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Speciale digitale uitgave
In verband met de huidige
ontwikkelingen is het niet
haalbaar een gedrukte versie
van De Biljar t Ballen te ver-
spreiden. Het verzenden van
kranten naar gesloten biljart-
locaties in zowel Nederland
als België is zinloos. 

Om toch contact te houden
met onze lezers hebben wij
besloten om een speciale di-
gitale versie, zonder adver-
tenties, op onze website te
publiceren. Hierin, naast de
verslagen en uitslagen van de
gespeelde wedstrijden en

toernooien, een update van
de situatie in de biljartwereld
rondom het Coronavirus. Lees
daarom aandachtig de
KNBB pagina. 
Kort nadat voor de biljar tlo-
caties het sein op groen is ko-
men te staan, versturen wij

weer een complete gedrukte
versie. 

Samen met u hopen wij op
een spoedig herstel.

Team De Biljart Ballen
www.debiljartballen.nl 

Raymund Swertz met Douarnenez 
naar Europees goud
In het Franse Douar ne-
nez heeft de gelijknami-
ge formatie, met de
Nederlandse 47/2 spe-
cialist Raymund Swer tz
voor de derde keer op
rij de Europese titel voor
klassieke teams opge-
ëist. Op de slotdag, 15
maart, besloot de orga-
nisatie vanwege de co-
ronacrisis zonder pu-
bliek te spelen. Dat
weerhield Swertz er niet
van om in de halve fina-
le zijn partij van 250 ca-
ramboles in één beurt uit
te spelen. In de finale
tussen de twee Franse teams Douarnenez
en BC Oissel was Swertz in vier omlopen
met 250-14 te sterk voor Willy Gérimont.
Toen de lokale speler Grégory Le Deven-
tec na een enerverende partij bandstoten

tegen Johann Petit de winst opstreek kon
het feest beginnen. 
Raymund Swertz (NL),  Grégor y Le De-
ventec (FR) en Marek Faus (CZ) hadden
het weer geflikt.

Douarnenez voor de derde keer op rij Europees kampioen
Foto: Kozoom

Van de voorzitter:

Een grote crisis – met gelukkig 
toch veel warmte en solidariteit
Op 31 maart is door de overheid beslo-
ten dat alle coronamaatregelen in Neder-
land worden verlengd tot en met dinsdag
28 april. Dit in aanvulling op één van de
op 23 maar t afgekondigde overheids-
maatregelen om verdere verspreiding van
het coronavirus te voorkomen: het verbod
tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bij-
eenkomsten waar mensen bij elkaar ko-
men. 
Ondanks dat op 23 maar t niet expliciet
werd vermeld of dit ook spor tevenemen-
ten zou betreffen heeft de KNBB op die
dag direct actie ondernomen. Het eerder
genomen besluit van het bondsbestuur
om alle wedstrijden, competities en toer-
nooien onder auspiciën van de KNBB -
nationaal, regionaal en districten - stil te
leggen t/m 6 april werd verlengd t/m 1
juni. Immers, gezondheid van de biljar-
ters en het helpen indammen van het co-
ronavirus hadden (en hebben) voor de
KNBB absolute prioriteit.
Vandaag, 1 april 2020, hebben alle sec-
ties van de KNBB bekend gemaakt wat te
doen met hun lopende competities en
toernooien, waarbij in veel gevallen nog
laten doorgaan helaas geen optie meer
is. Helaas – maar ook heel verstandig en
verantwoordelijk!

Ongekende impact corona op ons leven
en op de sport
Corona heeft Nederland in de greep ge-
kregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk
de vele besmettingen, de overledenen.
Maar ook: het platleggen van een groot
deel van ons sociale- en werkleven, op
een schaal zoals nog nooit vertoond in
vredestijd. Het heeft ongekende gevolgen
voor ons allemaal! En gelukkig komen
daar ook mooie dingen uit voort: de soli-
dariteit, de vele initiatieven om de zwak-
keren in onze samenleving te helpen. En
het grote begrip vanuit de biljar tcommu-
nity voor het stilleggen van de wedstrijden
– ondanks dat spelers hun geliefde hob-
by, spel of sport niet meer konden uitoe-
fenen, en ondanks dat veel clubs of vere-
nigingen die het toch al niet breed had-
den nu hun inkomstenstroom zagen in-
storten voor een periode van weken of
zelfs maanden. 
Een ongekende impact dus op lokaalhou-

ders, districten, verenigingen, teams, le-
den – een impact die die tot ver in de toe-
komst zal voortduren.

Uitspelen van het lopende competitiesei-
zoen – en zo ja, hoe?
Net als bij zoveel sportbonden gold ook
bij ons de vraag: nu de resterende wed-
strijden van het lopende seizoen zover
richting de zomer zijn stilgelegd, kunnen
de competities dan überhaupt nog wel
worden uitgespeeld? En zo ja, op welke
manier – en in welke periode? En, voor
alle secties dezelfde voorwaarden, of mo-
gelijk binnen secties andere beslissingen?
Op donderdag 26 maart heeft het bonds-
bestuur KNBB (via conference call) de
laatste stand van zaken doorgenomen en
hebben alle secties input geleverd over
hoe het nu verder moet met de vele tien-
tallen competities en individuele toernooi-
en van dit speelseizoen. Het belang van
haar leden, verenigingen, districten en lo-
kaalhouders is zwaarwegend – en daar-
om moeten besluiten met de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid genomen worden 
Omdat maatregelen van de overheid van
zo’n grote invloed zijn op horeca, speel-
lokalen en sportaccommodaties, had het
bondsbestuur besloten om deze maatre-
gelen van 31 maart af te wachten voor-
dat zij een definitief besluit neemt over de
verschillende competities en toer nooien
binnen de vier secties.
Nu dit besluit van de overheid op 31
maart dat alle coronamaatregelen in
Nederland worden verlengd tot en met
dinsdag 28 april hebben de secties be-
sluiten genomen over het verdere verloop
van de competitie en individuele toer-
nooien. Gepoogd is als secties zoveel
mogelijk één lijn volgen, en toch zoveel
mogelijk maatwerk te leveren om schade
te beperken.
Er is veel begrip voor ieders belang maar
met deze besluiten kan helaas niet aan ie-
ders persoonlijke belang gehoor gegeven
worden. Gezondheid en veiligheid staan
voorop. Maar ook de druk op de najaar-
skalender, het aantal speelgelegenheden
en de onzekerheid over de duur van het
virus hebben invloed op het besluit. Alles
is meegewogen en helaas kunnen we het
seizoen 2019-2020 niet het slot geven

dat we gewend zijn, maar richten we ons
op de toekomst. 
Ik wil afsluiten met iets positiefs: de soli-
dariteit binnen het biljarten. Wat is die de
laatste weken ongekend groot geweest!
Biljartzalen die direct gevolg gaven aan
onze adviezen en hun zaak sloten zonder
dat er enige verplichting was, maar puur
omdat ook voor hen de gezondheid van
biljarters bovenaan stond. De vele initia-
tieven binnen en buiten het biljar ten om
de horeca door deze moeilijke tijd de lo-
zen, zoals #Helpdehoreca. De projecten
om eenzaamheid bij voornamelijk oudere
spelers tegen te gaan, bijvoorbeeld het
KNBB/NJBB project #Sportersvoorelkaar.
De warmte die biljarters op social media
naar elkaar hebben laten zien; het delen
met elkaar van mooie momenten om alles
net iets leuker te maken; het begrip dat er
nu even iets belangrijkers was dan ons
geliefde biljartspelletje. Het zijn enkele
van de weinige pluspunten aan het coro-
navirus - maar niettemin pluspunten die
mij als KNBB-voorzitter uiterst trots stem-
men.
Onze wens: veel gezondheid voor ons al-
lemaal, en zeker ook voor de ouderen –
een belangrijk en groot onderdeel van
het ledenbestand van onze Bond. Met al-
le maatregelen van de laatste weken
hopen wij ons noodzakelijke steentje bij

te dragen om de risico’s zo veel mogelijk
te beperken. 
Voor diegenen die corona ook persoon-
lijk hebben ervaren, die een naaste heb-
ben zien ziek worden of zelfs overlijden,
of die momenteel nog in onzekerheid zijn
over de status van de ziekte bij ouders,
partner of familie: wij wensen jullie heel
veel kracht en sterkte toe in deze zware
tijden.

Met sportieve groet,
Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

http://www.debiljartballen.nl
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Eerste divisie topteams

Doetinchemse teams van De Veemarkt 
op kop in versnipperde competitie
Speelronde 25 en 26
Eggersbeek.nl/de Veemarkt won met 5-1
en 4-2 van Hektisch Biljartschool/BV ’75.
Christian Poether maakte een librepar tij
in één beur t uit en Mar tijn Egbers won
zijn twee kaderconfrontaties in vier en vijf
pogingen. BIOS/Laurensschulman ver-
sloeg twee keer titelkandidaat Terborgse
Wijncentrale/de Veemarkt met 4-2. Voor
de bezoekers uit Doetinchem won Hans
Klok zijn eerste librepartij in één omloop.
Erik van der Linden speelde in drie onder-
nemingen naar kaderwinst. In Rosmalen
moest De Hazelaar 2 de eerste wedstrijd
met 2-4 prijsgeven aan Exalto HW A Al-
blasserdam. Het tweede treffen gaf een
omgekeerd beeld. Bezoeker Reijer van

Kooten won zijn beide kaderpar tijen,
waarvan de tweede in drie omlopen, wat
een gemiddelde van 58.33 opleverde.
De vooruit gespeelde wedstrijden van
ronde 31 en 32 tussen Moira/Har tog
Afdichtingsystemen en Terborgse Wijn-
centrale/de Veemarkt leverde eerst een
3-3 resultaat op. In de tweede wedstrijd
bleken de bezoekers met 0-6 het sterkst.
Met 41 punten uit 28 wedstrijden gaat
Terborgse Wijncentrale/de Veemarkt nu
aan de leiding, op één punt achterstand,
maar met een wedstrijd minder gespeeld
volgt Eggersbeek.nl/de Veemarkt. De Ha-
zelaar 2, die derde staat, heeft de zware
opgave om de kloof van tien punten met
de koploper te dichten. 

In horecabedrijf Mans te Mariënberg

Biljarten voor het goede doel levert 
€ 1.300,00 op voor MS Motion

Op zondag 19 april (onder voorbehoud in verband met coronavir us) gaat
Nienke Lehmann, zelf sinds 2008 bekend met Multiple Sclerose (MS), de 5 ki-
lometer hardlopen tijdens de MS Motion in Zwolle. Andere locaties zijn Rot-
terdam, Eindhoven en Utrecht. MS Motion ofwel Kom in beweging tegen de
zenuwslopende ziekte MS! Doe mee aan één of meerdere edities van MS Mo-
tion, het hardloop- en wandelevenement van het Nationaal MS Fonds. MS
Motion is een gezellig en spor tief evenement voor iedereen, jong en oud.
Deelnemers wandelen of hardlopen 5 of 10 kilometer en halen daarmee geld
op voor onderzoek naar de nog ongeneeslijke ziekte MS. Meedoen kan indi-
vidueel, als team of als bedrijfsteam. De opbrengst van MS Motion 2020 gaat
naar onderzoek.
Op initiatief van de
tweeling Wilco en Mar-
cel Schiphorst werd er
op 7 en 8 maar t een
toernooi georganiseerd
in horecabedrijf Mans te
Mariënberg. Dit alles
om zo veel mogelijk
geld in te zamelen door
middel van inschrijfgeld,
sponsoring, loterij en gif-
ten. In een geweldige
sfeer vond er biljar ten
voor het goede doel
plaats in de spelsoorten
driebanden klein, drie-
banden groot en libre
klein. Het enthousiasme van alle deelne-
mers werkte aanstekelijk waardoor gezel-
ligheid en spor tiviteit hand in hand gin-
gen. Sven Lehmann maakte 2 geweldige
video’s op beide dagen. Na afloop van
de wedstrijden vonden de loterij en prijs-
uitreiking plaats. Hoogepunt was echter
het bekendmaken van het totaalbedrag.
Vooraf werden er verschillende schattin-
gen gedaan maar het eindbedrag over-
trof ieders verwachting. Liefst € 1.300,00

leverde dit superweekeinde op voor MS
Motion. Gezien het succes van dit evene-
ment ligt het voor de hand dat er ook een
editie 2021 komt. Voor de volledigheid
de top 3 van alle spelsoorten. 
Libre klein: 1. Eddie Hutten, 2. Sven
Lehmann en 3. Joop Wagenaar
Driebanden groot: 1. Henk V os, 2.
Arnold Benjamins en 3. John Luc Hutten
Driebanden klein: 1. Har no Koster, 2.
Wilco Schiphorst en 3. Peter van Lennep. 

De organisatie. Foto: Jan Rosmulder

De 3 winnaars. Foto: Jan Rosmulder

Eredivisie topteam ronde 21-22 en beetje 23-24 

Jordy Jong doet stapje terug   

In Kwadendamme ontving middenmoter
's Lands Welvaren koploper De Hazelaar
en dat resulteerde tweemaal in 0-6. Na
22 wedstrijden heeft de ploeg uit Rosma-
len met 30 punten de koppositie. Wenne-
kes.nl heeft ook 30 punten maar 2 duels
meer gespeeld. De Picardie volgt met 27
uit 22. Op de Facebookpagina van Hor-
na werd bekendgemaakt dat Jordy Jong
al dan niet tijdelijk afscheid neemt van het
wedstrijdbiljarten. Alleen het inmiddels
uitgestelde NK Vijfkamp zou nog op zijn
lijstje staan.   

’s Lands Welvaren/Reedijk – 
De Hazelaar 0-6 en 0-6
Johan Devos kwam in het 47/2 tot 168
en 193 caramboles tegen Jordy Kanters.
Peter de Bree verloor met 106-150 en
135-150 van Raymund Swer tz. Robert
van Stevendaal had het genoegen om te
bandstoten tegen Jean-Paul de Bruijn. De
ene keer werd het 55-100 na 12 beurten
en het andere duel kreeg een opvallende
0-100 uitslag. Niet zo verwonderlijk want
De Bruijn hoefde maar tweemaal van de

stoel en produceerde
een indrukwekkende se-
rie van 99. 

Wennekes.nl – 
Dibo/The City 4-2
en 6-0
Jim van der Zalm zette
Vincent Veldt op flinke
achterstand. Lyon Me-
gens en W iel van Ge-
mert wonnen ieder één
ontmoeting. Ad Koore-
vaar kwam niet in de
problemen tegen Geor-
ge Kenter. Belangrijke
winst in de strijd om een
podiumplaats voor de
ploeg uit Rumpt.

