Eibergseweg 13 te Haarlo. Op dit
hoogste niveau zijn de moyennegren-
zen 25.00 en hoger bij een partijlengte
van 175 caramboles. Sam van Etten
voert poule A aan terwijl Dave Christia-
ni als eerste op poule B staat. De ope-
ningsronde is zaterdag 5 januari om
10.00 uur. Ronde 6 begint die dag om
20.00 uur. 

Op zondag gaan de toppers al om
9.30 uur van acquit. Gert-Jan Veldhui-
zen is de reserve. 
Poule A Vereniging Gem
1. Sam van Etten Horna 41.66
2. Jos Bongers ABC 't Töpke 21.19
3. Michel van Silfhout De Pelikaan Z 17.03
4. Micha van Bochem Kaketoe '80 15.18

Poule B
1. Dave Christiani Kort-oisterwijck 27.91
2. Raymund Swertz Benelux Biljarts 27.00
3. René Tull De Hoog/Van der Wilt 24.80
4. Ferry Jong Horna 20.00

NON Noord 11-12 januari

Gewestelijke eindstrijd in Urk
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari
wordt bij HGL aan Staartweg 24A te
Urk de gewestelijke finale NON Noord
in de hoofdklasse driebanden klein ge-
houden. Moyennes 0.750 tot 1.000 en
40 caramboles. Aanvang op vrijdag
18.00 uur en er wordt op 4 biljarts ge-
speeld. 
Naam Vereniging Gem
1. Klaas Kuindersma De Friesche Club1.041
2. Jan Zijlstra BV Steenwijk 0.954
3. Lucas Bronsema De Harmonie W 0.949
4. Geert Crans Jan Wiemers 0.930
5. Peter Timmer Carambole 0.896

6. Jan Kramer HGL 0.880
7. Johnny Geertsma De Poedel 0.855
8. Gert van Middendorp Vitus 0.737

Libre 4e klasse gewest NON Noord

Volle buit Allerd Hobers
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Allerd Hobers De Friesche Club 14 2.10 19
2. Jan-Jurrien Jongman KBC 1911 10 1.88 15
3. Jennie Beumer D’Oale Delle 8 1.64 12
4. Frans Wolf Britsum 6 1.59 16
5. Carla Diek Padberg 6 1.47 11
6. Jack Balkema Metropole 4 1.40 14
7. Fred Stok Centrum 4 1.31 14
8. Willy van Weeghel SMR 4 1.22 10

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
mailto:info@billardcomputer.de
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Noord Holland heeft er tien arbiters bij

Door de districten Duinstreek, Noord-
Holland Midden en Noord-West Neder-
land is er een gezamenlijke arbiterscur-
sus gehouden. De cursus werd in de lo-
kaliteit van biljartvereniging BVK in
Krommenie gegeven aan elf deelne-
mers. Na in zes zaterdagochtenden de
leerstof te hebben opgenomen, kon op
1 december het examen worden afge-
nomen. Helaas was er één aspirant, die
niet door het theorie-examen kwam.

Met tien geslaagden toch een rijke aan-
vulling voor het arbitersbestand.
Op het einde van de middag konden
de certificaten en de badges voor arbi-
ter 1 door Peter Boers worden uitge-
reikt. Er waren lovende woorden voor
de voorspelers en de biljartvereniging
BVK, die belangeloos hun medewerking
hieraan verleenden. Ook een speciaal
dankwoord aan de opleiders: Co Bol-
ten en Sjaak Bleeker.

De geslaagden: Jo Boelé , Richard Boelé, René van Kesteren, Toine Nooijen,
Mariska de Lange, Theo Hoenderdos. Alphons Dekker, Mark Schouten, 
Bas Kamans en Frans Limmen. 
Aan weerszijden de docenten: Sjaak Bleeker en Co Bolten.

Vierde klasse libre gewest Zuid 1

Titel en promotie 
Wim van Brink 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim van Brink De Kroon 10 2.00 15
2. Jan Brekelmans Euphonia 10 1.62 11
3. Gerrit de Visser De Fotsers 6 1.73 11
4. Bert van den Dorpel Déule 6 7 1.58 10
5. Cor Dogge NGG 6 1.54 11
6. Henk Burgers De Arend 6 1.54 12
7. Aad Campfens BVWG 6 1.47 12
8. Claudia van den Berge De Herberg 6 1.35 8

2e klasse libre district Midden-Brabant

Finale in Sprang-Capelle
Biljartvereniging Landzicht is op 19 en
20 januari verantwoordelijk voor de or-
ganisatie van de districtsfinale tweede
klasse libre van Midden-Brabant. De
wedstrijden met een lengte van 90 ca-
ramboles beginnen op beide dagen om
11.00 uur en worden gespeeld aan de
Winterdijk 1 in Sprang-Capelle.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Stephan van den Heuvel BSV 2.97
2. Leo van der Sanden BSV 2.86
3. Ton Brekelmans VOO 2.80
4. Anton Bouman Kromme Keu 2.73
5. Kees van Wijk Kromme Keu 2.61
6. John van der Sande BSV 2.46

Finale district Midden-Brabant

Driebanden groot derde klasse
Op 4, 5 en 6 januari wordt bij biljart-
centrum Goirle de finale derde klasse
driebanden groot van het district
Midden-Brabant gehouden. De partijen
met een lengte van 20 caramboles wor-
den gespeeld aan de Kloosterstraat 30
in Goirle. 
De aanvang op vrijdagavond is om
19.00 uur, terwijl op zaterdag en zon-
dag om 11.00 wordt gestart.

Deelnemers
Naam Vereniging                   Moy
1. Jan van Dongen BSV 0.468
2. Tiziano de Jonge Prinsenhoeven 0.444
3. Gerard Snoeren BSV 0.444
4. John van der Sanden BSV 0.432
5. Nhiep Tran Prinsenhoeven 0.398
6. Mark Pijnenburg VOO 0.382
7. Arno van den Hoof Borduurhuis 0.330
8. Gerrit de Man BSV 0.239 

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten teams Sportrust
Het eerste team van Sportrust kwam in
de thuiswedstrijd tegen Gasthoeve Adri-
chem Beverwijk tot een 4-4 gelijkspel.
Joop Hofland en René de Rooij zorgden
voor thuiswinst. Sportrust 2 behaalde
eveneens in eigen huis hetzelfde resul-
taat in de botsing met WBV/Uitvaart-
verzorging Memento Mori. Ron van

Leeuwen en Joop Hofland behaalden
partijwinst. Op bezoek bij Blauw
Wit/De Klos moest Sportrust 2 een
week later met 5-3 verlies genoegen ne-
men. Sportrust 1 was te gast bij Push
And Win en zegevierde met 2-6. De
beste partij werd gespeeld door Ramon
Rozenhart.

District Midden-Brabant

Finale vijfde klasse bandstoten
Bij JBCW aan de Antoniusstraat 3 in
Waalwijk wordt van 11 tot en met 13
januari de districtsfinale vijfde klasse
bandstoten van Midden-Brabant gehou-

den. De partijen met een lengte van 30
caramboles beginnen op vrijdagavond
om 19.00 uur. Op zaterdag en zondag
wordt om 11.00 afgestoten.

Deelnemers
Naam Vereniging                   Moy
1. Jacqueline van Veldhoven BVWG 0.99
2. Ricardo Roos BSV 0.99
3. Andreas van Dooren BVWG 0.83
4. Ger van Veldhoven BVWG 0.83
5. Aad Campfens BVWG 0.71
6. Jeannette van Veldhoven BVWG 0.68
7. Ria Heesters BVWG 0.54
8. Willie Coenen BVWH 0.34

Nationale voorwedstrijden in Goirle
Op 12 en 13 januari worden in Biljart-
centrum Goirle nationale voorwedstrij-
den bandstoten groot eerste klasse ge-
houden. De partijen met een lengte van
80 caramboles of maximaal 25 beurten
beginnen aan de Kloosterstraat 30 in
Goirle op beide dagen om 11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Micha van Bochem Kaketoe ‘80
2. Reggy Brouwers Beekse Biljart Bikkels
3. Martijn Egbers Rembrandt
4. Charles Mekes ’t Vaartje
5. Adrie Pols BC Goirle
6. Robert van Stevendaal Den Ouden Arend

Vierde divisie driebanden poule 3

DKM Tools op gedeelde eerste plaats
Speelronde 10
DCM Bongaards Transport – Ossekop 4/
Vissenberg Sierteelt: 6-2. Capelle 7 –
De Staart/TVM: 0-8. DKM Tools 3 – De
Maasstad: 4-4. Jos Mathot van De
Maasstad had maar 25 beurten nodig
om met 1.000 gemiddeld tot winst te
komen. 

Speelronde 11
RCD/Kloens Bestrating – Capelle 7: 6-2.

Alleen Kees van der Stel boekte voor
de gasten partijwinst. De Maasstad –
’t Steegje 3: 3-5. Jos Mathot behaalde
thuiswinst. Bikse Biljart Bikkels – DCM
Bongaards Transport: 0-8. Marco Bon-
gaards speelde in 21 omlopen met
0.952 de beste partij. De Staart/TVM –
DKM Tools 3: 2-6. Met vijftien punten
uit tien wedstrijden voert DKM Tools
nu samen met Ossekop3/Vissenberg
Sierteelt het klassement aan.

Vierde divisie driebanden poule 4

L&B Ledermode 2 als koploper
naar 2019
Speelronde 10
Zandee Kloetinge – De Zwaan: 2-6. Piet
Verschure kon met thuiswinst de schade
beperken. De Distel Biljarts 6 – Jacobs
Mannenmode: 0-8. Piet Kock kwam in
29 omlopen met 0.862 tot het beste re-
sultaat. De Distel Biljarts 5/JTC Automa-
terialen – Jacobs Mannenmode 2: 8-0.
’s Lands Welvaren 5/AVH/VSS – Treva 3:
2-6. Rinus Pankow kon de eer voor de
thuisclub redden. ’s Lands Welvaren 4/
AVH/VSS – L&B Ledermode 2: 0-8. 

Speelronde 2
De Zwaan – ’s Lands Welvaren 4/

AVH/VSS: 6-2. Wim Walraven won
een partij voor de Zeeuwse bezoekers.
Jacobs Mannenmode 2 – De Distel Bil-
jarts 6: 0-8. Maarten van Boeckholtz
zette in 26 beurten 0.961 op het bord.
Reseda – ’s Lands Welvaren 5/AVH/
VSS: 6-2. Peter Baetsle bleek met 0.806
de beste speler. L&B Ledermode 2 –
De Distel Biljarts 5/JTC Automaterialen:
4-4. De Hoevense thuisclub gaat met
twee punten voorsprong op Treva 3 het
nieuwe jaar in. Treva 3 – Zandee Kloe-
tinge: 4-4. Piet Verschure en Martin
Capelle zorgden voor de punten bij
Zandee Kloetinge. 

Derde divisie driebanden poule 1

Sensationele partij Bradley Roeten

Biljartshop Leiden moest in speelronde
tien de winst met 2-6 aan A3 BC af-
staan. Kopman Hans Hoefnagels kon
de schade beperken. In Den Haag
zorgde de jeugdige Bradley Roeten
voor de nodige sensatie. In de wedstrijd
tussen Jorissen 2000/5 en Samonda

had Roeten na zeven
beurten twintig ca-
ramboles op het
bord staan, wat een
tussentijds moyenne
van 2.857 beteken-
de. Zijn tegenstan-
der Rinus Vane kon
tot dan maar één
treffer laten noteren.
Uiteindelijk won de
Hagenees in 27
beurten met 30-13.
Ook Fred van Leeu-
wen speelde zich
met 0.967 in de
schijnwerpers. De
eindstand bleef met
4-4 in evenwicht.
Een week later werd
voor de wedstrijd tus-

sen Waterland Bastiaan Makelaardij en
Jorissen 2000/5 een uitslag van 8-0 ge-
noteerd. Samonda en Biljartshop Leiden
verdeelden de buit en kwamen uit op
4-4. Piet van Duivenvoorde bleek met
0.862 de beste speler.

Bradley Roeten. Foto: Cor Trampe
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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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.fellerbiljart.nl
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Haagse speaker naar Limburg
De inmiddels bekende biljartspeaker
Ferry van der Veen is met ingang van
het nieuwe jaar officieel samen gaan
wonen met Marion Janssen. Ferry is
ingetrokken bij Marion, die haar op-
trekje in Venray heeft. Voor Van der
Veen, die als ludieke presentator bij De
Masters driebanden en de nationale be-
kerfinale bekendheid verwierf, betekent
dat wel vertrek uit zijn woonplaats Den
Haag. Voor zijn vereniging Jorissen
2000 blijft hij wel het seizoen afmaken.
Daarna gaat hij in het Limburgse op
zoek naar een nieuw team. Het Haagse
accent zal hem wel altijd bij blijven.
Hoewel Marion zijn hart heeft veroverd,
is daar altijd nog wel plaats voor Den
Haag. 
Namens de redactie wensen wij het
smoorverliefde stel een mooie toekomst.Ferry en Marion

Derde divisie driebanden poule 2

Artbyte/Van Bruggen leidt de dans
Speelronde 10
Roof Security/De Hoog – Capelle 2/De
Terp: 3-5. Sjon van der Kaa en Henk
Weber wonnen hun partij voor de be-
zoekers. Artbyte/Van Bruggen – Riet-
lander: 4-4. Jorissen 2000/4 – Ribas:
4-4. Ron Vijn en Peter Diender behaal-
den thuiswinst.

Speelronde 11
Ribas - Artbyte/Van Bruggen: 3-5. Ben
Derks en Jan van der Bie waren aan el-

kaar gewaagd en kwamen met een ge-
middelde van 0.937 tot remise. SPC
Capelle 3 - Roof Security/De Hoog:
2-6. In 23 beurten en een serie van ze-
ven sloot Piet Schep met 1.086 win-
nend af. Capelle 2/De Terp – Jorissen
2000/4: 6-2. Henk Weber profileerde
zich met 0.937 als beste speler.
Met drie punten voorsprong op
Jorissen 2000/4 en Ekrischocola.nl
gaat Artbyte/Van Bruggen het nieuwe
jaar in.

Derde divisie driebanden poule 3

Eekhoorn 4 sluit jaar af met tweede plaats
Speelronde 10
Merwehof/Derogee Beveiligingen –
Eekhoorn 4: 6-2. Peter Smans won een
partij voor de Oosterhoutse gasten.
Autobedrijf Schrauwen – ’t Hartje Ba-
lans 2: 4-4. Jan Brouwers en Ben Stad-

houders zorgden bij de bezoekers voor
de punten. DCM/Den Boerenstamppot
–Ossekop/BH Keukens: 6-2. Cues &
Darts – ‘t Steegje 2: 5-3. Fabian van
Hees kwam in 23 pogingen tot 1.086. 

Speelronde 11
’t Steegje 2 – DCM/Den Boerenstamp-
pot: 4-4. Met 1.034 speelde bezoeken-
de kopman Ron de Grauw het beste
moyenne. The Gamblers – Cues &
Darts: 4-4. Martin de Laat en Ton Hul-
termans wonnen voor de gasten. Eek-
hoorn 4 – Ossekop 2/Hoog Laag Keu-
kens: 8-0. Eekhoorn 4 bezet nu de twee-
de plaats met twee punten achterstand
op Merwehof/Derogee Beveiligingen.
’t Hartje Balans 2 – Team Hilvarenbeek
2: 4-4. Bastijn van Gageldonk zette met
0.806 de beste partij neer.

Hoofdklasse driebanden Midden-Brabant

Richard van Heumen 
districtskampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Richard van Heumen Landzicht 10 0.970 7
2. Charles Mekes ’t Vaartje 8 0.980 9
3. Raymond van Heumen Landzicht 6 0.860 6
4. Stephan van den Hooff Borduurhuis 4 0.800 6
5. Jan Peter Laros Prinsenhoeven 2 0.720 5
6. Ad van Sas HGL 0 0.740 5

Derde divisie driebanden poule 4

Adrie van Mechelen schittert met 1.562
Speelronde 10
Pearle Opticiens 2 – Bottles/Docksite:
6-2. Theo Platjouw redde de eer voor
de bezoekers. Sprundel 4 – De Distel
Biljarts 3: 4-4. Adrie van Mechelen
schitterde in zestien beurten met 1.562.
Stukadoorsbedrijf Kanters – De Distel
Biljarts 4/TMG/Biljartpromotie: 2-6.
’t Tapperijke 2 – Stolting Advocatuur/
De Laan: 2-6. Alleen Johan Embregts
wist voor het thuisfront een partij te win-
nen. Veilingzicht – ’s Lands Welvaren 3/
AVH/VSS: 8-0. 

Speelronde 11
Bottles/Docksite – Stukadoorsbedrijf
Kanters: 8-0. Met 0.769 behaalde
Bart Rossel het hoogste gemiddelde.
’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS – Pearle
Opticiens 2: 2-6. Frans de Kock produ-
ceerde een serie van tien, maar moest
toch de partijwinst aan Dion Bergmans
laten. De Distel Biljarts 4/TMG/Biljart-
promotie – Sprundel 4: 6-2. Tony de
Greef maakte een serie van tien en Ste-
phan van den Hooff liet 1.000 noteren.

Stolting Advocatuur/De Laan voert het
klassement aan met in het kielzog Pear-
le Opticiens 2 op één punt achterstand.

Adrie van Mechelen 1.562

3e klasse libre district Rotterdam

Freek Bras op moyenne 
in Kralingen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Freek Bras Vriendenkring 12 2.47 16
2. Antonio Luis-Felipe Vriendenkring 12 2.44 22
3. Eelco Romme Schollevaar 10 2.50 13
4. Dirk van den Bosch Hoogvliet 6 1.98 17
5. Gerard Dröge De Rietlander 6 1.75 19
6. Teun Zeldenrust Schollevaar 4 1.82 12
7. Purcy Woen A Lien Kralingen 4 1.80 10
8. Jan Goudswaard De Rietlander 2 1.78 13

Tweede divisie driebanden poule 2

Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl sluit de rij
Speelronde 10
Polka Print – Treva 2: 6-2. Koen Saver
zette met 1.093 de beste partij neer.
DKM Tools 2 – Rechtswinkel ZuidWest
NL: 4-4. Cris Tellekamp (1.296) verza-
melde zijn 35 caramboles in 27 beur-
ten. Lynn-Somers – DKM Tools: 4-4.
Harrie Cas en John Verkooijen wonnen
voor de bezoekers. Teletronica – Eek-
hoorn/Biljartpoint.nl: 8-0. Sprundel 3 –
’t Tapperijke: 4-4. Ad Poppelaars won
een partij voor de bezoekers, terwijl
Ries Heeren en Jack van der Steen met
een remisepartij genoegen moesten ne-
men. De Distel Biljarts 2 – De Parel
Dranken: 2-6. Jack Buijk wist de gasthe-
ren van de nul af te houden.

