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Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten

dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

VERHOEVEN               BILJARTS

Breaking records since 1973

GRATIS
MEENEMEN

Let op! Nieuw adres

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

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

“Alles voor de biljarter”
Handelstraat 6, 6851 EH Huissen %026-3515919

info@championbiljarts.nlwww.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

€ 45,- per meter incl. btw

Minstens 40% goedkoper dan de
 A merken!
Geen noodzaak om de biljarts te

 verwarmen!

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

BILJARTS? DEKKERS!
Sinds 1924 al vier generaties vakmanschap

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

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

De goedkoopste biljartwebshop
van Nederland

biljart-boetiek.nl
0164-244164

e-mail: biljart1@planet.nl

Na 24 jaargangen geeft Ad Smout het stokje over

Frans Pelders nieuwe uitgever 
van De Biljart Ballen

Frans en Ad beklinken de overname op gepaste wijze. Foto: Marlies van Venrooij
Vervolg op pagina 3
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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 nier -
dialyse en 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 behan-
deling toch nog een coronatest. Als een don-
derslag bij heldere hemel, positief 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 andere kinderen en partners re-
gelden 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 hartelijke herinneringen 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 werkzaam le-
ven, 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 hebben 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 afscheid 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 afscheid 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’.

In Memoriam Jan Kanters
De biljartsport is opnieuw een prominent lid
ontvallen: Jan Kanters uit Etten-Leur is op
84-jarige leeftijd en na een kor t ziekbed
overleden. Jan liep het Coronavirus op, iets
waarvan zijn lichaam helaas niet meer kon
herstellen. De crematie heeft dan ook in be-
sloten kring plaatsgevonden.
Jan was een graag gezien en vooral ook bekend
gezicht in de Nederlandse biljartzalen. Met zijn
rijzige gestalte en markante ‘kop’ was hij snel her-
kenbaar, waarbij zijn innemende lach nooit ver
weg was! Lange tijd was hij lid van Biljartvereni-
ging EBC in Etten-leur en later bij biljartvereniging
Amorti te Zevenbergen. 

Een verdienstelijk libre en kaderspeler en teamlei-
der van het eredivisieteam Zutex, waarvoor hij zich 14 jaar lang inzette. In ’92-’93
mocht hij samen met de spelers Van Bracht, Van Kuijk, Arnouts en Valentijn de
beker omhoog houden, behorende bij de landstitel. Ook de Coupe d’Europe in ’93
en de bekerfinale in ’97 waren in zijn loopbaan als teamleider hoogtepunten.

Jan was een echte cijferaar en bracht met zijn vriend Piet Schets maar liefst 32 sei-
zoenen eredivisie in kaart, zodat die uitslagen niet verloren zouden gaan.
Hij was de drijvende kracht achter het topteam van Zutex, kind aan huis in het bil-
jartcafé van Jan Arnouts in Etten–Leur, behaalde met zijn jongens o.a. de Europa-
cup, werd twee keer Nederlands kampioen en won ook de Nederlandse beker.  

Biljarten zowel driebanden als de klassieke disciplines verveelde Jan nooit. Tal van
biljarters doen dan ook de uitspraak veel aan Jan te danken te hebben, een man die
voor velen zoals ze zeggen, alles spontaan regelde. 
Een wel gemeend DANK JE WEL Jan voor alles. Zij gaan hem enorm missen. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en vooral veel mooie herinneringen. 
Blijf zijn naam vernoemen, want zo blijft Jan voor altijd in leven!  

Stil afscheid van een groot biljartjournalist

Hans Coolegem overleden
Op woensdag 13 mei is Hans Coolegem op 75-jarige
leeftijd overleden. Tot enkele jaren geleden was Hans de
uitgever van Driebandennieuws en Biljar t Totaal. Met
zijn overlijden heeft de biljar twereld afscheid moeten
nemen van een icoon. Mede door zijn pioniersgeest
stond hij aan de wieg van het professionele driebanden.
Zijn laatste jaren zijn bepaald niet over rozen gegaan. Na een hartinfarct kreeg hij
zeven bypasses. Omdat zijn enige nier niet meer functioneerde, moest hij drie keer
per week naar de nierdialyse. Tijdens een van die behandelingen kreeg Hans een
herseninfarct, gelukkig was hij in het ziekenhuis, waardoor er direct ingegrepen kon
worden. De gevolgen hiervan waren nihil. Tot twee jaar geleden bleef hij door-
vechten en actief binnen zijn uitgeverij. Pas toen het helemaal niet meer ging heeft
hij zijn werkzaamheden neergelegd, wat tevens het einde betekende voor Biljart
Totaal en Driebandennieuws. Als uitgever bracht Coolegem ook een groot aantal
boeken uit. Zo presenteerde hij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
KNBB het prachtige jubileumboek "100 Jaar Biljarten”. Naast de biljartboeken zet-
te hij ook diverse boeken op de markt met betrekking tot zijn Rotterdam, zoals on-
der andere: “Moord in Feyenoordshirt, De Kuipkiller en Maffia aan de Maas.

Wielersport
Niet alleen biljarten, maar ook de wielersport had hij in zijn hart gesloten. Voor dat
hij zijn eigen uitgeverij begon, was hij als journalist chef-sport van het Rotterdams
Nieuwsblad. Coolegem versloeg tien keer de Tour de France en talloze andere wie-
lerwedstrijden. Met veel spontaniteit vertelde Hans dan ook over de periode met col-
lega’s als Fred Racké, Hein Groothuis en Maarten Noppe. Ze trokken veel met el-
kaar op en wisselden gegevens uit. Dat het dopinggebruik de wielersport bescha-
digde heeft hem veel pijn gedaan. Zo zag hij nog altijd Henny Kuiper als tourwin-
naar in 1977 in plaats van Thevenet, die later toegaf doping te hebben gebruikt. Bij
wielerwedstrijden zat hij nog altijd aan de buis gekluisterd. Wegens de afgelastin-
gen heeft hij de voorjaarsklassiekers dit jaar moeten missen. Vanwege het corona-
virus vond de crematieplechtigheid in kleine kring plaats.

In memoriam 
Yvonne Astrid Bosselaar

Yvonne, een bijzonder sterk mens, die klaar
stond voor iedereen, met een speciale plaats
in haar hart voor de mensen met een beper-
king. En zoals ze zelf zei: “treur niet om mijn
afscheid, maar vier mijn leven”. 
Yvonne, geboren op 25 september 1957 en
overleden op 26 april 2020.

Na bijna een jaar te hebben geknokt tegen de vre-
selijke ziekte blaaskanker heeft ze de strijd op moe-
ten geven. Met haar kracht bleef ze tot het einde
positief en wilde echt niets weten van ‘zielig gedoe’
zoals ze het noemde. Geen enkele klacht kwam
dan ook over haar lippen. Toch had ze daar meer
dan alle reden toe, want wat was ze vreselijke be-
roerd van de verschillende chemokuren en Immunotherapie. Alles werd aangepakt
en de hoop nooit opgegeven.
Yvonne was maar liefst 20 jaren betrokken bij het VG-biljarten, als arbiter en
ladyspeaker bij de Nederlandse kampioenschappen, als begeleidster van biljart-
club1 en nog 5 en als voorzitster van Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten
(SG&GS). Allemaal taken en dingen die ze met volle overtuiging en vooral met hart
en ziel deed. Wat gaan velen Yvonne missen. Niet alleen om haar inzet en werk,
maar vooral om haar persoonlijke en energieke karakter, want een bijzonder mens
ging veel te vroeg heen! 

DANK JE WEL Yvonne voor wat je deed, maar vooral om wie je was! 

Altijd aan de zijde van Christ

In memoriam 
Rina van der Smissen – Kas

Op 19 mei 2020 overleed de op 27 augustus 1954 gebo-
ren Rina van der Smissen, echtgenote van Christ van der
Smissen. Christ, die na een succesvolle biljartcarrière nu
werkzaam is binnen het bondsbureau van de KNBB te
Nieuwegein. Rina speelde zelf geen biljart, maar altijd stond
ze aan de zijde van haar echtgenoot als die wedstrijden en
toernooien speelde. Met haar warme belangstelling was ze
dan ook een graag geziene gast in de biljartwereld. Na een
lange strijd en opgenomen in het hospice te Sint Willebrord,
heeft zij volgens eigen wens, haar laatste levensdagen met
Christ doorgebracht. De crematiedienst moest vanwege de
huidige omstandigheden in besloten kring plaatsvinden.

‘Een vlinder van liefde, weggevlogen heel zacht,                     
Jij bent nu de mooiste ster en straalt dag en nacht. 
Onmogelijk om iemand te vergeten, die zoveel gaf om te herinneren’.                    
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Contact: West Nederland 
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

Contact: Oost Nederland
  Jan Rosmulder
  Tel.: 06-24945434
  E-mail: janrosmulder@gmail.com

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

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

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 26.000 exemplaren
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direct na de wedstrijden

Frans Pelders nieuwe uitgever 
van De Biljart Ballen
Met ingang van 1 juli geeft Ad Smout De Biljart Ballen uit handen. Het blad
wordt warm ontvangen door de nieuwe uitgever Frans Pelders. Frans is be-
slist niet onbekend met deze krant en zeker ook niet met de biljartsport, hij
werkt inmiddels al een aantal jaren voor De Biljar t Ballen als accountmana-
ger van de regio West. De 58-jarige Pelders is vanaf zijn 12e jaar actief in de
biljartwereld en speelt al jaren zijn wedstrijden in de tweede divisie drieban-
den. Alle ingrediënten dus om vol vertrouwen en met veel enthousiasme dit
goed gelezen blad voort te gaan zetten.

Vervolg van de voorpagina

Na lang nadenken en het zoeken naar
een goede opvolger, wordt het aan-
vaardbaar voor Ad, hij gaat definitief
stoppen. De inmiddels 68-jarige biljart-
liefhebber, die zeker nog niet achter de
geraniums gaat zitten, heeft nog genoeg
andere uitdagingen. Maar in januari
2021 zou ’zijn kindje’ de 25e jaargang
in gaan. En zo kon hij beslissen om tot
2021 verder te gaan, maar dan zou er
misschien wel weer een andere reden be-
staan om het blad niet uit handen te ge-
ven. Volgens hem is het tijd om wat din-
gen te gaan afstoten en ook de nodige
vrije tijd te nemen met zijn vrouw Marlies.
Het in korte tijd verliezen van vier broers
en een zus, gaf hem extra reden tot na-
denken. Ad blikt even terug en zegt: “Ik
was zelf geen biljarter, maar mijn vrouw
speelde competitie. Zo werd ik meer en
meer betrokken bij de biljartsport en was
al snel helemaal verliefd…..(ook op mijn
vrouw), op de biljartsport lacht hij. Uitein-
delijk ging ik ook competitie spelen en
deed zich ‘de bevalling’ voor: een vol-
waardige krant die de naam ‘De Biljart

Ballen’ kreeg.  Een voorspoedige beval-
ling en mijn kindje werd al snel in vele
harten gesloten. Zo groeide hij uit tot een
sportieve puber, die veel vrienden kreeg
in geheel Nederland en België. Maar er
volgden ook meer en meer plezierige
contacten met spelers, bestuurders, orga-
nisaties en niet te vergeten het vertrouwen
van de vele adverteerders die dit blad
mee groot hebben gemaakt. Zonder deze
mensen was en is een gratis blad niet te
realiseren zegt Ad, die zijn oprechte
dank en waardering uitspreekt aan hun
adres. Het zal wennen zijn om het vele
werk wat een krant maken met zich mee-
brengt, ineens niet meer te doen. Daar
tegenover staat dat ik samen met mijn
vrouw van de vrije tijd kan gaan genie-
ten.”