Carambole/DISC – De Picardie 
0-6 en 0-6
In hetzelfde biljartcentrum kreeg Edwin
Zweers slechts 4 en 2 kansen van Micha
van Bochem. De bezoeker maakte series
van 142 en 195. Frank Vermeulen kon
Dennis Timmers eenmaal in gevaar bren-
gen maar daar bleef het bij. Marco Kivits
boog voor de moyennes van 11.11 en
5.88 van Jos Bongers. 

Horna – Wennekes.nl 2-4 en 
2-4
Germ Bot verzamelde de 200 treffers na
3 en 10 pogingen. Pieter van der Geest
boog middels 70-150 en 125-150 voor
Ian van Krieken. Jordy Jong kreeg bij het
bandenspel met 27 en 14 onvoldoende
kansen van John van der Stappen. V ol-
gens Facebook van vereniging Hor na
neemt Jordy Jong (voorlopig) afscheid
van het wedstrijdbiljarten. Het echte ple-
zier is eraf. Wel staat nog zijn deelname
aan NK V ijfkamp bij HCR Prinsen in
Haarlo op het programma. Dat evene-
ment is echter evenals de rest van het bil-
jartgebeuren nog een vraagteken.

Jordy Jong. Foto: Henry Thijssen

Tweede divisie driebanden poule 4

Eddies-HR.nl verslaat S&P De Molenvliet
In speelronde 16 handhaafde Eddies-
HR.nl zich in de kopgroep door S&P De
Molenvliet uit Waalwijk met 6-2 opzij te
zetten. In Gronsveld was er een prachtige
partij tussen W ilco Meusen en Paul
Jaubin. De uitslag daarvan was er mede
de oorzaak van dat het hooggeplaatste
VB/Gorissen Furniture een nederlaag
moest slikken.    

Speelronde 16
Eddies-HR.nl – S&P De Molenvliet 6-2. In
café-zalen De Gouden Leeuw te Bergeijk
zorgde Peter van der Heijden voor de
kortste partij. Tegen Jos de Brouwer ver-

zamelde hij de 30 caramboles na 27
beurten en dat leverde een moyenne op
van 1.111. De Brouwer kwam tot 0.740.
Roger Roefs 0.945 en Ad Burgmans hiel-
den de punten ook in eigen huis. Huub
Adriaanse redde dankzij 1.000 ge-
middeld de eer. VB/Gorissen Furniture –
Teleng Schilderwerken 2-6. Wilco Meu-
sen trok ondanks 1.304 aan het kortste
eind want Paul Jaubin reikte tot 1.521.
Ook Ludy Keuten 0.833 en Luc Thon
0.731 vertrokken met de winst. Het team-
moyenne van de gasten was 0.992.
Maarten Janssen redde via 1.206 en se-
rie van 9 de eer.   

Tweede divisie Zuid poolbiljart 

Capelle SPC/De Vandalen nipt 
onderuit tegen Distel Academy
Na 10 speelronden heeft koploper Pool-
café The Hustler al een reuzenvoorsprong
op de overige teams. Capelle SPC/De
Vandalen verloor met het kleinst mogelijke
verschil van Distel Academy.  

Speelronde 10
Capelle SPC/De Vandalen – Distel Aca-
demy 3-4. Ka Shing Lui versloeg Mika
van Berkel met 9-7. Jeroen van Loon
maakte het spannend. T egen Gino de
Ruyter 7-6 en Mika van Berkel 8-9. Mark
Sneep en Sergiy Hazebroek bleken
niet opgewassen tegen T im de Ruyter .
Hsu-jong Sun was individueel succesvol
maar verloor het koppel met Hazebroek
tegen Mika van Berkel en Tim de Ruyter.

Dijkjes Kapako’s – W oensel 5-2. Bij
de thuisploeg bleek Ger t-Jan Verkerk te
sterk voor Arek Pach en Stavros van de
Kerkhof. Verkerk won met Milen Pan ook
als duo van Manurat/V an de Kerkhof.
Pan bleef ook aan de goede kant van de
score tegen zowel Arek Pach en Anand
Manurat. Bas Grootjans boog met 42-75
voor Manurat ter wijl Danny van Soest
opponent Stavros van de Kerkhof met
2-7 voor moest laten gaan. Poolcafé
The Hustler – DMT 7-0. De verschillen wa-
ren aanzienlijk in het voordeel van Tama-
ra Peeters, Jim T elfer en Michael de
Schepper. Bezoekers Bjorn Kock, William
Gelens en Jeroen Gelens dus met lege
handen.    
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Vormgeving:

NK driebanden klein jeugd in Zevenbergen

Xavier Siahaya sterkste bij JBV Amorti

Xavier Siahaya is in Zevenbergen Neder-
lands kampioen geworden in het drie-
banden klein onder 21 jaar. De speler uit
Geleen won de finale in 19 beurten met
25-9 van Joris van 't Zelfden uit Driewe-
gen. 
Het was een niet geheel ver wachte cli-
max van een sfeer vol nationaal kampi-
oenschap. Immers, nog maar drie weken
geleden tijdens het NK driebanden groot
jeugd in Haarlo, werden Joris en Xavier
derde en vierde in hun poule. En de win-
naar van toen, Nick Dudink ontbrak nu
op het erepodium. Het is een teken dat de
verschillen tussen de jonge talenten in
driebanden relatief gering zijn.
Naast het geweldige toernooi van Xavier
en zijn uitmuntende finale viel ook de ge-

stage progressie van Jo-
ris van 't Zelfden, Jamy
Rossen en Twan Vriens
op. Het meest in het oog
sprong de pas acht jari-
ge deelnemer Joeri Wil-
kowski, die met een on-
gekende hoeveelheid
passie en gretigheid
speelde tegen zijn veel
oudere en grotere tegen-
standers, dit onder het
toeziend oog van zijn
trotse vader Huub. Andy
Nab en Joris van ’t Zelf-
den werden eerste en
tweede in poule A. Leon

Dudink eindigde in poule B als eerste
Xavier Siahaya werd tweede. In de kruis-
finales bleken Van ’t Zelfden en Siahaya
het sterkst.
Eindstand
Naam Vereniging Moy HS
1. Xavier Siahaya Merpati 0.98 5
2. Joris van 't Zelfden L.B.V. 0.66 3
3. Leon Dudink Horna 0.56 5
4. Andy Nab Zeldenrust 0.59 3
5. Nick Dudink Horna 0.89 5
6. Jamy Rossen De Graanbeurs 0.71 3
7. Stephan Kortsmit JBV Amorti 0.57 3
8. Tycho Schoofs Laatste Stuiver 0.37 3
9. Cedric Thiesen Inaborg 0.53 3

10. Twan Vriens Musketiers 0.29 3
11. Merijn van Nispen S.V.W. 0.26 1
12. Joeri Wilkowski Overberg 0.16 1

Kampioen Xavier Siahaya. Foto: Paul Brekelmans

NK ereklasse bandstoten in Rosmalen

Jean-Paul de Bruijn prolongeert 
nationale titel bij De Hazelaar

Vlnr: Sam van Etten, Jean-Paul de Bruijn en Michel van Silfthout. Foto: Henry Thijssen

In sportfoyer De Hazelaar bleek Jean-Paul
de Bruijn weer de onbetwiste bandstoot
specialist. De 54-jarige man uit Hulst pro-
longeerde daar zijn nationale titel. Michel
van Silfthout, die zijn 100e toer nooi als
ereklasser in verschillende disciplines
speelde, werd op twee punten achter-
stand tweede. Het brons ging naar Sam
van Etten. De Bruijn, die zes van de ze-
ven partijen won, moest op de eerste
speeldag partijwinst aan Wiel van Ge-

mert afstaan. De laatste drie wedstrijden
was de kampioen superieur en maakte in
drie (2X) en twee beurten zijn benodigde
100 caramboles. Vooral de finalepartij te-
gen Sam van Etten was de Zeeuw medo-
genloos, hij opende met 83 om ver vol-
gens met 17 de titel binnen te halen. Met
een algemeen gemiddelde van 16.75
kan De Bruijn het toer nooi afsluiten. De
kampioen van twee jaar geleden, Ray-
mund Swertz, kwam niet in actie. Hij gaf
de voorkeur aan een wedstrijd in de ere-
divisie driebanden. Ger t-Jan Velthuizen
moest afzeggen door een enkelblessure.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jean Paul de Bruijn De Hazelaar 12 16.75 87
2. Michel van Silfthout De Pelikaan 10 12.50 73
3. Sam van Etten Horna 8 8.38 58
4. Jos Bongers ’t Töpke 7 10.74 80
5. Wiel van Gemert City-Dibo 7 7.13 40
6. George Kenter VBS 5 7.81 42
7. Micha van Bochem Kaketoe ‘80 4 7.66 31
8. Dennis Timmers De Hazelaar 3 6.90 45

Bandstoten klein 3e klasse

Nelis de Vries nationaal kampioen 
in Leusden

deze een veel beter % caramboles had
en in ronde 6 geen misstap maakte. In de
slotronde versloeg Nelis de Vries achter-
volger Kees van Velzen met 27-22 na 38
pogingen en werd Nederlands kampi-
oen. Bas Hulshorst eindigde hierdoor
tweede na zijn zege op Martijn van den
Bos.
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Nelis de Vries Rapiditas 12 98.4 1.02 8
2. Bas Hulshorst Pol Zelhem 10 89.9 0.84 6
3. Kees van Velzen Windenburg 8 89.8 0.65 5
4. Chris Elderbroek De Taveerne 6 84.2 0.88 7
5. Peter Lutz Zwolsche BC 6 76.7 0.72 6
6. Martijn van den Bos De Plas 6 74.2 0.92 5
7. Jacques Teunissen BV Renkum 4 80.9 1.01 7
8. Maddy Zeguers BC Maarland 4 73.8 0.52 4

Amsterdammer Nelis
de Vries heeft het
NK bandstoten klein
derde klasse op zijn
naam gebracht. Bij
vereniging BV '75 in
Leusden behield hij in
de slotronde  zijn ri-
ante koppositie door
ook af te rekenen met
rivaal Kees van V el-
zen.

Ondanks verlies in de
derde ronde van Nelis
de Vries tegen Mar tijn
van den Bos en Kees
van Velzen tegen Peter Lutz bleven ze
op basis van % caramboles koplopers.
Bas Hulshorst wist zich toen door te win-
nen van Chris Elderbroek ook in de kop-
groep te nestelen. In de vierde ronde
maakten De Vries en Van Velzen geen
fout terwijl Hulshorst onderuit ging. 
In de vijfde sessie besliste Nelis de
Vries het duel tegen concurrent Chris
Elderbroek met een serie van slotserie van
zes. Kees van Velzen bleek toen de min-
dere van Bas Hulshorst. Kees van Velzen
won vervolgens in 33 beurten zijn voor-
laatste partij van Chris Elderbroek via
24-19 en behield hier mee kans op het
kampioenschap. Hij diende dan wel ruim-
schoots te winnen van Nelis de Vries daar

Vlnr: Bas Hulshorst, Nelis de Vries en Kees van Velzen

Libre klein dames Open klasse gewest MN 2

Jeannette Habraken kampioen
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Jeannette Habraken BC Zeeland 8  99.1 1.79 15
2. Renate Geluk Rhedense Leeuw 8  88.5 1.69 9
3. Belinda Jonker Renkum 6 88.0 1.52 10
4. Corry van de Laar KOT 6  81.4 1.08 9
5. Hennie van Schijndel Ons Moeders Vertier 2 74.8 0.58 4 
6. Jolanda Bongers BC Zeeland 0   61.6 0.50 4

Bandstoten 2e klasse gewest NON Noord

Titel Wim Bril
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Wim Bril D'oale Delle 12 99.6 1.92 14
2. Bertus Kienecker Biljartschool.nl 10 89.8 1.69 11
3. Klaas van Kuijk HGL 8 95.5 1.91 10
4. Peter Hanekamp KBC 1911 8 94.2 2.47 14
5. Hendrik Freije Zuurdijk E.O. 6 79.5 1.78 11
6. Benny Slot Phoenix 5 88.4 1.43 12
7. Michel Nesse TOG 4 70.5 1.61 10
8. Jappie Kamstra BC Gorredijk 3 75.4 1.07 7

Bandstoten 1e klasse district Den Bosch

Piet van Berkel 
klasse apart
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Car
1. Piet van Berkel Rio bar 14 1.90 16 100.00
2. André Korsten De Hazelaar 8 2.18 18 91.19
3. Cor van Beers Wapen van Liempde 8 1.54 9 88.39
4. Robert van de Velden De Hazelaar 7 2.00 10 96.19
5. Toon Michielse De Luchtschippers 7 1.90 13 93.73
6. Nico van Alebeek Wapen van Eerschot 6 1.91 17 88.62
7. Ben van Oss ‘t Zonneke 4 1.41 13 83.63
8. Karel Swarts NGTR 2 1.38 9 78.27

Bandstoten 2e klasse gewest NON Zuid

Thriller levert 
Tonny Plant titel op
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Tonny Plant Deventer '83 10 93.9 1.07 8
2. Albert van Veen Pomerans 1928 10 93.6 1.56 9
3. Hessel Sietsma DLS 10 93.0 1.38 9
4. Maykel Jansen Nationaal 10 93.0 1.66 10
5. Herbert Hork Ellenkamp 6 90.8 1.08 8
6. Frits Gierveld Overkamp 6 77.3 1.41 10
7. Martien Nijland De Voorstad 2 72.2 0.90 8
8. Eddo Kohler Concordia '54 2 62.9 0.93 6 

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:janrosmulder@gmail.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
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Bandstoten 1e klasse district Venlo

De Maasoever uit Kessel succesvol 
bij ABC 't Töpke in Afferden

Foto: ABC 't Töpke

Met kampioen Alexander Geene en run-
ner-up Dré Steeghs bleek De Maasoever
uit Kessel een sterke afvaardiging te heb-
ben tijdens de districtsfinale Venlo in de
eerste klasse bandstoten. Bij het door
ABC 't Töpke in Afferden georganiseerde
toernooi zou Geene in eerste instantie
niet meedoen want hij eindigde als tiende
tijdens de voorronden. Twee afmeldingen
redden hem en hij profiteerde er optimaal
van met 13 punten na 7 duels. Hij bleef
daarmee clubgenoot Dré Steeghs 2 pun-
ten voor. De als derde geëindigde Pascal
Kuijs viel op met de beste par tij dankzij
een moyenne van 4.80. De eer voor de

hoogste serie van 17 deelde hij met Dré
Steeghs en Gerrit Jan van Dam. Steeghs
realiseerde tevens het beste algemeen ge-
middelde van 2.72. Een succesvol week-
einde dus voor de 2 spelers van café-zaal
Biej Ton en Marij uit Kessel. 
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Alexander Geene De Maasoever 13 100.0 2.04 15
2. Dré Steeghs De Maasoever 11 99.2 2.72 17
3. Pascal Kuijs Coba 10 86.6 2.17 17
4. Gerrit Jan van Dam ABC 't Töpke 7 94.1 2.15 17
5. Wim Gramser Amorti 5 86.5 1.81 14
6. Leo van de Laak Den Hook 4 92.2 1.75 9
7. Jan Zelen De Jordaan 4 73.6 1.65 12
8. Henk Vervuurt De Jordaan 2 77.3 1.56 13