Speelronde 11
De Parel Dranken – Polka Print: 3-5.
Meerten Dallinga kwam op bord vier in
28 beurten tot 1.071. Rechtswinkel
ZuidWest NL – De Distel Biljarts 2: 4-4.
Jack Buijk en Ekber Yildirim hadden suc-
ces voor de gasten. DKM Tools – Sprun-
del 4: 6-2. ’t Tapperijke – DKM Tools 2:
Ad Poppelaars verzamelde voor ’t Tap-

perijke in 26 pogingen zijn 30 caram-
boles (1.153). Bij DKM Tools realiseer-
de Aldo Mastromattheo met 30 uit 29
een gemiddelde van 1.034. Met drie
punten uit elf gespeelde wedstrijden
staat Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl trooste-
loos onderaan. Hun huisgenoten DKM
Tools 2 prijken bovenaan de ranglijst
met zestien punten, gevolgd door
Rechtswinkel ZuidWest NL met evenzo-
veel punten.

Vierde divisie driebanden poule 2

Ladies First als leider naar 2019
Speelronde 10
Rietlander 2 – Buffalo/Jorissen 2000/
6: 7-1. Henk Pouw kon met remise de
nul voor de Haagse bezoekers weg-
poetsen. De Does Trappen – Markeer
mts Traffic Service: 0-8. Sing Dekker zet-
te in 25 beurten een gemiddelde van
1.000 in de boeken. Ladies First – Bil-
jartschool Holland: 5-3. Bij de dames
zorgden Joke Martijn en Marieke Jon-
kergouw-Mulders voor winstpartijen. Jo-
ke Breur speelde gelijk.

Speelronde 10
Buffalo/Jorissen 2000/6 – Ladies First:
3-5. Voor Ladies First was Gerrie Gee-
len in 25 omlopen, met 1.000
gemiddeld, aan de meet. Biljartschool
Holland – Cafedepijp.nl 3: 2-6. Eric

4e Klasse libre gewest West-Nederland

Jan Lankhorst en Peter Twilhaar naar NK
Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Lankhorst Horna 8 1.90 12
2. Rob Wedorp Hazefelder 8 1.83 21
3. Chris Wijsman Roode Leeuw 8 1.77 12
4. Marco van Ekkendonk De Klipper 8 1.40 18
5. Arian van den Heuvel Turnlust 7 1.59 12
6. Harry Schoorl Luto 7 1.51 13
7. Trudy Huisenga WBV 6 1.50 11
8. Peter Theunissen Elto 4 1.29 15

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Twilhaar RBV 8 1.99 9
2. Klaas Markus Amstelbron 6 1.75 11
3. Jordy Krempel De Tobbe 6 1.58 12
4. Rinus van Nispen Hoogvliet 4 1.62 12
5. Mark Honkoop Merwehof 4 1.36 12
6. Martin van Geelen BCCD 2 1.56 12

Hoofdklasse driebanden Delta Zuid-West

Robert van Stevendaal neemt 
afstand bij De Goede Verwachting
Met drie punten voorsprong op Rinus
Pankow is Robert van Stevendaal kam-
pioen hoofdklasse driebanden klein van
het district Delta Zuid-West geworden.
De biljarter van BV Kwadendamme ver-
zamelde bij café pension De Goede
Verwachting in Lewedorp twaalf wed-
strijdpunten. Met 1.07 tekende hij ook
voor het beste algemeen gemiddelde.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Robert van Stevendaal Kwadendamme 12 1.02 7
2. Rinus Pankow De Graanbeurs 9 0.90 6
3. Martin Sturm Schuttershof 8 0.88 8
4. Rinus Kramer B.V. de Herberg 7 0.75 6
5. Piet Kock Jacobs Mannemode 7 0.75 8
6. Martin Capelle DOS Oosterland 6 0.84 8
7. André Karelse De Toekomst 4 0.73 7
8. Gillis Sturm Kwadendamme 2 0.64 6 Foto: Sharon Miquel

Elbertse red-
de de eer
voor de thuis-
club. 
Café ’t Val-
kennest – De
Does Trap-
pen: 6-2. Al-
leen Joop de
Does kon
voor de
gasten een
partij win-
nen. Markeer
mts Traffic
Service –
Rietlander 2:
4-4. Richard Poleij won in 23 beurten
met een moyenne van 1.086.

Richard Poleij

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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 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

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

Openingstijden
Maandag: 13.30 tot 21.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag: 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 13.00 tot 18.00 uur
Zondag: 11.00 tot 18.00 uur

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

Tweede divisie driebanden poule 1

Riante koppositie voor ’t Hartje 
van Oosterhout
Speelronde 10
Jorissen 2000/3 – Cafede-
pijp.nl: 6-2. Marcel Boot
speelde met 1.153 in 26
beurten uit en Martin Wens-
veen maakte een serie van
negen. Sportprijzenkampi-
oen.nl – HWA/Hordijk: 0-8.
Peter Witveld realiseerde in
30 omlopen de kortste partij.
’t Hartje van Oosterhout –
Aannemersbedrijf Beer de
Jong: 8-0. Met 30 carambo-
les in zeventien beurten
(1.764) was Ton Roovers de
grote uitblinker. Hektisch Bil-
jartschool/Mevr. Dokter –
BCO/Paeoniapassion.com: 1-7. Alleen
Robert Koster moest voor de gasten een
puntje prijs geven. Hij maakte wel een
serie van acht.

Speelronde 11
Cafedepijp.nl – ’t Hartje van Ooster-
hout: 0-8. Yasin Ismail kwam in 26 beur-
ten met een gemiddelde van 1.346 aan
de meet. Ad Koorevaar liet via een serie
van negen 1.296 noteren. BCO/Paeo-
niapassion.com – Sportprijzenkampi-
oen.nl: 6-2. Met 35 caramboles in 27
beurten behaalde Robert Koster het
beste resultaat. Aannemersbedrijf Beer
de Jong – Take 5: 6-2. HWA/Hordijk –
Jorissen 2000/3: 4-4. Met een ge-
middelde van 1.764 (17 beurten) wist
Peter Witveld de show te stelen. Peter
Berndsen liet 1.153 opschrijven en
Chris Wensveen tekende voor 1.129.
Met 20 punten uit elf wedstrijden heeft
’t Hartje van Oosterhout zich een riante
koppositie verworven. Schroevengroot-

Ton Roovers

Peter Witveld

handel.nl volgt op vier punten achter-
stand.

Gewestelijke finale 1e klasse driebanden Zuid 1 

Brian Bakkers claimt titel in Waalwijk
Bij café De Molenvliet in Waalwijk is
Brian Bakkers gewestelijk kampioen ge-
worden in de eerste klasse driebanden
klein van Zuid-Nederland afdeling 1.
De biljarter van ZBGG uit Hoeven bleef
twee punten voor op Arjo Hollestelle
van LBV. Henk Schneiderberg produ-
ceerde de hoogste serie van negen en
nam met 1.764 tevens het beste partij-
gemiddelde voor zijn rekening.
Kampioen Bakkers gaat het gewest ver-
tegenwoordigen tijdens het Nederlands
kampioenschap dat van 4 tot en met 6
januari in Hengelo wordt gehouden.
Hierover meer elders in deze krant.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Brian Bakkers ZBGG 12 0.762 6
2. Arjo Hollestelle LBV 10 0.659 5
3. Henk Schneiderberg Michielsen 9 0.703 9

4. Johan van Ginneken ZBGG 8 0.682 5
5. Marcel de Pijper ’t Pleintje 8 0.658 7
6. Piet Scheffers WBV 6 0.684 7
7. Gerard Snoeren BSV 2 0.560 4
8. Ellen Riemens ALM 1 0.498 4

Brian Bakkers. Foto: Trudy van Engelen

mailto:rhoeba@icloud.com
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%81boe%ED%AF%80%ED%B0%84ek.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
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Tweede divisie driebanden poule 4

't Caves uit Wintelre halverwege 
het seizoen lijstaanvoerder

Na 11 speelronden heeft 't Caves 18
punten en is daardoor de koploper. Het
Wapen van Strijp voert met 17 punten
de achtervolgers aan.  

Speelronde 10
De Molen 2 – BC Tegelen 4-4. Een
hoofdrol was er voor de Duitser Roland
Löwe bij de gasten. Hij verzamelde de
30 caramboles na 21 beurten en dus
1.428 en serie van 9. 't Hartje/Balans
– aMate Communications 0-8. Toine
Dekkers vertrok met 1.093 en reeks van
9 op zak. 't Caves – Thekes/Park Tivoli
5-3. In deze topper versloeg Rick Sled-
dens opponent Jos Bongers dankzij een
moyenne van 1.166. Teleng Schilder-
werken – S&P De Molenvliet 4-4. Mar-
ten van Engelen zorgde voor de bezoe-
kers voor 1.250 na 35 uit 28. 

Speelronde 11
Thekes/Park Tivoli – Eddies-HR.nl 4-4.
Jos Bongers 1.666 en serie van 10 was
de uitblinker. De tien was een seizoenre-
cord in deze poule. Teamgenoot Jurgen
de Ruijter realiseerde 1.200 na 30 uit
25. S&P De Molenvliet – Schildersbedrijf
van de Bruggen 0-8. In Waalwijk bleek
Edwin van den boom na 1.034 de
beste. Café Het Wapen van Strijp –
't Hartje/Balans 6-2. Toine Henskens zet-
te 0.909 in de boeken. BC Tegelen –
Teleng Schilderwerken 4-4. Roland Löwe
produceerde nu 30 uit 34. De Molen 3
– 't Caves 2-6. De verschillen waren niet
groot. Rick Sleddens en Martijn Roefs
wonnen met 3 caramboles verschil. Riny
Zwiers zegevierde eveneens en
daardoor bleef de nederlaag van Johan
Zwiers zonder gevolgen.

't Caves met vlnr: Martijn Roefs, Riny Zwiers, Johan Zwiers en Rick Sleddens.
Foto: Wilmy van Boxem

Gouden duo voor Oranje op WK voor landenteams in Viersen

Jaspers winnaar laatste Grand Prix 2018 
De beste biljarter
van de wereld is
Dick Jaspers, de
beste van Neder-
land is dit jaar
Raimond Burg-
man. Het tweetal,
dat zaterdag-
avond de finale
speelde van de
Contra Expert
Grand Prix in Den
Haag, vormt het
gouden oranje
duo op het WK
voor landenteams
in Viersen. Jas-
pers, de wereldkampioen en nummer één van de wereld, won de finale in
Den Haag. Burgman speelde zijn vierde finale in vier Grand Prix toernooi-
en, won er één en werd drie keer tweede achter Glenn Hofman, Jean Paul
de Bruijn en nu dus Dick Jaspers.
Tekst: Frits Bakker

In het land met de beste biljarter van de
wereld is Raimond Burgman bizar ge-
noeg de nummer één van de nationale
ranglijst. Hij voert de ranglijst voor Dick
Jaspers, Glenn Hofman en Jean Paul de
Bruijn. Met recht krijgt Burgman de titel
Mister Grand Prix, want behalve Jas-
pers heeft nooit iemand zo zijn stempel
gezet op de Grand Prix cyclus. De ene
na de andere favoriet sneuvelde op de
slotdag in Biljartcafé Jorissen. Alleen de
beste twee bleven over na de marathon
op zaterdag. Raimond Burgman ver-
sloeg zijn Haagse teammaat Jean van
Erp in de halve finale met 40-21 in 19,
op zijn beurt had Jean van Erp in de
kwartfinale Jeffrey Jorissen van de team-
kampioen SIS verslagen met 40-19 in

19. Dick Jaspers kwam in de finale
door overwinningen op Huub Wilkows-
ki (40-25 in 28) en Raymund Swertz
(40-17 in 33).
Jaspers en Burgman dragen niet alleen
de vlag op het WK voor landen, ook op
het Europees kampioenschap in Brand-
enburg. De kans is groot dat Nederland
ook een tweede team mag sturen, dan
zijn Glenn Hofman en Jean Paul de
Bruijn de aangewezen spelers.

In het jaar waarin Dick Jaspers wereld-
wijd al zo veel heeft gewonnen en al-
leen in premies al iets meer dan
200.000 euro mocht incasseren, greep
hij in Den Haag ook nog even de eind-
overwinning van de laatste Grand Prix
mee. De Brabander had een mindere
start dan Raimond Burgman (13-4 en

Verschuivingen in kop Buffalo League

SIS Schoonmaak verspeelt twee 
punten maar blijft lijstaanvoerder

In ronde elf van de Buffalo League werd
de bovenste helft van het klassement
een beetje opgeschud. SIS Schoon-
maak blijft nu, halverwege de competi-
tie, ondanks het verlies tegen HCR Prin-
sen in Haarlo met vier punten voor-
sprong het klassement aanvoeren. STZ
Zundert bezet de tweede plaats, ge-
volgd door HCR Prinsen, Bousema Lo-
chem en L&B Ledermode. Roland For-
thomme leverde met 3.333 de beste
prestatie. Met in totaal slechts twee pun-
ten sluit Burgmans Biljarts de rij. 

Dallinga.com – A1 Biljarts 7-1
Bij HCR Dallinga in Sluiskil schudde Ber-
ry Dallinga met 40-39 nipt Addy Wienk
van zich af en ging de winst van Jeffrey
van Nijnatten tegen Kay de Zwart met
dezelfde cijfers de boeken in. De Zwart
liet hier wel een serie van tien noteren.
De 40-27 overwinning die Steven van
Acker in 35 beurten op Martien van der
Spoel behaalde, was iets overtuigen-
der. Jean-Paul de Bruijn bleef na 31 po-
gingen met 40-40 op gelijke hoogte
met Christian Rudolph.

Bousema Lochem – 
L&B Ledermode 6-2
Wesley de Jaeger bleek de enige gast-
heer die met lege handen bleef, hij ver-
loor in 25 beurten met 17-40 van Peter
De Backer. Voor Frans van Schaik was
er met 40-38 uit 42 een krappe over-
winning op Gerwin Valentijn. Met 40-
30 bleef Stefan Galla via een reeks van
elf en met een gemiddelde van 1.739
aan de goede kant van de score in zijn
treffen met Dave Christiani. Martin Horn
(2.666) zette met duidelijke cijfers Eddy
Merckx opzij en kwam via een serie
van vijftien tot 40-23 uit 15.

’t Ivoor – Aardexpress 4-4
In Boxtel werden de punten gedeeld.
Marc Roofthooft kon Dirk Thiele met 40-
25 (37) voor blijven. Huub Wilkowski

moest het hoofd buigen
voor Nicky van Venrooy en
zag deze, mede door een
serie van elf, een eindstand
van 31-40 uit 24 realise-
ren. Cedric Melnytschenko
bleef met 40-28 aan de
goede kant van de score tij-
dens de botsing met Rudy
de Laet. Aan de meet had
David Martinez Bosch één
carambole tekort en strand-
de tegen Ronny Lindemann
met 39-40 (26).

Burgmans Biljarts – 
Team Eekhoorn 2-6
De ruime 40-14 overwin-
ning die Bart Ceulemans in

26 beurten op zijn oom Kurt behaalde
stond in schril contrast met de overige
resultaten van zijn team. Johan Roijers
had met 22-40 in 40 omlopen geen ant-
woord op Kenny Miatton. Bert van Ma-
nen verloor met 24-40 van Jerry Her-
mans en Marco Janssen, die onvol-
doende weerstand kon bieden aan
Frans van Kuyk kon deze met 25-40
(25) feliciteren.

HCR Prinsen – 
SIS Schoonmaak 6-2
In Haarlo deed de thuisclub goede za-
ken tegen koploper SIS Schoonmaak.
Anno de Kleine, die ondanks zijn serie
van dertien met 35-40 van Raimond
Burgman verloor, zag zijn teamgenoten
wel winnen. Jelle Pijl (serie van 10) kon
net overeind blijven tegen Jeffrey Joris-
sen en won met 40-38. Eddy Leppens
zegevierde in 26 pogingen tegen Jean
van Erp, het werd 40-27. Eerste man
Dick Jaspers, met de Grand Prix over-
winning nog in de ledematen, liet Glenn
Hofman met 40-30 uit 22 achter zich.

’t Hartje van Wanrooij – 
STZ Zundert 3-5
In Oosterhout had kopman Savas Bulut
geen kans tegen Roland Forthomme. De
bezoekende Belg kwam al in beurt acht
tot 39 treffers, maar had nog vier po-
gingen nodig om met de ruime voor-
sprong van 40-11 over de meet te ko-
men. Rik van Beers, de drie jaar jonge-
re broer van Barry, had voor de tweede
opeenvolgende week een flitsend eind-
schot. Vorig week finishte hij met 13,
nu, tegen Davy van Havere, met 9 en
11 in zijn laatste twee beurten (40-21
uit 22). Nadat Spoormans met een ne-
gen uitmaakte, waren er voor zijn
tegenstander Peter Ceulemans nog vier
caramboles te gaan. Ceulemans had
succes en ook hij speelde zijn bord vol.
Alleen Harrie van de Ven wist voor
’t Hartje van Wanrooij te winnen, hij liet
Barry van Beers met 40-37 achter zich.

17-8, maar zette daarna de inhaalrace
in, kwam op 24-21 voor het eerst op
voorspong en was daarna niet meer te
stoppen: 40-27 in 25. 

Laatste fase
De aanloop naar de laatste fase, met de
beste zestien en de beste acht, gaf nog-
al wat onverwachte knock-outs te zien.
Raymund Swertz groeide in die fase uit
tot de revelatie. De Limburgse allroun-
der versloeg niet alleen Glenn Hofman
met 40-26 in 27, maar ook Jean Paul
de Bruijn met 40-14 in 20. Daarmee
speelde Swertz zich op de valreep nog
bij de zestien spelers voor de Masters.
Glenn Hofman werd uit het toernooi ge-
speeld na een vervelend incident in zijn
vorige partij tegen Jack van Peer, ge-
volgd door een matig optreden tegen
Swertz. Jean Paul de Bruijn maakte ook
een zwakke indruk. De Zeeuw, ook nog

met kansen op een plaats in het WK
team, finishte tegen Swertz met 0.700
in 20 beurten en een hoogste serie van
twee.
Twee Hagenaars, maar verrassend ge-
noeg niet Jeffrey Jorissen, haalden de
halve finales. De uitblinker van de eerste
ronde, met partijen in 16 en 17 beur-
ten, Jorissen, werd uitgeschakeld door
teammaat Jean van Erp met 40-19 in
19. De eerste misstap van de zoon  van
het huis werd meteen afgestraft. Rai-
mond Burgman won wel in een dege-
lijke partij van Kay de Zwart (40-19 in
25). De Zwart was bij de beste zestien
verantwoordelijk voor de uitschakeling
van Dave Christiani. De titelhouder in
Den Haag, Frans van Schaik, werd bij
de beste zestien kansloos gevloerd door
Huub Wilkowski (40-16 in 23). Wil-
kowski stond in de volgende ronde
tegenover Dick Jaspers en verloor.