Veel voldoening
“Ik blijf de krant met veel interesse lezen
en de ontwikkelingen volgen. Daarnaast
blijf ik actief binnen de stichting Biljart
Evenementen Nederland. Het samen met
mijn compagnon Harry Mathijssen orga-
niseren van de toonaangevende evene-
menten in Berlicum en Veghel geven mij
veel voldoening. Zolang mijn gezondheid
dat toestaat is het mijn intentie om dat te
blijven doen, maar je weet het maar nooit
als je richting 70 gaat”, besluit Smout.

Frans Pelders
Frans Pelders die het blad gaat overne-
men weet maar al te goed wat het bete-
kent om dit iedere maand tot stand te la-
ten komen. Maar organiseren en hard
werken zit hem in het bloed. Hij weet ook
dat er een goede achterban moet zijn wil
je dit kunnen realiseren. Samen met zijn
echtgenote, zetten ze net als Ad en zijn
vrouw Marlies dit bijna 25 jaar deden,
de trein in het biljartland voort.
Frans: “We gaan in de eerste plaats ver-
der zoals Ad het jaren heeft gedaan en
zo blijft Jan Rosmulder uiteraard verbon-
den aan De Biljart Ballen maar ook Bart
Van Reeth blijft actief voor de krant in Bel-
gië. Verder zal Jessica Volwerk de ver-
zendadministratie voor haar rekening blij-
ven nemen. Ik ga met volle inzet proberen
om de kwaliteit te waarborgen met aller-
lei biljartberichten en tevens zeker daarbij
veel aandacht voor de adverteerders.
Want zonder al die adverteerders is het
onmogelijk deze biljartkrant uit te bren-
gen, iets wat Ad ook al zegt. Het is wel
spannend nu in de coronatijd, waar ze-
ker de adverteerders een moeilijke tijd
doormaken. Maar ik hoop van harte dat
ze De Biljart Ballen een warm hart toe blij-
ven dragen. De biljartsport zit weer in de
lift, met veel meer aandacht op TV en van-
uit de media. We gaan er dan ook van
uit dat we het nieuwe seizoen weer alles
op kunnen pakken als de biljartwedstrij-
den van start gaan, want het is een mooie
sport. 

Tot slot willen we Ad nog bedanken voor
zijn enorme inzet al die jaren voor de uit-
gave van De Biljart Ballen, een krant die
niet meer weg te denken is in de biljart-
locaties en bij zoveel biljarters”, besluit
de nieuwe uitgever van De Biljart Ballen.

Biljarten in het Beneluxtheater

Sinds een aantal jaar is Berlicum een bekende naam in de biljartwereld. Het
Beneluxtheater aldaar vormt de arena waarin jaarlijks in januari het NK drie-
banden gespeeld wordt. Dit jaar zou er ook het EK driebanden gehouden
worden, maar vanwege de coronacrisis is dat toer nooi verplaatst naar juli
2021. Bedrijfsleider Mark Verhoeven vertelt over zijn ervaringen met de bil-
jarttoernooien in het Beneluxtheater.

Foto: Mark Verhoeven

“Toen we de stichting Biljart Evenementen
Nederland voor het eerste jaar hier moch-
ten verwelkomen, was het wel even wen-
nen”, zegt Mark. “Al jarenlang spelen er
allerlei biljarters een potje op de biljarts
in onze foyer, maar met een biljartevene-
ment op zo’n grote schaal hadden we
nog geen ervaring.” De afgelopen jaren
hebben Verhoeven en zijn team steeds
geëvalueerd en aangepast, uiteraard in
goed overleg met de organisatie. “Ieder
jaar zetten we grote stappen om alles
nog soepeler te laten verlopen. Ik vind het
daarom ook een hele eer dat we dit jaar
ook het EK mochten gaan organiseren.
Ook voor het horecapersoneel van het
Beneluxtheater zijn de biljartevenementen
een grote uitdaging. ‘”Tijdens drukbe-
zochte voorstellingen in ons theater wer-
ken we met een man of vijf tegelijk, maar
tijdens het NK driebanden is het voltallige
personeelsbestand aanwezig. Dat is na-
tuurlijk voor iedereen een behoorlijke
operatie, maar het is ook heel gezellig
om voor één weekend in het jaar met alle
collega’s tegelijk te kunnen werken. Dat
verbroedert enorm!”

Eten en drinken
Voor Mark zijn er nog genoeg uitdagin-
gen: “Het avondeten is ieder jaar weer
een punt waar we met z’n allen hard over
nadenken. Hoe kunnen we zorgen dat
niemand te lang op z’n eten hoeft te
wachten en hoe kunnen we nog meer va-
riatie in onze menukaart aanbrengen?
Ook op het gebied van ons aanbod in
eten en drinken boeken we ieder jaar
weer vooruitgang. We krijgen veel com-
plimenten van bezoekers, biljarters, arbi-
ters en organisatieleden over onze maal-
tijden.”
“Mensen die hier ’s middags voor de eer-
ste wedstrijd binnen komen, blijven meest-
al tot sluitingstijd”, vertelt de bedrijfslei-
der. “Vooral op de zaterdag van het NK
blijven gasten nog lang hangen op onze
gezellige afterparty in de foyer. Het doet
me ieder jaar weer deugd om te zien dat
iedereen zo veel plezier beleeft. Dat geeft
voldoening voor het vele werk dat je met
je team hebt verricht.”
De heren van de techniekploeg wil Mark
Verhoeven daarbij nog eens extra benoe-
men: “Ook zij werken dag en – soms ook
– nacht door om alles in de zaal er piek-
fijn uit te laten zien. Er wordt veel tijd be-
steed aan het opbouwen van de arena en
de tribune, maar ook aan het uitlichten
van de biljarts en installeren van alle mi-
crofoons en speakers. Het eindresultaat is
jaar in jaar uit weer fantastisch: een spek-
takel van licht en geluid.”
Het EK Driebanden zou dit jaar voor het
eerst in Berlicum georganiseerd worden,
maar door de coronacrisis is het evene-

Bedrijfsleider Mark Verhoeven.
Foto Jan Rosmulder

www.debiljartballen.nl

ment een jaar uitgesteld. “Dat is natuurlijk
balen”, zegt Verhoeven. “Maar de ge-
zondheid van ons allemaal is op dit mo-
ment belangrijker. Daarnaast geeft het de
tijd om onze faciliteiten nog verder in or-
de te maken, zodat onze locatie in 2021
kan schitteren als nooit tevoren. Daar heb
ik in ieder geval heel veel zin in!”
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Fransen
Biljarts Routine

Dealer Wilhelmina biljarts voor Zuid-Oost Nederland

Telefoon:
Adres:
E-mail:

Website:

06-28997736
Nijverheidsstraat 3 - 5405 AJ Uden
fransenbiljartsroutine@gmail.com
www.roetienen.nl

Verkoop nieuwe en 
gebruikte biljarts ook voor 
reparatie en onderhoud.

Groot assortiment 
schroef-keu’s voor 
carambole, pool en 

snooker.

Alle biljartbenodigdheden, 
dart-borden en 

toebehoren, 
voetbalspellen, baraktafels 

enz.

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (1e divisie 3bnd)
De Hazelaar

(eredivisie topteam)

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Herberg & cafetaria de Mulder

Wilhelminastraat 1 
5366BD Megen 
Herberg: 06-53870552

Cafetaria: 0412 - 488 739

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

5571 CA Bergeijk
Tel: 0497 575501
www.eddies hr.nl

café - darts - biljart

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

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

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

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

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

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

Café-Restaurant

MANS
Nieuweweg 4

7692 AG Mariënberg
0523-251208

2 zalen
Terras

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

Bruin café
Openbaar vervoer op loopafstand

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl • info@sijmbiljarts.nl

www.biljartschool.nl of bel
0592 866440 / 06 51990387

Juni, juli en augustus
10% kor ng op alle

4/5 ***** Longoni keuen
Kijk op de website voor de actuele voorraad

Telefoon: 06-28997736
Adres: Frontstraat 2, 5405 PB Uden
Email: fransenbiljartsroutine@gmail.com

Website: www.roetienen.nl

mailto:fransenbiljartsroutine@www.roetienen.Verkoop
mailto:fransenbiljartsroutine@www.roetienen.Verkoop
mailto:fransenbiljartsroutine@www.roetienen.Verkoop
mailto:info@manopmaat.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.biljartschool.nl
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.nl
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Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819