Bandstoten 1e klasse district Kempenland

Titel voor Willie Tegelaars
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Willie Tegelaars La Carambole 2012 10 93.4 2.85 18
2. Ad van Mol D'n Babbel 10 87.6 2.48 17
3. Ivo Vos HAS 8 85.9 1.90 12
4. Hans Kokken De Hangijzers 7 97.7 1.77 14

Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
5. Eduard Kennis 't Caves 7 87.2 2.27 13
6. Cees van Loon De Ster 6 76.6 1.85 11
7. Hans Pardoel Karper '83 4 85.9 1.77 9
8. Rob van Vroenhoven D'n Babbel 4 73.6 1.66 15

Libre dames 2e klasse gewest NON Zuid

Greet Houtman op hoogste trede
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Greet Houtman Phoenix 13 1.56 11
2. Melanie Bouwhuis 't Stuupke 9 1.23 9
3. Janca de Vries Phoenix 9 2.08 14
4. Anke Heutinck Ellenkamp 8 1.82 16

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Willy van Weeghel SMR 6 1.43 15
6. Ada Gerritsen BCA 4 0.96 9
7. Mien Hof De Hofnar 4 1.03 8
8. Diny Siebelink De Veemarkt 3 1.12 6

Libre klein hoofdklasse gewest MN 2

Maximale score Riny Weemen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Riny Weemen De Zwijntjes 14 8.81 111
2. Geurt Pesch Gelre 10 8.43 64
3. Stefan Vissers De Hazelaar 8 9.52 111
4. Wilfred Clement Kerkzicht 8 7.99 77

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Wim Vissers KOT 8  6.69 65
6. Marco Jansen Kaketoe '80 6 7.11 41
7. Frits Willemsen Gelre 2 6.73 72
8. Theo van de Wetering Jong Geleerd 0 5.70 40

Libre hoofdklasse gewest ZN 2

Emile Korver de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Emile Korver Bonanza 12 9.05 64
2. Bart Konings Dubac 10 8.33 53 
3. Kees Castelijns Dubac 10 8.30 68
4. Peter Custers 't Heukske 10 8.28 67 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Wiel Welles BC Tegelen 6 6.30 46
6. Daniël Vermeiren BC Maarland 4 6.00 60 
7. Joep Caers La Carambole 2012 2 5.95 39 
8. Kees Wijnen 't Caves 2 4.90 60  

Libre hoofdklasse gewest NON Zuid

Volle buit Ed Cornelissen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ed Cornelissen Buitenmolen 14 8.68 78
2. Ronnie Arentsen BVV ‘75 10 8.26 61
3. Gert Jan de Vries BV ‘74 10 7.47 66
4. Nick Jansen Oude Rijn 8 8.26 55

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Jorg Pol Deventer ‘83 6  6.29 50
6. Nico Leijzer Koster 4 6.20 49
7. Gerard Waanders Buddy’s 4 5.13 35
8. Marcel Ernst Ivoor Groenlo 0 4.34 37 

Bandstoten klein 2e klasse gewest ZN 2

Frans van Buel de beste bij 
Van Tienen in Tegelen
Na 5 ronden had Frans
van Buel de maximale
10 punten tijdens de ge-
westelijke finale ZN 2 in
de tweede klasse band-
stoten klein. In café-
biljartzaal Van Tienen in
Tegelen was Hans van
Roosmalen met 8 punten
en een lager percentage
caramboles (93,80)
toen nog zijn enige con-
current. Martien Kok
stond als nummer 3
inmiddels op liefst 5
punten achterstand. In
de voorlaatste sessie
maakten Van Buel en
Van Roosmalen geen
fout. In het afsluitende
onderlinge duel om de
titel kon Frans van Buel
zich een niet al te grote
nederlaag permitteren. Hij verloor inder-
daad maar kwam na 37-42 en 33 beur-
ten slechts een paar treffers tekort. Met
beiden 12 punten maar een hoger
percentage caramboles ging het ge-
westelijk kampioenschap dus naar Frans
van Buel uit Kerkrade. 
Achter runner-up Hans van Roosmalen
maakte Martien Kok het podium com-
pleet. Lion Duyckaer ts maakte met 12
de hoogste serie en tevens bleek hij via
1.64 goed voor het beste algemeen

gemiddelde. Met 42 uit 17 kreeg Hans
van Roosmalen de kor tste partij op zijn
naam.
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Frans van Buel De Keizer 12 99.2 1.38 9 
2. Hans van Roosmalen Combi '95 12 95.5 1.51 10
3. Martien Kok Paesjsjtal 9 91.6 1.29 10
4. Paul Hendriks BC Tegelen 6 95.5 1.52 10 
5. Willy Odekerken Los Band 6 92.2 1.59 8
6. Lion Duyckaerts BC Maarland 4 89.8 1.64 12
7. Toon van Boxem 't Caves 4 69.9 1.19 7
8. Fred Coumans De Jordaan 3 82.4 1.08 7

Vlnr: Martien Kok (3), Frans van Buel (1) en 
Hans van Roosmalen (2). Foto: Carientje Hochstenbach 

Bandstoten 1e klasse district Oss

Harrie Maas kampioen in 
biljartcentrum Uden
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harrie Maas Touché 12   2.50 26  
2. Joey Bongers BC Zeeland 9 2.67 22
3. Mari Kuijpers DVK 8 2.31 18
4. Gerard Bouten BC Zeeland   7 1.71 10

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Hans van Erp BC Zeeland 6 2.13 13
6. Carel Hurkmans BC Zeeland  6 1.94 10
7. Frits van Beljouw Germenzeel 6 1.78 19
8. Rien van Gaal BC Zeeland 2 1.67 10

Bandstoten 1e klasse district Midden-Brabant

Gerard Snoeren zegeviert in 
thuisbasis De Molenvliet

Met twee punten voorsprong op Ivo Vastré
is Gerard Snoeren bij z ijn thuisbasis De
Molenvliet in Waalwijk kampioen gewor-
den in de eerste klasse bandstoten kle in
van het district Midden Brabant. Snoeren
behaalde met 2.31 het hoogste algemeen
gemiddelde. Hij tekende tevens voor
het beste percentage caramboles van
98,83%. De hoogste serie van 24 kwam
op naam van Ivo Vastré. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy %Car HS
1. Gerard Snoeren BSV 10 2.31 98.83 12
2. Ivo Vastré HMS 8 2.29 95.42 24
3. Jan Verspille ’t Steegje 8 2.04 83.62 13
4. Gerrit de Man BSV 6 1.55 94.09 16
5. Francine van Yperen ‘t Steegje 6 1.43 87.90 10
6. Marl Pijnenburg VOO 4 1.39 73.61 8
7. Tiziano de Jonge Prinsenhoeven 0 1.57 73.88 10

Kampioen Gerard Snoeren
Foto: Mevr. Snoeren

Banstoten 2e klasse West-Nederland afd. 1

Gewestelijke titel voor Demelza Derksen
Naam Vereniging Pnt % Car Moy HS
1. Demelza Derksen Onder Ons '67 12 94.6 1.59 10
2. Gerrit Mulder De Opkomst 11 96.9 1.96 10
3. Ger Groot De Carambole 10 89.0 1.65 11
4. Vincent Steijger Memento Mori 9 93.9 1.57 11

Naam Vereniging Pnt % Car Moy HS
5. Michel Kolkman De Vriendschap 6 91.7 1.65 14
6. Klaas Dekker NHD 4 74.5 1.33 12
7. Theo van Schagen De Liefhebber 2 84.6 1.16 7
8. Peter Besse Hazefelder 2 71.1 1.08 8
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”De Siem” zal voor altijd blijven

In Memoriam 
Simon van Steenbergen

Een bijzonder man is niet meer , Simon van
Steenbergen uit Heeswijk overleed op 25
maart 2020 en werd 74 jaar . Twee en een
half jaar was Simon afhankelijk van nierdia-
lyse en een paar weken geleden werd bij
hem lymfeklierkanker geconstateerd. Met
een zware kuur kon hij daar mogelijk nog
van genezen. Op 11 maart zou hij daarover
alles te horen krijgen, maar onderging voor
deze behandeling toch nog een coronatest.
Als een donderslag bij heldere hemel, posi-
tief en …..eindstation! 
Op 25 maar t overleed Simon en moesten
zijn dierbaren hem met veel verdriet loslaten.
Simon was echt verweven met het dorp, en maar liefst 40 jaar te vinden achter de
bar in Asperia, in het cafetaria, bij koor Vivace, biljartvereniging Asperia, biljart-
club Royal Events, VV Heeswijk, kaart-en tennisclub enz. Ook bij De Masters drie-
banden in Berlicum was Simon enkele jaren heel actief. Bij zoveel mensen bekend
en geliefd, maar door het hardnekkige wereldvirus moest de afscheidsdienst beperkt
blijven tot 30 personen. Zoon Coert en echtgenote José verzorgden hem thuis,
mondkapjes op en zonder dat ze elkaar echt konden knuffelen of troosten. De an-
dere kinderen en partners regelden samen de uitvaart. Heel bijzonder ging daarbij
de wens van Simon om door trompetmuziek naar de Abdij te worden begeleid in
vervulling. De echtgenoot van José van Veghel laat een grote leegte achter bij zijn
familie, maar zeker ook bij allen die zoveel mooie en vooral har telijke herinnerin-
gen aan hem hebben. Je voelde je altijd welkom als je in café “De Siem” kwam, of
het nou was voor het biljartspel, of gewoon zomaar om wat te drinken. Een werk-
zaam leven, niets was hem te veel en altijd het zorgzame. Heel veel mensen kennen
Simon en wat zouden er dan ook veel mensen bij zijn ‘laatste reis’ aanwezig heb-
ben willen zijn. Maar vanwege het hardnekkige virus moest Simon en zijn familie
dat onthouden worden. Allen die hem en vooral zijn echtgenote en familie een
warm hart toe dragen, konden persoonlijk aan huis op een speciale manier af-
scheid nemen. De uitvaartdienst vond plaats op 30 maart in de Abdij van Berne en
was te volgen via een livestream. Op die manier toch een eerbetoon en waardig af-
scheid van een bijzonder mens.
Simon, zijn naam betekent ‘luisteraar’ en wat heeft hij dat ook lang gedaan, ge-
luisterd naar zoveel verschillende mensen, altijd met een belangstellend oor.
Blijf zijn naam herinneren en vooral vernoemen, want dan blijft Simon voor altijd in
leven.

‘Als achterom kijken je pijn doet en vooruitblikken je bang maakt,
Kijk dan naar boven en ik zal er zijn’.

Dick Jaspers met 3.636 smaakmaker in 15e ronde Buffalo League

Verlies voor koploper SIS Schoonmaak

In de vijftiende ronde van de Buffalo Lea-
gue lieten de nummers één en twee een
steekje vallen. SIS Schoonmaak verloor
op bezoek bij Dekker Keukens met 5-3 en
HCR Prinsen speelde thuis gelijk tegen
Bousema Lochem. Dick Jaspers blonk uit
met een gemiddelde van 3.636 en zowel
Peter de Backer als Glenn Hofman maak-
te een serie van zestien.

’t Ivoor - A1 Biljarts 4 – 4
Jack van Peer bleek duidelijk sterker dan
Kay de Zwart en won met 40-24 uit 35.
Voor Marc Roofthooft zat er geen winst in,
hij moest in 43 beurten met 34-40 buigen
voor Rudy de Laet. Ook Huub Wilkowski
moest zijn punten afstaan, Ronny  Linde-
man bleek sterker (31-40 uit 27). Kopman
Dave Christiani (1.481) kon door zijn 40-
27 overwinning op Christian Rudolph de
einstand in evenwicht houden.

Dekker Keukens - 
SIS Schoonmaak 5 – 3
Paul Bruijstens en Martien van der Spoel
kwamen in 39 pogingen tot remise, ter-
wijl John Tijssens gezien de 40-28 eind-
stand na 27 omlopen duidelijk sterker
was dan Jeffrey Jorissen. Met een ge-
middelde van 2.352 en een serie van elf
haalde Gerwin Valentijn flink uit tegen Je-
an van Erp, die overigens een gemiddel-
de van 1.470 liet noteren. Ad Koorevaar
zag Eddy Merckx (serie van 11) zijn 40
treffers in 25 beurten maken en bleef zelf
op 25 caramboles steken. 

’s Lands Welvaren - 
STZ Zundert 4 – 4
In Kwadendamme veroverde de thuisclub
een puntje op STZ Zundert. Marcel Hop-
mans bleef tegen Danny Geysen met lege
handen. Eerste man Dirk W eeremans
mocht Roland Forthomme feliciteren. De

bezoekende Belg won
in 23 beurten met 25-40
en produceerde een
reeks van negen. Fran-
cis Forton liet Rik van
Beers zweten en behaal-
de via zijn serie van
twaalf een 40-30 (26)
overwinning. Ronny
Brants bleek met een ge-
middelde van 1.600 de
beste speler van ’s Lands
Welvaren en zette daar-
mee Barry van Beers op-
zij. 

Team Eekhoorn - 
’t Hartje van
Oosterhout 5 – 3
In de ontmoeting van
de twee Oosterhoutse
teams verloor Jerry Her-
mans met 38-40 (30)
van Frank Martens. Kurt
Ceulemans kon na 30
beurten de felicitaties in
ontvangst nemen van
Harrie van de Ven, het
werd 40-34. Ook Peter
Ceulemans had succes

en won, gezien de 40-18 eindstand, met
duidelijke cijfers van Davy van Havere.
De kopmannen Frans van Kuyk en Glenn
Hofman maakten er een waar spektakel
van. Bezoeker Hofman trakteerde op een
serie van zestien, terwijl Van Kuyk met re-
gelmatig spel de eindstand met 40-40 in
evenwicht hield. Een gemiddelde van
1.904 was het resultaat.