Roland Forthomme 3.333
Foto: Paul Brekelmans

Het gouden koppel. Foto: Paul Brekelmans
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World Cup in Hurghada eindigde in België-Nederland

En weer was het Dick Jaspers

Door de 34-40 overwinning in de finale tegen Frédéric Caudron heeft Dick
Jaspers een extra kroon gezet op zijn succesvol jaar met de eindzege in de
World Cup van Hurghada. Nadat de Willebrorder eerder dit jaar voor de
vierde keer de wereldtitel veroverde, staat hij mede dankzij deze World
Cup zege in Egypte nu ook op de eerste plaats van de wereldranglijst. 

Voor Dick Jaspers kreeg de overwinning
extra kleur. Nog nooit had hij in deze
badplaats aan de Rode Zee een World
Cup toernooi gewonnen. Slechts één
keer binnen een periode van veertien
jaar stond hij daar in de finale, dat was
tegen Jung-Han Heo en moest toen bui-
gen voor deze Koreaan. Toch waren er
voor Jaspers moeilijke momenten. In de
halve finale tegen Haeng-Jik Kim stond
hij na 21 beurten op een achterstand
van 39-34. Met een eindschot van zes
claimde hij tenslotte met 39-40 de over-
winning. Tegen Sameh Sidhom kon hij
pas na een shoot-out
een ronde verder. In
deze gevallen gaf de
mentale kracht van
de Brabantse wereld-
topper duidelijk de
doorslag. 
Caudron bereikte de
finale onder meer
door in de halve
eindstrijd op een sen-
sationele manier van
Semih Sayginer te
winnen. Na vijftien
omlopen was de
overwinning bij de
stand 38-24 voor de
Turk bijna een feit.
Maar met een serie
van negen bracht de
Belg de stand op 38-
33. Vervolgens werd
het 39-34. Sayginer
miste en Caudron
strafte dat met een
reeks van zes me-
teen af (39-40).

Eindzege WB cyclus 
voor Caudron
Frédéric Caudron nam na dit laatste
wereldbekertoernooi van dit jaar de
wereldbeker definitief mee naar België.
In de eindstand van de ranking volgt
Dick Jaspers als tweede, Semih Saygi-
ner als derde en Eddy Merckx als vier-
de. Met zeven Europeanen bij de eerste
tien laait de discussie weer op, of Euro-
pa op de knieën moet voor Azië. Met
een World Cup zowel in Nederland als
in België belooft 2019 een fantastisch
biljartjaar te worden.

Dick Jaspers trots met zijn World Cup overwinning in Egypte.
Foto: Paul Brekelmans

Frédéric Caudron als eindwinnaar van de wereldbeker 
cyclus. Foto: Paul Brekelmans

Europeanen overheersen tijdens 
Ceulemans Continental Cup

Tekst: Frits Bakker

De tweekamp, in Eysines, een klein
voorstadje van de wijnstad Bordeaux,
werd vanaf de eerste partijen gedomi-
neerd door Europa. Frédéric Caudron,
Eddy Merckx, Marco Zanetti en later
ook Murat Naci Çoklu, Dani Sánchez,
Torbjörn Blomdahl, de ongeslagen Dick
Jaspers en Jérémy Bury gaven de aan-
zet voor een reeks van wedstrijden die
18 van de 24 keer in Europees voor-
deel eindigden. De Aziaten wonnen vijf
keer, één partij eindigde in remise. De
voorsprong was na één dag 29 punten,
na de tweede dag 92 en aan het slot
van de ontmoeting 117.
De nieuwe, nog jonge generatie van ta-
lenten uit Zuid-Korea en Vietnam moet
voorlopig nog het meesterschap erken-
nen van de gelouterde veertigers en vijf-
tigers uit de Europese biljartlanden.
Raymond Ceulemans, de legende,
waarnaar het toernooi is genoemd, die
op de voorste rijen van de tribunes geen
carambole heeft gemist, zei na de eer-
ste ontmoeting in de historie. ''We heb-
ben met onze mooie generatie nog al-
tijd de hegemonie, maar het kan over
tien jaar helemaal anders zijn met zo
veel talenten in Korea en Vietnam.''
De Aziaten lieten met Nguyen Quoc
Nguyen, Quyet Chien Tran, Dong-
Koong Kang en HaengJik Kim af en toe
iets van hun glans zien. Daardoor was
er bij de start van de derde dag een
sprankje hoop dat de wedstrijd nog iets
van zijn spanning terugkreeg. Dong-
Koong Kang, de speler met één van de
krachtigste afstoten in het circuit, vero-
verde op de vroege zondagmorgen de
harten van het publiek. Met een serie
van zestien, de hoogste van het toer-
nooi, nam Kang een grote voorsprong
op Bury. De Aziaten in de spelersloge
lieten bij elke carambole een bewonde-
rend 'ai-ai-ai' horen, maar verder dan
met een kleine overwinning van Minh
Cam Ma op Murat Naci Çoklu (27-25)
liep de Aziatische teller niet meer op.

Dani Sánchez kreeg Europa weer op
de rails met een snelle partij tegen
Quyet Chien Tran en zijn tweede sterke
optreden in deze dagen. Met zijn score
van 25-15 verhoogde hij de voor-
sprong met 10 punten naar 475-400.
Torbjörn Blomdahl voegde er nog eens
13 punten aan toe door Jae-Ho Cho de
les te lezen met 25-12 in 9 beurten,
onder meer dank zij een serie van 11,
de tweede hoogste van het toernooi.
Marco Zanetti benadrukte zijn sterke
weekend met een ruime overwinning op
Jung-Han Heo (25-14 in 12), Dick
Jaspers, niet in zijn beste vorm deze
dagen, tilde de marge boven de 100
door Sung-Won Choi te verslaan met
25-21 in 14.

Tevreden
De stand met alleen Caudron en
Merckx nog te gaan voor Europa was
550-447, een verschil van 103 punten.
De twee Belgen versloegen hun tegen-
standers Nguyen Quoc Nguyen en
HaengJik Kim allebei met 25-18:
Merckx in 12 beurten, Caudron in 10
beurten. Het Europees team mocht
daarna als een hechte eenheid de tro-
fee in ontvangst nemen van UMB presi-
dent Mr. Farouk Barki.
Kozoom-CEO Xavier Carrer toonde
zich na afloop tevreden over de eerste
editie van de Ceulemans Continental
Cup. “Het systeem om naar 600 ca-
ramboles is goed, ondanks de marge
na twee dagen.'' De Franse organisator
vond de setting goed, had graag voor
iets meer publiek gespeeld, maar de
Continental Cup is vooral een media-ge-
beuren met een grote tv-exposure dank
zij MBC, de grootste sportzender in
Zuid-Korea. ,,We hebben nooit de in-
tentie gehad om de Mosconi Cup in
poolbiljart na te doen, want daar ligt
het accent meer op de show dan op de
sport. Dat wilde ik niet. De opzet zoals
we nu zijn gestart, is goed voor de ko-
mende jaren.''

De beste biljarters van de wereld komen nog altijd uit Europa. Het keur-
korps van Europese topspelers, met een bagage van zeventien wereldtitels
tegen één voor Azië, stond na drie dagen in de Ceulemans Continental Cup
op het hoogste podium. De Europese équipe had aan de finish een voor-
sprong van 117 punten op Azië met een eindscore van 600-483. De slot-
dag kreeg nog een sensationele start met de riante overwinning van de
Koreaan Dong-Koong Kang tegen de Fransman Jérémy Bury. De marge
werd in die ene partij teruggebracht met 24 caramboles, maar het kon de
triomftocht van Europa niet stuiten. De Aziaten krijgen volgend jaar april
in Zuid-Korea kans om revanche te nemen voor het gevoelige verlies.

Alle spelers van de Ceulemans Cup met in het midden Raymond Ceulemans, 
de grootste kampioen ooit, en Mr. Farouk Barki, de president van de UMB.
Foto: Kozoom Studio

Tweede divisie driebanden poule 3

Serie van 12 voor Markus Wirgs 
van HCR Prinsen 2
HCR Prinsen 2 had met Markus Wirgs
dankzij een reeks van 12 een uitblinker
in speelronde 11. Hans Vriendts heeft
met 13 caramboles nog altijd het re-
cord. Op de ranglijst is Carambole hal-
verwege het seizoen lijstaanvoerder.  

Speelronde 10
Carambole – HCR Prinsen 2 7-1. De
thuisploeg liet er met Dirk Harwardt
1.250 en Peter Stakenburg 1.000 geen
gras over groeien. Markus Wirgs ver-
loor met 1.178 van Harwardt. Café Bil-

jart Siemens – Albert Heijn Van Rijn 8-0.
In Midwolda realiseerde Eddie Siemens
op vertrouwd terrein 1.029. 

Speelronde 11
HCR Prinsen 2 – Café Biljart Siemens 4-
4. Markus Wirgs produceerde 1.206
en serie van 12. BV75 – De Bierhandel
4-4. Kopman Wim van den Berg
presteerde prima na 1.521 en reeks
van 10. Veemarkt 2D – Carambole 1-7.
Stefan Lenting bleek via 35 uit 34 de
beste.   

Tweede divisie driebanden poule 4 verzette duels

S&P De Molenvliet onderuit en 
remise Eddies-HR.nl
S&P De Molenvliet – De Molen 2 2-6.
Kopman Huub Adriaanse had onvol-
doende aan moyenne 1.111 want Erik
van Loon realiseerde 1.296. Eddies-HR.nl
– De Molen 3 4-4. Uwe Arndt verschalkte

Wil de Wit en René Peters bleef Ad Ver-
meer nipt voor: 30-29. Roger Roefs en Ed-
win van Woerkum gingen onderuit tegen
de 0.700 van Martin Korthout en de
0.882 van Hans van Lierop.
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Gratis toegang op donderdag, vrijdag en zaterdag
Evenals voorgaande jaren zijn De KNBB Kling Masters op donderdag, vrijdag
en zaterdag gratis toegankelijk. Op deze dagen kunnen bezoekers alle wed-
strijden geheel gratis vanaf de tribune volgen. Voor de finaledag op zondag is
de toegangsprijs bepaald op 10 euro per persoon. Kaarten hiervoor zijn in de
voorverkoop te verkrijgen in de showroom van Eureka Biljarts in Berlicum of via
e-mail: duoprint@planet.nl. De logeplaatsen zijn tegen betaling van 25 euro al-
leen nog in beperkte mate te reserveren voor donderdag en vrijdag en zater-
dag. Voor zondag zijn deze uitverkocht.

Voorwoord Kling Masters 2019

Geachte genodigden, sponsoren, bil-
jartliefhebbers,
Ik maak graag gebruik van het verzoek
om een klein woordje te schrijven. Op
sportief en organisatorisch gebied, ligt
er een geweldig jaar achter ons. 2019
belooft ook weer een geweldig jaar te
worden, met als hoogtepunt de organi-
satie van een Worldcup Driebanden in
Veghel. De Kling Masters 2019, ofwel
het officiële Nederlands Kampioen-
schap Driebanden, geldt als sluitstuk
van de Grand Prix cyclus en is jaarlijks
het evenement, waar spelers, arbiters,
sponsoren en vele biljartliefhebbers,
weer reikhalzend naar uit kijken.
Vier Grandprix’s, Vlaardingen, Rosma-
len, Capelle a/d IJssel en Den Haag en
maanden voorbereiding, brengt ons tot
de Kling Masters 2019. We zijn erg blij
met een partner als de stichting Biljart
Evenementen Nederland (kortweg

BEN), waardoor we weer verzekerd
zijn van een mooi evenement.
Een evenement dat al staat als “een huis
“. Een evenement waar we ieder jaar
weer worden verrast door de mooie ont-
wikkelingen van dit evenement waar
veel geld, tijd en energie ingelegd wor-
den, ook door de vele vrijwilligers en
medewerkers van het cultureel centrum. 
De komende Kling Masters gaan we, in
de mooie theaterzaal van cultureel cen-
trum Den Durpsherd, genieten van een
prachtig evenement. Daar ben ik van
overtuigd. Een arena met ambiance
voor de spelers, waarbij ze worden ge-
stimuleerd, om het beste uit zichzelf
naar boven te halen en waar toeschou-
wers kunnen genieten van topsport op
en naast de tafel. 
Op organisatorisch gebied is er dit jaar
een wijziging in de wedstrijdleiding.
Na jaren zijn liefde te hebben gestoken
om de wedstrijden in goede banen te
leiden, heeft Henny Wezenbeek, af-
scheid genomen van wedstrijdzaken en
zal de komende Masters door onderge-
tekende worden geleid. Toch wil ik nog
graag gebruik maken om Henny na-
mens ons allen, te bedanken voor de ve-
le jaren dat hij dit werk gedaan heeft. 
Onze partner Kozoom zal de professio-
nele uitzending via het internet verzor-
gen, waardoor velen de komende vier
dagen het evenement kunnen gaan vol-
gen, die niet naar Berlicum kunnen ko-
men.
Tot slot wens ik U allen, de spelers, arbi-
ters en organisatie, publiek een gewel-
dig evenement toe. 
Met sportieve groet en tot ziens in Berli-
cum.
Bennie Deegens
Secretaris wedstrijdzaken.

Prijzengeld
Het prijzengeld bedraagt exclusief de premies

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

Voorwoord Kling Masters 2019
Het biljartjaar 2018 zal bij de KNBB
sectie Driebanden als uiterst succesvol
de boeken in gaan. In vogelvlucht
mochten we afgelopen jaar een kwartfi-
nale bij het WK landenteams in Viersen
noteren, waren er twee junioren bij de
beste zes van Europa en later in het jaar
scoorde Joey de Kok ook op het WK in
Izmir een mooie zesde plaats. Het team
van S.I.S. Schoonmaak pakte de natio-
nale titel in de teamcompetitie en ver-
raste daarna vriend, vijand en zichzelf
door in de Coupe d’ Europe een mooie
tweede plaats te behalen. STZ Zundert
werd in Oosterhout de winnaar van de
nationale beker voor teams.
In de herfst van 2018 brachten Therese
Klompenhouwer en Dick Jaspers de in-
dividuele wereldtitel driebanden mee
naar Nederland, een prestatie die we
moeten koesteren en waar we met zijn
allen heel trots op mogen zijn.
Trots mogen we ook zijn op de popula-
riteit van onze Grand Prix. Voor de vier
Grand Prix in Vlaardingen, Rosmalen,
Capelle aan den IJssel en Den Haag
schreven maar liefst 413 deelnemers in.
Op het moment van schrijven van dit ar-
tikel wordt er bij de GP Den Haag nog
volop strijd geleverd en zijn er nog di-
verse spelers die kansrijk zijn om zich te
plaatsen voor de Kling Masters 2019,
het NK Excellentklasse of het NK Hoofd-
klasse. Kampioenschappen die alle drie
in de eerste maanden van 2019 zullen
worden gespeeld.
Met Glenn Hofman (Vlaardingen), Jean
Paul de Bruijn (Rosmalen) en Raimond
Burgman (Capelle aan den IJssel) heb-
ben we in ieder geval al drie sterke toer-
nooiwinnaars mogen fêteren en onge-
twijfeld zal ook de winnaar in Den
Haag van goeden huize moeten ko-
men. 
De eindstand van de GP Den Haag zal
dan ook als scherprechter dienen voor
de plaatsingen bij de Kling Masters
2019, een biljartevenement dat in-
middels bij iedere liefhebber al maan-
den in de agenda is aangekruist.
Van donderdag 10 t/m zondag 13 ja-
nuari zal Theater Den Durpsherd in het
bruisende hart van Berlicum voor de
vierde keer gastheer zijn van dit
prachtige biljartevenement, waarbij
sportiviteit, gemoedelijkheid en Bra-
bantse gezelligheid hoofdingrediënten

zijn die de hoofdrolspelers weer naar
grootse prestaties moeten gaan leiden.
Evenals in voorgaande edities, heeft de
KNBB sectie Driebanden de organisatie
van de Kling Masters 2019 weer toe-
vertrouwd aan de stichting Biljart Eve-
nementen Nederland en dan weet u dat
dit bij Ad Smout en Harry Mathijssen in
goede handen is.
Namens het bestuur van de KNBB sec-
tie Driebanden wens ik de stichting
B.E.N. dan ook weer veel succes met
de organisatie en wil ik het manage-
ment van Den Durpsherd alvast bedan-
ken voor de gastvrijheid tijdens dit bil-
jartweekeinde.
Verder wens ik alle spelers en arbiters
veel succes toe en wil ik een woord van
dank uitspreken aan alle sponsors en
vrijwilligers die de KNBB Kling Masters
2019 weer mogelijk maken. Tevens al-
vast een woord van dank aan Ko-
zoom.com die het hele toernooi weer
via internet zullen streamen zodat ook
de thuisblijvers geen carambole hoeven
te missen.
Vanaf deze plaats wil ik namens het be-
stuur van de KNBB sectie Driebanden
iedereen een goed 2019 toewensen en
nodig ik u van harte uit om tijdens de
KNBB Kling Masters 2019 op één van
de dagen een bezoekje te brengen aan
Den Durpsherd in Berlicum.

Paul Brekelmans
Interim-voorzitter
KNBB sectie Driebanden

Voorwoord burgemeester
Van 10 tot en met 13 januari 2019
ontvangen wij met veel trots de top
van de biljartsport in Den Durpsherd
in Berlicum. De top 16 van de Natio-
nale Ranking speelt om de titel
Masters Driebanden 2019. 
Als we de term “Driebanden” nader ont-
rafelen, wordt snel duidelijk dat het om
een spelvorm van carambolebiljart gaat
waarbij de regel geldt dat de speelbal
minimaal drie keer één van de randen
van de tafel moet hebben geraakt alvo-
rens de tweede aanspeelbal te raken. 

Een kleine overeenkomst tussen onze ge-
meente en het carambolebiljart is dat we
binnen onze gemeente nu zelfs voor de
vierde keer een multifunctioneel gebouw
binnen de randen van onze gemeente gaan verwezenlijken.
In onze gemeente is er lang over gesproken om een nieuw multifunctioneel ge-
bouw te realiseren. Net als de Litserborg in Den Dungen, de Moerkoal in Middel-
rode, Den Durpsherd in Berlicum (het gebouw waarin het Nederlands kampi-
oenschap Driebanden gehouden wordt), krijgt nu ook Sint-Michielsgestel in het
bestaande gemeentehuis een multifunctioneel gebouw. 

Graag ontvangen we alle biljarters in onze gemeente. De inzet van alle vrijwilli-
gers die dit toernooi mogelijk maken, waarderen we enorm. 
We wensen alle deelnemers, toeschouwers, organisatie en vrijwilligers hele fijne
dagen toe. 
Wees welkom in onze gemeente, niet alleen dit weekend, maar het hele jaar
door.