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

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

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

Vooruitblik op de eredivisie driebanden
Wanneer alles naar wens verloopt, zal de eredivisie driebanden in september
weer van start kunnen gaan. Over hoe het programma er uit gaat zien is nog
weinig duidelijkheid. Feit is wel, dat de uiterlijke inschrijfdatum voor de teams
in alle divisies is verlengd tot 15 juli. 
In de samenstelling van de deelnemende
formaties zijn er hier en daar wat wijzi-
gingen aan de orde. Teamleider Dinand
Prinsen van heersend bekerkampioen
HCR Prinsen uit Haarlo heeft aangegeven
niet meer terug te keren in de hoogste
klasse. De op handen zijnde overname
van zijn horecabedrijf, dat hij samen met
zijn vrouw Alie runt, ligt hieraan ten
grondslag. SIS Schoonmaak vertrekt van-
uit Den Haag naar Uden, maar laat de li-
centie bij Jorissen achter.
Bij STZ Zundert vertrekt Barry van Beers
naar Den Haag. Roland Forthomme, Rik
van Beers en Sam van Etten blijven als
vaste spelers. Wie de plaats van Barry
van Beers op gaat vangen is nog niet be-
kend, volgens teamleider Hans Snellen
zijn er verschillende opties.
Team De Eekhoorn en DKM Tools hand-
haven de opstellingen in grote lijnen. De
Eekhoorn verschijnt in het nieuwe seizoen
dus aan tafel met Frans van Kuyk, Kurt en
Peter Ceulemans en Jerry Hermans. Jack
Wijnen blijft eerste man bij DKM Tools en
vormt met Roland Uijtdewillegen, Eddy
Willems en Joey de Kok de vaste groep
spelers.
Bij Jorissen in Den Haag komt men bijna
met een gehele nieuwe samenstelling. Al-
leen Jeffrey Jorissen blijft en fungeert daar
het komende seizoen als kopman. Samen
met hem vormen Barry van Beers, There-
se Klompenhouwer en Herman van Daa-
len de vaste basis. Als reservespelers wor-
den aan de lijst toegevoegd: Bradley Roe-
ten, Jos Bongers, Ruud Nieuwenburg en
Mike Nijdam. De alom bekende teamlei-
der Cor Trampe blijft daar zijn functie ver-
vullen.
Zo het er nu naar uitziet maakt SIS
Schoonmaak (op basis van de reglemen-
ten) een grote kans om door hun teamge-
middelde de opengevallen plaats in de
hoogste klasse in te nemen. Zij hebben
hun thuisbasis in Biljartcentrum Uden.
Hoofdsponsor Carl Verhoeven maakte on-
langs met trots bekend, dat Dick Jaspers
aan het team is toegevoegd. Hoeveel
wedstrijden Jaspers gaat spelen hangt af
van de internationale kalender. Met ook
Eddy Merckx, Raimond Burgman, Jean
van Erp, Martien van der Spoel en Ray-
mund Swertz in de gelederen behoort
een plaats in de play-offs, op zijn zachts
gezegd, tot de reële mogelijkheden.
Teamleider wordt Jan van de Vorle.
Volgens teamleider Ton Roovers van
’t Hartje van Oosterhout verschijnt men
met Ismail Yasin, Davy van Havere, Glenn
Hofman, Harrie van de Ven en Frank
Martens aan de start van de nieuwe com-
petitie. Verder kan men beschikken over
de reservespelers Ad Broeders, Martin
Spoormans en Ivan Stitschinsky.
Bousema Lochem zag Wesley de Jaeger
naar ‘t Ivoor vertrekken, Anno de Kleine
gaat zijn plaats innemen. Afhankelijk van
de internationale activiteiten zullen Murat
Naci Çoklu en Martin Horn vaker in actie
komen. Met ook Johan Loncelle, Stefan
Galla en Frans van Schaik beschikt team-
leider Ronny Hazewinkel over een vaste
basis.
Dave Christiani en David Martinez zijn
de kopmannen van ’t Ivoor in Boxtel.
Wesley de Jaeger en Jef Philipoom(R) ko-
men de gelederen versterken. Jack van
Peer, Cédric Melnytschenko en Marc
Roofthooft maken de ploeg compleet.
Dallinga.com blijft in de huidige samen-
stelling opereren. Frédéric Caudron, Peter
de Backer, Jean-Paul de Bruijn, Steven
van Acker en Berry Dallinga vormen in
Sluiskil de vaste basis.
Teamleider en vaste speler Addy Wienk
van A1 biljarts geeft aan dat hij samen
met Kay de Zwart, Richard Bitalis en Jelle
Pijl de basisopstelling vormt. Ook Chris-

tian Rudolph kan, indien nodig en be-
schikbaar, ingezet worden. Met verschil-
lende andere reservespelers moeten nog
afspraken worden gemaakt.
Dekker Keukens speelt de thuiswedstrij-
den ook dit seizoen bij ’t Tapperijke in
Hoeven. Daar heeft captain Jeroen Hoog-
werf voor zijn basis de beschikking over
kopman Ad Koorevaar, Gerwin Valentijn,
John Tijssens en Henk Blauwblomme. 
Ondanks de beëindiging van de sponso-
ring is er bij het eredivisieteam van
’s Lands Welvaren de intentie om door te
gaan. 
Teamleider Dirk Weeremans hierover:
“We hebben vele jaren met plezier ge-
speeld in Kwadendamme, dus daar ne-
men we zomaar geen afscheid van. Ik-
zelf, Marcel Hopmans en Ronny Brants
hebben al aangegeven te zullen blijven,
met of zonder sponsor”. Wanneer de uit-
bater met ons verder wil, dan spelen we
volgend seizoen weer gewoon in de
hoogste klasse driebanden.

Barry van Beers vertrekt naar Den Haag.
Foto: Ton Smilde

Legertje fotografen en 
niet zichtbare medewerkers
De mensen van dit blad die zich vaak pu-
bliekelijk vertonen in de biljartwereld zijn
alom bekend. Zo ook de fotografen, die
ons over het gehele jaar van de mooiste
beelden voorzien. Met hun vakman-
schap, waar veelal het maken van de
juiste foto op het juiste moment zo be-
langrijk is, leveren ze een belangrijke bij-
drage aan De Biljart Ballen. Hun mede-
werking wordt enorm gewaardeerd.

Onbekend maakt niet onbemind
Ook zijn er mensen, die in de luwte ope-
reren, maar erg belangrijk zijn. Zo ver-
zorgt Toon Waterschoot uit Hoogeloon de
dtp-werkzaamheden. Hij verwerkt de
aangeleverde teksten, foto’s en adverten-
ties tot een leesbaar en overzichtelijk ge-
heel. Om de laatste ontwikkelingen, wed-
strijdverslagen en uitslagen tijdig te publi-
ceren is nachtwerk hem niet vreemd. Ook
Toon zijn inzet is onontbeerlijk om maan-
delijks deze krant uit te brengen. Voor de
jarenlange prettige samenwerking zijn
wij hem dan ook heel dankbaar.
Frans van Venrooij was al die jaren, op
geheel vrijwillige basis, niet alleen actief
als chauffeur, maar stak ook de handen
uit de mouwen bij het verzendklaar ma-

ken van de pakketten. Ook voor hem is
zeker een woord van dank op zijn plaats.

Jessica Volwerk-Kleine
In Geertruidenberg zorgt Jessica Volwerk-
Klein ook op geheel vrijwillige basis er-
voor dat de verzendadministratie op orde
blijft. Maandelijks verwerkt ze alle muta-
ties, zodat de juiste edities in de juiste
brievenbussen belanden.
Toen haar vader Ger, die lang voor De
Biljart Ballen werkte, vier jaar geleden
overleed was ze spontaan bereid om zijn
taak over te nemen. Jessica is werkelijk
een kanjer, ze werd zeer jong weduwe
met twee kleine kinderen, maar knokte
door en voedde haar kinderen alleen kor-
daat op tot perfecte tieners die zich ge-
weldig weten te presenteren. Daarnaast
zet ze zich al jaren in voor de scouting,
waar ze ook niet meer weg te denken is.
Een meer dan hartelijke persoonlijkheid,
dierenvriend en vooral een krachtige
vrouw die ondanks alles wat ze mee-
maakte, niet loopt te klagen! Lieve Jessi-
ca, een groot dank je wel voor je tomelo-
ze inzet, de nieuwe uitgever zal net zo
blij met je zijn als wij dat al jaren zijn,
chapeau!

KNBB sectie driebanden hoopt snel
op duidelijkheid
Zoals zovelen hoopt ook de sectie drie-
banden snel in beeld te krijgen wat de
mogelijkheden zijn voor het komende sei-
zoen. Doel is in ieder geval om met in-
gang van september met het competitie-
programma te starten. Wedstrijdsecretaris
Bennie Deegens hierover: “Niets is nog

zeker, we streven er in ieder geval naar
om vanaf september met het volledige
programma aan te vangen. De eerste
Grand Prix is bij De Hazelaar in Rosma-
len. Met daarbij De Veemarkt in Doetin-
chem en Cues & Darts in Tilburg, hopen
we er voor de Masters in januari in totaal
drie af te werken. 

WK dames en junioren
Voor wat betreft het WK voor dames en
junioren zegt Deegens dat ze de dead-
line op 15 juni hebben gezet. Allereerst
moet het mogelijk zijn om met publiek te
spelen en verder is het noodzakelijk dat
de spelers van de overige Europese fede-
raties kunnen reizen. 
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Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

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

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

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

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Diverse biljartcursussen
Privélessen

Groepslessen
Bedrijfsarrangementen

Clinics
geen illusie........maar effect is het motto!!!

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Clublokaal van:
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• B.V. De Molenvliet 
• B.V. ’t vosje
• B.V. Baardwijk
• Nooit Volleerd
• S&P/De Molenvliet

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

www.tapperijslandswelvaren.nl
info@tapperijslandswelvaren.nl

 Staalconstruc e en plaatstaal met alle soorten oppervlaktebehandelingen 
 Kozijnen voor  en achter puien 
 Voor par culier en bedrijven  Ook voor advies  45 jaar ervaring
 Uitdagingen welkom   Aanvragen en sugges es vrijblijvend
 Hekwerken voor tuin, winkel, bedrijven en beveiliging tegen inbraak

Rens Hoeba
Koekoekstraat 54 – 3514 CX Utrecht - Tel: +31(0)30 2734315   Mobiel: +31 (0)6 20744011

E-mail: rhoeba@icloud.com

Café de Ram
Wilbert van Dijke

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

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

wvandijke@cafederam.com - www.cafederam.nl -        Biljartvereniging De Ram

WWW.DALLINGA.COM

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

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

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

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

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
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KNBB officiële mededelingen

Corona
Een bijna ondraaglijker titel is op dit bijna
niet te vinden. We kijken er zo naar uit
het virus achter ons te laten en weer met
perspectief naar de toekomst te kijken.
Een op grote onderdelen ontwrichte
samenleving, nationaal en mondiaal, en
de sport die stil komt te vallen. Ook onze
sport. Of je nou topspeler bent, competi-
tiespeler of ‘zomaar’ een liefhebber van
een van de spelsoorten. Het maakt niet
uit, het plezier wat wij er aan beleven is
van grote betekenis. Tegelijkertijd is een
weer gezonde samenleving van het groot-
ste belang. 
Op het moment van schrijven is zelfs nog
altijd niet duidelijk onder welke condities
met name horeca en lokaalhouders weer
het uitoefen mogen toestaan en facili-
teren. Vanuit het Bondsbureau is er
weken letterlijk iedere dag contact met
NOC*NSF om onze belangen te beharti-
gen. Het is vooral daarom ook van be-
lang omdat zij weer in dagelijks contact
staan met VWS. Die kijken naar het nog
grotere geheel van de samenleving, dus
kunnen voeding van de specialisten van
onze sport wel gebruiken.
Helemaal terug naar de oude situatie zal
er voorlopig niet inzitten, maar dat geldt
zo ongeveer voor iedere sport. Je zal
moeten gaan reserveren om te voorko-
men dat er tegelijk teveel mensen aanwe-
zig zijn. Het Bondsbureau heeft die uitda-
ging voortvarend opgepakt. Sinds enkele
dagen is er 24Play, een reserveringsplat-
form wat je via een app, die je dan na-
tuurlijk wel even moet downloaden, in
staat stelt bij de aangesloten zaken een-
voudig en snel je plek aan een biljarttafel
te reserveren. Een service waar nu al heel
goed wordt gereageerd vanuit onder
meer horeca en zaalhouders. Mooi dat
we dit zo snel konden realiseren.
De KNBB zat toch al niet stil. Als vrij snel
na de start van het Coronavirus realiseer-
den wij ons dat onze sport voor zo’n ne-
gentig procent juist afhankelijk is van ho-