Dalinga.com- DKM Tools 6-2
Bij HCR Dallinga in Sluiskil wonnen de
thuisspelers van degradatiekandidaat
DKM Tools. Alleen Berr y Dallinga bleef
met lege handen en zag provinciegenoot
Joey de Kok met 17-40 winnen. De 82-ja-
rige Raymond Ceulemans toonde dat er
nog steeds rekening met hem gehouden
moet worden en won met een gemiddel-
de van 1.538 van Eddy Willems (40-13).
Steven van Acker schudde Jack W ijnen
van zich af. Peter de Backer blonk uit met
1.600 en een serie van zestien. Hierop
had Roland Uijtdewillegen onvoldoende
antwoord.

HCR Prinsen - 
Bousema Lochem 4 – 4
In Haarlo verscheen HCR Prinsen met
Dick Jaspers en Torbjorn Blomdahl op vol-
le sterkte aan de star t. Vierde man Ray-
mund Swertz moest zijn par tij afstaan
aan Frans van Schaik, die via een serie
van dertien tot een 35-40 zege kwam.
Ook voor Anno de Kleine zat er geen
overwinning in, hij verloor met 26-40 uit
23 van Wesley de Jaeger. Dick Jaspers
zorgde met een moyenne van 3.636 en
een serie van twaalf in elf beur ten voor
een topprestatie. Johan Loncelle bleef met
16 uit 11 op ruime afstand. Met zijn 40-
28 overwinning zorgde Blomdahl tegen
Stefan Galla in 23 omlopen voor de ge-
lijke eindstand.

Dick Jaspers. Foto: Paul Brekelmans

Libre klein dames 
district Veluwezoom

Derde plaats voor 
12-jarige Ilana Perez  
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Renate Geluk De Rhedense Leeuw 13 100.00 1.80 13 
2. Belinda Jonker BV Renkum 12 92.69 1.43 16
3. Ilana Perez y Schreurs West-peter 10 87.44 0.93 8
4. Anneke Lindeman West-peter 9 97.68 1.31 6
5. Yvonne van der Zee West-peter 6 81.58 1.32 14
6. Barbara Laven De Rhedense Leeuw 4 84.72 0.69 7
7. Xaviera Berenschot Elderhof 2 74.87 0.60 6
8. Carla Hegh F-eckt 0 50.73 0.39 5 Ilana Perez. Foto: Ruud van den Berg

Rotterdam 1e klasse bandstoten

Arno de Leest districtskampioen
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS % Car
1.  Arno de Leest Kralingen 12 2.46 14 94.99
2. Danny Sam-Sin Kralingen 8 2.11 22 94.99
3. Emile Havers Kralingen 8 1.66 11 89.92

4. Rinus Rijsdijk Hoogvliet 8 1.81 13 88.24
5. Richard Oost Buitenzicht 8 1.87 17 86.77
6. Andro Stelk Kralingen 6 2.12 10 70.55
7. Heinz Brand Kralingen 4 1.67 10 79.37
8. Simon Huisman Vriendenkring 2 1.45 11 74.87

Positief blijven
Het coronavirus houdt ook de biljar twereld in zijn macht.
Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die er niet aan ont-
komen zijn en besmet zijn. Ik wens hun heel veel sterkte.
Ondergeschikt maar toch, de competitie ligt stil en wel tot in
ieder geval 28 april. Voor de duidelijkheid: in district Venlo
hebben we na afloop van de libre/driebandencompetitie al-
tijd nog een competitie bandstoten. Na 28 april gaan we in-
dien mogelijk in het district Venlo versneld de wedstrijden uit-
spelen door meerdere wedstrijden per week te spelen. Hope-
lijk gaat dat lukken en laten we daar van uit gaan, positief blijven. Dat onze biljart-
locaties door dit virus getroffen zijn hoeft geen betoog maar na 28 april hoop ik toch
echt dat we de horeca weer op de rit krijgen en ondersteunen door lekker te gaan
trainen. Ook de clubkampioenschappen kunnen wellicht dan weer gespeeld wor-
den. Ik moet u zeggen, ik verveel me stierlijk en probeer waar nodig een helpende
hand toe te steken. Biljartplezier kan ik u nu niet toewensen maar wel sterkte in de-
ze tijd en houd u aan de regels zodat we weer gezond en wel aan de start kunnen
verschijnen. 

Mvr. Gr Cock

Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819
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NK Excellent klasse driebanden in Oosterhout

Kay de Zwart zegeviert bij De Eekhoorn

Met een 40-37 overwinning in 27 beur-
ten tijdens de finale tegen Jack van Peer
veroverde Kay de Zwar t de nationale
titel excellent klasse driebanden. 
In de prachtige en vernieuwde locatie op
camping De Eekhoor n te Oosterhout
kwam De Zwart in de poulefase al als
beste speler naar voren. Met een ge-
middelde van 1.395 werd hij winnaar in
poule B. Albert Kooistra bleek de beste in
poule A, Sam van Etten in poule C en
Jack van Peer trok in poule D aan het
langste eind.

In de kwartfinale kon de 31-jarige West-
Brabander met veel moeite de gerouti-
neerde Riny Zwiers met 40-36 van zich
afschudden. Tijdens de halve finale tegen
Sam van Etten nam De Zwar t afstand
middels en serie van veertien en won met
40-17 (27). Jack van Peer won in de
kwartfinale van Tom Beemsterboer (40-26
in 28), Alber t Kooistra van W ilco van
Wijk (40-25 in 37) en Sam van Etten van
Wim van den Berg (40-22 in 36). V an
Peer versloeg in de halve finale Alber t
Kooistra overtuigend met 40-23.

Vlnr: Sam van Etten, Albert Kooistra, Kay de Zwart en Jack van Peer. 
Foto: Jerry Hermans

Nationale titelstrijd hoofdklasse driebanden

Rudy Gerritsen grijpt titel bij 
De Hazelaar in Rosmalen

In Rosmalen heeft Rudy Gerritsen de na-
tionale titel in de hoofdklasse driebanden
op zijn naam geschreven. In de sfeervolle
ambiance aan de T.M. Kortenhorstlaan
gingen de poulewinnaars Rudy Gerritsen,
Wim Pelders, Ludo Kools en Jan V iskil
samen met de nummers twee: John van
Essen, Menno de Vries, Marnix de Kruijf
en Robert Koster naar de knock-out fase. 
John van Essen nam in de kwartfinale ver-
volgens afscheid van W im Pelders en
Ludo Kools (1.296) won met groot ver-
schil van Menno de V ries. Marnix de

Kruijf maakte een einde aan de illusies
van Jan Viskil en Rudy Gerritsen versloeg
Robert Koster. Ludo Kools en Rudy Gerrit-
sen overleefden de halve finale door
winst op John van Essen en Marnix de
Kruijf.
De finalepartij tussen Gerritsen en Ludo
Kools werd door Gerritsen onder controle
gehouden, wat met een 35-29 (39) over-
winning en de nationale titel werd be-
loond. Het zilver was dus voor Ludo
Kools, terwijl Marnix de Kruijf en John
van Essen het brons claimden.

Vlnr: Marnix de Kruijf, Ludo Kools, Rudy Gerritsen en John van Essen.
Foto: Paul Brekelmans

Derde divisie driebanden poule 4

Pearle Opticiens slaat slag bij DKM Tools
Met de 2-6 over winning die Pearle Opti-
ciens op bezoek bij DKM Tools in Ooster-
hout wist te behalen is de koppositie van
het team uit Sas van Gent verstevigd. De

voorsprong op de nummer twee Café van
Ouds Havenzicht (met een wedstrijd min-
der gespeeld) is nu vijf punten. Stoeterij Stal
Doorstap won met 8-0 van L&B Ledermode.

Derde divisie driebanden poule 7

Piet Gerrits (80) behaalt moyenne 
van 0.967
Speelronde 16
Bonanza – ABC 't Töpke/Teunesen/Smits
Bestratingen 8-0. Beste speler was de
80-jarige Piet Gerrits die de 30 caram-
boles na 31 beur ten verzamelde en
dat leverde een moyenne op van 0.967.
Zijn kopman Marcel Spier tz kwam tot
0.789 en serie van 9. DAB – Voegersbe-
drijf W. Smetsers 2-6. In De Mixx te Geld-
rop verloor Benny Smits ondanks een
reeks van 7 met 29-30 van W illy Smet-
sers. Bij de gasten realiseerde W ilbert
van der Heijden 0.769 en Danny Alberts
0.757. 

Piet Gerrits. Archieffoto Paul Brekelmans  

Vierde divisie driebanden poule 6

Hazelaar 5 te sterk voor 
DIB Timmerwerken/Likadrie
In speelronde 16 eindigde Hazelaar 5 –
DIB Timmerwerken/Likadrie in 6-2. De
kortste partij kwam op naam van Gerard
van Hoorn die voor 0.645 zorgde na 20
uit 31. Ook Jacky Dekkers en Frans den
Otter, serie van 6, hielden de punten in
Rosmalen. Bij de gasten uit Boxtel redde

Marco van Gorp de  eer. Hazelaar 4 –
Suncontrols 6-2. De rde man Theo He n-
driks gaf met 20 treffers na 29 pogingen,
gemiddelde 0.689, het goede voorbeeld.
Frank van Rooij en  Michael Bouwmans
wonnen met geringer verschil. Jos Hamers
bleek de enige succesvolle bezoeker.

Eredivisie poolbiljart ronde 9 en 10

Jeugd leidt SPCWoensel.nl naar 
dubbele zege  

Vlnr: Yannick en Quinten Pongers. Foto: Jan Rosmulder

Speelronden 9 en 10 leverden dubbele
winst op voor SPCWoensel.nl. Het werd
tweemaal 4-3. Met 39 gewonnen frames
staat de Eindhovense formatie op de vier-
de plek. T itelverdediger Hague 5 heeft
met 47 frames de leiding. 

SPCWoensel.nl – Schedels 
Plan B Amsterdam 4-3
De pas 15-jarige Y annick Pongers ver-
sloeg Jur Kous met 9-1 en 8-7. De twee
jaar minder jongere broer Quinten zette
Nick van den Berg in het straight pool
met 100-70 opzij. Ook Roy van der Plas
moest er aan geloven: 9-3. Richard Eijm-
berts en Frans Ooijen verloren individueel
van respectievelijk Nick van den Berg en
Michael Verbeek. Het koppel Ooijen/
Eijmberts bleek ook de mindere van
Verbeek/Van der Plas. 

SPC Woensel – Extension 4-3
Yannick Pongers versloeg Ralf Zigahn met
9-5 maar ging via 2-8 onderuit tegen
Norman Bakker. Samen met Quinten trok
hij middels 5-6 nipt aan het kor tste eind

tegen Gerrie Kuik/Michel Drenth. Quin-
ten Pongers bleef individueel ongeslagen
en Drenth (110-73) en Kuik (9-2) waren
het slachtoffer. Richard Eijmber ts boog
voor Bakker maar zette Drenth opzij.   

Stand per 1-3-2020 na 10 ronden
Naam Winst Verlies Framesaldo
1. Hague 5 9 1 24
2. Sport Pub Goes 6 4 18
3. Hustlin SCU 7 3 14
4. SPCWoensel.nl 7 3 8
5. Schedels Plan B Amsterdam 6 4 -2
6. Sonny’s Billiard Supplies 2 8 -18
7. Infinity Strokes of Genius 2 8 -18
8. Extension 1 9 -26
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Besluiten over lopende competities
en toernooien
Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de ko-
mende competitie en toernooien?

Vragen op opmerkingen die rechtstreeks betrekking hebben op wedstrijdzaken, graag
naar: Piet Verschure voor de breedtesport breedtesport@knbb-carambole.nl en Piet Ver-
haar alle overige wedstrijden voorzitter@knbb-carambole.nl. 

Alle contactgegevens van het KVC bestuur vindt u hier.

Besluit/standpunt KNBB Sectie Driebanden
Besluit Teamcompetitie alle divisies (incl. Buffalo League) 
• De Nationale Teamcompetitie wordt niet her vat en moet als verloren worden be-

schouwd.
• Logischerwijze vinden geen divisiekampioenschappen plaats en is er geen sprake

van promotie en degradatie!
• Alle teams (licentiehouders) behouden voor het nieuwe seizoen het recht om in te

schrijven voor de divisie waarin zij dit seizoen uitkwamen. 
• Moyennes van de huidige competitie vormen het aanvangsmoyenne bij inschrijving

voor de nieuwe competitie.
• De inschrijvingsperiode voor het nieuwe seizoen start op 1 juni en eindigt op 30 juni

van dit jaar.

Besluit Bekercompetitie
Bij speelmogelijkheden vanaf 1 juni en beschikbaarheid van voldoende (buitenlandse)
spelers:
• Laatste wedstrijden 4e ronde Bekercompetitie worden uitgespeeld. 
• Bekerfinale in gewijzigde vorm; knock-out systeem met de 16 overgebleven teams ná

de 4e speelronde van de Bekercompetitie.
• Deelnemende spelers aan de Bekerfinale dienen minimaal 1 wedstrijd te hebben ge-

speeld in een van de voorgaande speelronden.
• De 1/8 finales van de Bekerfinale (wie tegen wie) worden gespeeld conform het

speelschema van de 5e ronde van de Bekercompetitie.
• Na afloop van de 1/8 finales worden teams gerangschikt (1 t/m 8) volgens de stand

van de huidige teamcompetitie, zoals deze was na afloop van de 1e helft.  

Indien géén speelmogelijkheden vanaf 1 juni: 
• Bekercompetitie wordt niet hervat en moet als verloren worden beschouwd.

Informatie individuele kampioenschappen Nationaal 2020:
• Organisatie van minimaal 2 Grand Prix’s in de resterende speelperiode van 2020 en

een 3e wanneer dit kalender-technisch mogelijk is.
• Vaststelling nieuwe datum NK Driebanden Dames 2020, bij voorkeur in een periode

waarbij behaalde resultaten nog mee tellen voor afvaardiging naar het WK 2020.

Informatie individuele kampioenschappen Internationaal 2020:
Voor zover doorgang van onderstaande evenementen plaatsvindt, geldt het volgende:

EK Heren 2020:
• Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige re-

gels (eindklassement 2019 / afvaardiging reeds bekend) 

WK Heren Teams 2020:
• Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige re-

gels (eindklassement 2019 / afvaardiging reeds bekend).

WK Heren 2020:
• Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige re-

gels (Master 2020 / hoogste speler wereldranglijst bij opening inschrijvingsperiode).

WK Dames 2020:
• Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige re-

gels (Damesranking).

WK Junioren 2020:
• Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige re-

gels (Juniorenranking).

Coupe d’ Europe 2020:
• Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige re-

gels (winnaar Buffalo League seizoen 2018-2019 / Dekker Keukens).

Worldcup Veghel 2020:
• Nadere informatie volgt voor 1 mei a.s.