Burgemeester van Sint-Michielsgestel

Mr. J.C.M. Pommer

Billiards 2024: Biljarten Olympisch?
U heeft het misschien al zien langsko-
men op uw Facebook pagina of de
KNBB website: de campagne van
World Confederation of Billiards Sports
(WCBS) om het International Olympic
Committee (IOC) te overtuigen dat ca-
rambole, driebanden, pool en snooker
op de Olympische Spelen thuishoren.
Enkele belangrijke argumenten zijn de
wereldwijde populariteit van biljarten
en de kenmerken: precisiesport, goed
voor gezondheid, concentratie, bestaat
al vele generaties. Doel van deze Billi-
ards 2024 campagne: alle biljartdisci-
plines onderdeel te laten zijn van de
Olympische Spelen van 2024 in Parijs.
Wilt u ook dat biljarten Olympisch
wordt? Teken dan de petitie op
www.change.org/p/bringing-billiards-
to-the-olympic-games-2024. Al ruim
18.000 mensen gingen u voor! 
Meer info: www.knbb.nl 

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.change.org/p/bringing-billiards-to-the-olympic-games-2024
http://www.change.org/p/bringing-billiards-to-the-olympic-games-2024
http://www.change.org/p/bringing-billiards-to-the-olympic-games-2024
http://www.knbb.nl


TM

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

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

5

6

5

6

5

6

5

6

1

2

3

4

1

2

locatie: Theater 'Den Durpsherd', Kerkwijk 61, 5258 KB  Berlicum, tel. 073-5032016

datum: do. 10 t/m zo. 13 januari 2019
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Jean van Erp Wil Janssen

'KLING' MASTERS - 2019
NK DRIEBANDEN

- PROGRAMMA -

Dick Jaspers Martien van der Spoel

Jeffrey Jorissen Frans van Schaik

Huub Wilkowski Roland Uijtdewillegen

Jean Paul de Bruijn Therese Klompenhouwer

Raimond Burgman Barry van Beers

Glenn Hofman Kay de Zwart

Dave Christiani Raymund Swertz
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Deelnemers poule A Deelnemers poule B
Dick Jaspers
Geboren op 23 juli 1965
4 x wereldkampioen: 2000 – 2004 – 2011 - 2018
4 x Europees kampioen: 2003 – 2008 – 2010 - 2011
5 x winnaar Wereldbeker (waarvan 24 x winnaar Wereld-
bekertoernooi): 1997 – 1999 – 2008 – 2010 - 2016
1 x winnaar World Games 2009
19 x kampioen van NL driebanden (waarvan 18 x Masters)
Winnaar 58 x nationaal GP toernooi
Winnaar 11 x internationaal GP toernooi
Winnaar 24 x invitatietoernooi (waaronder 8 x Crystal Kelly,
2 x AGIPI, 2 x Lausanne Billard masters en 2 x Verhoeven
Open New York)
Houder wereldrecord beste partij naar 40 punten (40 in
4brt, januari 2018 Magdeburg)
Houder wereldrecord beste partij in sets (45 punten in 8 brt,
Finale EK 2008 Florange)
Houder wereldrecord hoogste gemiddelde Wk : 2.352
Koninklijke onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje
Nassau en biljartambassadeur KNBB
Foto: Paul Brekelmans

Martien van der Spoel
Geboren op 28 december 1981

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

Nederlands kampioen eredivisie 
driebanden met A1 biljarts 

3 jaar kwartfinale gespeeld 
tijdens de Masters 

Foto: Paul Brekelmans

Barry van Beers
Geboren op 15 januari 1976

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

2 x derde plaats 
Masters driebanden

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

2 x derde Kersttoernooi Zundert

Foto: Stefan Osnabrug

Wil Janssen
Geboren op: 7 december 1948

Speelde begin jaren 80 met team 
Promo Sport (Jean Bessems, Willy
Steures, Gerrit Roelofs en Wil Janssen)
in Oude Weena te Rotterdam samen
met drie andere teams om 
Nederlandse titel

Nam in 2009 te Nijverdal voor eerste
keer deel aan de Masters driebanden
Deelnemer aan diverse NK's nationaal
(individueel)

KNBB bekerfinale driebanden met
team I&A Adviseurs (Heiloo 1997) 
en met team Tonny Freriks (Egmond
aan Zee 2004)

Foto: Jan Rosmulder

Raimond Burgman
Geboren op: 12 mei 1964

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

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

Foto: Ton Smilde

Jeffrey Jorissen
Geboren op: 23 mei 1984

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

3e EK jeugd 2004.

3e Masters in Kaatsheuvel 2014

Nederlands kampioen teams
2016 en 2018

Veelvuldig Haags kampioen 
verschillende klassen

Foto: Ton Smilde

Jean van Erp 
Geboren op: 20 december 1973
1 x Nederlands kampioen driebanden Masters 2015
1 x Wereldkampioen 2016 Landen-teams samen met
Dick Jaspers
1x tweede NK driebanden Masters 
8 x derde NK driebanden Masters
6 x Landskampioen eredivisie van Nederland voor teams
5 x Landskampioen van België voor teams
3 x Bekerwinnaar teams in Nederland
1 x Bekerwinnaar teams in Duitsland
3 x winnaar nationale Grand Prix 
Tweede plaats  Europa Cup voor teams met Crystal Kelly
(2001)
Derde plaats  Europa Cup voor teams met: Van Donge e/d
Roo (2009)
4 x Kampioen van 1ste divisie
Hoogste serie: 21
Beste partij: 2 x 40 in 9 beurten, 4,444 gemiddeld
2e Europacup clubteams met S.I.S. Schoonmaak in 2018

Foto: Ton Smilde

Frans van Schaik
Geboren op: 5 november 1964

Winnaar GP Den Haag 2017

1 x winnaar A ranking

1 x tweede nationale Grand Prix

1 x derde nationale Grand Prix

3 x geplaatst knock-out fase Masters

Foto: Ton Smilde



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

Foto: Paul Brekelmans

Therese Klompenhouwer
Geboren op: 3 januari 1983

11 x Nederlands kampioen 
6 x Europees kampioen
Winnares European Ladies Cup (2016 en 2017)
3 x Wereldkampioen (2014, 2016 en 2018)
Winnares Jennifer Shim International 
Tournament, New York (2015 en 2017)
Winnares USBA Women Invitational 
Tournament, New York (2011 en 2013)
Winnares AEJ Femina Belgian Open 2013
Winnares van zes Internationale 
Open toernooien voor dames
Nr. 1 wereldranglijst dames

Foto: Jan Rosmulder

Roland Uijtdewillegen
Geboren op: 7 juli 1970

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

Foto: Stefan Osnabrug

Dave Christiani
Geboren op: 18 juli 1979

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

Foto: Paul Brekelmans

Huub Wilkowski
Geboren op: 18 november 1976 

3 x Kampioen van Nederland 
driebanden junioren
9e EK junioren Marl Duitsland
8e EK junioren Grubbenvorst
6e  EK junioren Berkel Enschot
6 x deelname Masters driebanden
1 x kwartfinalist Masters Nijverdal
1 x derde EK driebanden klein 
clubteams 
1 x vijfde EK driebanden klein 
individueel
2 x kwartfinalist nationale Grand Prix
2e Royal Pro cup 2018

Foto: Ton Smilde

Glenn Hofman 
Geboren op: 8 februari 1990

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

Foto: Andrea Hofman

Raymund Swertz
Geboren op: 4 september 1988

2x Europees kampioen ankerkader 71/2
1x Europees kampioen ankerkader 47/2
11 nationale Ereklasse titels
4x Europees junioren kampioen libre 
en kader 47/2. 
Europees kampioen topteams 
samen met Michel van Silfhout en 
Dick Jaspers.
2x kampioen topteam eredivisie
Nederlands Kampioen Vijfkamp 2018
in Berlicum

Foto: Stefan Osnabrug

Kay de Zwart
Geboren op: 08-12-1988

Nederlands kampioen 3 banden klein
jeugd
Nederlands kampioen driebanden
klein jeugd met een nieuw jeugd 
record 1.613  
Nederlands kampioen driebanden
groot jeugd met 1.00 
Nederlands kampioen driebanden
klein extra klasse met 1.48 
Nederlands kampioen driebanden
groot 1e klasse met 1.31

Foto: Paul Brekelmans



Eureka Biljar abriek presenteert jdens de KNBB Kling Masters 2019 de

Eureka Triangle
Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

ElectronicPartner & de NK Masters Driebanden 2019

Wij als ElectronicPartner Nederland B.V. zijn verheugd om, net als bij de 2018 edi e,
weer een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de NK Masters Driebanden 2019.

ElectronicPartner Nederland B.V. is onderdeel van de Duitse elektronicagigant
ElectronicPartner. In Europa is ElectronicPartner met ruim 5.000 winkels een toon
aangevende organisa e voor de consumenten  en huishoud elektronicabranche. 
In Nederland mag ElectronicPartner zich met ruim 350 aangesloten winkels zich één
van de grootste franchiseformules noemen.

Binnen ElectronicPartner zijn wij trots op de langdurige, en uitstekende, rela es met
onze industriepartners, stuk voor stuk allemaal toonaangevend in consumenten  en
huishoud elektronica.
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij Philips, LG, Samsung en Salora bereid hebben
gevonden om voor de podiumplaatsen schi erende prijzen ter beschikking te stellen:

• Plaats 1 een 65 inch 4K smart tv van Philips
• Plaats 2 een 55 inch 4K smart tv van LG
• Plaats 3 & 4 een 50 inch 4K smart tv van Samsung

Daarnaast stelt ElectronicPartner voor de hoogste serie een geldbedrag van € 250,
ter beschikking. Voor het overgaan naar een digitale reclamewand voor de speelarena
hee  ElectronicPartner het merk Salora bereid gevonden om hier, door middel van
een hele mooie aanbieding, de tv’s te leveren aan Biljart Evenementen Nederland.

ElectronicPartner Nederland B.V. dankt haar industriepartners, Philips, LG, Samsung
en Salora voor de ondersteuning bij de NK Masters Driebanden 2019.
Rest ons verder nog om alle spelers veel succes te wensen in hun poging om de 
hoogste plek op het podium te bereiken in de koningsdiscipline van het biljarten.

Meerwaarde
door samenwerking

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl


De arbiters stellen zich voor………
Erik van Woerkom

Ik ben 52 jaar, woon in Oosterhout en ben happy single. 

In het dagelijkse leven ben ik chauffeur bij Peter Leemans
Transport.

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

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

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

Succes aan alle deelnemers, collega arbiters en organisatie.

Wim Berendsen 
Als 53-jarige Barendrechter mag ik dit jaar alweer mijn
zesde Masters arbitreren. Ik woon al 26 jaar samen met
mijn vriendin Janet. In het dagelijks leven werk ik binnen
de ICT-wereld.
In 2006, maakte ik kennis met driebanden groot in de
eerste divisie, een jaar later volgde de overstap naar de
eredivisie. Na diverse Grand-Prix te hebben gearbitreerd
volgde in 2010   de bevordering tot Nationaal arbiter-A
driebanden groot. 

De ervaring die ik opgedaan heb geven mij elk jaar meer
voldoening en plezier in het arbitreren op het hoogste ni-
veau in Nederland. 

Ik wens de spelers, collega arbiters en de organisatie heel
veel succes toe en voor de toeschouwers veel spektakel en
kijkplezier.

Ad van den Brand
Ik woon samen met mijn echtgenote Anny in Etten-Leur en
ben 65 jaar. 

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

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

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

Willem Hofman 
Als 55 jarige inwoner van Klarenbeek is dit mijn tweede
Masters binnen de sectie driebanden van de KNBB die ik
mede arbitreer. 

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

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

Dat de beste moge zegevieren. 

Erelijst Masters vanaf 1987
Maand Jaar Locatie Winnaar Car Moy
mei 1987 Rotterdam Arie Weijenburg 50 1.116
sep 1988 Amsterdam Arie Weijenburg sets 1.072
okt 1989 Tiel Raimond Burgman sets 1.131
okt 1990 Dongen Dick Jaspers sets 1.433
sep 1991 Breda Dick Jaspers sets 1.140
sep 1992 Utrecht Jan Arnouts sets 1.177
sep 1993 Veghel Dick Jaspers sets 1.372
okt 1994 Veghel Dick Jaspers sets 1.454
okt 1995 Veghel Dick Jaspers sets 1.846
okt 1996 Veghel Raimond Burgman sets 1.233
nov 1997 Veghel Dick Jaspers sets 1.675
nov 1998 Veghel Dick Jaspers sets 1.512
feb 2000 Veghel Dick Jaspers sets 2.056
jan/feb 2001 Veghel Dick Jaspers sets 2.027
jan/feb 2002 Veghel Dick Jaspers sets 2.000
jan/feb 2003 Veghel Raimond Burgman sets 1.443
jan/feb 2004 Veghel Frans van Kuyk sets 1.325
jan 2005 Veghel Dick Jaspers sets 1.972
aug/sep 2006 Veghel Dick Jaspers sets 1.758
nov 2007 Goes Jean-Paul de Bruijn sets 1.547
sep 2009 Nijverdal Dick Jaspers sets 2.395
sep 2010 Nijverdal Dick Jaspers 45/sets 1.944
jan 2012 Kapelle (Z) Dick Jaspers sets 2.047
mrt 2013 Zevenbergen Jean-Paul de Bruijn 40/50 1.306
jan 2014 Kaatsheuvel Dick Jaspers 40/50 2.063
jan 2015 Kaatsheuvel Jean van Erp 40/50 1.197
jan 2016 Berlicum Raimond Burgman 40/50 1.485
jan 2017 Berlicum Dick Jaspers 40 1.889
jan 2018 Berlicum Dick Jaspers 40 2.181
jan 2019

Zes noteren BEN…………..zes!
Het is alweer de zesde keer op rij, dat
wij als stichting Biljart Evenementen
Nederland de eer hebben om het
Nederlands kampioenschap drieban-
den te mogen organiseren. Nadat we
in 2014 in Kaatsheuvel onder de naam
KNBB Biljartpoint Masters dit kampi-
oenschap voor de eerste keer organi-
seerden, heeft het evenement een enor-
me metamorfose ondergaan. Als orga-
nisatie zijn wij er dan ook trots op dat
we, met gebruikmaking van eigentijdse
middelen, tot het huidige resultaat zijn
gekomen en De Masters tot een ware
beleving hebben kunnen maken. Ui-
teraard was dit niet mogelijk geweest
zonder de impuls die de sponsors ons
hebben gegeven. Naast de hoofdspon-
sors KLING Brandbeveiliging en JUM-
BO supermarkten leveren ook een aan-
tal andere bedrijven een niet te onder-
schatten bijdrage. 
Maar we zijn er nog lang niet. Het
Nederlandse publiek moet er van over-
tuigd worden dat biljarten geen extra
belegen kroegenspelletje is maar een
volwaardige sport. Wij als klein Euro-
pees landje hebben, ondanks de enor-
me opkomst van het driebanden in de
Aziatische landen, toch maar even de
wereldkampioen zowel bij de heren als
bij de dames in huis. Het is van groot
belang om het biljarten meer dan enke-
le minuten op de televisie te krijgen.
Ook daarin zijn positieve ontwikkelin-
gen. De lange weg, die we vijf tot zes
jaar geleden nog hadden te gaan
wordt korter….. een heel stuk korter.
Hierbij is het niet ondenkbaar, dat
binnenkort bijvoorbeeld een finalepartij
in zijn geheel live wordt uitgezonden.
Er worden in samenwerking met ver-
schillende partijen al gesprekken ge-
voerd met een TV zender, die hier niet
afwijzend tegenover staat.
Voor ons als Biljart Evenementen Neder-
land wordt 2019 een belangrijk jaar.
Naast deze KLING Masters en de JUM-
BO Bekerfinale organiseren we van 21

tot en met 27 oktober in Veghel ook de
UMB JUMBO Worldcup. Weer een
nieuwe uitdaging en een mooie gele-
genheid om onze prachtige sport onder
de aandacht van het brede publiek te
brengen.
Vooralsnog gaat nu onze aandacht
eerst uit naar de KNBB KLING Masters
2019 die van 10 tot en met 13 januari
op de agenda staat. Wij zijn de sectie
driebanden van de KNBB dankbaar dat
wij wederom het vertrouwen hebben
gekregen. Ook hebben wij evenals bij
de vorige edities weer een legertje vrij-
willigers weten te mobiliseren die ons
voor en tijdens het evenement bijstaan.
Met de inzet van een deskundig arbi-
terscorps, enthousiasme van de spelers,
gastvrouwen- en heren en de presenta-
tor belooft het weer een ware biljar-
thappening te worden. Tevens levert Ko-
zoom een belangrijke bijdrage, door
evenals voorgaande jaren alle partijen
live via kozoom.com de wereld in te stu-
ren.
We mogen zeker de inzet van directie
en medewerkers van D’n Durpsherd niet
vergeten. Met hart en ziel zetten ook zij
zich jaarlijks in om zowel de horeca als
de techniek tot in de puntjes te verzor-
gen. Rest ons nog een ieder een gewel-
dige beleving in Berlicum toe te wen-
sen.
Biljart Evenementen Nederland,
Ad Smout
Harry Mathijssen
www.biljartevenementen.nl

Harry Mathijssen Ad Smout

Extra prijzen
De winnaar van de KNBB KLING
Masters 2019 ontvangt naast
3.000.- en eventuele extra pre-
mies als extra een 65 inch (165
cm) Philips 4K Smart TV. Deze
prijs t.w.v. € 1.499.- is beschik-
baar gesteld door Philips.

De nummer twee krijgt een LG 55
inch 4K smart TV met een waarde
van € 699.-, geschonken door LG.

Voor de nummers drie en vier staan twee Samsung  50 inch 4K Smart TV’s klaar
t.w.v. € 599.-, beschikbaar gesteld door Samsung.

Premie hoogste serie
Door ElectronicPartner is er een premie van € 250.- euro beschikbaar gesteld
voor de hoogste serie over het gehele toernooi.

http://www.biljartevenementen.nl
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Eerste divisie driebanden poule 1

Team Eekhoorn 3 punten los ondanks
nederlaag bij Man op Maat/'t Caves  

Op zondag 9 december liep lijstaan-
voerder Team Eekhoorn 2 tegen  het
eerste puntenverlies op bij Man op
Maat/'t Caves in Wintelre. Niet alleen
een primeur voor het team maar ook in-
dividueel het eerste verlies voor Roland
Uijtdewillegen, Jack Wijnen en Joey de
Kok. De koppositie kwam echter niet in
gevaar. Bij de thuisploeg bleef kopman
Jef Philipoom op het maximale punte-
naantal. 