reca en zaal-
houders. En die
kwamen stil te
liggen, zagen
hun inkomsten
tot nul dalen.
Dat zijn proble-
men van een
omvang die de
KNBB niet kan
helpen oplos-
sen. Toch zijn
we vrij snel een crowdfunding gestart
voor als er weer gespeeld mag worden.
Onder een aantal strikte voorwaarden
kunnen we dan met kleine bedragen
horeca en lokaalhouders weer wat te
organiseren. Storten is nog mogelijk!
Allemaal een klein bedragje en we kun-
nen ook echt enige steun gaan verlenen.
Zo staat de afgelopen tijd vrijwel geheel
in het teken van Corona. Je wordt er he-
laas moe van. Toch gebeuren er juist ook
in deze tijd mooie dingen. De KNBB zet
erg in op vernieuwing en innovatie. En
met succes. Voor het derde keer in een
paar jaar waren we genomineerd voor
een belangrijke prijs. Vaak zijn er wel ze-
ventig inzendingen en worden er maar
enkelen genomineerd. Nu voor de twee-
de maal op rij door de Nationale Loterij.
Nu met ons project Kantinebaas.nl. En
met veel succes. We wonnen een gedeel-
de eerste prijs. Helaas kon de uitreiking
niet doorgaan, maar de blijdschap was
er niet minder om. Een mooi bedrag wat
we weer kunnen inzetten voor verdere
vernieuwing en ontwikkeling.
Het jaar 2020 begon prachtig, nu gaat
het even aanzienlijk minder. Maar ik ben
er van overtuigd dat ook wij met onze
sport en gezamenlijk de schouders eron-
der, het gaan redden. Ik wens u allen
voor spoedig weer veel speelplezier en
ontspanning toe. En zeker niet te verge-
ten, een blijvend goede gezondheid.
We zien elkaar bij de speeltafel! Spoedig!

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

24Play: Gratis reserveringsplatform voor 
horecagelegenheden, aangesloten biljart-
of poolbiljartverenigingen en haar leden
De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
(KNBB) ontwikkelt een gratis reserve-
ringsplatform voor horecagelegenheden,
aangesloten (pool)biljartverenigingen en
haar leden. De KNBB biedt hiermee in
samenwerking met sportmarketingbureau
Sportunity de mogelijkheid om verant-
woord de deuren te openen en een potje
te spelen. 
Liefhebbers van een potje darts, pool, bil-
jart of overige horecasporten kunnen een-
voudig hun speelmoment reserveren via
de ‘24Play’ app of direct via de website
van de aangesloten speellocaties. 

Doel van 24Play: locaties ondersteunen
door klanten samen te brengen met aan
horeca verbonden spelaanbod zoals bil-
jarten, poolen of darts
Willem La Riviere, directeur KNBB: “Wij
zijn blij dat de horeca per 1 juni gefa-
seerd open is gegaan en dat er dan in
veel locaties weer ruimte ontstaat om
even te gaan ontspannen en een potje
snooker, biljart of pool te spelen. Voor
veel speellocaties en daarmee ook onze
sport is de opening per 1 juni van cruci-
aal belang voor hun bestaansrecht.
Onderzoek onder speellocaties toonde
aan dat bijna de helft het mogelijk niet
zou redden als de sluiting tot 1 september
zou gaan duren en bijna 40% dat een
goed reserveringsplatform hun helpt.
Maar ondanks dat we blij zijn dat de ho-
reca gefaseerd opgestart gaat worden is
het nemen van voorzorgsmaatregelen
van enorm belang. Om het spelen verant-
woord te laten gebeuren en de locaties
daarbij te ondersteunen, hebben wij een
reserveringsplatform ontwikkeld waar-
mee het reserveren veilig en op een leuke
manier kan. We hopen met ‘24Play’ de
locaties te ondersteunen door de klanten
en het aan de horeca verbonden spel-
aanbod samen te brengen.”

24Play: een app in combinatie met een
eigen reserveringswebsite
Het reserveringsplatform zal bestaan uit
een app in combinatie met een eigen re-
serveringswebsite voor iedere aangeslo-
ten speellocatie. Speellocaties kunnen
zich nu al gratis aanmelden via in-
fo@24play.nl. Vanaf begin juni zullen zij
gefaseerd toegang krijgen tot hun eigen
dashboard. Speellocaties kunnen hier-
mee hun biljarttafels, dartborden en an-

dere activiteiten eenvoudig aanbieden en
beheren. Per tafel of bord kunnen ze aan-
geven of deze via het reserveringsplat-
form geboekt kan worden en er kan inge-
steld worden hoelang een speelmoment
(reservering) bij hen duurt. Gebruikers
kunnen eenvoudig via de app alle aan-
gesloten speellocaties vinden of via de
website van de betreffende speellocatie
direct een speelmoment samen met hun
maatjes boeken. Op korte termijn wordt
het ook mogelijk om direct bezoekers via
het platform hun speelmoment te laten be-
palen. 
Op volgorde van aanmeldingen zullen
de speellocaties toegang verkrijgen.
Meld je dus snel aan via info@24play.nl,
en wij gaan ons best doen dat jij zo snel
mogelijk toegang verkrijgt!
Is de app al beschikbaar in de app store?
Check het via de vaste 24Play informatie-
pagina:
https://www.knbb.nl/nieuws/24play

Langzaam weer richting de 
biljarttafel
Het zijn hectische maanden geweest voor
spelers, verenigingen, accommodaties,
lokaliteiten, biljarthoreca. Maanden vol
(zeker ook financiële) onzekerheid, en
steeds veranderende wetgeving. 
Op het moment van schrijven is de hore-
ca weer open gegaan, weliswaar met de
bekende restricties als binnen max. 30
personen, vooraf reserveren en anderhal-
ve meter. In sommige gemeenten zijn
(pool)biljartzalen meegenomen met ope-
ning van de horeca, maar in sommige
ook niet. Sterker, in sommige gemeenten
mag per 1 juni wél de lokaliteit open,
maar zou er niet recreatief op het
(pool)biljart mogen worden gespeeld.
Hoe zich dit in de praktijk heeft ont-
vouwd, weten we nu nog niet. Kijk voor
de laatste updates op www.knbb.nl/
coronavirus en https://www.knbb.nl/
nieuws/stand-van-zaken-biljarten-corona-
wetgeving. 
Daarnaast werd op 27 mei het nieuws
bekend gemaakt dat alle sportkantines en
verenigingskantines (onder voorbehoud
dat de ontwikkelingen van het coronavi-
rus niet significant verslechteren) weer
open zouden mogen per 1 juli, later door
NOC*NSF bekendgemaakt als: de
binnensport mag weer open per 1 juli.
Dat laatste werd ontvangen als een suc-
cesje van de gevoerde lobby vanuit de
gezamenlijke sportbonden, omdat aan-
vankelijk sprake was van openstelling pas
per 1 september.

Naar de mening van de KNBB is er een
verschil tussen horecagelegenheden met
spelaanbod (zoals bijvoorbeeld met een
of meerdere: pool, biljart, snookertafels,
airhockey, tafelvoetbal, flipperkasten,
dartbord, photoplay, etc.) en sportvereni-
gingen met horecavergunning en spel-
aanbod. Het eerste valt naar de mening
van KNBB onder horeca en het laatste
valt onder binnensport, waarover de
KNBB en het NOC*NSF stelling hebben
ingenomen dat ook deze accommodaties
met de openstelling van de horeca open
zouden moeten kunnen.
Daarbij neemt de KNBB het standpunt in
dat het spelen van competities/wedstij-
den binnensport is maar het recreatief
spelen onder spel valt en dus niet onder
binnensport. En dat het recreatief spelen
in accommodaties, die zich houden aan
het protocol KHN en het protocol verant-
woord biljarten, op verantwoorde wijze
kan. Maar het is aan de overheid om te
bepalen of het daadwerkelijk wordt toe-
gestaan.

We zijn verheugd over het feit dat, zoals
het er op het moment van schrijven uit-
zag, de horeca per 1 juni (12:00 uur)
weer opengaat. Iets waar de Koninklijke

Nederlandse Biljart Bond samen met de
Nederlandse Darts Bond zich de laatste
weken hard voor gemaakt hebben. Met
bovenstaande argumenten en in gesprek-
ken met alle betrokkenen hebben we ge-
probeerd de belangen van biljarters en
zeker ook biljartondernemers/biljarthore-
ca zo goed mogelijk te verdedigen. Zoals
we al vanaf het begin van de crisis heb-
ben aangegeven ging een grote zorg van
ons uit naar het voortbestaan van alle ver-
schillende speellocaties door heel Neder-
land. 
Doordat nu per 1 juni de deuren weer
open zijn in de horeca, is de kans op
overleven voor een groot deel van onze
speellocaties natuurlijk een stuk groter ge-
worden. En doordat (onder de eerderge-
noemde voorbehouden) het erop lijkt dat
op 1 juli ook de binnensport weer van
start mag, hopen we dat voor de meeste
verenigingen en lokaliteiten de schade re-
latief beperkt is gebleven.
Dat gezegd hebbend: de biljarthoreca
kan nog steeds heel goed uw hulp ge-
bruiken! Via https://www.supporten-
speel.nl/ kunt u nog steeds een donatie
doen – om lokaliteiten te helpen bij basa-
le zaken als nieuwe lakens of een bijdra-
ge voor een opening, open dag etc. Op
het moment van schrijven zit er inmiddels
ruim €13.000 in dit fonds. Namens deze
biljarthoreca: heel veel dank!

Alle informatie over corona en biljarten:
www.knbb.nl/coronavirus
Alle updates over wet- en regelgeving:
https://www.knbb.nl/nieuws/stand-van-
zaken-biljarten-corona-wetgeving

mailto:in-fo@24play.nl
mailto:in-fo@24play.nl
mailto:info@24play.nl
https://www.knbb.nl/nieuws/24play
http://www.knbb.nl/
https://www.knbb.nl/
https://www.supporten-speel.nl/
https://www.supporten-speel.nl/
https://www.supporten-speel.nl/
http://www.knbb.nl/coronavirus
https://www.knbb.nl/nieuws/stand-van-zaken-biljarten-corona-wetgeving
https://www.knbb.nl/nieuws/stand-van-zaken-biljarten-corona-wetgeving
https://www.knbb.nl/nieuws/stand-van-zaken-biljarten-corona-wetgeving
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Een verborgen pareltje in Zuid-Limburg met een Zwitsers vleugje 

Geniet van de Limburgse gastvrijheid 
bij Hotel Beukenhorst in Wittem

Nu vakantie in eigen land meer dan ooit in de belangstelling staat, is het Lim-
burgse Heuvelland een aanbeveling waard. De omgeving herbergt tal van
kleine toeristische bedrijven met een grote dosis gastvrijheid. Hotel Restaurant
Beukenhorst in Wittem mag zeker niet over het hoofd worden gezien.