Informatie individuele kampioenschappen Internationaal 2021:
EK Heren, WK Heren Teams:
Indien onverhoopt het EK Heren 2020 en/of het WK Heren Teams 2020 geen door-
gang vindt, vindt afvaardiging voor het betreffende evenement in 2021 plaats op basis
van de doorlopende ranking ultimo 2020 in plaats van het eindklassement 2020.

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Driebanden, graag con-
tact opnemen met de secretaris.
Alle contactgegevens van het Sectie Driebanden bestuur vindt u hier.

Voor vervolg zie pagina 8

Overzicht besluiten/standpunten KNBB Vereniging Carambole, Sectie Driebanden,
Sectie Pool & Sectie Snooker:

Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole
Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden
vervallen. 
Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun ver-
vanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het
besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten. 

Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wel-
licht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden
spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen
biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er ten-
minste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn. 

Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moe-
ten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om
de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen
keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze
zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang
er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer vei-
lig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijk-
heid te geven.

Afgelaste of uitgestelde evenementen:
Besluit teamcompetities (Landscompetitie) seizoen 2019-2020:
Gewestelijke wedstrijden: afgelast
Nationale finales (Landsfinale): afgelast

In overleg met de Commissie Breedtespor t en de districten worden de star tmoyennes
vastgesteld. 
Topteamcompetitie, de eredivisie kent een afvaardiging naar een EK, de inschrijving er
voor vindt pas in het nieuwe seizoen plaats.
Tussen eredivisie en eerste klasse is een promotie/degradatieregeling. 
Besluitvorming over competitie- afsluiting kan worden uitgesteld tot na 1 juni.
Nationale kadercompetitie: de poule-fase wordt in overleg met de betreffende commis-
sie afgesloten.
Besluitvorming over halve finale en finale kan worden uitgesteld tot na 1 juni.

Individueel/PK’s seizoen 2019-2020:
Resterende gewestelijke en nationale finales: afgelast
De Masters Artistiek: besluitvorming kan worden uitgesteld tot na 1 juni.

Besluit internationaal:
Europese Grand Prix Artistiek: afgelast
EK libre klein dames: afgelast 

Voor internationale wedstrijden die buiten Nederland worden gespeeld, verwijzen wij
naar betreffende internationale websites en andere communicatie. 
Bij algemene vragen of opmerkingen over de bovenstaande besluiten van KNBB Vere-
niging Carambole, graag contact opnemen met secretaris Janneke Horneman via se-
cretaris@knbb-carambole.nl. 

mailto:breedtesport@knbb-carambole.nl
mailto:voorzitter@knbb-carambole.nl
mailto:se-cretaris@knbb-carambole.nl
mailto:se-cretaris@knbb-carambole.nl
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Besluit/standpunt KNBB Sectie Pool
Landelijke competities
In de landelijke competitie staan er nog vier of vijf (een aantal 3e divisie) speelronden
op de agenda. Voor de eredivisie gaat het nog om twee dagen, en voor de andere di-
visies vier of vijf middagen. Afhankelijk van wanneer de speellocaties weer open gaan,
zien wij vooralsnog ruimte in de kalender om dit opnieuw in te delen zodat de compe-
tities kunnen worden afgemaakt. De eredivisie is goed in te plannen. Voor de andere
divisies kan dit betekenen dat er wedstrijden op zaterdag en zondag worden gespeeld
of 2 ronden op 1 dag (net als bij de eredivisie). Zodra er een nieuwe planning is, bren-
gen we je direct op de hoogte. 

Regionale competities en ranking
In de regionale competitie zijn nog veel ronden die moeten worden gespeeld. De regi-
ocommissie en het bestuur vinden het niet wenselijk om dit tot ver in de zomervakantie
te laten doorlopen. De volgende maatregelen worden genomen:
1. Op grond van een gedeelte van de competitie zal de Kampioen én MVP van de be-

treffende regio/klasse bepaald worden. Dit kan gebaseerd worden op de helft of
tweederde van de competitie. Het is niet fair om de huidige stand hier voor te ge-
bruiken vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden en tegenstanders. Deze aan-
pak kan betekenen dat er wedstrijden ingehaald moeten worden die de uitslag van
de kampioen beïnvloeden. Dit wordt nu in kaart gebracht door de regio coördinato-
ren en wedstrijdsecretariaten. Zodra er meer duidelijk is, wordt de planning gemaakt
en zo snel mogelijk met jullie gedeeld. 

2. Op basis van deze einduitslagen van de regio/klasse wordt dit seizoen geen pro-
motie/degradatie doorgevoerd. Alle teams mogen volgend seizoen 20-21 uitkomen
in dezelfde regio/klasse. Er wordt soepeler omgegaan met dispensatie-aanvragen
voor volgend seizoen. Dit om de sterke 2e en 3e klasse teams toch de mogelijkheid
te geven door te stromen. Dit is alleen mogelijk op voor waarde dat er voldoende
ruimte is in de betreffende hogere klasse. Dispensatie-aanvragen kunnen worden toe-
gestuurd aan het wedstrijdsecretariaat en worden beoordeeld door de regiocom-
missie.

3. De regionale ranking toernooien worden opnieuw gepland. Er moet nog één toer-
nooi worden gespeeld met daarna de Masters. Daar is wellicht nog ruimte voor in
de agenda. Zodra er een nieuwe planning is, delen we dat zo snel mogelijk met jul-
lie.

4. Het NK Teams voor alle regionale kampioenen gaat dit jaar niet door aangezien de
competitie niet volledig is afgemaakt.

5. De regiocommissie heeft afgesproken om deze zomer in alle regio’s een zomercom-
petitie te organiseren. Dit om de opgelopen pool-schade (bij de spelers én zaalhou-
ders) te compenseren. 

Bekercompetitie
De regionale bekercompetitie is al gespeeld. De landelijke competitie is nog niet van
start gegaan. Er spelen zo’n 30 teams mee aan deze competitie. We onderzoeken de
mogelijkheid om deze competitie alsnog te laten spelen. Dit wordt dan in twee ronden
gespeeld. Eén voorronde en één finaleronde met 16 teams. Omdat deze competitie op
zaterdag wordt gespeeld zijn er meer mogelijkheden om dit in te plannen. 

Indien de landelijke bekercompetitie alsnog een probleem wordt om in te delen gaat de-
ze competitie dit seizoen niet door. We werken momenteel aan de nieuwe planning en
delen het zo snel mogelijk met jullie.

Pool Ranking Nederland
Er worden geen aanvullende maatregelen doorgevoerd inzake de Pool Ranking Neder-
land.

Nederlandse Kampioenschappen
Het NK Senioren van 10-13 april wordt verplaatst. Het EK Senioren wordt eind no-
vember gespeeld waardoor er vooralsnog voldoende ruimte is in de agenda van het
seizoen 20-21. 
Alle reeds ingeschreven spelers ontvangen automatisch restitutie van het inschrijfgeld.
Het NK Chinese Pool van 18-19 april wordt verplaatst. Hier zijn geen verdere conse-
quenties aan verbonden. 
Het NK Jeugd van 28 april-1 mei wordt verplaatst. Het EK Jeugd star t op 20 juli. Met
de tijd die nog rest, is er te weinig ruimte om daaraan vooraf nog een NK Jeugd te or-
ganiseren. De organisatie en de ouders hebben immers tijd nodig om voorbereidingen
voor het EK te treffen. Om die reden is er voor gekozen om de T opsport Technische
Commissie een voordracht te laten doen om te bepalen wie er naar het EK Jeugd wordt
uitgezonden.
Wel onderzoeken we nog wanneer een NK jeugd plaats kan vinden. Wellicht nog vóór
het komende EK Jeugd, maar dan zal de uitslag niet bepalend zijn voor de selectie voor

het komende EK jeugd.  Indien de EPBF besluit om het EK Jeugd te verplaatsen zal het
bestuur opnieuw alle opties bekijken.
Alle reeds ingeschreven spelers voor het NK Jeugd ontvangen automatisch restitutie van
het inschrijfgeld.

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Pool, graag contact op-
nemen met de desbetreffende regiocommissie, of voor algemene vragen naar secreta-
ris@knbbpool.nl. 

Alle contactgegevens van het Sectie Pool bestuur vindt u hier.

Besluit/standpunt KNBB Sectie Snooker
De rest van het competitieseizoen 2019-2020 beschouwt Sectie Snooker als verloren.
Wat betreft de ranking, het uitzendbeleid en het NK kunnen wij het volgende melden:
De laatste twee rankingtoernooien van het seizoen worden geschrapt. De ranking zo-
als die nu is, is dan ook de eindranking voor eventuele plaatsingen voor volgend sei-
zoen. Het huidige uitzendbeleid komt te vervallen, het is namelijk niet eerlijk omdat we
geen uitgespeeld seizoen hebben en ook geen NK. We onderzoeken of we nog iets
van een invulling kunnen geven aan de potentiële vergoedingen en kijken wat dan "eer-
lijk" is. Ook zijn we aan het overwegen/onderzoeken om het NK dan wellicht ergens
aan het begin van het nieuwe seizoen nog te kunnen gaan spelen.
De Sectie Snooker is hard aan het werk met "hoe" we een invulling kunnen gaan geven
aan het nieuwe seizoen, zodra er meer bekend is, laten we het iedereen weten via de
site en overige media. Hier alvast antwoord op enkele vragen die mogelijk leven bij on-
ze leden:

Een team kan niet verder deelnemen wat gebeurt er met de uitslagen?
Deze vraag kan gecombineerd worden met wat er gebeurt met de promotie/degrada-
tie.
Wij weten nu nog niet hoeveel teams er wel of niet kunnen blijven spelen volgend sei-
zoen i.v.m. de mogelijke impact van de corona crisis op bestaande snookercentra. Wij
zijn bezig met de "nieuwe" invulling van de competitie voor volgend seizoen. Mocht al-
les bij het oude blijven dan hanteren wij de stand van de competitie na de eerste helft
van het seizoen, de andere uitslagen komen te vervallen.
Er is geen sprake van een restant van de competitie, de 2e helft komt in zijn geheel te
vervallen. De wedstrijden die hierin al wel gespeeld zijn, moeten we helaas als verlo-
ren beschouwen.

Wanneer wordt de speelkalender voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt?
Wij streven ernaar om de speelkalender voor 1 augustus 2020 bekend te maken. Er
zijn zoveel factoren die meespelen in deze bizarre tijden en dagelijks zijn er verande-
ringen, vergeet ook niet dat we nog moeten afwachten hoeveel speellocaties er over
zijn om in te spelen na deze crisis.

Wanneer start het seizoen 2020-2021?
De Sectie Snooker is voornemens het nieuwe seizoen op 1 september 2020 te starten.

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Snooker, graag contact
opnemen met snooker@knbb.nl. 

Alle contactgegevens van het Sectie Snooker bestuur vindt u hier.

mailto:secreta-ris@knbbpool.nl
mailto:secreta-ris@knbbpool.nl
mailto:snooker@knbb.nl
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Driebanden speelweek 7
In de eerste klasse verzamelde Jan Ros-
mulder namens D’n Anlaup de 26 caram-
boles na 21 beurten en dat was in thuis-
basis In den Sleutel te Deur ne. Klasse
twee had met Ben Jonker uit Helenaveen
via 24 uit 23 de uitblinker . In de vierde
klasse vielen 2 spelers van Inter nos op.
Theo Vos na 11 treffers en 23 pogingen.
Marco Baltussen stond na 27 beur ten
aan zijn totaal van 8 caramboles.  

Driebanden speelweek 8
Liefst 3 par tijen onder de 30 beur ten
bij D’n Anlaup tegen De Zwaantjes ’82
in de eerste klasse. Op het Buffalo Royal
Pro laken van café In den Sleutel waren
Christ van der Heijden met 25 uit 22 en
Hans Vermulst via 30 uit 24 snel klaar
namens de koploper uit Bakel. V oor de
thuisploeg won Ronald Roozen na 22
caramboles en 27 beurten. Op hetzelfde
biljart stond HGL B speler Gerard Peters
na 25 pogingen aan de finish met 17 tref-
fers. Voor het A-team eindigde Frank Jon-
ker met 43 uit 37. In de tweede klasse
scoorde Huub Thijssen in café-hotel
Thijssen te Vlierden 18 keer na 28 beur-

ten en dat was voor Ons Vermaak. Harry
Meulendijks redde in Helenaveen de eer
voor D’n Anlaup na 17 caramboles en
24 pogingen. Piet Sonnemans hoefde in
de derde klasse maar 21 maal uit zijn
stoel voor zijn totaal van 16. Petro Boots
realiseerde in klasse vier 14 uit eveneens
21.       

Driebanden speelweek 9
Ook de DBB ondervindt de gevolgen van
het coronavirus en vanaf vrijdag 13
maart werd de competitie dan ook stilge-
legd. Eerder in de week vestigde Frank
Jonker de aandacht op zich in de eerste
klasse. De speler van HGL A verzamelde
op bezoek bij Ons V ermaak de 43 ca-
ramboles al na 29 beurten en dat leverde
moyenne 1.482 op. In klasse twee stond
Dirk Nooijen al na 21 pogingen aan de
finish van 14. Tiny Berkers kwam met 20
uit 24 eveneens prima voor de dag. Voor
Vriendenkring scoorde Toine van der Heij-
den 17 keer na 26 beurten. Remco Buk-
kems blonk in de derde klasse uit met 20
caramboles en ook 20 pogingen. Berr y
Koppens deed over datzelfde aantal 29
pogingen.

PK libre 1e klasse Deurnese Biljartbond (DBB)

Rinie Weemen zet zegereeks in 
't Ankertje te Deurne voort

eerste halve finale ont-
moetten Rinie Weemen
en Jo van Lierop elkaar.
Weemen pakte al in de
tweede beurt via een se-
rie van 9 het initiatief.
Na 28 pogingen stond
de uitslag 58-38 in zijn
voordeel op het score-
bord. In de andere kruis-
finale leek Peter Kooter
rustig op weg naar de
zege toen Michel Ber-
kers de spanning met
een reeks van 10 in de
19e beurt echter weer
terugbracht. Kooter, pas
1,5 actief als biljar ter,
maakte zijn ontbreken-
de 2 caramboles bij zijn
volgende poging. Ber-
kers had in de nastoot
nog 5 treffers te gaan
maar haakte af na 3 ca-
ramboles. In de finale
lag bij Weemen de fi-
nish bij 58 en voor Koo-
ter bij 30. Na 20 pogin-
gen kon het met 34-15
nog alle kanten op.
Rinie Weemen maakte

toen een serie van 16 maar die werd
door zijn tegenstander van OVU beant-
woord met een reeks van 7. In beur t 24
scoorde Weemen zijn ontbrekende 5 ca-
ramboles. Kooter miste de nabeurt. Eind-
stand 58-23 (24) en de titel in het door
Vriendenkring prima georganiseerde
toernooi was dus voor Rinie Weemen.