Speelronde 10
Biljart Centrum Arnhem – FDV Jacoby
Schuler Cues 2-6. Voor de bezoekers
scoorde Bryan Vangenechten moyenne
1.379 en Jeffrey van Nijnatten 1.333.
Hotel Stadt Lobberich/BC Tegelen –
Man op Maat/'t Caves 2-6. Bij de Bra-
bantse ploeg verzamelde Jef Philipoom
de 40 caramboles al na 18 beurten en
dat leverde gemiddelde op van 2.222
in café-biljartzaal Van Tienen in Tege-
len. Team Eekhoorn 2 – Pearle Opti-
ciens 6-2. Jack Wijnen 1.481 en Ro-
land Uijtdewillegen 1.176 gaven het
goede voorbeeld. Capelle – Kippen-
pan.nl/van Beers-Son 6-2. Peter van
Lieshout 35 uit 26 en Richard Bitalis 40
uit 28 waren snel klaar. Constructor
Staalbouw – Arbo Industries 2-6. Bij-
zondere partij tussen Tom Beemsterboer
en Thorsten Frings leverde na 39-40
(25) eindstand moyennes van respectie-
velijk 1.560 en 1.600 op. Bert Hoefna-
gels deed voor de winnaars met 1.296
ook een duit in het zakje. Thuisspeler
Henk Overmars verloor ondanks een se-

rie van 10. 

Speelronde 11
Arbo Industries – Cvdstoffering/DPC/
A1biljarts 5-3. Thorsten Frings realiseer-
de nu 1.428. Jordy de Kruijf bleek via
1.333 de beste voor de gasten. Kip-
penpan.nl/van Beers-Son – Hotel Stadt
Lobberich/BC Tegelen 4-4. Paul Savel-
koul behaalde voor de Limburgers het
hoogste gemiddelde van 1.166. FDV
Jacoby/Schuler Cues – Capelle 4-4.
Bryan Vangenechten 1.206 en Michael
Zwakenberg 1.060 hielden de punten
in eigen huis, Dan Breur 2.000 en Ri-
chard Bitalis 1.142 vertrokken met de
winst. Man op Maat/'t Caves – Team
Eekhoorn 2 8-0. Martijn Roefs en Joey
de Kok speelden een opvallende partij
tegen elkaar. Invaller Roefs keek na 5
pogingen tegen een 1-8 achterstand
aan maar herpakte zich middels series
van 4 en 5. Roefs ging gestaag door en
won met 35-16 na slechts 22 pogingen
en dat leverde met 1.590 het beste mo-
yenne van de gehele wedstrijd op. Les-
lie Menheer zorgde tegen Eddy Wil-
lems met 35 uit 33 voor de 4-0 pauze.
Jef Philipoom bracht de beslissing na
40-26 (28) winst op Roland Uijtdewille-
gen. Raymond Ceulemans zegevierde
met het kleinst mogelijke verschil na een
comeback tegen Jack Wijnen. Team
Eekhoorn 2 heeft na 11 ronden, dus
halverwege, 20 punten. Capelle volgt
op 3 punten en de overige ploegen heb-
ben minstens 5 punten achterstand.
Onderaan zijn de verschillen kleiner.

Team Eekhoorn 2 met vlnr: Roland Uijtdewillegen, Jack Wijnen, Joey de Kok en
Eddy Willems. Foto: Jan Rosmulder

Eerste divisie driebanden poule 2

Paul Bruijstens uitblinker bij 
middenmoter Post Luchtkanalen

Bij Post Luchtkanalen speelde kopman
Paul Bruijstens twee goede partijen in
december. Halverwege de competitie,
dus na 11 speelronden, heeft  ’s Lands
Welvaren/AVH Auto’s/VSS Machine-
bouw uit Kwadendamme 18 punten. De
marge ten opzichte van naaste achter-
volger Treva is daarmee 2 punten.
Onderaan de ranglijst zijn de verschil-
len gering.  

Speelronde 10
BV Sprundel/BoKo - ’s Lands Welva-
ren/AVH Auto’s/VSS Machinebouw 4-
4. Ludo Kools zorgde met 35 uit 31
voor de kortste partij. Bij de gasten
moest Dirk Weeremans eenmaal meer
van de stoel voor zijn 40 treffers.
’s Lands Welvaren 2/AVH Auto’s/VSS
Machinebouw – Biljartteam Hilvaren-
beek 5-3. Menno de Vries was de be-
zoeker die met 1.290 als enige won.
Treva – De Distel Biljarts 4-4. Vierde
man Patrick Vasseur haalde uit na
1.590 en serie van 11. Bij de formatie
uit Roosendaal reikte Erwin Hens tot
1.093. Veemarkt – N-Surance/De
Hoog 6-2. Goede prestaties voor de
Doetinchemse ploeg van Dieter Gros-
sjung 1.428 en René Dericks 1.129.
Torsten Anders ging met 39-40 (32)
onderuit tegen Richard Dekker. Beek-

man HPL – Jan Brock Amusement 0-8.
Het kortste duel was voor Murat Gök-
men met 40 uit 34. Post Luchtkanalen –
BC Goirle 7-1. Paul Bruijstens gaf met
1.250 het goede voorbeeld. 

Speelronde 11
’s Lands Welvaren/AVH Auto’s/VSS
Machinebouw – Veemarkt 8-0. Dirk
Weeremans blonk uit via 1.666 en se-
rie van 10. Teamgenoot Tonnie van
Iwaarden scoorde 35 uit 32 en reeks
van 11. N-Surance/De Hoog – Treva 1-
7. Patrick Vasseur 1.296 en serie van
10 en Dustin Jäschke 1.212 kwamen
goed voor de dag. De kopman bleef
zonder puntverlies na 5 duels. Biljartte-
am Hilvarenbeek – Post Luchtkanalen
4-4. Paul Bruijstens produceerde nu
1.333. BC Goirle – Jan Brock Amuse-
ment 4-4. Roger Spijkers 1.190 werd
overklast door de 1.904 van Murat
Gökmen. Eric Hendrickx bleef middels
1.176 aan de goede kant van de sco-
re. Beekman HPL – BV Sprundel/BoKo
5-3. De meeste aandacht ging uit naar
Volkan Cetin 1.379 en Marcel Scheffer
1.129. De Distel Biljarts - ’s Lands Wel-
varen 2/AVH Auto’s/VSS Machine-
bouw 0-8. Tom Persyn en Marcel Hop-
mans eindigden beiden op 1.290.
Rudy Persyn maakte een reeks van 12.

Post Luchtkanalen met vlnr: Paul Bruijstens, Wilco van Wijk, Ronny Daniels en
Marc Celen. Foto: Henry Thijssen  

Vierde divisie driebanden poule 6

Eerste zege voor Hans van Hest 
van 't Caves uit Wintelre

Speelronde 10
Cues & Darts 2 – PC Kamp Scheeps- en
Konstruktiewerken 1-7. Piet Kamp ver-
trok met 0.689 winst op zak.

Speelronde 11
BC Goirle 2 – Cues
& Darts 2 8-0. Peter
van de Sande reikte
tot 0.833. Van den
Berg Biljarts 2 – 't
Caves 0-8. De maxi-
male winst voor de
bezoekers uit Wintel-
re. Voor vierde man
Hans van Hest bete-
kende het de eerste
winst van dit sei-
zoen. In 2017-2018
bleef hij over 15 du-
els met lege handen.

Zijn team 't Caves heeft na 10 wedstrij-
den 6 punten. PC Kamp, BC Goirle 2
en Hazelaar 4 staan met 16 punten aan
de leiding.

Hans van Hest. Foto: Jan Rosmulder

Jan Rempe, Ivo Saris en 
Nick van den Berg naar EK in Italië
De vierde en laatste discipline
van het NK Pool 2018 is ge-
wonnen door Jan Rempe. De
22-jarige Monnickendammer
won het goud bij het afsluiten-
de 8-ball. Hij volgde hiermee
Ivar Saris op, die vorig jaar
het goud won bij deze discipli-
ne. 
Tijdens de Finaleronde won
Jan Rempe van achtereenvol-
gens Timothy Voortman (7-2),
Joey Haegmans (7-6), Za-
drach Singadji (7-5), Roy van
der Plas (7-4), Jan van Lierop
(7-4) en Cyriel Ledoux (7-5).
Hij bleef hiermee het gehele
NK-weekend ongeslagen. Een
geweldige prestatie van de ta-
lentvolle Jan, die na het verlies van de
10-ball finale eerder dit NK ditmaal wel
de zege wist binnen te slepen. 
Jan Rempe: “Ik was tijdens het gehele
NK niet bezig met het EK. De Neder-
landse titel was het allerbelangrijkst. Ik
was nog nooit Nederlands kampioen
geworden. En dat ik naast de titel ook
een EK-spot heb gewonnen is ook mooi
meegenomen. Natuurlijk vind ik dit ge-

weldig!” Naast Jan Rempe plaatsten
Ivar Saris en Nick van den Berg zich via
dit NK voor het EK Pool 2019, dat van
27 april t/m 7 mei zal worden gehou-
den in het Italiaanse Treviso.

Eindstand NK-klassement
1. Ivar Saris 2667 punten
2. Jan Rempe 2440 punten
3. Nick van den Berg 2360 punten

Jan Rempe. Foto: Frederique Rijsdijk
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NK kader 57/2 in Warmenhuizen

Nationale titel voor Sven Nabuurs 

In Warmenhuizen organiseerde biljart-
vereniging De Liefhebber het Neder-
lands kampioenschap kader 57/2. Dit
in een geheel nieuwe opzet met 24
deelnemers. Tijdens een prachtig eve-
nement ging de titel naar de trotse Sven
Nabuurs uit Beuningen. De 38- jarige
biljarter drukte vanaf het begin zijn
stempel op het toernooi en wist in de
slotfase zijn missie met succes te vol-
brengen. Via de hoofdkwalificatie
wisten George Kenter, Martijn Egbers,
Erik van der Linden, Tommie van Dop-
peren, Roland Deelen, Pieter van der
Geest, Alex Ulijn en Mike Hofland zich
te plaatsen voor het hoofdtoernooi. In
de kwartfinale rekende Peter de Bree af
met Alex Ulijn en Leo Koomen zag Lyon
Megens de winst pakken. Erik van der
Linden versloeg Martijn Egbers en Sven
Nabuurs ontnam Roland Deelen de

kans op een podiumplaats.
In de halve finale verwierf Lyon Megens
zich ten koste van Erik van der Linden
(met 175-16 uit 3) een plaats in de eind-
strijd. En Peter de Bree was in zes om-
lopen niet opgewassen tegen Sven Na-
buurs. De finale werd in twee weder-
zijdse pogingen beslist. Met 108-175
mocht Lyon Megens de verse nationale
kampioen Sven Nabuurs feliciteren. 

Eindstand
Naam Gesp Moy HS
1. Sven Nabuurs 6 33.870 173
2. Lyon Megens 6 27.718 116
3. Erik van der Linden 9 24.830 149
4. Peter de Bree 6 30.593 169
5. Martijn Egbers 9 27.411 149
6. Alex Ulijn 9 19.966 118
7. Roland Deelen 9 34.157 133
8. Leo Koomen 6 30.740 117

De acht geplaatsten voor de kwartfinale. Foto: BV de Liefhebber

Jeugdinterland bij De Distel in Roosendaal

De handen in elkaar slaan leidt tot succes

Bianca Otjens, wederhelft van Jef Philip-
oom vond dat er maar eens wat moest
gebeuren om het jeugdbiljart te promo-
ten. Met haar ontwapenende enthousi-
asme wist ze al snel Francine van Ype-
ren van biljartvereniging De Distel voor
het idee te winnen en samen maakten
ze van deze eerste jeugdontmoeting
met Nederlandse en Belgische jongeren
een succesvol evenement. Bianca aan
het organiserende roer en Francine als
behartiger van het administratieve luik.
Een tandem kan pas goed rijden als je
met z'n tweeën trapt en dat deed deze
duofiets met volle overtuiging. Richard
van Merriënboer, eigenaar en uitbater
van De Distel, deed ook zijn duit in het
zakje en zorgde voor een perfecte om-
kadering. Hij zag er ook op toe dat nie-
mand van de deelnemers en organisa-
toren honger of dorst hoefde te lijden.
Uiteraard konden de organisatrices ook
rekenen op de volle steun van Jef Philip-
oom, de zowat meest vrolijke speler die
er aan de top van het biljart meedraait.
Jef zorgde ervoor dat de drie meest ge-
vorderde (en oudste) van de spelers par-
tijen konden spelen op het groot for-
maat biljart, met -naast zichzelf- tegen-
strevers Adrie Demming, Stefan Lenting,
Monique Wilkowski en het Nederland-
se icoon Jan Arnouts. De eerste vier

brachten ook hun kroost mee als deel-
nemende partij. De jongeren kwamen
elkaar aan de tafels tegen voor een pot-
je libre of bandstoten voor de hogere
moyennes. Om het pak van twintig deel-
nemers in evenwicht te krijgen werd
Nick Rossier even zijn Belgische natio-
naliteit afgenomen. Hij werd toege-
voegd bij de Nederlanders en bleek
achteraf gezien dan nog eens de sterk-
ste Oranjespeler te zijn ook. Er werd de
hele dag met ernst en in een sportieve
geest gespeeld en omdat bij dit soort
opzet deelnemen nog altijd belangrijker
is dan winnen kunnen we spreken van
een erg geslaagde dag. Bij de Belgen
schoot Nino Coekelbergs de hoofdvo-
gel af. De deelnemers die het evene-
ment tot een succes maakten:

Voor Nederland: Sam Demming, Sebas
Lenting, Ronald Wintersteijn, Orlando
Hagenaars, Quinten van de Veer, Tycho
Schoofs, Joeri Wilkowski, Martijn van
Silfhout, Tjeu en Dirk van den Berg en
zoals eerder vermeld; Nick Rossier.
Voor België: Luca Philipoom, Noah Ros-
sier, Lars en Niels Verhaegen, Marvin
Nuyens, Kyra Hautman, Stefaan Tacq,
Vincent Goosens en Nino Coekelbergs.

Bart Van Reeth

De jeugdspelers met rechts op de foto initiatiefnemers Francine van Yperen en 
Bianca Otjens. Foto: Dirk Acx/billiardsphoto.com

Eredivisie poolbiljart ronde 5 en 6

SPCWoensel.nl behaalt dubbele
winst in Weert
In de ronden vijf en zes van de eredi-
visie poolbiljart won SPCWoensel.nl
beide wedstrijden. Het team uit Eind-
hoven telt nu vier zeges en twee
nederlagen. Topfavoriet Hague 5 nam
verder afstand van de concurrentie
door Sport Pub Goes met 5-2 te ver-
slaan.

Cyclop HOB Weert - 
SPCWoensel.nl 3-4
Quinten Pongers versloeg zowel Roy
Gerards (7-9) en Aziz Moussati (60-
100). Broer Yannick wees Martin
Sawicki met 5-9 terug. Tim Jonkman

deed ook een duit in het zakje via een
6-8 triomf op Roy Gerards. 

Sonny’s Billiard Supplies - 
SPCWoensel.nl 2-5
Pascal Meulenhoff bleek de enige bij
Sonny’s die succes boekte. Voor de
Eindhovenaren vertrokken Richard Eijm-
berts (2x), Tim Jonkman (2x) en Quinten
en Yannick Pongers (1x) tevreden huis-
waarts. De twee ploegen staan nu op
een gedeelde derde plaats. Op zondag
20 januari ontvangt SPCWoensel.nl de
formaties van Sport Pub Goes en Sport-
centrum Utrecht.  

NK eerste klasse libre jeugd

Twan Vries eist titel op in Zevenbergen

In het weekend van 22 en 23 december
heeft JBV Amorti het nationale kampi-
oenschap eerste klasse libre jeugd ge-
organiseerd. Aan wedstrijdspanning
heeft het niet ontbroken. Na vier ronden
waren Twan Vriens, Naomi Struijk en
Marius Kroonen nog ongeslagen. Een
ronde later speelde Struijk gelijk en ging
Vriens onderuit tegen thuisspeler Sybren
Hofma. Met gevolg, dat Kroonen alleen
aan de leiding kwam. Dit was echter
maar van korte duur, want Kroonen ver-
loor zijn volgende twee partijen. Vriens
en Struijk maakten daar dankbaar ge-
bruik om het roer weer over te nemen.
Naomi Struijk leidde nu de rangschik-
king met een punt voorsprong op Twan
Vriens. Hofma nestelde zich door winst
op de vierde plaats. Gedurende speel-
ronde acht faalden de nummers één tot
en met vier niet, waardoor de kop van
het klassement ongewijzigd bleef. In de
afsluitende finalepartij tegen Vriens was
Struijk dus bij remise verzekerd van de
titel. Maar het verliep anders.

NK libre klein topklasse in Oegstgeest
Op 12 en 13 januari wordt in Biljart-
centrum Oegstgeest gespeeld om het
Nederlands kampioenschap topklasse
libre klein. De organisatie is daar in
handen van BCO. De partijlengte is
275/300 GH. Er wordt gespeeld in
twee poules van vier deelnemers. In ron-
de vier en vijf spelen de nummers één
en twee van elke poule in partijen van
300 caramboles om de titel. Op zater-
dag staat de aanvang voor 11.00 uur
gepland, terwijl op zondag om 12.00
uur het startsein wordt gegeven.

Deelnemers poule A
Naam Vereniging Moy
1. Folke Spakman De Harmonie 45.31
2. Wilbert Gantvoort De Rietlander 38.52
3. Theo Derksen Woezik 36.39
4. Nick Dudink Horna 33.95

Deelnemers poule B
Naam Vereniging Moy
1. Stefan Hoen Vriendenkring 41.76
2. Tommie van Dopperen BVM Apollo 40.87
3. Jurgen Toorneman DOS 35.95
4. Tom Temmink De Snelpost 35.10

Foto: Walter van Dongen  

Na een sterk begin van Struijk ging
Vriens in de tiende beurt met een serie
van zeventien voorbij. Vervolgens voeg-
de hij er nog een reeks van elf aan toe,
om in omloop negentien de partijwinst
en daarmee de nationale titel naar zich
toe te halen. Piet Verschure en Walter
van Dongen verzorgden de prijsuitrei-
king, waarna iedereen om 17.00 uur
huiswaarts kon gaan.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Twan Vriens De Musketiers 14 2.79 18
2. Naomi Struijk Reijersdam 13 2.01 10  
3. Sybren Hofma Amorti 12 1.63 17  
4. Marius Kroonen Reca 8 1.70 11
5. Mike Fens Amorti 7 1.67 15  
6. Sharon Radings SVW 6 1.87 12 
7. Arno Coenradi De Driehoek 6 1.47 13
8. Cees Kok SVW 6 1.29 8 
9. Roché van Grinsven BC Zeeland 0 1.12 11
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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

Langs deze weg wil ik alle biljarters die in de afgelopen ruim 11 jaar bij
ons te gast zijn geweest, alle bestuurders en andere vrijwilligers van de
KNBB en de RBB bedanken voor de prettige samenwerking.