Hotel Beukenhorst aan de rand van Wittem. Foto: Ad Smout

De geschiedenis van Beukenhorst gaat
terug tot 1878, toen notaris Wintgens
hier zijn woonhuis en kantoor liet bouwen
en er tot 1913 woonde. Rond 1978 kwa-
men er bewoners die het pand verander-
den in pension Beukenhorst (vanwege de
vele Beuken in de tuin). In 1995 werd het
pension overgenomen door Urs en Marie-
Jose Kaufmann –Janssen. Zo werd het
pension omgetoverd tot een hotel- restau-
rant. Het hotel beschikt over negen ka-
mers, die geheel in de stijl van het rustie-
ke pand zijn ingericht. Al deze kamers
beschikken over comfortabele bedden en
zijn voorzien van TV, toilet en douche.
Voor mensen die wat slecht ter been zijn,
is er een kamer op de begane grond. In
het prachtige intieme restaurant met een
19e -eeuwse huiskamersfeer laat Patron-
cuisinier Urs Kaufmann, afkomstig uit
Luzern, u kennis maken met de Zwitserse

keuken. Een paar Zwitserse specialiteiten
zijn zeker Züri Gschnätzlets en Böndner-
täller Bündnerfleisch. Urs gebruikt veel
kruiden en bloemen uit eigen tuin en zo-
veel mogelijk basisproducten uit het Heu-
velland. Alles met liefde bereid tot een
zeer smaakvol gerecht. Deze gerechten
worden door zijn echtgenote en altijd har-
telijke Marie-José, vakkundig geserveerd.
Ook de prachtige tuin met eeuwenoude
bomen en terras biedt een aangenaam
verblijf. 
Samenvattend: heerlijk eten, lekker drin-
ken en comfortabel slapen tussen de Zuid-
Limburgse Heuvels, onder de hartelijke
vleugels van Hotel Beukenhorst in Wittem.
Daar tikt het klokje wat langzamer en
staat genieten voorop. Een verblijf meer
dan waard ! 
Meer informatie kunt u vinden op:
www.hotelbeukenhorst.nl

De prachtige tuin en een gedeelte van het terras. Foto: Ad Smout

Minder competitiewedstrijden

Dick Jaspers gaat zich meer richten 
op grote toernooien

Foto: Ton Smilde
Nu de dreiging van het coronavir us geleidelijk afneemt, zijn er weer per-
spectieven voor de toekomst en dus ook voor de biljar tsport. Hoewel er nog
veel onzekerheden zijn, richt onze nationale driebandentrots Dick Jaspers
zich al op de grote internationale toernooien. 
Vanuit zijn woonplaats Sint Willebrord
volgt Dick Jaspers aandachtig de ontwik-
kelingen. “Ik vraag me af, hoe de biljart-
wereld er over een paar maanden uitziet.
Kunnen de horecabedrijven waar de
competitiewedstrijden worden gespeeld
overeind blijven, hoe gaat het met de
sponsoring, moeten we na de positieve
ontwikkelingen van de laatste tijd moge-
lijk een stap terug doen? Gaan we de
grote toernooien zonder of met veel min-
der publiek spelen, krijgen we aandacht
op TV, komen de organisaties die evene-
menten hebben moeten afblazen de klap
te boven? Toch heb ik goede hoop, dat al-
les met de nodige inzet weer op de rit
komt” aldus Jaspers in een vooruitziende
blik. De 54- jarige Brabander maakt al
wel voorzichtig plannen voor het komen-
de seizoen. Hij wil zich meer gaan rich-
ten op de grotere toernooien. 

Hoofdprijs
“Ik ben een sportman en een sportman
gaat altijd voor het hoogst haalbare. On-
danks, dat ik al een respectabel aantal
hoogstaande internationale biljartevene-
menten heb gewonnen, voel ik mij nog
lang niet afgeschreven. Ik blijf nog steeds
gaan voor de hoofdprijs, dat zit in mijn
karakter. Winnen wat er te winnen valt.
Daarom ga ik meer tijd nemen om me
voor te bereiden op dergelijke toernooi-
en. Het gevolg hiervan is, dat ik het spe-
len van competitiewedstrijden op een la-
ger pitje ga zetten. Het afgelopen sei-
zoen speelde ik in vier landen competitie.
Dat ga ik niet meer doen. Het voortdu-
rend heen en weer reizen kost me te veel
energie, daar wil ik dus efficiënter mee
omgaan. Neem bijvoorbeeld de grote

toernooien in Korea, wanneer daar tus-
sen twee van die evenementen een paar
weken zit, kan ik beter daar blijven. Ook
de nationale bekercompetitie laat ik aan
mij voorbijgaan. De Masters driebanden
wil ik wel graag blijven spelen. Ik vind
dat een geweldige beleving met veel pu-
blieke belangstelling en een fantastische
sfeer. Alleen kan het moeilijk worden om
aan alle Grand Prix deel te nemen. Maar
ik wil er wel voor gaan om voldoende
punten te vergaren voor plaatsing. Eigen-
lijk zou het zo moeten zijn, dat de titel-
verdediger automatisch wordt geplaatst”.
Al met al wil ik ook graag meer tijd vrij
maken voor mijn privéleven, naar mate je
ouder wordt ga je daar meer waarde
aan hechten.

Eenheid
Verder zou Dick Jaspers het beter vinden
dat de nationale federaties die aangeslo-
ten zijn bij de CEB hun competities op de-
zelfde manier inrichten. “Het is nu on-
overzichtelijk, in het ene land speel je
naar 50 caramboles, terwijl in het andere
land de streep bij 40 is getrokken. Ook
het aantal te spelen wedstrijden is erg va-
riabel. Maar om alles op één lijn te krij-
gen zal moeilijk worden. Zo is het in
Nederland bijvoorbeeld goed mogelijk
om twee wedstrijden in een weekend te
spelen. De afstanden zijn relatief klein in
vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland
en Frankrijk.” Goed uitgerust staat Dick
Jaspers te popelen om aan het nieuwe
seizoen te beginnen. En hoe dat er uit
gaat zien, ook hij moet daarop het ant-
woord schuldig blijven. Net als velen
wacht Jaspers op de nieuwe samenstel-
ling van de internationale kalender.

Ger Klein was aanwinst voor 
De Biljart Ballen

Zo’n 15 jaar werkte Ger Klein uit Hapert voor deze
krant. De man was een heerlijke en directe persoon-
lijkheid. Een man die plotseling behoorlijk ziek werd
en waarvan we vier jaar geleden afscheid moesten
nemen. Hij heeft zeker een fantastische bijdrage ge-
leverd aan De Biljart Ballen. 

Toen hij het wat rustiger aan wilde doen, bleef hij
betrokken en nam de verzendadministratie voor zijn
rekening. Hij is dan ook een persoon die we onder-
ling regelmatig nog vernoemen, want dan blijft de-
ze persoon immers voor altijd in leven. 

Ger, je was een fijne aanwinst voor dit blad, maar
ook als mens hebben we je enorm gewaardeerd!

Nieuwe website voor 
Zeeuws biljartnieuws
Zoals eerder bericht stopt de Stichting
Driebanden Promotie Zeeland per 30
juni a.s. met de website 'Biljarten in
Zeeland'.
De huidige webmaster, Joop van den
Oudenhoven, start echter een geheel
nieuwe en onafhankelijke website onder
de naam Zeeland-biljart.nl. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in een
dermate vergevorderd stadium dat hij
kan melden dat U ook in de toekomst op
de hoogte kunt blijven van verslagen, uit-

slagen, standen en evt. foto's van alles
met een Zeeuwse biljart 'link'. Bent U hier-
in geïnteresseerd volg dan het nieuwe sei-
zoen op www.zeeland-biljart.nl. 

Wilt U een Nieuwsbrief van de nieuwe
website ontvangen meldt U dan met
naam en emailadres aan op info@zee-
land-biljart.nl. Wanneer U uitsluitend op
de hoogte wilt blijven van wedstrijden
van Dallinga.com meldt u dan aan op
www.dallinga.com 

http://www.hotelbeukenhorst.nl
http://www.zeeland-biljart.nl
mailto:info@zee-land-biljart.nl
mailto:info@zee-land-biljart.nl
mailto:info@zee-land-biljart.nl
http://www.dallinga.com
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(Advertorial)

Arbiters afstandsbediening onmisbaar

Coronaproof met Biljartcomputer
Wie had gedacht dat Corona ons het biljarten zou ontnemen. Gelukkig gaat de
Lockdown nu steeds meer versoepeld worden en komt het biljarten eindelijk weer in
zicht.

Corona voorwaarden
Voorlopig moet er wel worden voldaan aan
de "1,5 meter" en "maximaal 30 perso-
nen" maatregel. De scheidsrechter af-
standsbediening van Biljartcomputer kan
hier een hele goede bijdrage aan leveren,
omdat dan een schrijver niet meer noodza-
kelijk is. De arbiter zelf zet d.m.v. een heel
kleine draadloze afstandsbediening elke ca-
rambole op het scorebord.

Bijzonderheden
Alle scoreborden van Biljartcomputer kun-
nen gebruik maken van deze afstandsbediening, ongeacht hoe oud deze is.

Om zonder schrijver te kunnen spelen is aan de Biljartcomputer het volgende aan-
gepast:
• Na stroomuitval gaat het scorebord weer gewoon verder met de wedstrijd;
• Bij een lopende serie is steeds te zien hoe groot de serie tot nu toe al is;
• De ingevoerde scores van de laatste 5 beurten zijn ter controle zichtbaar;
• Tijdens en ook na de wedstrijd kun je van de laatste 1000 partijen de gehele

tellijst opvragen en printen;
• De gehele partij inclusief alle beurten worden in het geheugen van het scorebord
opgeslagen en kunnen altijd uitgeprint of volledig automatisch per mail worden ver-
stuurd (bijvoorbeeld naar de tegenstander).

Het is zelfs mogelijk -via e-mail- de lijst na de wedstrijd volledig automatisch uit te
printen.
Daarnaast heeft Biljartcomputer de "Corona-tijd" gebruikt om extra functionaliteiten
toe te voegen. Één ervan is, dat bij het versturen van email in de omschrijving het
lijstnummer wordt meegegeven. Hierdoor kan -met een gratis te downloaden e-mail-
programma- per spelerslijst bepaald worden, waar de mails naar toegestuurd wor-
den.
Zorg dat u klaar bent voor 't biljarten en update nu uw Biljartcomputer. Voor de
kosten hoeft u het niet te laten: deze zijn € 10,- incl. btw, excl. verzendkosten.
Een scheidsrechter afstandsbediening kost € 55,- incl. btw.