Het persoonlijk kampioenschap libre eerste klasse is
een prooi geworden voor Rinie W eemen. De speler
van vereniging Ons Vermaak uit Vlierden won in café
't Ankertje te Deurne in de finale van nieuweling Peter
Kooter. Weemen won bij zijn eerste deelname ook al
de PK’s bandstoten en driebanden in het najaar van
2018. Nu het PK libre weer voor het eerst na vele ja-
ren werd gehouden, zegevierde hij ook hier bij zijn
debuut. 

Vlnr: Rinie Weemen (1), Martien Meulendijks (organisatie
Vriendenkring) en Peter Kooter (2). Foto: Jan Rosmulder

Voor de eerste keer in de geschiedenis
van de DBB werd het toer nooi in twee
fases afgewerkt. Eerst speelde iedereen
tegen elkaar en daarna kwam de top 4
van die eindstand in actie voor de verde-
ling van de prijzen. Na het reguliere toer-
nooi eindigde Peter Kooter als eerste. Hij
werd gevolgd door Jo van Lierop, Rinie
Weemen en Michel Berkers. T ijdens de

Bij vereniging OVNA in Ommel

Vriendenkring, 't Ankertje uit Deurne, 
succesvol bij Lolaar nederlaagtoernooi
In dit nederlaagtoernooi voor teams is za-
terdag 14 maart het team van Vrienden-
kring op bezoek geweest. Het werd een
succes voor de biljar ters van café
't Ankertje uit Deurne  want met 110%
bleven ze aan de goede kant van de sco-
re. Eerder behaalde het TV Thuisteam al
een percentage van 115 en belandde
daarmee op de derde plaats in het klas-
sement. Onder voorbehoud: 18 april
heeft De Vette Keu 2 ingeschreven en 2
mei SVEB. Het Lolaar nederlaagtoernooi
vindt plaats in De Pelgrim, het voormalige
Eijsbouts. Indien teams interesse hebben
voor dit nederlaagtoer nooi kunnen ze
kijken op www .astensebiljartbond.nl.
Bij Nederlaagtoernooien staat Lolaar/
OVNA met een nadere toelichting. Dit
Lolaar nederlaagtoernooi ligt in de zo-
mermaanden stil. Dan is er in die periode

weer een individueel toernooi libre/band-
stoten in De Pelgrim.
T
eam Plaats                     %
1. De Vliegert Mierlo 118
2. Nooit Gedacht Asten 116
3. TV Thuisteam Ommel 115
4. BV Mierlo Mierlo 114
5. Vriendenkring Deurne 110
6. SVEB Broekhuizenvorst 104
7. Steeds Vooruit Liessel 101
8. Nooit Gedacht 2 Asten 98
9. Astra Asten 85

10. De Vette Keu Asten 73

Grand Prix ereklasse artistiek in Capelle

René Dericks wint zijn tweede grand 
prix van het seizoen
Vorig jaar moest
René Dericks tijdens
de Simonis Biljar tla-
kens Masters ar tistiek
in zijn thuisbasis Jop
de Jong met klein ver-
schil voor laten gaan.
Na zijn over winning
van de derde grand
prix heeft Dericks zich
als tweede geplaatst
voor de nationale
eindstrijd. Ook de eer-
ste grand prix van dit
seizoen, die bij biljart-
café Jorissen in Den
Haag werd gespeeld,
schreef hij op zijn
naam. 
Bij SPC Capelle eindigden René Dericks
en Erik Vijverberg als eersten in hun pou-
le en konden zich opmaken voor de fina-
le. Hierin bleek Dericks oppermachtig en
won met duidelijke cijfers (3-1 in sets).
Ook behaalde hij, evenals Jop de Jong
en Fred Groen een nieuw persoonlijk re-
cord.

Eindstand derde GP
Naam Pnt %   Setsaldo
1. René Dericks o 17 69.61 11
2. Erik Vijverberg 14 66.21 6
3. Benny Smits 12 58.85 0
4. Eric van Kampen* 9 49.58 1
5. Patrick de Haan 11 59.88 3
6. Mark Janssen 6 52.20 -1
7. René Kuijstermans 9 48.11 1
8. Wilfrie Vermeer 7 51.29 -1
9. Jop de Jong o 9 72.00 2

10. Fred Groen o 3 50.87 -6
11. Cock Ooms* 3 45.11 -9
12. Robert v Veenendaal 2 45.60 -7

* eersteklasser
o nieuw persoonlijk record

Ranking na derde GP
Naam                          Rank Pnt  Perc
1. René Dericks 114 63.46
2. Erik Vijverberg 84 61.51
3. Jop de Jong 68 65.54
4. Robert van Veenendaal 52 54.27
5. Mark Janssen 50 56.62
6. Benny Smits 50 55.58
7. Patrick de Haan 36 53.86
8. Sander Jonen 34 56.53
9. René Kuijstermans 28 47.10

10. Fred Groen 26 46.42
11. Eric van Kampen* 20 49.58
12. Wilfrie Vermeer 18 46.18
13. Cock Ooms* 8 38.18
Deelnemers Masters Biljart 
Artistiek 2019/2020
Naam % Poule
Jop de Jong 65.54 A
René Dericks 63.46 B
Erik Vijverberg 61.51 B
Mark Janssen 56.62 A
Sander Jonen 56.53 A
Benny Smits 55.58 B
Robert van Veenendaal 54.27 B
Patrick de Haan 53.86 A

René Dericks en Erik Vijverberg. Foto Stefan Osnabrug

Verlies Van den Broek Biljarts/Almere ‘83
In poule 1 van de kadercompetitie moest
Van den Broek Biljar ts/Almere ’83, op
bezoek bij koploper Targa Team, een 7-2

nederlaag incasseren. Alleen René van
Aerle kon zijn partij tegen Alex Volker ver-
zilveren.

Kadercompetitie poule 4

De Hazelaar 3 blijft lijstaanvoerder
De Hazelaar 3 ging in speelronde 21 op
bezoek bij Carambole BBG en verloor
daar met 5-4. Ondanks het verlies blijft
De Hazelaar 3 het klassement aanvoe-
ren. De Hazelaar 2 bleek in de thuisbasis

te Rosmalen met 7-2 te sterk voor
HWA/Verhaar BiljartKeuService. André
Korsten zag dat de stoel van zijn tegen-
stander leeg bleef en hoefde niet in actie
te komen.

Bandstoten klein 2e klasse gewest MN 2

Jo van den Hanenberg de beste
Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
1. Jo van den Hanenberg De Driehoek 10 89.7 1.46 13
2. Jack van Gulik NGTR 10 88.6 1.35 8
3. Nico Degen De Treffers 8 93.4 1.47 9
4. John van der Ruit De Grenspost 8 93.4 1.30 10

Naam Vereniging Pnt % Car Gem HS
5. Eddy Mol Woezik 7 89.2 1.68 12
6. Bas van Kessel Touché 6 83.3 1.35 10
7. Peter van Orsouw Touché 4 77.9 1.06 8
8. Herman Bouman De Grenspost 3 84.3 1.24 9

http://www.debiljartballen.nl
http://www.astensebiljartbond.nl
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Bekercompetitie kaderteams ronde 2

De Veemarkt, HWA 2x, BCO De beste 
keus en De Hazelaar 2 succesvol

BCO De beste keus met staand vlnr Ben Duivenvoorde, Jos Kerkman en Danny Kind.
Zittend vlnr: Alex van Voorst en Wilfred Wijnnobel. Fotograaf: Ben Duivenvoorde
Padoc – De V eemarkt 3-6 en 2-7. De
ploeg uit Doetinchem had in de eerste
wedstrijd een uitblinker met Gerard Stijf
dankzij 190 caramboles na 5 beur ten.
Peter van Dijk won na 110 uit 8 en Bar t
Siebelink deelde de punten. In de retur n
bleven deze 3 spelers van De V eemarkt
allen aan de goede kant van de score.
Ben Er Bij – VIOS/Van Esch Biljarts 4-5 en
9-0. Tom Hagenus versloeg Roland Dee-
len met 140-214 na 5 pogingen. Willem
Dullemond zette in het bandstoten Peter
van de Linden opzij. W illem Wesseling
en Henk Rosmulder konden eenmaal
tegenstand bieden. HWA Hotel van Krim-
pen – Cambrinus/v.d. Ven/VTS 7-2 en 7-
2. Wilfried van Beek won het bandstoten
tweemaal. Jos Vlot presteerde dit bij het
kader. Ricardo Goud en Jan van Krimpen
behaalden wisselend succes. De Haze-
laar 3 – HWA Alblasserdam 2-7 en 6-3.
Paul van de Wouw verloor 3 punten aan
Jan de Bruin en dat gaf de doorslag. Ha-
rold Megens en Reijer van Kooten deel-
den de buit. Piet Leer makers en Gerard
Johler gaven elkaar ook niets toe. Walco
van de Ven en John van der Zalm volgden
eveneens dit scenario. Carambole Stein-
hoff Constr – De Ram 9-0 en 7-2. Bij het
team uit Roosendaal wist Wilbert van Dij-
ke de eer te redden. BCO De beste keus
– Jong Geleerd 2-7 en 9-0. Nadat de uit-
wedstrijd tegen Jong geleerd uit V olkel
met 7-2 verloren was gegaan, vond de
return plaats op 29 februari in het Biljart-
centrum Oegstgeest. Eerst speelde Danny
Kind (140) een prima par tij tegen Ber t
Thoonen (120). Met een startserie van 27
en later een van 59 legde hij de basis
voor de winst in slechts acht beurten. De
ene verplichte bandstootpar tij werd ge-
speeld door Wilfred Wijnnobel (80) te-
gen Tonnie van de wetering (100). Om-
dat alleen om de cruciale winst werd ge-
speeld was verdedigen een essentieel

onderdeel en kreeg de spannende partij
pas na 40 beurten de ontknoping. Wijn-
nobel zat aan de goede kant en zo kon
BCO met 4-0 gaan lunchen. Hierna was
het Jos Kerkman (110) die er tegen Tonnie
van der Ven (110) geen gras over liet
groeien en na een matige start met series
van 24, 46 en slotserie 25 de winst naar
zich toe trok na slechts 7 pogingen. Nu
was een theoretische remise mogelijk
waardoor het aantal gemaakte carambo-
les de doorslag zou moeten geven. Ben
Duivenvoorde (160) zag zich geplaatst
tegen de sterke W illy Rooijendijk (270)
die in de eerdere ontmoeting in zeven
beurten had gewonnen. Nu had hij ech-
ter een matige start en zag Duivenvoorde
direct al een reeks van 43 scoren. Hierna
ging het over en weer en kwam Rooijen-
dijk dankzij 49, 64 en 27 ook weer in de
strijd. Op dat moment was er theoretisch
nog één treffer voor BCO noodzakelijk
voor de caramboleverhouding. Duiven-
voorde kreeg gelukkig voor hem die kans
nog en bleek nu niet meer te stoppen
voordat hij met 40 caramboles de par tij
had uitgemaakt en zo de maximale winst
voltooide. Na deze ronde gaat zijn team
BCO De beste keus team strijden om een
plek bij de laatst acht maar zal eerst aan
moeten treden tegen een ploeg uit de om-
streken van Maastricht. De Hazelaar 2 –
Honky Tonk 2-7 en 7-2. Nadat de heen-
wedstrijd een 7-2 winst opleverde voor
Honky Tonk, kreeg de return hetzelfde re-
sultaat maar dan in het voordeel van De
Hazelaar 2. Dennis Timmers, Otto Exters
en Carlo van der Doelen zorgden voor
de zege van het team uit Rosmalen van
verliezend teamleider Eric Dericks. Het
percentage caramboles moest de beslis-
sing brengen. De Hazelaar 2 behaalde
over 2 duels 88.97 en Honky Tonk strand-
de bij 83.67.

Kader poule 5

Nipte zeges MF-Vos/Brock en 
Ivo Gerritsen uitblinker  
MF-Vos/Brock – Pelikaan 2 5-4. Thuisspe-
ler Robin Jonker behaalde dankzij 21.00
het hoogste partijmoyenne. Teamgenoot
Jan Lubbelinkhof won ook. Bij de gasten
vertrokken Reinder Peters 120 uit 9 en
Dienand van de Kaa 110 uit 20 met de
winst. Willemsen Bestratingen/De Drie-
hoek – MF-Vos/Brock 4-5. Voor het viertal
van café Brockie uit Bornerbroek bleven
Edwin Tieman en Jan Lubbelinkhof aan

de goede kant van de score. Pelikaan 2 –
Pelikaan 4-5. Namens het eerste team
verzamelde Ivo Gerritsen de 200 caram-
boles al na 3 pogingen. Dat betekende
een evenaring van de kor tste partij die
met 270 uit 3 op naam stond van Geur t
Veer. Gerritsen maakte een hoogste serie
van 140. Met 141 punten na 21 wed-
strijden is DOS Hattem/De Poedel riant
koploper.   

Kadercompetitie poule 2

BVM Apollo en HWA/Hotel van 
Krimpen voeren klassement aan
HWA/Hotel van Krimpen kon tijdens
speelronde 20 thuis in Alblasserdam
De Hoog/Van der Wilt met 7-2 van zich
afhouden. Ricardo Goud behaalde een
gemiddelde van 43.33. OGB ontving
BVM Apollo en won met 5-4. Een ronde
later moest BVM Apollo in Maarssen

HWA/Hotel van Krimpen met 4-5 voor
laten gaan. Jos Vlot had maar vier pogin-
gen nodig om met 45.00 winst te beha-
len. BVM Apollo staat nu aan kop, met op
drie punten gevolgd door HW A/Hotel
van Krimpen.

Kadercompetitie poule 3

Twee keer krappe winst voor De Ram
In speelronde 21 won De Ram met 5-4
van HWA Alblasserdam. John van der
Zalm was de enige bezoeker die voor
een winstpartij kon tekenen. Ook voor
SVW Ponderosa was er succes.            
In hun thuishaven te Bergen op Zoom
kon een 7-2 overwinning op Honky Tonk
worden bijgeschreven. Vlak voor het

stilleggen van de competitie speelde
De Ram in  Roosendaal de thuiswedstrijd
tegen ’s Lands Welvaren en boekte een
5-4 overwinning. ’s Lands W elvaren
en HWA Alblasserdam bezetten met 21
gespeelde wedstrijden de tweede en der-
de plaats, achter koploper Posthoor n/
RBS.