Tegelijkertijd wil ik mijn opvolger heel veel succes toewensen.

En voor iedereen uiteraard een heel sportief en succesvol 2019 gewenst.

Café de Ram
Peter en Lian van Dongen
Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

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.

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

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

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

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.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

mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.debiljartmakers.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
http://www.biljartschool.nl


Biljartnieuws

België Redactie:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

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

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

Klanten laden gratis mobiele toestellen op  

Bal-enzo biedt unieke en veilige 
oplossing voor actueel probleem

Steeds meer zijn we aangewezen op
onze mobiele telefoontoestellen. De toe-
voeging van internet en de toeganke-

lijkheid van servicesites via app’s en an-
dere applicaties zoals de sociale me-
dia, faciliteren ons dagelijks leven. Al-
leen lijkt het erop dat onze toestellen
steeds vaker en sneller batterijen opvre-
ten. De gebruiksfrequentie neemt in ijl-
tempo toe en daarmee ook de slijtage.
Het ene is het logische gevolg van het
andere. We moeten dus steeds vaker
‘energie’ laden om onze mobiele tele-
foontoestellen intensief te blijven gebrui-
ken. Bij Bal-enzo in Wilrijk, waar de
klanten meerdere uren aan de biljartta-
fel spenderen, biedt men nu een unieke
service aan. Klanten kunnen  er gratis
hun toestel opladen in een beveiligde
omgeving. Concreet gaat dat als volgt
in zijn werk : het toestel wordt in een
soort kluis gelegd en ingeplugd. De
klant kiest een unieke code en sluit daar-
mee zijn compartiment af. Wanneer hij
of zij opnieuw naar huis vertrekt of
meent voldoende te hebben geladen
kan de kluis opnieuw worden ontgren-
deld. Een praktische en veilige dienst-
verlening waarmee de innovatieve di-
rectie van biljartzaak Bal-enzo zich al-
weer weet te onderscheiden.

Bart Van Reeth

De kluis beschikt over zes comparti-
menten     

Snooker 10 Reds

Heyselberghs eist hoofdrol op 
in Bal'enzo Wilrijk 

De formule met 20 deelnemers werkt
aanstekelijk en maakt dat het toernooi
binnen enkele uren steeds een vol veld
heeft.
Grotendeels bestaat het deelnemersveld
uit Bal'enzo competitie- en clubspelers,
die er stuk voor stuk graag een gezelli-
ge snooker namiddag van maken.
Na het spelen van de poule fase kwa-
men we uit bij de acht beste overblij-

vende spelers en dat maakte dat we vol-
gende kwart finale konden voorstellen :
Rachid Lamhasni - Julien Livens (1-2)
Serge Lievens - Jean Pierre Nelemans
(1-2)
Wesley Mertens - Bob Bakosie (2-0)
Mario D'haeseleer - Steven Heysel-
berghs (1-2)

Elke wedstrijd zorgde voor de nodige
spanning met als inzet een plaats in de
halve finale.
Julien Livens - Jean Pierre Nelemans
(2-0)
Wesley Mertens - Steven Heyselberghs
(1-2)

Na deze wedstrijden was het duidelijk
dat er een goed snookerspel op het la-
ken nodig was om in de finale van de
10 reds te geraken. 
Mooie pots en de klassieke safety battle
maakten uit wie doorstootte naar de fi-
nale.
In de finale mocht Steven Heyselberghs
het opnemen tegen de potmachine van
Bal'enzo, Jean-Pierre Nelemans.
Jean-Pierre verloor wat de concentratie
net nu Steven zijn beste spel van het he-
le seizoen op het laken kon leggen en
zich daarmee voor de tweede keer
kroonde tot winnaar van het driemaan-
delijkse snookertoernooi in Bal'enzo
Wilrijk met 3-1.
Tom D'haeseleer

Winnaar Steven Heyselberghs gaf de
tegenstrevers het nakijken

BK Artistiek Biljart

Kan Daelman zijn titel verlengen ?
Van 18 tot en met 20 januari 2019
vindt het Belgisch Kampioenschap Ar-
tistiek Biljart plaats in Boom. De Rupel-
gemeente is de thuisbasis van regerend
Belgisch kampioen Eric Daelman die
dus voor eigen publiek mag proberen
zijn titel te velengen. Bovendien is Dael-
man de initiatiefnemer bij het organise-
ren van het evenement. Het kampioen-
schap wordt gespeeld met twee poules,
waarbij in de eerste ronden naar twin-
tig opgelegde figuren wordt gestoten.
Op de finaledag volgen tien figuren vol-
gens klassement uit set S en in de eind-
ronde uit set T. In poule 1 lezen we de
namen van Eric Daelman, Steve Wilms
en Walter Bax. Poule 2 wordt bevolkt
door Erik Vervliet, Johan Grimon, Dan-
ny Van Schoor en Patrick Vloemans.
Wie dit spektakel niet wil missen of eens

van dichtbij kennis wil maken met het
artistieke biljart op het hoogste niveau
kan dus van 18 t.e.m. 20 januari door-
lopend terecht in zaal Het Feestpaleis –
Col. Silvertopstraat 13 – 2850 Boom.

Bart Van Reeth

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


Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

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

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

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

frederik.de.moor1@telenet.be

Biljartnieuws België

Jules Moretuslei 179 
Wilrijk

Ma-Di 18h tot 00
Woe tot zaterdag 13h tot 00h

Zondag Gesloten

4 Snookers - 6 Pool - 2 Carambole

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

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

Gezellig praat-, muziek- en biljartcafé

Frank & Natascha
Geluwestraat 1 – 2600 Berchem

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

- In Memoriam -

Onverwacht overlijden van Rudy Van Oevelen 
dompelt Starrenhof in rouw
Als een donderslag bij heldere hemel. Zo overviel het
nieuws van het overlijden van Rudy Van Oevelen ons.
In het Antwerpse biljartmilieu was Rudy sinds men-
senheugenis een bekend gezicht. Al jarenlang kapi-
tein van Starrenhof 1, het ADL2000-team van het ge-
lijknamige lokaal en in een recent verleden nog lid
van het hoofdbestuur van deze biljartbond. Met zijn
team won Rudy in mei 2018 nog het Kampioenschap
van Antwerpen, zeg maar de ‘beker’ van het
ADL2000-verbond. Rudy Van Oevelen is plotseling
en geheel onverwacht van ons heengegaan. Een
hartstilstand is hem fataal geworden. 
De redactie betuigt langs deze weg haar medeleven
aan de familie, vrienden, kennissen en ploegmakkers
van Rudy.

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Moedige Jean Pattheeuw wordt derde
Opvallende verschijning aan de biljart-
tafel. Jean Pattheeuw van BC De Noor-
derkempen, nog steeds herstellende van
een zware mokerslag op zijn gezond-
heid, kwalificeerde zich voor deze libre
ontmoeting in Berlaar. Moedig en met
de zich eigen trots en zijn optimistische
ingesteldheid tekende hij voor een waar
huzarenstuk tegen René De Laet van
KBC Carambol met een gemiddelde
van 3,06, het op één na hoogste van
de finale (55-36 winst in 18 innings).
De titel was voor Rudy De Jaegher van
organisator BC De Plakkers, die drie uit
drie wedstrijden won. Hij was ook de
enige die binnen het gemiddelde bleef.
Bart Van Den Bulck (BC Polygoon) werd
vice-kampioen en De Laet, die niet kon
winnen sloot de rij. 
Bart Van Reeth

Alle tegenslagen ten spijt zet 
Jean Pattheeuw moedig door

KBBB Lier/Mechelen – Districtfinale 4de Klasse Kader 35/2 KB

Kampioen Luc Peeters promoveert 
naar derde klasse

BC Op De Meir
mag zijn kampioen
dubbel in de bloe-
men zetten. Luc
Peeters won met 6
op 8 wedstrijdpun-
ten de finale en
promoveert boven-
dien ook nog eens
naar de derde klas-
se. Het meester-
werk was alleszins
de 90-26 zege te-
gen nummer twee
Robby Dens van
KOT Keerbergen
die de Emblemse
speler in 5 beurten
zag uitmaken (ge-
middelde 18,00).
Ludo Heylen (BC
De Plakkers) die als
derde afscheid
nam van de finale
stuntte dan weer te-
gen hekkensluiter
Kurt Punnewaert
(KOT Keerbergen)
met 90-15 in 5 her-

nemingen en dus ook goed voor een-
zelfde 18,00. KBC Coloma mocht Luc
Hendrickx naar de ontmoeting sturen.
Hij werd vierde en bleef onder de moy-
enne, net als Punnewaert, die wel als
enige de scalp van winnaar Peeters
pakte met 90-82 in 12 innings.
Bart Van Reeth

Bij Op De Meir hebben ze er met Luc
Peeters alweer een kampioen bij.
Foto: Dirk Acx/
billiardsphoto.com

KBBB - Nationale Finale Kader 38/2 220 punten

Yves Jacobs met de titel naar 
Excellentieklasse 
BC De Deken organiseerde op 15 en
16 december onder auspiciën van de
KBBB de Nationale Finale Kader 38/2
naar 220 punten in Taverne De Deken
langs de Bredabaan te Merksem.  Ei-
genlijk was het bedoeld als een ge-
mengde finale naar 220 en 300 punten
maar de excellentiespelers werden uit-
geschakeld in de voorrondes.  Er werd
gespeeld op klein biljart 2m10.
En hoe werd er gespeeld! Louis Keuten
van BC Fortuna zette de toon. Yves Ja-
cobs van Kon. BC De Goeie Queue
was het lijdend voorwerp. Keuten, met
geel, ging van start als een stoomtrein,
de voorhand als een blok beton op de
tafel, zwierige piqués en massés ma-
kend. 100: applaus. 200: meer ap-
plaus en Keuten molenwiekend rond de
tafel om de zenuwen wat te bedaren.
219: een rappel in de lengte. 220: bal
2 en bal 3 vast tegen de korte band, on-
geveer op de 1ste en 3de diamant, en
de speelbal ergens tussenin, anderhalve
diamant van de lange band. Een diepe
zucht. Keuten trekt in, iets te hard, en
geel zeilt een millimeter langs rood
voorbij.  65-220 in 2 beurten.
1ste dag 2de ronde. Stephan Decock
van Kon. De Gilde Hoger Op versus de
77-jarige Roger Lagage van de Kon.
Kortrijkse BC.  6de beurt: Lagage ver-
zamelt ter hoogte van het kruis en reist
de lijn af langs de lange band.  Kader
van de oude stempel.  Serie van 145
punten en de boeken toe. Hoe hij dat
geflikt had?  “Door in de schaduw van
de bal te spelen” en dat hij dat morgen
wel eens zou uitleggen. Ondertussen
won Didier Segers van Kon. BC De Gil-
devrienden zijn wedstrijden en Jacobs
herpakte zich. 
De tweede dag speelde de vermoeid-
heid wat op.  Tussen de soep en de pa-
tatten deed Lagage uit de doeken hoe
je in de schaduw van de bal speelt.  Al
snel stond er 10 man rond de tafel die
met een grote glimlach en de nodige
scepsis toekeken hoe hij het ene na het
ander spectaculaire punt uit zijn hoge
hoed toverde.  Homeopathie voor bil-
jarters.

De beslissende wedstrijd werd gespeeld
tussen Segers en Jacobs.  Segers had
voldoende aan een gelijkspel om de
kampioenstitel binnen te halen en be-
gon sterk aan de wedstrijd.  In een ner-
veuze wedstrijd wist Jacobs echter te re-
monteren en kwam als eindwinnaar uit
de bus.  Als kers op de taart behaalde
hij promotie naar Excellentieklasse met
een algemeen gemiddelde van 40,27
en een hoogste reeks van 109.
Segers eindigde op 2 met 23,96 en hr
van 118, Keuten op 3 met 26,71 en hr
van 219, Decock op 4 met 24,44 en hr
van 97, Lagage op 5 met 18,81 en hr
van 145.  Alle spelers overtroffen ruim-
schoots hun resultaten van de voorrond-
es en bezorgden de aanwezigen een
prachtig biljartweekend met  dank aan
de supporters, scheidsrechters, schrij-
vers, wedstrijdleiding, clubbestuur, de
zaakvoerder en het personeel. Edmond
Graveleuse zag dat het goed was.
Tekst en foto Filip Steurs

KBBB Sportbestuurder Louis Masson
mocht aan winnaar Jacobs de hoofd-
prijs uitreiken

http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be


BILJARTCLUB DE NOORDERKEMPEN
Missiehuislei 11 – B2920 Kalmthout (Heide) (België)

Biljarts:
3 biljarts formaat 2,30 m  2 biljarts formaat 2,85 m

Contactgegevens:
Website: www.bc de noorderkempen.be

Lid/Sponsor worden? Neem contact via ronny.mathysen@gmail.com
Volg ons ook op f via onze pagina Biljartclub De Noorderkempen

Clubdagen: dinsdagavond – woensdagnamiddag  vrijdagavond
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische BiljartBond (KBBB FRBB)

Online scorebordsysteem:
Volg ALLE wedstrijden online via de weblink

opdemeir tornooi webapp.appspot/com/online scores.htm?club=AA11

www.debiljartballen.be

Biljartnieuws België

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.

Overlijden

Slepende ziekte
velt 
Geert Librecht 
Gedreven biljarter en trouw KBBB-lid Geert
Librecht heeft de wedstrijd gespeeld die hij
niet kon winnen. Librecht overleed na een
ongelijke strijd tegen een vreselijke ziekte. 
Onze redactie betuigt langs deze weg haar
medeleven aan de familie, vrienden en ken-
nissen van de overledene.

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Verdienstelijke deelname van 
Goetkint en Vanden Bussche

Albert Vanden Bussche (BC De Noor-
derkempen) nam voor de eerste maal

deel aan de voorronden en verzekerde
zich meteen van een finaleplaats. Hij
kwam als derde over de meet met een
fraaie 3 op 6 en binnen het gemiddel-
de. Martine Goetkint (BC Avenue), pas
dit seizoen opnieuw gestart in de com-
petitie na een moedig gevecht tegen de
ziekteduivel, werd knap tweede met
evenveel wedstrijdpunten als Vanden
Bussche. Staf De Kinder van BC Heren-
tals kon zich beroepen op een gelijkspel
tegen Goetkint. Overigens het enige
punt dat de Kempenaar overhield aan
zijn deelname. De uitgesproken winst
was voor René Bastiaens van BC Viro-
ma, die duidelijk sterker was dan zijn
opponenten. Met 5 op 6 punten en de
hoogste individuele moyenne van 2,86
in de wedstrijd tegen De Kinder (40-31)
is hij de terechte kampioen. Opvallend
is wel dat de laatste van het pak met het
hoogste algemeen gemiddelde van
2,13 mag pronken. 

Bart Van Reeth

Martine Goetkint mocht haar wederop-
treden vieren met een tweede plaats
Foto: DirkAcx/www.billiardsphoto.com

BE Pooltour in Bal-enzo

Rachid Lamhasni en Diana Khodjeava
spelen hoofdrol in de derde editie 10Ball 
Mooie opkomst van
35 deelnemers die
ze in Bal-enzo in
Wilrijk konden in-
schrijven voor de 10-
Ball.
Deze discipline is
een aangepaste ver-
sie van de 9-Ball en
is wat minder ge-
kend maar precies
daarom ook erg ge-
liefd. De wedstrijden
en uitslagen bewij-
zen immers dat het
een zeer faire disci-
pline is en dat er wei-
nig geluk aan te pas
komt. Een mooie mix
van lokale spelers en
spelers van andere
clubs zorgden voor
boeiende wedstrij-
den.
Met races naar 5
konden telkens de beste spelers door-
stromen naar de volgende ronde. Een
volledige uitbetaling en een kleine bij-
drage van Keu-Atelier zorgden voor een
mooie prijzenpot. Met een 5-4 overwin-
ning op Nassos Drouvis plaatste Rachid
Lamhasni zich voor de finale. Diana

Khodjaeva won 5-2 tegen Krispijn van
der Wulst, maar moest in de finale te-
gen Lamhasni de duimen leggen na 5-4
verlies.

Tom D'haeseleer

Rachid Lamhasni streek de hoofdprijs op

Taverne – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

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

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

Knap initiatief van BC De Noorderkempen
brengt het Kader onder de aandacht

De kaderspelers van de Kalmthoutse
club en in het bijzonder Nico Van Ha-
negem nodigden voor dit officiële invi-
tatietoernooi  van het Kader 47/2 drie
opponenten uit. Danny Belaey (Argos
Sint-Amandsberg), Robby Sonck (AC
Gent) en Johan Devos (CRB Leopold
Brussel) mochten de degens kruisen met
thuisspelers Ronny Mathysen, Peter Van-
deloo en uiteraard Van Hanegem zelf.
De eindzege bleef in eigen huis met een
knappe prestatie van drie matchen in
het gemiddelde en tweemaal winst voor
Vandeloo. Johan Devos won alle drie
zijn partijen maar bleef tweemaal on-
der de moyenne en dat zette hem op de

tweede plaats. De
derde prijs was voor
Danny Belaey. Op
vier en vijf Ronny
Mathysen en Robby
Sonck en de zesde
plaats werd door Ni-
co Van Hanegem
zelf ingenomen. De-
vos maakte met 141
punten op 300 te
spelen totaal, de
hoogste reeks.

Bart Van Reeth

Hoogste concentratie bij Peter Vande-
loo die aanlegt op de speelbal.
Foto: DirkAcx/www.billiardsphoto.com

http://www.bc%ED%AF%80%ED%B0%81de%ED%AF%80%ED%B0%81noorderkempen.be
mailto:ronny.mathysen@gmail.com
http://www.debiljartballen.be
mailto:opdemeir@skynet.be
http://www.billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
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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

Kaderteam De Hazelaar 2

Theo Korsten hangt de keu aan de wilgen
Theo Korsten van kaderteam De Haze-
laar 2 uit Rosmalen twijfelde aan het
eind van vorig seizoen al of hij zou
stoppen. Maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan en hij besloot er nog
een jaartje aan vast te plakken. Maar
dit seizoen heeft hij het niet gemakke-
lijk. De geest is nog sterk, maar het li-
chaam werkt niet goed meer mee. On-
langs heeft hij voorwedstrijden 38-2 3e
klasse gespeeld. Ook dat ging hele-
maal niet naar wens en daarom heeft
hij besloten om te stoppen. Op maan-
dag 26 november dus zijn laatste wed-
strijd met De Hazelaar 2 tegen VOP/De
Witte Hoeve. Tot het laatste moment is
Theo Korsten belangrijk geweest voor
het team. Hij wist zijn partij niet te win-
nen, maar verzamelde wel genoeg ca-
ramboles om het matchpunt veilig te stel-
len. De teamgenoten zullen de 81-jari-
ge nestor missen, maar zijn opvolgster
Christel Willemse stond al te trappelen
om zijn plek in te vullen. Ook André

Korsten, die oom mag zeggen tegen
Theo Korsten, blijft actief voor het ka-
derteam.