Meer informatie
Website: www.biljartcomputer.nl www.biljartcomputer.be www.billardcomputer.de 
E-mail:  info@biljartcomputer.nl info@biljartcomputer.be info@billardcomputer.de 
Telefoon: 013-4634703

Wachten op zekerheden voor Worldcup dit jaar

Worldcup in Veghel ook voor 2022, 
2023 en 2024 op UMB kalender

In navolging van de succesvolle World-
cup, die vorig jaar in oktober bij De
Noordkade in Veghel werd gehouden en
de geplande Worldcups voor 2020 en
2021, is een nieuwe cyclus van weer drie
jaar toegevoegd aan de UMB kalender.
Ook de datums zijn al bekend, zo staat
23 tot en met 29 oktober voor 2022 op
de rol, 22 tot en met 28 oktober voor
2023 en 20 tot en met 26 oktober voor
2024. De organisatoren van Biljart Eve-
nementen Nederland, Harry Mathijssen
en Ad Smout zijn enorm blij met het ver-
trouwen dat zij hebben gekregen van de
wereldbiljartbond. Het mag duidelijk zijn,
dat het succes en veelvuldige media-aan-
dacht hieraan ten grondslag ligt. 
Bij Biljart Evenementen Nederland en de

KNBB wacht men gespannen op de be-
slissingen die door de overheden en de
UMB worden genomen met betrekking tot
de WC dit jaar. Vooralsnog gaat de or-
ganisatie ervan uit dat deze Worldcup,
die voor 25 tot en met 31 oktober op de
kalender staat doorgang kan vinden. Zo
langzamerhand worden al de nodige
voorbereidingen getroffen. Aangezien de
aanvragen voor reserveringen binnen-
stromen is het belangrijk om te weten hoe-
veel zitplaatsen straks beschikbaar zijn.
Pas wanneer er duidelijkheid is, wordt dit
gepubliceerd op de websites: 
www.biljartevenementen en 
www.3cworldcup.com. 
Veel zal ook afhangen van reismogelijk-
heden voor de spelers.

Een overzicht tijdens de Worldcup 2019 bij De Noordkade in Veghel.
Foto: Dirk Acx

Opluchting na teleurstelling

EK Driebanden 2021 naar Berlicum
Dinsdagavond 21 april, vlak na de persconferentie van premier Mark Rutte
en RIVM-directeur Jaap van Dissel, werd een weliswaar langverwacht maar
toch onplezierig bericht naar buiten gebracht: het EK Driebanden dat in juni
2020 in Berlicum zou plaatsvinden kon geen doorgang vinden. 
Het was een scenario waarop KNBB, de
Sectie Driebanden en stichting BEN ach-
ter de schermen al enige tijd op hadden
ingezet. Men hoopte de CEB te overtui-
gen dat als editie 2020 niet zou door-
gaan binnen onze landsgrenzen, dat dan
voor 2021 alsnog voor Nederland zou
worden gekozen.
Een dag later kwam het verlossende be-
richt van CEB-voorzitter Diane Wild: het
EK driebanden gaat inderdaad naar
Nederland en zal van 1 tot en met 4 juli
2021 in het Beneluxtheater te Berlicum
worden gehouden. Voorafgaand wordt,
van 25 tot en met 28 juni, de nationale
bekerfinale op dezelfde locatie worden
gespeeld.
Ongelooflijke blijdschap (en ook: grote
opluchting) bij alle betrokkenen van
KNBB, Sectie Driebanden en Stichting
BEN.
KNBB-voorzitter Garmt Kolhorn: “Dat de

CEB nu wederom voor Nederland kiest is
een bewijs hoe goed wij er als internatio-
naal biljartland voor staan. Het is tevens
een bewijs van de grote waardering van-
uit de CEB voor de ‘nieuwe stijl’ evene-
menten zoals KNBB Sectie Driebanden
en Stichting BEN al meerdere jaren met
groot succes organiseren.”

Jaartje wachten waard
Ad Smout en Harry Mathijssen van Stich-
ting BEN: “Binnen onze teleurstelling had-
den we de hele tijd de hoop dat we dit
geweldige evenement alsnog zouden mo-
gen organiseren, maar dan een jaar la-
ter. Met de extra voorbereidingstijd die
we nu hebben gaan we proberen er een
nog mooier en grootser event van te ma-
ken dan we al van plan waren. In het
kort: we gaan zorgen dat dit EK 2021
voor iedereen het jaartje wachten waard
was!”

Optimale bezetting voor de acht tafels

De Eekhoorn biljartmekka van Oosterhout

len tegen Team De Eekhoorn met Frans
van Kuyk, Kurt Ceulemans Jerry Hermans
en Peter Ceulemans. Voor vader Arie
Hermans en zijn zoon Jerry, die samen
de directie vormen, valt er in de zomer-
maanden weinig te biljarten. De verbou-
wing en de volgeboekte camping slokken
alle tijd op. Uiteraard zijn ze blij, dat het
normale leven weer langzaam op gang
komt. Vol goede moed kijken ze dan ook
uit naar het nieuwe biljartseizoen. 

Overigens is er voor Jerry en zijn vriendin
Irene nog iets mooiers om naar uit te kij-
ken. In de periode van de competitiestart
verwachten ze hun eerste kindje.

De acht tafels mogen zeven dagen per
week rekenen op een optimale bezetting.
Maar liefst 42 teams spelen er competitie.
Hiervan zijn er achttien divisieteams drie-
banden. Daarnaast wordt er ook ge-
speeld in de KNBB-districtscompetitie, de
Oosterhoutse Biljartfederatie en verschil-
lende regiocompetities. Driebanden is
met 37 formaties wel de hoofdmoot. 
Uiteraard is De Eekhoorn ook een ge-
schikt onderkomen voor het organiseren
van grote toernooien. Op korte termijn
komt er weer het evenement ten behoeve
van de Wensambulance op de kalender.
Hiervoor kunnen vaste en/of gelegen-
heids-teams zich inschrijven en dan spe-

Met de grote verbouwing heeft De Eekhoorn in Oosterhout nu de beschikking
over vier matchtafels en vier kleine tafels. De prachtige locatie in het lande-
lijke en bosrijke gebied aan de Seterseweg 4, mag dan ook met recht het bil-
jartmekka van Oosterhout genoemd worden.

Een overzicht van het mooie uitgebreide biljartpaleis

BIJ PRINSEN BEN JE DE
KONING TE RIJK!
Of het nu gaat om een feestje, familiediner,
gezellige borrel, zakelijke lunch of 
heerlijke overnachting... 
bij Prinsen is het altijd vorstelijk genieten!
Kijk voor alle mogelijkheden op 
hcrprinsen.nl.

Eibergseweg 13 7273 SP Haarlo T: 0545-261232 E: info@hcrprinsen.nl I: www.hcrprinsen.nl

http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
mailto:info@billardcomputer.de
http://www.biljartevenementen
http://www.3cworldcup.com
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.hcrprinsen.nl
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DRIEBANDEN
WORLDCUP VEGHEL

www.3cworldcup.com | www.biljartevenementen.nl

CHV Noordkade

Van 25 tot en met 
31 oktober 2020

Verlengde Noordkade 10-12, 
5462 EH Veghel

Foto Dirk Acx

http://www.3cworldcup.com
http://www.biljartevenementen.nl
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DPC is bedoeld voor ALLE spelsoorten, dus NIET alleen driebanden.
Ook in Frankrijk heel veel gelegd. Makkelijk te reinigen volgens de 
coronavoorschriften. Gaat niet los liggen. Als beste getest.
Website: www.dpc-cloth.nl   -   Nu ook verkrijgbaar via Kozoom.com

Kwaliteit hoog in het vaandel

Biljartkleding specialist 
JB Fashion is verhuisd

Sinds kort heeft  JB Fashion een nieuw bedrijfspand betrokken. Het bedrijf
van René Huijsmans, dat onder naam Huijsstyle ook representatieve bedrijfs-
kleding levert, is nu gevestigd aan de Kapitein Rondairestraat 14 in Tilburg. 

Een verhuizing, die meer dan een felicita-
tie waard is. Bij binnenkomst raakt men
aangenaam verrast door de professione-
le uitstraling van de ruime showroom. Er
wordt een scala aan biljart -en bedrijfs-
kleding gepresenteerd. Aansluitend is er
een productieruimte met groot magazijn.
Boven de showroom bevinden zich kan-

Foto: Henk van Berkel

Foto: Henk van Berkel

toren en een tweede, hetzij kleinere,
showroom met opslag. Alles kan naar
wens geproduceerd en/aangepast wor-
den. Op het gebied van bedrijfskleding
heeft men een onuitputtelijk assortiment,
dat varieert van nette kostuums, shirts,
polo’s, werkpakken, jacks, broeken, over-
hemden tot en met schoeisel toe. 

Horeca
Tevens mag Huijsstyle zich topleverancier
noemen in het verzorgen van horeca-
kleding. Met de nodige vakkennis wordt
samen met de klant het volledige traject
doorlopen en een juiste prijs/kwaliteit ver-
houding geboden. Daarbij horen ook het
ontwerpen van logo’s en bedrukken of
borduren van de kleding. “De uitstraling
van directie en medewerkers is bij alle be-
drijven, maar toch zeker in de horeca,
heel belangrijk. Dat gepaste en nette uni-
forme kleding hierbij een belangrijke rol
speelt is duidelijk” weet Huijsmans. 

Biljartkleding
JB Fashion is al decennia bekend als le-
verancier van maatkleding voor de bil-
jartsport. Deze naam wordt direct gelinkt
aan kwaliteit. Toen Huijsmans enige jaren
geleden JB Fashion overnam van Han en
Riki de Vogt had hij nog weinig affiniteit
met biljarten. René raakte enthousiast en

was al snel verweven met deze binnen-
sport. Zijn persoonlijkheid is dan ook
binnen enkele jaren een begrip gewor-
den. “De grote evenementen die ik de af-
gelopen jaren heb bezocht hebben mij
duidelijk gemaakt, dat we te maken heb-
ben met een volwassen sport. En daarbij
hoort ook een professionele persoonlijke
uitstraling. Het liefst zie ik zelf de spelers
in een gilet met das of strik. Natuurlijk kan
ik me ook voorstellen, dat veel biljarters
liever was losser gekleed gaan, bijvoor-
beeld in een polo of overhemd. Wij kun-
nen dat allemaal tot in de puntjes verzor-
gen. Indien gewenst wordt alles per spe-
ler aangemeten. Bij afname van minimaal
tien tenues kan dat zelfs op locatie.”
JB Fashion staat garant voor kwaliteit,
maatwerk en een vriendelijke persoon-
lijke benadering. 
Meer informatie op www.jbfashion.nl.
Het telefoonnummer van JB Fashion is
06.26544556.

http://www.jbfashion.nl
http://www.dpc-cloth.nl
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HEIMWEE,
Wat eerst de normaalste zaak van de wereld was, lijkt nu een
traktatie als het wel zou mogen.
Ik heb het hier over een potje Snookeren, Poolen of Biljarten.
Enkelingen hebben een tafel thuis en hebben nog wel kunnen
spelen, maar ook voor hun geldt dat er geen wedstrijden of
competitie gespeeld kan worden. Dat is toch wel het mooiste
wat er is, eerst trainen en dan je kwaliteiten meten met de rest
van de biljartliefhebbers. Toch is het nog niet helemaal zeker
of we nu wel of niet licht mogen zien aan het eind van de tun-
nel. De horeca mag weer langzaamaan beginnen in juni (als het kan). Als het kan
en geldt dit dan ook voor de biljartclubs en verenigingen in ons land? Deze en vele
andere vragen houdt biljartend Nederland bezig. De KNBB zit er vanaf het begin
af aan bovenop en probeert alles in het werk te stellen om een stem te maken voor
biljartend Nederland. Check nog eens de website www.knbb.nl daar vindt u alle in-
formatie aangaande de laatste ontwikkelingen. 