Kader poule 8

Koploper BC Maarland te sterk voor 
VIOS/Van Esch Biljarts 
BC Maarland – VIOS/Van Esch Biljar ts
7-2. De kor tste partij kwam op naam
van Frans Borgignons die Roland Deelen
met 250-135 na 8 beurten de baas bleef.
Er waren series van respectievelijk 156
en 103. Ook John van Glabbeeck en
Emiel Roijen hielden de punten in Zuid-

Limburg. Maurice Sangen ging als enige
onderuit omdat Henk Rosmulder hem met
75-110 (13) verschalkte. Na 22 speel-
ronden heeft BC Maarland dankzij 138
punten riant de leiding. De 2 teams van
Op De Klos volgen op respectabele af-
stand.  

Kader poule 6

Records Sven Nabuurs en Tom Hagenus, 
dubbelslag De Veemarkt  
Moira – Verploegen Party- en Congres-
centrum 5-4. Namens de gastheren slaag-
de Sven Nabuurs er bijna in om vanaf
acquit naar de finish te snellen. Hij begon
met een serie van 257 maar miste toen
bij een pique. Goed voor de hoogste
reeks en moyenne (86.66). De Markt/
De Onderbouw – De V eemarkt 7-2.
Heinz Schmale realiseerde namens de
thuisploeg via 160 uit 10 het kortste duel.
Ben Er Bij – De Vriendenkring/Autobedrijf
Coppes 4-5. Tom Hagenus was ook op
weg naar een stunt. Hij hoefde, na een

reeks van 139, maar tweemaal van de
stoel voor zijn totaal van 140. Goed
voor de kor tste partij in deze poule.
Hij eindigde met een gemiddelde van
70.00 en tegenstander Stefan Hoen
kwam met 48.00 ook prima voor de dag.
De Veemarkt – Be Er Bij 7-2. In Doetin-
chem gaf kopman Gerard Stijf na 190 uit
6 het goede voorbeeld. Bar t Siebelink
had slechts één poging meer nodig
voor de eindstreep van 110. Na 22
speelronden leidt BIOS riant met liefst
144 punten.  

Kader poule 7

Nipte zeges lijstaanvoerder De Hazelaar  

Na 22 wedstrijden is de marge van het eer-
ste team van De Hazelaar ten opzichte van
naaste achtervolger Jong Geleerd opge-
lopen naar 19 punten. Wel heeft de ploeg
uit Rosmalen één wedstrijd meer gespeeld.   

Speelronde 21
BC Tegelen – De Picardie 5-4. In café-bil-
jartzaal Van Tienen tikte Harrie van den
Boogaard de 360 caramboles na 7 beur-

ten bij elkaar. Teamgenoot Philip Dieryck
zorgde voor 130 uit 8. Bij de bezoekers
bleek Bert Thoonen na 120 treffers en 7
pogingen de beste. Van Esch Biljarts/De
Peel – Cambrinus/v.d. Ven/VTS 2-7. Jan
van Oosterhout redde op fraaie wijze de
eer na 140 uit 6. Jaco van der V en gaf
namens de gasten het goede voorbeeld
via 160 caramboles en 9 beur ten. D’n
Babbel – De Hazelaar 4-5. In W intelre
produceerde bezoeker Alex Ulijn na 290
uit 7 het kortste duel. 

Speelronde 22
Van Esch Biljar ts/De Peel – Het W apen
van Liempde/RegioBank 7-2. In Yssel-
steyn zorgden Noud Janssen (15.00),
Jos Verberne en Gerrit van Asten voor de
zege van de hekkensluiter. VOP/De Witte
Hoeve – De Hazelaar 4-5. Jan Liebregts
hield Jordy Kanters op één carambole van
de finish: 130-349. Jan Brueren zette 120
uit 9 op het scorebord. Cambrinus/v .d.
Ven/VTS – BC Tegelen/De Picardie 3-6.
Sjef Jansen en Harrie van den Boogaard
deelden na 9 pogingen de buit: 190-360.
Gast Philip Dieryck hoefde met 150 uit 8
de minste keren van de stoel.

Jordy Kanters: nederlaag na 349 
caramboles. Foto: Henry Thijssen 
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Districtsfinale overgangsklasse driebanden groot Den Haag

Reserve Henk Jorissen als derde geëindigd
Tijdens de finale overgangsklasse drie-
banden groot van het district Den Haag
moest reservespeler Henk Jorissen
wegens een afmelding op komen draven
om in zijn eigen locatie het deelnemers-
veld weer compleet te maken. Dat bleef
voor de kastelein niet zonder resultaat.
Met slechts één wedstrijdpunt minder dan
kampioen Jan van Gulik eindigde hij op
een eervolle derde plaats. Zijn clubge-
noot Simon Michielen werd tweede. 
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy %Car HS
1. Jan van Gulik Valkennest 8 0.431 4
2. Simon Michielen Jorissen 2000 7 0.467 5
3. Henk Jorissen Jorissen 2000 7 0.540 5
4. Fred van Leeuwen Jorissen 2000 7 0.584 5
5. Vasileios Papazacharion Jorissen 2000 7 0.490 5
6. Fred Hanjoel Jorissen 2000 6 0.64 6
7. Beer de Jong Jorissen 2000 6 0.476 5
8. Guido van Elsacker GBC 6 0.545 5
9. Leo van der Heijden GBC 4 0.412 4

10. Cor Trampe Jorissen 2000 2 0.387 4
Henk Jorissen met zijn bonus-kleinzoon
Kyano. Foto: Cor Trampe

Hoofdklasse libre gewest Zuid 1

Stephan van den Hooff zegeviert
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan van den Hoof Ut Sandoel 6 6.35 49
2. Gerrit de Regt Distel Biljarts 6 6.20 96
3. Wim Machielse Bellevue 6 6.03 62

Naam Vereniging Pnt Moy HS
4. Martin van de Rijt De Hoef 5 7.13 76
5. Frans Vrolijk SVW 4 4.78 35
6. Peter Brouwers Den Duvel 3 5.98 30

Bandstoten 1e klasse West-Brabant

Jacky van den Bergh districtskampioen
In Bergen op Zoom is Jacky van den
Bergh kampioen eerste klasse bandstoten
van het district West-Brabant geworden.
Van den Bergh, die de thuiswedstrijden
speelt bij café De Ram in Roosendaal,
behaalde twaalf wedstrijdpunten en
bleef daarmee André Botermans een punt
voor. 

Naam Vereniging Pnt Moy %Car HS
1. Jacky van den Bergh De Ram 12 1.88 98.00 12
2. André Botermans De Kastanje 11 1.89 99.47 17
3. Piet van Steen KOT Fijnaart 9 2.69 97.38 13
4. Ruud Waanders Kannebuis 7 1.80 90.21 11
5. Ger van den Heuvel Boulevard 7 1.46 88.39 10
6. Ad Koolen Bellevue 4 1.55 89.58 13 
7. Jan Mol Kruisstraat 4 1.70 69.67 10
8. Thijs Visser DPP 2 1.20 61.90 7

Hoofdklasse libre West Nederland afd. Noord

Dirk Jan Kok gewestelijk kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dirk Jan Kok De Wurf 14 14.35 67
2. Robert Schuyt DVO 8 11.66 97
3. Gerard Lenting De Liefhebber 8 9.5 73
4. Danny Kramer Onder Ons 7 11.13 66

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Piet Kok De Wurf 6 12.86 12
6. Peter Mak NHD 6 6.29 63
7. Harry Entes BC Schagen 4 10.25 56
8. Ronald Kok De Wurf 3 8.45 55

Gewestelijk finale dames West-Nederland Zuid

Els van Tol wint in Woubrugge

Bandstoten 2e klasse Zuid 1 in Tilburg

Gewestelijke titel Marco Kooiman
Bij Cues & Darts in Tilburg is Marco Kooi-
man kampioen tweede klasse bandstoten
geworden van het gewest Zuid-Neder-
land afdeling 1. Met Cees Roggeband
als tweede en Jean Mailleur op de derde
plaats, werd het een volledig Zeeuws po-
dium.

Naam Vereniging Pnt Moy %Car HS
1. Marco Kooiman Treva 13 1.67 100.00 14
2. Cees Roggeband Graanbeurs 10 1.38 92.85 12
3. Jean Mailleur RZV 8 1.40 91.57 12
4. Jeroen van de Sande Ut Sandoel 8 1.30 90.07 10
5. Rien Dam NGG 8 1.22 86.05 9
6. Arian Heeren De Ram 4 1.71 82.44 10
7. Arjan Jochems Dobbertje 3 1.47 92.38 15
8. Leo van de Sande BSV 2 1.26 70.23 11

BIZARRE TIJDEN……..
Wat valt er te zeggen, vanwege het corona virus ligt er heel
veel stil. Niet alleen in biljartland, maar de hele wereld staat
in rep en roer. Je probeert te doen wat je kunt en wat niet kan
zal je even moeten laten. Mijn gedachten gaan vooral uit
naar de zogenaamde risicogroep, ik leef met hen mee en
hoop het allerbeste. Het lijkt mij uitermate belangrijk om ver-
antwoordelijkheid te nemen ten opzichte van je medemens
door dit virus zeer serieus te nemen en je te houden aan de
adviezen die worden gegeven door de experts. Angst en zor-
gen zijn slechte raadgevers, vertrouwen en geduld zijn bete-
re. De mens is flexibel en kan ook met deze omstandigheden
omgaan. Hoelang het allemaal gaat duren, kan niemand zeggen, maar één ding is
zeker, ook dit gaat weer voorbij. Dan zal er weer hard gewerkt worden aan de “we-
deropbouw” van de keusport. Mijn gedachten gaan ook uit naar de zaalhouders en
verenigingen die op dit moment een moeilijke tijd doormaken. Terwijl ik deze tekst
aan het schrijven ben, komt de onwerkelijkheid hiervan steeds dieper binnen. Pro-
beer te genieten van de dag, of beter gezegd het moment.

Vriendelijke groet,

Johan Oenema
(Voorzitter sectie Snooker van de KNBB)

Naam Vereniging Pnt Moy HS %car
1. Els van Tol Jacobswoude 6 1.374 9 95.3
2. Kelly de Kleijn Centrum 6 0.926 5 91.5
3. Dineke Meijer Merwehof 6 0.696 5 90.3

Naam Vereniging Pnt Moy HS %car
4. Jacqueline Kuijpers Merwehof 6 1.113 10 86.3
5. Evelyne van Toledo Ommoord 4 0.765 6 84.8
6. Judith van de Neut De Musketier 2 1.028 8 87.3

Jeugd districten Oss en Den Bosch

Overberg loopt iets in op lijstaanvoerder 
BC Zeeland

Na 24 wedstijden is het eerste team van BC Zeeland met 641 punten koplo-
per. Nieuwe nummer twee met 622 punten is Overberg, dat in de onderlinge
confrontatie iets van de achterstand ongedaan maakte. Alle informatie is te
vinden op Biljartpoint bij district Oss.

Speelronde 14
BC Zeeland – Overberg 25-22 en 18-30.
In café-zaal 't Oventje te Zeeland had Rik
Kolorz tegen Max Eggenkamp wisselend
succes: 44-26 (17) en 25-47 (30). Djami
Theunisz en Justin Houtdijk volgden het-
zelfde scenario. Imke Theunisz en Bar t
van de Valk bleken beiden niet opgewas-
sen tegen Djovanny van Eindhoven. Roy-
al Events Palace 2 – BC Zeeland 2 25-27
en 21-22. Dirk van den Berg ging onder-
uit tegen Lukas Emons en Dylan Biemans.
Tijl Daandels redde het niet tegen Dylan
Biemans en Kaylee Emons. Jay van der
Pas zorgde ervoor dat de twee teams kort
bij elkaar bleven door Kaylee Emons en
Noud Meulepas opzij te zetten. 

Speelronde 15
Royal Events Palace – BC Zeeland 2
26-29 en 22-24. Skip van Lieshout won
eerst royaal en daar na nipt van Lukas
Emons. Jip van Berloo behaalde 8 punten
tegen Thijs Meulepas en Dylan Biemans.
Evi van Erp zag tegenstanders Kaylee
Emons en Thijs Meulepas 10 punten pak-
ken. Overberg – Royal Events Palace 2
27-24 en 23-28. Justin Houtdijk won met
38-13 (28) van Tijl Daandels maar ging
via 36-27 (41) onderuit tegen Dirk van
den Berg. Djovanny van Eindhoven was
de mindere van Tjeu Rutten maar eerder
aan de finish dan Tijl Daandels. Sven van
de Veer versloeg Jay van der Pas maar
boog voor Tjeu Rutten.

Een aantal spelers van Royal Events Palace. Foto: Jan Rosmulder

Peter van Beemt Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau
Peter van den Beemt, penningmeester
van district Vlietlanden, heeft op maan-
dag 23 maar t een koninklijke onder-
scheiding ontvangen van de burge-
meester van Vlaardingen Bas Eenhoorn.
Omdat Peter ernstig ziek is, werd deze
onderscheiding naar voren gehaald in
plaats van de geplande lintjesregen van
24 april a.s. Peter is benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Burge-
meester Eenhoorn stelde dat Van Beemt
niet zo maar geridderd werd, maar voor
zijn langdurige bestuurstaken in de bil-
jartwereld en de laatste jaren als vrijwil-
liger/penningmeester van de Zonne-
bloem. Hij vervulde bij biljartvereniging
DVK ’73 diverse bestuursfuncties. Sinds
de fusie van de biljartdistricten Nieuwe
Waterweg-Noord en Delft is Peter de
penningmeester van district Vlietlanden.
Ook het fusieproces heeft hij financieel onderbouwd. Verder is hij de grote regela-
teur van het dagbiljar ten in de regio. Verder heeft hij bijna 15 jaar als penning-
meester gefungeerd in het gewest West-Nederland. Omdat het hoofdbestuur van de
KNBB vorig jaar heeft besloten dat de financiën van het gewest onder de penning-
meester van de KNBB kwamen te vallen, werd deze bestuursfunctie opgeheven.

Peter van Beemt ontvangt van 
burgemeester Eenhoorn de 

onderscheiding en de bloemen
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KBBB Nationale Finale Hoofdklasse Driebanden MB

De terugkeer van Johan Loncelle 
wordt meteen bezegeld met promotie
Een groot talent, een biljarter die het he-
lemaal ging maken. Dat predicaat kleef-
de op Johan Loncelle toen hij als jonge
snaak door het biljar tlandschap raasde.
De Antwerpenaar raakte echter de trap-
pers kwijt en belandde in een negatieve
spiraal die hem bovendien een jarenlan-
ge schorsing opleverde. Loncelle, tegen-
woordig in dienst bij DBC De Leug her-
pakte zich, worstelde en kwam boven.
Dat hij er opnieuw helemaal staat bewees
hij in de finale van de hoofdklassers. Met
vier maal winst uit vier par tijen en drie
maal promotie keer t hij terug naar de
hoogste categorie : die van de ereklas-
sers. Marc Roofthooft  (BC Op De Meir)
moest het enkel afleggen tegen de kampi-
oen en behaalde netjes zijn gemiddelde.
Alleen tegen Stef Van Hees (BV Turnhout)
bleef hij onder de grens steken na 50-49
in 75 innings. Leslie Menheer (Eeklose
BC) en Paul W allerand (BC Herstalien)
volgden op ruime afstand in het eindklas-
sement.