Theo Korsten. Foto: Eric Dericks 

Kadercompetitie poule 1

Van den Broek Biljarts/Almere ’83 
behoudt koppositie
Speelronde 9
Horna De Vries Juwelier – Van den
Broek Biljarts/Almere ’83: 1-8. Ray-
mond van Garderen realiseerde met
32.00 het beste gemiddelde. Kaderte-
am BCS – BCO De Beste Keus: 7-2. Al-
leen Danny Kind kon voor de bezoekers
partijwinst behalen.

Speelronde 10
Van den Broek Biljarts/Almere ’83 –
Holland Parcel Express/De Musketiers:
4-5. Thuiswinst was er voor Fred Dries-
sen en Martin Vreekamp. BCO De Beste

Keus – Horna De Vries Juwelier: 7-2.
Wilfred Wijnnobel speelde in zes om-
lopen met 23.33 de kortste partij. 

Speelronde 11
Holland Parcel Express/De Musketiers –
BCO De Beste Keus: 2-7. De punten bij
de gasten werden behaald door Paul
Witteman, Ban Duivenvoorde en Wilf-
red Wijnnobel. Rapiditas – Van den
Broek Biljarts/Almere ’83: 0-9. Met vijf
punten voorsprong op de nummer twee
Warme Bakker Ad Ketels/BV Velsen.
Blijft Van den Broek Biljarts/Almere ’83
koploper.

Eerste divisie topteams

Van den Broek Biljarts/Almere ’83 
handhaaft eerste plaats
Speelronde 9 en 10
Verploegen Party- en Congrescentrum be-
haalde met 4-2 en 2-4 wisselende resul-
taten in thuiswedstrijd tegen De Hazelaar
uit Rosmalen. Theo Derksen dubbelde bij
het libre. Voor de bezoekers had Eric
Dericks twee keer succes bij het bandsto-
ten. Terborgse Wijncentrale/de Vee-
markt boekte in het eerste treffen met 123
Biljarts/BCO een 6-0 overwinning. Mat-

thijs Bakker verzamelde zijn 175 kader-
punten in drie beurten. In de tweede con-
frontatie ging de winst met 2-4 naar de
bezoekers. Steinhoff Construtions won
eerst met 4-2 tegen Van den Broek Bil-
jarts/Almere ’83, om vervolgens met 2-4
te verliezen. Frank Vermeulen won beide
kaderpartijen in vijf en twee pogingen.
Van den Broek Biljarts/Almere ’83 be-
gint in 2019 als klassementsleider.

Eredivisie topteam ronde 9 en 10

Twee titelkandidaten treffen elkaar 
op 29 december 2018

Op zaterdag 22 december werd het
verschil na 10 speelronden tussen de 2
koplopers 2 punten. Zalencentrum De
Posthoorn/Snellen Horeca verloor voor
het eerst 2 punten en De Picardie heeft
de maximale 20 punten verzameld. Bei-
de teams treffen elkaar op zaterdag 29
december bij gemeenschapshuis Ieders-
huus te Afferden. Een ongetwijfeld bela-
den dubbele ontmoeting. 

Horna – Dibo/The City 
2-4 en 2-4
Jordy Jong, in het 47/2, bleek de enige
bij de thuisploeg die tot winst kwam en
dat zelfs twee keer. Voor de gasten uit
Deventer waren Ferry Jong, moyennes
71/2 van 30.00 en 50.00, en Roij van
Raaij, bandstootgemiddeldes 14.28 en
4.54, beide partijen succesvol. Belang-
rijke zeges in de strijd onderin. 

Topteam 's Lands Welvaren/ 
Reedijk – De Picardie 0-6 en
0-6

In Kwadendamme
kwam Peter de Bree
met 182-200 en
197-200 dicht in de
buurt van Micha van
Bochem. Danny
Walhout was een
maatje te klein voor
Dennis Timmers. Jo-
han Devos onder-
vond de kwaliteiten
met bandstoten van
Sam van Etten: moy-

ennes 7.69 en 25.00, met een serie
van 95. 

Wennekes.nl – 
Egbersbeek.nl 5-1 en 5-1
Jim van der Zalm en Ad Koorevaar
kwamen tot de volle vier punten. Ian
van Krieken en Martijn Egbers bleven
beide ontmoetingen in evenwicht. 

Zalencentrum De Posthoorn/ 
Snellen Horeca – De Hazelaar
Etikon 4-2 en 2-4
In speelronde 9 was er met winst voor
Guido Kauffeld, tegen Gert-Jan Veldhui-
zen, en Michel van Silfhout, tegen
Maarten Janssen, nog niets aan de
hand voor de toenmalige medekoplo-
per. Het verlies van André Peereboom
tegen Jordy Kanters bleef dan ook zon-
der gevolgen. In de tweede sessie re-
vancheerden Kanters en Janssen zich.
Veldhuizen weigerde te spelen omdat
hij het materiaal van onvoldoende kwa-
liteit vond.

Roij van Raaij. Foto: Henry Thijssen  

Derde ronde bekercompetitie driebanden 

De weg naar de finale in Berlicum

In poule A bekert Burgmans Biljarts ver-
der ten koste van VB2/Gorissen Furnitu-
re. Therese Klompenhouwer speelde te-
gen Roger Vaassen een set met 2.142
gemiddelde uit. Jacobs Mannenmode
ging op bezoek bij de Windhoek en
won daar met 2-6. SIS/De Hazelaar
moet na het bezoek van ’t Hartje/
Balans gezien het 2-6 verlies afhaken.
De Stene Brug ontving DKM Tools en
mag na remise en de 6-6 stand in sets
op basis van percentage caramboles
naar de volgende ronde.
SIS schoonmaak dwong in poule B een
plaats voor de vierde ronde af door op
bezoek bij Arbo Industries met 0-8 te
winnen. Bert Hoefnagels (3.750) kon
daar in vier beurten een setje van Jean
van Erp winnen. Glenn Hofman liet
twee keer 2.500 noteren. Nas/Outlet
DHZ Valkenswaard moest in eigen huis
toezien hoe L&B Ledermode met 2-6 de
winst greep. ABC ’t Töpke/Theunesen/
Smits Bestratingen mag het, na de 0-8
nederlaag tegen De Bierhandel, vol-
gend jaar weer proberen.
Brouwer Project Design ontkwam in pou-
le C thuis tegen HCR Prinsen niet aan
een 0-8 eindstand, waardoor de gasten
uit Haarlo door gaan naar de volgende
ronde. André van Straaten wist wel een
setje te ontfutselen bij Jelle Pijl. BC Tege-
len werd ook met 0-8 uitgeschakeld
door Bousema Lochem. Cock Ooms
won een set van Markus Galla. ’s-GBC
nam met het 2-6 verlies tegen A1 Biljarts
afscheid van deze bekercompetitie.

In poule D eindigde de botsing tussen
Beekman HPL en Aardexpress in 4-4.
De setstand gaf met 7-5 in het voordeel
van Beekman HPL de doorslag. De reis
die ’t Hartje van Wanrooy naar La Pla-
za Hoensbroek in Zuid-Limburg maakte
leverde hen via de 2-6 overwinning een
plaats naar de volgende ronde op. 
Van den Berg Biljarts behaalde in poule
E remise tegen Carambole, maar werd
door de setstand 4-8 toch uitgescha-
keld. Capelle zag in eigen huis Team
Eekhoorn met 6-2 winnen. Frans van
Kuyk maakte daar een set in drie beur-
ten uit.
In poule F kon VB4/Café Groeselt niet
genoeg weerstand bieden aan Dallin-
ga.com en verloor met 2-6. Hetzelfde
lot onderging De Hazelaar 2, tegen
BCO/Paeoniapassion.com werden ook
zij met 2-6 uitgeschakeld. Teleng Schil-
derwerken BV verloor met 2-6 van STZ
Zundert.
Op bezoek bij Snelpost werd Café Bil-
jart Siemens in poule G met 6-2 het ver-
der bekeren ontnomen.
Jan Brock Amusement behaalde in pou-
le H met 8-0 en 11-1 in sets een riante
overwinning op Boeve Afbouw. The-
kes/Park Tivoli bleek niet opgewassen
tegen Man op Maat/’t Caves, het werd
2-10 in sets. Jef Philipoom zette moyen-
nes van 2.500 en 2.142 in de boeken.
Zandee Kloetinge verloor thuis met 2-6
van Ekrischocola.nl en zag deze naar
de vierde ronde gaan.

De ontmoeting tussen Thekes/Park Tivoli en Man op Maat/’t Caves.
Foto: Frans Janssen

http://www.dekuul.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
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Kader beker ronde 2

HWA Verhaar BiljartKeuService 
schakelt De Hazelaar 3 uit 
Dit seizoen worden er 3 kaderpartijen
en 1 duel spelsoort bandstoten ge-
speeld. HWA Verhaar BiljartKeuService
– De Hazelaar 3 7-2 en 7-2. In het eer-
ste duel verzamelde Richard van Luijk
de 110 caramboles na 9 beurten. Ha-
rold Megens redde de eer dankzij 190
uit 7. Bij de return bleek Peter van Bel-
jouw de enige winnaar bij De Hazelaar
3 terwijl Van Luijk nu 110 uit 8 behaal-
de. Kaderteam De Jol/Biomos/Hanze
Zonwering – De Ram 8-1 en 7-2. Hans
Snellen kwam bij het verliezende viertal
tot remise terwijl Wilbert van Dijke als
enige tot winst kwam. Bij het succesvol-
le team uit Lelystad verzamelde Edwin
Zweers de 250 treffers na 4 pogingen
en daar was een serie van 150 bij. Van
den Broek Biljarts/Almere '83 – De Ko-
renmolen 4-5 en 2-7. In het eerste tref-
fen tikte Martin Vreekamp de 190 pun-
ten na 5 omlopen bij elkaar. Voor de

bezoekers kwam Daniël Dorland tot
130 uit 8. Bij de tweede ontmoeting lie-
ten Erik Tabor 160 uit 8 en Dorland
130 na 9 er geen gras over groeien.
MF-Vos/Brock – BC Concordia 9-0. Ge-
rard ten Lohuis bleef als enige onder de
10 beurten dankzij 180 uit 7. Pelikaan
– BCO De Beste Keus 5-4 en 7-2. In de
eerste wedstrijd redde Danny Kind de
eer middels 150 caramboles en 7 po-
gingen. Michel van Silfhout zette 175
uit 9 op het scorebord. Het was weder-
om Kind die als enige namens de ploeg
uit Oegstgeest tot en zege kwam na
150 uit 16. Bij De Pelikaan bleken Ivo
Gerritsen 190 uit 4, Michel van Silfhout
175 uit 7 en Frans Koster 140 uit 9 in
vorm. De Hazelaar 2 – 't Centrum 7-2
en 2-7. Geen korte duels maar wel veel
spanning. Met 88.19% voor 't Centrum
werd De Hazelaar 2 via 84.73% uitge-
schakeld.

Kader koppel districten Gr/Dr/Fr/Zw

De Harmonie laat Biljartschool.nl 
met lege handen
Biljartschool.nl 2 – Krul Woudsend 3-2.
Martin Boomkens verzamelde de 160
caramboles na 9 beurten. Biljart-
school.nl – De Friesche Club/Popma Bil-
jartservice 0-5. In Assen kwam bezoe-
ker Tonny Swart tot een totaal van 170
na 7 pogingen. De Harmonie – Biljart-
school.nl 5-0. In Groningen bleek Folke
Spakman goed voor 160 uit 8 en
Alexander van Zanten won ook maar
hij met 170 uit 16. Hoogste serie Spak-
man: 77. De Harmonie – BC Gorredijk
4-1. Folke Spakman klaarde het karwei
nu in 7 pogingen. Teamgenoot Van
Zanten hoefde maar één keer meer van
de stoel voor zijn overwinning. Na 9
speelronden heeft De Harmonie 33 pun-
ten en is daarmee de nummer 2 van het
klassement. Lijstaanvoerder De Bleek uit
Franeker heeft slechts één punt meer. Folke Spakman. Foto: Jan Rosmulder 

Kader poule 4

Goede periode Dennis Polman 
bij lijstaanvoerder De Hazelaar  

Speelronde 9
VOP/de Witte Hoeve – De Hazelaar 2
4-5. Theo Korsten won in zijn afscheids-
wedstrijd voor De Hazelaar 2 niet maar
zorgde wel voor het extra matchpunt.
Zie meer over Theo Korsten elders in de-
ze biljartkrant. Van Esch Biljarts/De
Peel – BV Halfweg 6-3. Jan van Ooster-
hout pakte uit met moyenne 21.66 en
serie van 71. De Hazelaar – Cambri-

nus/v.d. Ven/VTS 7-2. Dirk van Buuren
scoorde 140 uit 5 en zijn teammaat
Dennis Polman 160 uit 9. 

Speelronde 10
BV Halfweg – De Hazelaar 2-7. Voor
de bezoekers zorgden Jordy Kanters
41.66 en Dennis Polman 32.00 voor
korte partijen. Kanters produceerde een
reeks van 102. Cambrinus/v.d. Ven/
VTS – De Hazelaar 3 3-6. Remise tussen
Jaco van der Ven en Walco van de Ven:
140-120 (8). Hendrie Kleinlugtenbeld
zette 150 uit 9 in de boeken. De Haze-
laar 2 – Het Wapen van Liempde/Regi-
oBank 2-7. Bezoeker Harm van de Laar
bleek via 140 treffers na 8 pogingen de
snelste. 

Speelronde 11
De Hazelaar – VOP/de Witte Hoeve 7-
2. De koploper beschikte met Dennis
Polman 160 uit 5 en Dirk van Buuren
140 uit 6 over twee prima spelers. Het
eerste team van De Hazelaar heeft 66
punten verzameld en blijft daarmee
Jong Geleerd 2 punten voor. De Haze-
laar 3 is derde met 58 punten. De Ha-
zelaar 3 – BV Halfweg 5-4. Walco van
de Ven bleef met 120 caramboles na 9
omlopen als enige onder de 10 beur-
ten. 

Dennis Polman. Foto: Jan Rosmulder

Kadercompetitie poule 2

’s Lands Welvaren fier aan de leiding
Speelronde 9
De Posthoorn/RBS – SVW/Ponderosa:
4-5. Bij de bezoekers wonnen Jean-Paul
Rens en Frans Vrolijk. Met een duidelijk
hoger percentage claimden ze ook het
extra punt. De Posthoorn/RBS 2 – De
Ram: 2-7. Adrie Pols tekende voor een
gemiddelde van 21.11. ’s Lands Wel-
varen – HWA/Alblasserdam: 7-2. In
vier beurten speelde Danny Walhout
naar 60.00. Ook Erik van de Leur toon-
de zich in 6 pogingen met 28.33 (serie
101). HWA/Hotel van Krimpen – Hon-
ky Tonk 2/Vonk Glas: 9-0. Ricardo
Goud (54.00) won via een serie van
142 in vijf omlopen. 

Speelronde 10
SVW/Ponderosa – De Hoog/Van der
Wilt: 4-5. Johan Cloots en Jean-Paul
Rens zorgden voor thuiswinst. Honky
Tonk – ’s Lands Welvaren: 2-7. Peter de
Bree tekende met 180 caramboles in
zes beurten voor de kortste partij. De
Ram – De Posthoorn/RBS: 4-5. Adrie
Pols won voor de gastheren, terwijl

Wilbert van Dijke remise kon afdwin-
gen. Dankzij het hoogste percentage
caramboles bleef ook het extra punt in
Roosendaal. ’s GBC – HWA/Hotel van
Krimpen: 2-7. Jos Vlot produceerde een
reeks van 112. HWA/Alblasserdam –
De Posthoorn/RBS 2: 8-1. Alleen Reijer
van Kooten verspeelde een puntje voor
de thuisclub.

Speelronde 11
De Posthoorn/RBS – HWA/Alblasser-
dam: 3-6. Voor de gasten behaalden
Gerard Johler en Reijer van Kooten
winst, John van der Zalm speelde gelijk.
De Hoog/Van der Wilt – De Ram: 2-7:
Voor de gastheren maakte Jurgen Mon-
ster met 36.66 in drie beurten uit.
Ondanks de uitgestelde wedstrijden van
’s Lands Welvaren tegen Carambole  Ra-
demaker en HWA/Hotel van Krimpen
contra SVW/Ponderosa, gaat ’s Lands
Welvaren met een wedstrijd minder ge-
speeld aan de leiding. Met eveneens
een krachtmeting minder volgt op drie
punten HWA/Hotel van Krimpen.

Kadercompetitie poule 3

Goede resutaten BiljartKeuService
HWA/Verhaar BiljartKeuService be-
haalde in ronde acht met 9-0 een klin-
kende overwinning op Padoc Kaderte-
am. Op bezoek bij Moira gaf het extra
punt de doorslag en werd met 5-4 nipt
verloren. In speelronde tien kon het
bezoek aan Carambole R&H Kassa met
4-5 winnend worden afgesloten Piet
van Veen en Ron de Lange wonnen
daar hun partij. Het extra punt voor het

hoogste percentage caramboles kon
ook worden geclaimd. Voor de laatste
competitiewedstrijd van het jaar kwam
OGB op bezoek. Met overwinningen
van Dick Exalto en Ron de Lange en het
bonuspunt eindigde de botsing in een
5-4 overwinning. Als goede middenmo-
ter kan  BiljartKeuService aan het nieu-
we jaar beginnen.

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
Jan Brunnekreef Memorial artistiek, Almelo 27-28 december
Kersttoernooi driebanden, Zundert 27-30 december
NK 71/2 ereklasse bij Prinsen, Haarlo 5-6 januari
Multidisciplines, Blankenberge 6-13 januari
Kling Masters driebanden in Den Durpsherd, Berlicum 10-13 januari
NK bandstoten ereklasse bij De Harmonie, Groningen 9-10 februari
Wereldbeker driebanden, Turkije 11-17 februari
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

Kader bekerronde 2

De Hoog/Van der Wilt schakelt 
De Hazelaar uit
Op zondag 23 december won Kader-
team BV De Hoog/Van der Wilt met
7-2 en 5-4 van De Hazelaar. In de eer-
ste ontmoeting bleek Bas van der Wilt
met 110 caramboles na zes beurten de-
gene die het eerst aan de finish was.
Teamgenoten Jurgen Monster 110 uit 7
en René Tull 150 uit 9 lieten er ook geen
gras over groeien. Albert Kwaks redde

de eer. Aansluitend won Kwaks weder-
om en hij kreeg nu gezelschap van
Piet de Jongh. René Tull en Michael
Wedema bleven namens de ploeg uit
Gouda aan de goede kant van de sco-
re. De overige resultaten ronde 2 natio-
nale bekercompetitie vindt u elders in
deze biljartkrant.   