Het belangrijkst is en blijft toch de gezondheid, mijn gedachten gaan uit naar de ve-
le mensen die hard getroffen zijn door het corona virus. Blijf gezond, blijf alert en
zodra het weer kan en de biljartzalen gaan weer open, houdt dan rekening met de
richtlijnen die opgesteld zijn om “veilig” te kunnen biljarten.

Sportieve groet,

Johan Oenema
(Voorzitter sectie Snooker van de KNBB)

District Oss

Jan Dunk, Piet Tilders en 
Frans Wijnakker 25 jaar arbiter

Vijfentwintig jaar geleden slaagden Jan Dunk, Piet Tilders en Frans Wijnak-
ker voor de cursus districtsarbiter. Enkele jaren later behaalden ze onder lei-
ding van docent Mart van der Heijden ook de gewestelijke batch. Het examen
werd destijds afgenomen door de internationale arbiter Harrie Loeffen.
Deze verdienstelijke biljartvrijwilligers
hebben zich, hetgeen nagenoeg elk lid
van district Oss wel weet, jarenlang
ingezet voor hun collega biljarters. Tilders
was van 2007 tot en met 2009 wed-
strijdleider PK en stapte in 2009, tot en
met 2015, over als competitieleider voor
de teams. Dunk volgde hem dit jaar op.
Nog steeds is Jan Dunk degene die
ervoor zorgt dat de biljarters van district
Oss elke week in competitieverband kun-
nen spelen. Hij was van 2013 tot eind
2018 een deskundig bestuurslid. Piet
Tilders biedt zijn diensten graag aan als
technische man op de computer en

wedstrijdleiding van onder andere kam-
pioenschappen van Oss en het Van
Hinthum toernooi. 
Jarenlang ondersteunde hij collega’s bij
de PK’s of het uitwerken van het rooster
voor de team-competitie. Frans Wijnakker
is, samen met zijn Irene, de kleine grote
man achter het gezelligste toernooi van
district Oss en omgeving. Al vele jaren
wordt het Van Hinthum toernooi voor aan-
vang van het nieuwe seizoen georgani-
seerd. Ooit begonnen in Ravenstein en
de laatste drie jaar bij Johnny en Ineke
van de Camp in herberg en cafetaria
De Mulder in Megen.

Vlnr: Jan Dunk, Frans Wijnakker en Piet Tilders. Verslag en foto: Henry Thijssen

District Oss heeft een nieuw bestuur
Op 1 mei 2020, exact 80 jaar nadat KNBB district Oss is opgericht, staat er
een nieuw bestuur. Uit het archief blijkt dat ook in de beginfase van de opge-
richte Osse centrale commissie (later district Oss) niet alles als vanzelfspre-
kend goed ging. Dit jaar 2020 kreeg de hele wereld te maken met een onge-
kende corona pandemie, dusdanig dat iedereen in een soor t lock down te-
rechtkwam en ook de biljartsport volledig tot stilstand geraakte. Tot overmaat
van ramp werd district Oss met slechts twee bestuursleden onbestuurbaar .
Op de brandbrief aan de voorzitters van de verenigingen kwam, heel teleur-
stellend, nauwelijks reactie. Gelukkig hebben twee oud bestuursleden,
Jeannette Habraken en Richard Vos besloten terug te keren.
Omdat vanwege de corona lock down
geen mogelijkheid bestond een algemene
ledenvergadering te organiseren, is de
unieke situatie geboren dat alle vereni-
gingen verzocht is met positieve instem-
ming te reageren. Het verheugt ons dat
de reacties van 27 van de 39 verenigin-
gen allemaal positief zijn en hierdoor een
ruime meerderheid van bijna 70 procent
is behaald. Dit betekent dat het district,
exact 80 jaar na de oprichting, gefelici-
teerd mag worden met een nieuw bestuur
en uit mag kijken naar het nieuwe sei-
zoen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit
Voorzitter: Jeannette Habraken
Secretaris: Richard Vos
Penningmeester: Jan-Hein Clement
Coördinator Breedtesport: Rob van ’t Hul

Het team van wedstrijdzaken is
Competitieleider Landscompetitie: Arno
van Rossum (met ondersteuning van Jan
Dunk)
Wedstrijdleider Persoonlijke kampioen-
schappen: Johnny van de Camp
Jeugdcoördinator: Peter Huvenaars

Arbiterscoördinator: Rob van ‘t Hul
PR PK's: Hans van Erp
Website PR organisatie: Henry Thijssen
Het nieuwe bestuur heeft op 14 mei voor
de eerste keer vergaderd en de functies
en taken formeel overgedragen. Indien er
toestemming van de regering en KNBB
Carambole is, hoopt het bestuur de op-
start te kunnen maken om per 1 septem-
ber alles gereed te hebben voor het begin
van de competitie. Zodra de KNBB de de-
finitieve kalender heeft vastgesteld zullen
ook de data van de PK's op de website
geplaatst worden.

Nieuwe website
Tot slot mag ondergetekende u medede-
len dat er hard gewerkt wordt aan een
volledig nieuwe website ten behoeve van
goede communicatie, gericht op de toe-
komst. De website wordt in elk geval vóór
het nieuwe seizoen gepresenteerd maar
indien dit eerder mogelijk is, zult u zeker
op de hoogte gebracht worden.

Namens het bestuur
PR Organisatie
Henry Thijssen

Het Wapen van Alblasserdam 
al 70 jaar in de biljartsport

Het coronavirus heeft veel impact voor de horeca en ook het W apen van
Alblasserdam heeft ermee te maken. “We proberen het beste er van te maken
en hopen dat we snel weer aan de slag kunnen” vertelt Jan van Krimpen die
vanaf 1995 het bedrijf runt samen met zijn vrouw en zoon John.
Het Wapen van Alblasserdam aan de
Dam 24 kent een rijke geschiedenis. De
historie gaat maar liefst 100 jaar terug in
de tijd. Het echtpaar Jan van Krimpen en
Cornelia Pijl werden toen kastelein van
een ‘koffiehuis’ op de Dam. De zoon van
het echtpaar zette het café voort. Hierna
gebeurde dit eigenlijk van generatie op
generatie.
Tijdens de tweede wereldoorlog, op 11
mei 1940 werd de zaak volledig platge-
gooid bij een bombardement op de Dam.
Het gehele pand werd herbouwd op
Dam 24 en kreeg officieel de naam:
Het Wapen van Alblasserdam. De zaak
breidde steeds verder uit. Zo werd in
1965 een moderne café zaal in gebruik
genomen en volgde in 1982 weer een
grondige verbouwing. De eerste steen
voor de nieuwe hotelkamers en een wa-
penkamer werden gelegd door Mark van
Krimpen, zoon van Jan van Krimpen jr. en
Roelien van Herk. Dit echtpaar nam in
1995 het hotelbedrijf over en runnen sa-
men met zoon John nog steeds de zaak
met veel passie en plezier. Wel gaat er
eind van het jaar een wisseling van de
wacht plaats vinden want dan zal Jan de
zaak definitief overdragen aan zoon John.

Over de coronacrisis kan Jan duidelijk
zijn “We hebben het pand en de zaak
weer helemaal opgeknapt en kunnen
weer open.”

Wie het Wapen van Alblasserdam zegt,
zegt ook Biljartvereniging HWA want de-
ze vereniging is nauw verbonden met het
Hotel-Grand Café “Het Wapen van Alb-
lasserdam”. 
De biljartvereniging  is opgericht op 15
december 1950 door Cees van Krimpen,
eigenaar van het hotel en bestaat dit jaar
70 jaar. Met 20 leden en één biljart ging
men van start. Zes jaar later werd HWA
lid van de KNBB. Na de verbouwing van
het hotel in 1982, kreeg HWA de be-
schikking over een eigen exclusieve bil-
jartzaal met 2 grote en 2 kleine wed-
strijdtafels.
Sindsdien heeft zich bij Het Wapen van
Alblasserdam de biljartsport afgespeeld
vanaf de basis tot aan het hoogste ni-
veau. Ook vanaf het komende seizoen
zal er weer een 2e divisie team uit komen
bij het driebanden en tevens weer drie
teams in de kadercompetitie. Daarnaast
spelen de overige teams in district Dord-
recht de competitiewedstrijden.
Dit jaar bestaat de vereniging alweer 70
jaar en aan het einde van het jaar, mits de
coranacrisis dit toelaat zal er een feest zijn
voor alle HWA leden. Andere activiteiten
worden binnenkort bekend gemaakt.