Bart Van Reeth
Johan Loncelle : nog lang niet afgeschre-
ven. Integendeel zelfs

Organisatie kan alweer terugblikken op geslaagd weekend

Wisselschaal Ludo Dielis is dé klassieker
van het G-biljart

Het is en blijft een succesfor mule. Op-
nieuw organiseerde de groep rond Ludo
Dielis het tweedaagse treffen voor men-
sen met een beperking. In een afgeladen
vol Ons Middelheem  in Brasschaat ga-
ven de biljar ters van de verschillende
dagverblijven uit de regio rendez-vous
om elkaar in het libre partij te geven.  De
tweeëndertig deelnemers, als vanouds
begeleid door en in de veilige handen
van Bart Van Den Bulck, Henri V erwilt,
Swa Van der Aa en uiteraard Ludo Dielis
zelf gingen met de breedste lach op het
gezicht ook nu weer tot op de limiet van

hun kunnen. Een zoveelste editie waarin
winst of verlies van weinig tel is maar de
vreugde tot aan de laatste carambole
overeind blijft. Swa Verheyen kon zijn titel
niet verlengen. Hij legde het in de finale
af tegen Yannick Peeters die voor het eerst
zijn naam mag laten bijschrijven op de
reusachtige wisselbeker. Net als de kam-
pioen werden ook de andere deelnemers
na afloop in de bloemen gezet door de
Brasschaatse burgemeester en schepen
van sport en de organisatoren van de
Wisselschaal Ludo Dielis.
Bart Van Reeth

V.l.n.r. : Burgemeester Philip Cools, kampioen Yannick Peeters, Ludo Dielis, Schepen
Adinda Van Gerven en sponsor van het gebeuren Luc Hulselmans van Uni-Bright 

Biljartnieuws België

BE Pooltour in Bal-enzo Wilrijk

Feijen ‘top of the bill’ op schrikkeldag 

Zaterdag 29 februari was alweer de laat-
ste zaterdag van de maand en dan weten
de poolspelers dat ze terecht kunnen in
Bal-enzo voor het maandelijkse huistoer-
nooi. Ditmaal stond 10 ball op het pro-
gramma, een onderdeel dat door het me-
rendeel van de spelers als de 'fairste' dis-
cipline wordt beschouwd. V olledige uit-
betaling en sponsoring door Keu-Atelier
zorgde voor een zeer mooie prijzenpot,
te verdelen onder de eerste acht in de
rangschikking. Voor de verliezers was er
nog een late avond side-event met als
hoofdprijs big bottle en een wild card
voor volgende editie. Wat deze uitgave
speciaal maakte de verjaardag van onze
gastvrouw op deze schrikkeldag en de
deelname van special guest 'The Termina-
tor' Niels Feijen, wereldkampioen 9-Ball

en houder van een einde-
loos internationaal palma-
res. Feijen kwam niet voor
een presentatie maar deelde
mee in de loting tussen de in-
geschreven spelers, m et
slechts één doel : winnen!
Het werd een lange editie
was waar de nodige menta-
le kracht en liefde voor de
sport moest primeren om po-
sitief te blijven en de juiste
dosis energie nodig was om
elke wedstrijd diep te graven
met de nette pockets.
Een vol veld van 48 spelers
en race naar 5, rekening
houdend met het aantal
deelnemers en  tafels was
een format DKO tot de laat-
ste 16 de enige optie.
Niet onverwacht bereikte
Niels Feijen de finale en
daarin stond hij tegenover
Noël Bruynooghe, net als de

wereldkampioen op dat moment zonder
één verliespartij. Bruynooghe kwam door
het missen van een 10 Ball van Feijen op
een 1-2 voorsprong en wist naar de hill te
gaan met zeer degelijk spel.
In rack 7 miste Bruynooghe de zevenbal
en Niels zag de mogelijkheid om een
puntje dichter te komen. Dit was het mo-
ment om de wedstrijd te doen kantelen en
wat niemand voor mogelijk achtte ge-
beurde in een goeie 30 minuten : hill-hill
en Feijen aan de break. Met 'perfect bre-
ak' en een mooie run out wist hij alsnog
te doen waar hij voor gekomen was :
het toernooi winnen. 6-5 eindscore.
Het Side-event werd gewonnen door
Baudi Ali in een leuke partij naar 4 win-
nende tegen Mihai Szabo.
Tekst en foto : Tom D’haeseleer

Wereldkampioen Feijen (links) poseert met de 
verliezende finalist

NIDM – BPT 1 viert titel in 3de afdeling A

Niet de kers maar de foto op de taart 
op vier speeldagen van het einde

Billiard Promotion Team mocht al op de
achttiende speeldag de champagne ont-
kurken. De combinatie met Danny Gey-
sen als kopman, Peter Meersman, Dave
Scheurweghs en Erik Vervliet won met 6-
2 van BC Lugo 2, genoeg om de titel in
de Deurnese Arena te houden. En dat
werd gevierd in de aanwezigheid van
toeschouwers en genodigden. V oor de
gelegenheid werd een taar t aangesne-
den met pal in het midden de in suiker
vereeuwigde protagonisten van het ver-
haal. 
Scheurweghs,
naast speler ook
nog stichter, bezie-
ler en voorzitter
van de club maak-
te bekend ook vol-
gend seizoen als
tweedeklasser nog
graag in de Arena
te blijven. BPT
maakte immers
aan het begin van
het nieuwe sei-
zoen de overstap
naar de Deurnese

biljartzaak, nadat hun lokaal in Bras-
schaat besloot er de brui aan te geven.
‘We zijn een echte familieclub die sterk
aan elkaar hangt en ook in de toekomst
zullen we nog vaak leuke dingen organi-
seren met en naast het biljart. Dat is niet
alleen goed voor de groepsgeest, het
maakt ons ook bekend naar buiten toe.
Een dubbelslag dus waarbij zowel de
club als het biljar t zelf wint’, aldus nog
Dave Scheurweghs.
Bart Van Reeth

Het viertal vierde uitbundig de promotie

De taart met de suikerfoto van de BPT-helden

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be


KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinales Driebanden MB

Matige finale in 1ste Klasse 
wordt beslist met kleinste verschil
1ste Klasse : Gino Nuyttens (Kor trijkse
BC) won de matige finale waarin hij net
als zijn drie opponenten onder het ge-
middelde speelde. De titel dankt hij aan
het erg nipte verschil in wedstrijdpunten.
Met vier op zes bleef de Kor trijkzaan
voor clubmakkers Luc Vangansbeke en Jo-
han Deneut en Pascal Nichelson van
GHO Kortrijk. Er werd slechts één betere
wedstrijd opgetekend : Nuyttens tegen
Nichelson , 34-21 in 45 hernemingen of
0,755 moyenne.
2de Klasse : V oor Rik Casteleyn (DOS
Roeselare) gaf de 27-24 winst in 54 beur-
ten tegen Frank Loosveldt (Kortrijkse BC)
de doorslag. Ook in deze finale behaal-
de geen enkele speler het gemiddelde.
3de Klasse : Zelfde verhaal als in de 1ste
en 2de Klasse. Niemand kon de moyen-
ne bij elkaar tikken. Michel Monsorez
(Kortrijkse BC) werd kampioen met vijf op
acht. Het gelijkspel, 22-22 uit 49 pogin-
gen (0,448) tegen Michel Lagat (Kortrijk-
se BC) was de beste wedstrijd van de
finale.
4de Klasse : In schril contrast met de
prestaties in de hogere afdelingen scoor-
de Kris Delesie van CBC-DLS Roeselare
dubbele promotie. Een gemiddelde van
0,900 na 18-3 in 20 beurten tegen Kurt
Cardoen (GHO Kortrijk) verzekerde De-
lesie van de volledige winst en de titel. 

5de Klasse : Paul V anaelst (KBCAW)
noch zijn concurrenten behaalden de
obligate moyenne. Vanaelst is kampioen
in de 15-punten reeks na drie uit vier
overwinningen.

Bart Van Reeth

In de 1ste Klasse was Gino Nuyttens de
beste

Biljartnieuws België
KBBB - Nationale Finale Excellentieklasse Kader 71/2 MB

Johan Devos verlengt zijn titel
Peter Debaes ging in het
eigen lokaal van DOS
Roeselare de strijd aan
met Ronny Mathysen
(BC De Noorderkem-
pen) en titelverdediger
Johan Devos van het
Brusselse CRB Léopold.
In wat dubbele treffens
heet bleek de kaderist
uit de hoofdstad de
sterkste met slechts één
verloren partij tegen De-
baes, 136-150 in 7
beurten, goed voor een
promotieresultaat van
21,42 gemiddeld, exact
hetzelfde cijfer waarmee Devos won te-
gen Mathysen. Met deze zege verlengt

Johan Devos zijn titel in het kader 71/2.
Bart Van Reeth

Devos met aan zijn linkerzijde Debaes en rechts 
Ronny Mathysen   

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten KB

Behaald gemiddelde verzekert 
Catry van de gewesttitel
Jan Smet (KOT Keerbergen) en Fonne
Bauwens (BC De Ploeg) lieten vier wed-
strijdpunten op het bord schrijven en kwa-
men daarmee op gelijke hoogte van Jan
Catry (BV Turnhout) die een betere moy-
enne dan de zilver- en bronshouder speel-
de en daarmee kampioen van het gewest
Antwerpen werd. Hij was trouwens de
enige van het kwartet die het gemiddelde
behaalde. Wesley Mathysen van BC De
Noorderkempen had zijn dagje niet en
ging zonder punten naar huis. Met 5,71
kwam Catry net op de promotiegrens in
de gewonnen partij tegen Smet, 80-47 in
14. 
Bart Van Reeth

Het betere gemiddelde maakte 
Jan Catry kampioen.
Foto: Dirk Acx. www.billiarsphoto.com

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

Afwerking van Vankeirsbulck levert 
kroon en promotie op

GHO Kortrijk mag de kampioenskroning
van Alex Vankeirsbulck vieren. Met acht
op acht wedstrijdpunten en een algemeen
gemiddelde van 0,418 promoveer t hij
bovendien van 18 naar 22 speelpunten.
Luc Warlop (DOS Roeselare) en Eddy
Dewaele (CBC-DLS Roeselare) waren de
twee die  binnen de grenzen van de
moyenne konden uitspelen. 
Dries Mondelaers, clubgenoot van
Dewaele, Juliaan Roeland (GHO Kortrijk)
en Kris Christiaen (DOS Roeselare) slaag-
den daar niet in.

Bart Van Reeth

Luc Warlop blijft een bekend gezicht bij
de Westvlaamse finales
Foto: Dirk Acx.www.billiardsphoto.com

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

Nummers 1 en 2 stijgen naar 3de Klasse
Prachtige zege van Mark
Vion (GHO Kor trijk) die niet
alleen 100% van de match-
punten en de titel pakte maar
tevens de promotie achter zijn
naam liet schrijven. In 3de
Klasse krijgt hij het gezel-
schap van vice-kampioen Ma-
rio Vercaigne (CBC-DLS Roe-
selare) die de op één na kort-
ste partijen speelde met als
uitschieter 22-20 winst tegen
Hervé D’hondt (WO Hoogle-
de) in 36 beur ten. Jonny De-
tollenaere (DOS Roeselare)
kon geen rol van betekenis
spelen in deze finale.
Bart Van Reeth

Hervé D’hondt werd derde in de districtfinale.
Foto: Dirk Acx.www.billiardsphoto.com

KBBB Z/W Vlaanderen- Districtfinales Driebanden KB

Dedier ongeslagen naar de kampioenstitel
2de Klasse : Met een over tuigende zes
op zes en een algemeen gemiddelde van
0,772 werd Georges Dedier (DOS Roe-
selare) kampioen. Frank Loosveldt (Kor t-
rijkse BC) speelde vier wedstrijdpunten bij
elkaar maar moest de tweede plaats laten
aan de puntenloze Gino Claus (ook Kort-
rijkse BC) die een beter gemiddelde neer-
zette, onder andere door een verloren
partij, 29-34 in 35 tegen W im Cousse-
ment (GHO Kortrijk) die een gemiddelde
van 0,828 opleverde. Coussement zelf
speelde daarmee de beste wedstrijd van
de finale met 0,971 maar bleef in de an-
dere ontmoetingen ondermaats. 
3de Klasse : Michel Lagat (Kortrijkse BC)
beslechtte zijn kortste partij in 45 innings
tegen Bernard Beghin (R T Moeskroen).
Uitslag : 27-16 en 0,600 moyenne. Lagat
was de enige van de vier finalisten die
mét gemiddelde eindigde. De optelsom
van winstpartijen en gemiddelde leverden
hem  de titel op.
Bart Van Reeth

Dedier aan het werk op de biljarttafel.
Foto: Dirk Acx.
www.billiardsphoto.com  

Nostalgisch duel Ceulemans – Dielis sneuvelt door Coronavirus

Biljartcompetitie eindigt ook in België abrupt
De strenge maatregelen die werden inge-
voerd om de corona-cur ve af te vlakken
maakten ook een abrupt einde aan de bil-
jartcompetitie in België. Hoe het nu ver-
der moet weet niemand maar het is quasi
zeker dat het seizoen ten einde is. Wan-
neer het volgende seizoen zal aanvan-
gen is nog koffiedik kijken. Hoeveel bil-
jartlokalen zullen deze crisis overleven?
Hoeveel clubs zullen er de brui aan ge-
ven? Staan de organisaties van de inter-
nationale toernooien, wereldbekers en -
kampioenschappen op de helling en zo

ja, voor hoelang? Geen mens die het
weet. Het laatste officiële treffen tussen
Raymond Ceulemans en Ludo Dielis in het
Antwerpse Hilton Hotel op 18 april moet
worden afgeblazen. De corona-maatre-
gelen werden alvast verlengd tot de dag
erna. We kunnen alleen maar hopen, sa-
men met al onze biljartliefhebbers dat dit
beestje snel van de aardbol verdwijnt en
dat we volgend jaar elkaar terug ontmoe-
ten aan de biljarttafel. Veilig en wel!

Bart Van Reeth

http://www.billiarsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com