Bij de Hazelaar in Rosmalen

2e Simonis Biljartlakens GP Artistiek 
ereklasse
Bij Sportfoyer de Hazelaar in Rosmalen
wordt van 4 tot en met 6 januari de
tweede Simonis Biljartlakens GP Ar-
tistiek ereklasse gespeeld. Na een cy-
clus van drie GP worden de acht deel-
nemers aan de Masters Artistiek be-
kend. Deze wordt van 15 tot en met 17
maart gehouden bij De Veemarkt in
Doetinchem. De spelers zijn geplaatst in
poule Marseillaise op basis van het re-
sultaat in de eerste GP. Op alle drie de
dagen beginnen de wedstrijden aan de
TM Kortenhorstlaan 6 om 11.00 uur.

Deelnemers

Poule A
René Dericks Venray
Wilfrie Vermeer Deurne
Sander Jonen Badhoevedorp
Robert van Veenendaal Doetinchem
Patrick de Haan Almere
René Kuijstermans Roosendaal
Poule B
Erik Vijverberg Almelo
Mark Janssen Sittard
Benny Smits Geldrop
Jop de Jong Arnhem
Walter Crols Turnhout (B)
Eric van Hoorn Gouda



De Biljart Ballen, 23e jaargang, januari 2019 pagina 29

Nederlands kampioenschap 9-Ball 

Goud voor Nick van den Berg

Nick van den Berg was gedurende het
gehele NK ongenaakbaar. In hoofdron-
de A was hij beter dan Richard Klein (6-
1), Ivar Saris (6-2), Jan Smeels (6-2) en
Zadrach Singadji (6-1). In de Finaleron-
de won hij achtereenvolgend van Mi-

chael Verbeek (8-1),
Ivo Aarts (8-1), Cy-
riel Ledoux (8-6), Za-
drach Singadji (8-5),
Ivar Saris (8-5) en
nog een keer Ivo
Aarts (8-7).

De finale was span-
nend en van zeer
hoog niveau. Ivo
Aarts begon goed
aan de partij en liep
uit naar een 4-1
voorsprong. Daarna
kwam Nick van den
Berg langzaam terug
tot 6-6. Ivo kwam als
eerste op de hill (6-
7), maar Nick bleef
koel en pakte de
laatste twee racks
knap. Hij mag hier-
mee nog een Neder-
landse titel toevoe-
gen aan zijn al zeer
indrukwekkende prij-
zenkast met vele
Nederlandse en Eu-
ropese titels.
Een buitengewoon
knappe prestatie van
Nick van den Berg.
Vooral gelet op het
feit dat hij het hele
weekend met geleen-
de poolkeus heeft ge-
speeld. Zijn tas met
eigen poolkeus is na-
melijk twee weken
geleden zoek ge-
raakt. Waarschijnlijk
is deze tas door ie-

mand bewust of onbewust meegeno-
men. En extra bijzonder is deze titel,
omdat het Nick's terugkeer aan de
Nederlandse top betekent, nadat hij in
2017 stopte als professioneel poolspe-
ler.

In Alkmaar is Nick van den Berg Nederlands kampi-
oen in het 9-Ball geworden. De 38-jarige Zaandam-
mer won het koningsnummer in een event met het
hoogste deelnemersaantal in jaren. Van den Berg volgt
hiermee Tim De Ruyter op, die vorig jaar het goud won
bij deze discipline.

Nick van den Berg. Foto: Stefan Osnabrug

Simonis Biljartlakens artistiek 1e klasse in Mariënberg

Walter Crols winnaar Nederlands
kampioenschap bij horecabedrijf Mans 

Cock Ooms 117 en
Walter Crols 113
punten. René Kuij-
stermans stond toen
met 100 punten vier-
de maar steeg met
141 punten naar de
eerste plaats na 60
figuren. Ooms 140,
Crols 138 en Van
Kampen 129 punten
volgden hem voor
de laatste set op de
voet. In deze zeven-
de set wisselden de
titelkandidaten regel-
matig van plaats
waardoor de beslis-
sing echt bij het laat-
ste figuur viel. Toen
alle kruitdampen op-
getrokken waren,
bleek Crols met 179
punten de kampioen

en hij promoveerde naar de ereklasse.
Ooms en Van Kampen maakten het po-
dium compleet. 
Naam Pnt Pog % Fig Serie
1. Walter Crols 179 175 34.10 28 20
2. Cock Ooms 175 186 33.33 25 30
3. Eric van Kampen 163 180 31.05 25 20
4. René Kuijstermans 159 186 30.29 23 28
5. Fred Groen 142 181 27.05 22 20
6. Remy Sleijpen 117 189 22.29 18 20
7. Jan Jansen 105 192 20.00 17 20
8. André Renkens 72 198 13.71 11 20

De Belg Walter Crols werd in horecabedrijf Mans in
Mariënberg bekroond tot Nederlands kampioen ar-
tistiek eerste klasse. Het was echt een leuk en gezellig
weekend en vooral spannend in de slotset. Runner-up
Cock Ooms riep zich uit tot Nederlands kampioen van
de linkshandigen.

Vlnr: Cock Ooms, Walter Crols en Eric van Kampen. 
Foto: Patrick de Haan

De start op zaterdag bleek wat stroef
maar gaandeweg het NK waren er
mooie sets te zien. Fred Groen was na
de openingsset de eerste koploper. Na
20 en 30 figuren had Eric van Kampen
de leiding in handen, voor Walter Crols
en René Kuijstermans. Van Kampen
sloot de zaterdag ook af als lijstaan-
voerder met 94 punten na 40 figuren.
Crols en Cock Ooms volgden hem op
de voet met een totaal van 88 punten.
Na 50 figuren Eric van Kampen 119,

NK in Pandasia (Ouwehands Dierenpark) op meerdere
fronten een succes

Tim Jonkman eerste Nederlands 
kampioen Chinese 8-ball
Tekst: KNBB 

Locatie. Tafels. Sfeer. Media. Er was
geen wanklank in het prachtige Panda-
sia bij het eerste NK Chinese 8-ball ooit
in Nederland. Wie erbij was, kon ge-
nieten van de prachtige ruimte, van tac-
tisch biljart, van reuzenpanda's en van
het China Light Festival. Wie er niet bij
was, kon het volgen via de livestreams
van Orange Forks (inderdaad, beide ta-
fels gestreamd!) of via Cuescore.
Het enthousiasme van de spelers was
groot, evenals de media-aandacht. De
inzet en betrokkenheid van het team
van vrijwilligers werd zeer gewaar-
deerd. Twee prachtige JOY Chinese
8-ball tafels, opgebouwd door Buffalo,
stonden klaar in een voor spelers heer-
lijke ruimte met fraaie aankleding. En
met een geweldige extra prijs bovenop
het prijzengeld voor de 14 finalisten: de
winnaar mocht compleet verzorgd (incl.
vlucht & verblijf) naar de Masters in
China, met een prijzenpot van liefst
$250.000.
Omdat bij Chinese 8-ball (tegenwoor-
dig: Chinese Pool) de pockets relatief
klein zijn, is er een bonus voor zuiver
spelen: ballen gaan simpelweg veel va-
ker net mis dan bij pool. Veel werd dan
ook verwacht van spelers met een snoo-
ker achtergrond zoals Jur Kous en zeker
ook Jesse Thehu, en eveneens van
Jan van Lierop die ondanks zijn jonge
leeftijd al redelijk wat ervaring heeft in

Chinese 8-ball. Maar allen strandden in
de kwartfinales.

Halve finales en eindstrijd
Wat waren het spannende wedstrijden!
In de halve finale versloeg Tim Jonkman
nipt de sterke Tamara Peeters-Radema-
kers. Quinten Pongers won tegen de
tactische Tom Penrose al zijn tweede
shoot-out van het toernooi. Gezien hoe
close alle matches waren, en hoeveel
comebacks we hadden gezien, werd
dan ook een zeer spannende finale ver-
wacht.
Uiteindelijk was hiervan geen sprake:
Tim Jonkman won de finale overtuigend
met 8-3 van Quinten Pongers. Het ge-
heim van Tim? "Geen echt geheim -
maar solide, rustig en vooral ook tac-
tisch spelen. Ik heb twee dagen geleden
een nieuwe keu gekregen en twijfelde
eigenlijk ermee te spelen. Uiteindelijk
toch gedaan, en het ging goed."
"Slim spelen was echt de key. Bij Chine-
se 8-ball, als je geen run out hebt, als je
de tafel probeert leeg te schieten maar
het lukt niet, dan heeft de tegenstander
het voordeel. De finale ging redelijk
soepel en heb ik de tafel een paar keer
mooi kunnen leeg spelen."
"Maar hoe lekker het ook ging, ik ben
wel realistisch: op de Masters speelt de
gehele wereldtop, en ik mag dan al blij
zijn als ik dan een potje kan winnen.
Het zal vooral een heel leerzame erva-
ring worden. Maar ik kijk er wel erg
naar uit, en ik ben trots als eerste
Nederlands kampioen te mogen deel-
nemen."

Tim Jonkman. Foto: Stefan Osnabrug

Quinten Pongers. Foto: Stefan Osnabrug

Poolbiljart tussen USA en Europa

Europa heerst in Atlantic Challenge Cup in Las Vegas

Het jeugdteam poolbiljart van Europa
kende geen pardon met team USA in de
Atlantic Challenge Cup. In Las Vegas
werd het liefst 0-11 voor de gasten. Voor
Europa verschenen aan de start: Wero-
nika Karwik (POL), Valeria Trushevskaya
(RUS), Patrick Hofmann (GER), Fedor
Gorst (RUS), Jan van Lierop (NED) en
Wiktor Zielinski (POL). De teamcaptain

was de European Youth Sports.
Director Tomas Brikmanis (LIT). Team
USA bestond uit: Michelle Jang, April
Larson, Justin.
Martin, Joey Tate, Shane Wolford en
Kaiden Hunkins. Als teamcaptain fun-
geerde Alison Fisher. De MVP trofee
ging naar April Larson en Valeria Trus-
hevskaya.

Team Europa met vlnr:  Fedor Gorst, Patrick Hofmann, Weronika Karwik, Tomas Brik-
manis, Jan van Lierop, Valeria Trushevskaya en Wiktor Zieli ski. Foto: Roy Pastor
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Simonis Biljartlakens 1e GP artistiek ereklasse

René Dericks verslaat Erik Vijverberg 
in finale Iedershuus te Afferden

In poule A ging Erik Vijverberg als beste
door. Wilfrie Vermeer en Sander Jonen
streden om de tweede plek en Vermeer
had na een spannend onderling duel
voldoende aan de remise. Poule B
kreeg René Dericks als nummer 1. Mark
Janssen en Benny Smits eindigden bei-
den op 8 punten en 6-4 setstand maar
het percentage van Janssen bleek beter.
In de halve finale won Vijverberg na
een 1-1 tussenstand met 3-2 van Jans-
sen. Vermeer nam tegen Dericks een
verrassende 2-0 voorsprong maar toch
was het René Dericks die met 2-3 zege-
vierde. In de strijd om brons pakte Mark
Janssen tegen Wilfrie Vermeer fors uit.
Janssen behaalde 2-0 setwinst en een

opmerkelijk hoog percentage van
72.35. René Dericks won in de finale
met 3-0 tegen Erik Vijverberg. 

Naam MP Setsaldo Pnt %
1. René Dericks 19 12 768 63.78
2. Erik Vijverberg 14 4 701 58.27
3. Mark Janssen 11 3 616 58.66
4. Wilfrie Vermeer 9 1 522 45.70
5. Sander Jonen 11 3 469 54.91
6. Benny Smits 8 1 408 47.00
7. Jop de Jong 10 4 463 58.23
8. Robert van Veenendaal 5 -4 393 49.43
9. Patrick de Haan 7 0 335 50.60

10. Jean-Marie Limbourg 2 -8 248 39.74
11. Walter Crols 4 -6 281 35.52
12. Eric van Hoorn 1 -10 288 35.82

Vlnr: Sander Jonen, Patrick de Haan, Eric van Hoorn, René Dericks, Benny Smits,
Walter Crols, Erik Vijverberg, Wilfrie Vermeer, Mark Janssen, Jop de Jong, 
Jean-Marie Limbourg en Robert van Veenendaal. Foto: Jan Rosmulder. 

René Dericks heeft de eerste Simonis Biljartlakens GP artistiek ereklasse op
zijn naam gebracht. In de finale in gemeenschapshuis Iedershuus te Affer-
den won hij afgetekend van de moegestreden Erik Vijverberg. Mark Jans-
sen en Wilfrie Vermeer speelden ook een voortreffelijk toernooi, georga-
niseerd door vereniging ABC 't Töpke. 

Kampioenschap van België
Artistiek biljart ereklasse

Een organisatie van B.C. EBA en sportdienst Boom

18 - 19 - 20 Januari 2019

Openingsplechtigheid Vrijdag 18 januari 2019

12.30 u

Aanvang van de wedstrijden :

Vrijdag 18 Januari 13.00 u - 23.00 u

Zaterdag 19 Januari 13.00 u - 23.00 u

Zondag 20 Januari 13.00 u - 17.00 u

Sluitingsplechtigheid & prijsuitreiking

17.30 u

CC De Steiger Feestpaleis Colonel Silvertopstraat 13 Boom

Gratis inkom

Derde divisie Zuid/Oost poolbiljart

Woensel maatje te groot voor 
Cue’s Monkeyz

Na 6 speelronden is Poolcafé The Hust-
ler 2 de enige ploeg met 6 zeges.
Woensel en Team kleintjeskamp volgen
op enige afstand. 

Speelronde 5
Infinity 4 – Woensel 3-4. Michiel Tim-
mermans won zijn individuele duel en
ook het koppel met Anand Manurat.
Mart Guns en Bram van Dijk wisselden
winst en verlies af. Team kleintjeskamp –
Pool4kidz Woensel 7-0. Mitchel en Pe-
ter Knuever waren samen met Frits Ver-
haegh te sterk voor Kian Ooijen, Jordy
Pruymboom en Brandon Saasen. Cue’s
Monkeyz – Pool Oldies 3-4. In Tilburg
bleven Alan Terng, Martijn de Wolf en

het duo De Wolf/Su Wong aan de goe-
de kant van de score. 

Speelronde 6
Woensel – Cue’s Monkeyz 5-2. In SPC
Woensel behaalden Arek Skorski en
Anand Manurat beiden tweemaal suc-
ces. Stavros van de Kerkhof won het 10-
ball nipt van Su Wong: 7-6. Pool4Kidz
Woensel – Infinity 4 2-5. Voor de be-
zoekers bleef Gert-Jan Veldhuizen drie
keer aan de goede kant van de score.
Kian Ooijen en ook Brandon Saasen
versloegen Randy Wattimena. Chantal
Schaftlein en Jordy Pruymboom gingen
onderuit.

Vlnr: Chantal Schaftlein en Gert-Jan Veldhuizen. Foto: Jan Rosmulder

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Distel Academy in zaalderby tegen 
DMT onderuit in Roosendaal 
In de zesde speelronde leed Distel Aca-
demy de eerste nederlaag. DMT was
op bekend terrein nipt de meerdere.
Spike profiteerde en zit koploper Distel
Academy nu op de hielen

Speelronde 5
Dragons – Distel Academy 1-6. De
thuisploeg won alleen het koppel met
Frans van Eekelen en Janice van Gastel.
Paul Verbruggen, Gino De Ruyter, Tim
de Ruyter en Mika van Berkel maakten
geen fout in de individuele partijen. Ke-
tel United – Cues 4-3. Bij de bezoekers
bleven Dennis Mast en Michael Sagar
aan de goede kant van de score. SPC
Capelle Zaterdag – Spike 3-4. David
Uljee versloeg Binh Le met 9-ball en
8-ball. John Paul Filius wees Patrick Ber-
kenpas met 8-7 nipt terug en dat was in
het 8-ball. Trecto Pnix – DMT 2-5. Pascal
van Dokkum bleek individueel en met
koppel succesvol. Kevin Beun behaalde
wisselend succes. William Gelens boek-
te een ruime en een benauwde zege. 

Speelronde 6
Distel Academy – DMT 3-4. In Roosen-
daal kwam Tim de Ruyter beide duels
niet in de problemen gezien de 8-5 en
7-1 uitslagen. De enige van zijn team
die ook succesvol bleek, was Paul Ver-
bruggen die Jean-Paul Rens 8-6 voor-
bleef. William Gelens was de grote
man bij DMT. Individueel te sterk voor
Ruud Schilders en Paul Buijs en met kop-
pel samen met Kevin Beun. Rory van
der Wee kwam alleen met straight in ac-
tie en sloot dit met 27-75 winnend af.
Cues – SPC Capelle Zaterdag 5-2.
Michael Sagar 2x, Mark van Kerck-
hoven, Kevin van der Wouw en Dennis

Mast allen 1x realiseerden de thuisover-
winning. Het duo David Uljee/René
Beysens en individueel Igino D’ippolito
deden wat terug namens de ploeg uit
Capelle aan den IJssel.

Michael Sagar. Foto: Facebook     

3e klasse libre district West-Brabant

Loet de Hooge 
ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Loet de Hooge ’t Dobbertje 13 2.36 20
2. Aad Bos Steenbergen 9 2.59 17
3. Erik Nieuwenhuize Bloemenmarkt 8 2.36 15
4. Angelo de Jong De Ram 7 2.53 26
5. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 7 2.31 18
6. Rien Brouwers SVW 6 2.54 20
7. Joseph Van Oevelen SSVR 4 1.65 11
8. Karel Mathijssen KOT Zundert 2 1.98 15
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Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2019 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2019 !

Recreanten-

biljartvereniging

BV Carambole

Waalwijk

District’sHertogenbosch e.o.wenst u allen een sportief maar vooral gezond 2019 toe!

District 
West Brabant

wenst iedereen
een sportief en 

gezond 2019

Wij wensen u 

een goed 2019

District 

Zuid Limburg

www.kozoom.com

Biljartcafé
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82-92-94
2573 NP Den Haag

Fijne feestdagen en een gezond 2019
Biljartcentrum’t Hartje van OosterhoutDe Braak 31, 4901 JL Oosterhout0162-463759info@hartjevanoosterhout.nl

District 
Dordrecht

wenst iedereen

een gezond en
sportief

2019

van Rijnwenst u een voorspoedig 2019!

Hele fijne

Feestdagen en ee
n

Gezond en Sportief

2019
District 

Midden Brabant

District
Oss
wenst u

een sportief

2019 toe!

Een gezond 

biljartjaar en veel 

speelplezier wordt u 

toegewenst door het 

bestuur van het 

district R
otterdam

®

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

Wij wensen jullie een jaar vol vreugde, vriendschap, 
gezondheid en geluk.Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 2019
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