Adresgegevens
Wapen van Alblasserdam
Dam 24 - 2952 AB Alblaaserdam
Tel. 078-6914711

http://www.debiljartballen.nl
http://www.knbb.nl
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Afsluiting van een hoofdstuk en de start van een nieuw tijdperk

Jan Rosmulder kijkt terug en blikt vooruit

Het zal in het begin van deze eeuw ge-
weest zijn dat ik als biljartliefhebber bij La
Carambole in Veldhoven bij een van de
talrijke toernooien een exemplaar van De
Biljart Ballen zag liggen. Deze krant ging
voornamelijk over voormalig district De
Kempen en redacteur was wijlen Ger
Klein. De andere editie was toen Waal-
wijk/West-Brabant. Exemplaar mee naar
huis genomen en eens goed gelezen. Er
stonden nogal wat raakvlakken in waar ik
bij mijn freelancewerkzaamheden voor
het Eindhovens Dagblad ook mee te ma-
ken had. Nationale competities en per-
soonlijke kampioenschappen van biljar-
ters uit de regio Kempen/Eindhoven/Hel-
mond/Deurne. De telefoon gepakt en uit-
gever Ad Smout, toen voor mij onbekend,
om wat informatie gevraagd over De Bil-
jart Ballen. Op zijn vraag of ik niet voor
deze biljartkrant wat werkzaamheden
wilde verrichten, vroeg ik hoeveel tijd dat
zou gaan kosten. Ik had namelijk ook
nog mijn vaste werk op de administratie
van sociale zaken gemeente Asten en de
biljartverslagen Eindhovens Dagblad. Ad
antwoordde heel tactvol, o dat kost je
maar enkele uren per week. Ik had beter
moeten weten, haha, maar hij kwam in
Deurne op bezoek en we spraken af dat
ik regio Deurne/Helmond/Eindhoven en
toenmalig district Oost-Brabant voor mijn
rekening zou nemen. Zowel KNBB en
Deurnese Biljartbond (DBB) want bij die
laatstgenoemde bond speelde ik al circa
30 jaar. Het waren drukke tijden. Drie
werkgevers tegelijk zorgden voor een
strakke planning. In  de beginjaren kwam
Ad nog uit Waalwijk om samen op één
dag of avond  een aantal foto’s te maken,
allemaal op afspraak. Daar kwam al snel
verandering in met de komst van de eer-

ste kleine compacte camera.
Het werken voor De Biljart Bal-
len nam op korte termijn enige
uren per dag, in plaats van per
week, in beslag. De uitbreiding
naar een landelijke versprei-
ding was daar ook mede de
oorzaak van. Reden te meer
om bij het naderen van mijn
50e verjaardag de parttime
baan bij de gemeente Asten in
te ruilen voor een parttime
dienstverband bij uitgeverij
Duo Print, ofwel Ad Smout. Een
sprong in het duister maar een
goede beslissing.

De huidige tijd
In principe neem ik Oost-
Nederland en de Facebookpa-
gina voor mijn rekening. Alles
oostelijk van Utrecht, van Gro-
ningen tot Maastricht. Nationa-
le competities verdelen we. Dat

wil niet zeggen dat we niet eens in el-
kaars gebied komen om toernooien of
wedstrijden te bezoeken. Als ik thuis eens
door de oudere kranten blader, dus vanaf
1997, valt op dat er nog steeds veel de-
zelfde adverteerders hun steentje bijdra-
gen. Een heel goed teken en dat geldt
ook voor de reacties van onze lezers. Ad
kreeg het gaandeweg wel steeds drukker
door de oprichting, met Harry Mathijs-
sen, van stichting Biljart Evenementen
Nederland (BEN). Januari 2014 begon
het met de organisatie van de Masters
driebanden in Kaatsheuvel. Waar dit tot
geleid heeft, weet iedere biljartliefhebber.   

De toekomst
Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk.
Door de succesvolle organisatie van top-
evenementen en het vorderen van de ja-
ren gaf Ad aan dat hij het stokje wilde
overdragen. Mijn dank richting Ad voor
de prettige samenwerking de afgelopen
20 jaar is heel groot. We zullen elkaar
nog vaak treffen in de buurt van een bil-
jart. Met ingang van de eerste editie van
het volgende seizoen, eind augustus
2020, is Frans Pelders de nieuwe uitge-
ver. Meer informatie over hem vindt u el-
ders in deze biljartkrant. Ook hij is een
echter liefhebber van onze sport. Actief
als speler in de tweede divisie drieban-
den en ruime ervaring met de acquisitie
voor editie West-Nederland en diverse
plaatselijke sites. Mogelijk zal er in de
toekomst het een en ander veranderen
maar de basis staat al vanaf eind vorige
eeuw als een huis. Hoe de gevolgen van
de coronacrisis zullen zijn, is kijken in een
glazen bol. Ik wens Frans alvast heel veel
succes en reken op een prettige samen-
werking. We hebben nog een gemeen-
schappelijke hobby: voetbal.

Foto: Dirk Acx

Dochter Evy voor Ron Gubbels en 
Silvy Glissenaar
Op 8 april 2020 om
6.13 uur ’s morgens
werd Evy geboren.
De dochter van
Ron Gubbels en
Silvy Glissenaar had
een lengte van 51
cm en een gewicht
van 3524 gram.
Evy is de kleine zus
van de trotse Maya. 
Silvy en Ron biljarten
beiden bij BC Tege-
len. Silvy in de C1
van de KNBB en Ron
bij de Venlose bond. 

Foto: De kraamverzorgster van Kraamzus

Veiliger biljarten met RSS MK™ coating
Nu we langzamerhand
weer kunnen biljarten,
dienen er ook zoveel
mogelijk veiligheids-
maatregelen genomen
te worden. RSS MK™
coating en handschoe-
nen kunnen hierbij hel-
pen. RSS MK™ coating
vermindert de hechting
van vet, vuil en micro-
organismen. 
Met RSS MK™ coating
is het desinfecteren van
de randen van het biljart
een verbetering voor de
hygiëne. Te gebruiken op het houtwerk/
kunststof van het biljart, biljartkeuen, bil-
jartballen en alle aanraakbare  onderde-
len zoals deuren en deurklinken.
Deze coating is zo samengesteld dat op-
pervlakten van gelakte en geverfde mate-
rialen, kunststof en RVS (edelmetalen) het
contact met vet, vuil en water reduceren.
Tevens kunnen zich minder micro-organis-
men hechten op de behandelde onderde-
len.

Bij Van den broek Biljarts uit Almere kan
men een volledig set bestellen voor de
introductieprijs van € 16,95. 
Het set bevat: 1 Flesje RSS MK™ coating
(15ml), 1 Flesje Isopropanol (50ml), 1
NT80 doek (wit), 1 Microvezeldoek
(blauw) en een gebruikershandleiding.

Handschoenen
Twee zwarte of witte handschoenen om
te biljarten. De handschoenen bedekken
de totale hand. Hierdoor is er geen con-
tact tussen het biljart en de huid. De tota-
le hygiëne met biljarten. Deze zijn ge-
maakt van 100% polyester. Makkelijk te
wassen. Pluisvrij. Prijs € 6,45.

Van den Broek Biljarts
Bolderweg 37 A/B
1332 AZ Almere
036-5374054
www.vandenbroekbiljarts.nl

Champion biljarts gaat na 20 jaar op de Malburgse sluis 23 te Arnhem verhuizen naar de
Handelstraat 6 in Huissen. Als familiebedrijf bestaan we ruim 100 jaar. Daardoor hebben we
inmiddels veel kennis en ervaring opgebouwd. Champion Biljarts begon in Arnhem 1915 op de
Spijkerstraat waarna de Rietgrachtstraat, de Vijfzinnenstraat, toen de Malburgse sluis en nu dus
naar de Handelsweg Huissen nabij Arnhem.

De Kroon op ons familiebedrijf behaalden we op 15 juli 2015 toen we officieel Koninklijk werden.
Namelijk Hofleverancier wat het Koninklijk voor het MKB is. En voor u garant staat voor service,
kennis, vakmanschap, innovatie en zekerheid.
Champion biljarts is altijd gegaan voor kwaliteit en service en heeft het breedste assortiment
pool-, snooker-, carambole- en combinatie biljarts van de Benelux, van eenvoudig recreatief tot
exclusief en professioneel. In de tussentijd heeft Champion biljarts ook veel merken onder zijn
paraplu zowel van keu’s, game-tables, biljarts als in accessoires. En juist daarmee zijn wij in staat
om onze doelstellingen te verwezenlijken: De allerbeste kwaliteit voor de meest gunstige prijs.

Zo is Champion biljarts in de loop van de jaren flink gegroeid waarbij we beschikken over grote
voorraden. Daarbij moet de ruimte meegroeien, samen met de wens om weer alles onder één dak
te hebben om de leveringen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Dit gaf de doorslag voor
deze verhuizing.In ons nieuwe pand van bijna 3000m2 hebben we weer voldoende ruimte voor
onze voorraden, werkplaats en showrooms.

wij gaan verhuizen
Vanaf dinsdag 2 juni is ons nieuwe adres:

Handelstraat 6, 6851 EH in Huissen

http://www.vandenbroekbiljarts.nl
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Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

Adres
Marsdiep 2  Winkelcentrum De Terp  Capelle aan den IJssel
010  4585733

www.capelle spc.nl

Openings jden:
Maandag/dinsdag/vrijdag
vanaf 18.00 uur
Woensdag/donderdag/zaterdag
vanaf 14.00 uur
Let op: van begin tot eind augustus gewijzigde 
openings jden

Faciliteiten 4 grote matchtafels
9 pooltafels 4 carambolebiljarts
1 snookertafel 6 dartbanen

Feller Biljart Factory 10B, 1689 AL Zwaag
Telefoon 0229 - 214738
E-mail info@fellerbiljart.nl
Website www.fellerbiljart.nl

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

4 kleine tafels
4 grote tafels

Thuisbasis van 
BV Escamp/ BV Raak Um / 

BV Togo / BV TOG / BV Neptunis /
BV Jorissen 2000 / 

BV ’t Schuimend Krijtje / 
de Roze poolpoezen

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

• Moderne hotelaccommodatie met o.a. bad/douche, toilet,
radio en televisie

• Sfeervol restaurant met vlees- en visspecialiteiten
• Biljartaccommodatie
• De gehele week geopend
• Er even tussenuit? Kom dan naar Noordgouwe en geniet

van de rust in een schitterende omgeving
• Accommodatie voor partijen, conferenties en vergaderingen

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

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

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

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

Tevens thuishaven van:
Bvm Apollo

Senioren Biljartclub Maarssen
Eredivisieteam Dekker Keukens

Ook het juiste adres voor 
feesten en evenementen

Zwanenkamp 1301
3607 NZ  Maarssenbroek

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

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508
Bij ons gevestigde

biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

FFCC De Kroon
Professor Romeinstraat 17

5013 BX Tilburg
013-5458000

Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

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

4 matchtafels en 4 tafels 230x115

Camping Camping 
De EekhoornDe Eekhoorn

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
17 Pooltafels

6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
3 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein
voor 60 auto’s 

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

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

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

Biljartcentrum
de distel

http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.capelle%ED%AF%80%ED%B0%84spc.nl
mailto:info@fellerbiljart.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
http://www.bvdeeekhoorn.nl


Biljartnieuws

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

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen
Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel

+31 (0)497 542214
www.burgmans-biljarts.nl

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d. 

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma. gesloten, Di.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma. gesloten, Di.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

Taverne – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

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

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

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

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

Met nieuw lokaal en realistische ambities nieuw seizoen in

BC Deurne wijzigt haar naam in 
BC Den Eik en trekt naar Malle
Even kwam het voortbe-
staan van de legendari-
sche Antwerpse biljart-
club in gevaar maar een
dosis gezond verstand
en de juiste aanpak
wendde het gevaar af.
De tering wordt naar de
nering gezet en met
de ambitie een vaste
waarde te blijven in de
hoogste afdeling van de
Nationale Interclub Drie-
banden op Matchbiljart
zet BC Deurne een punt
achter haar verblijf in de
Arena. De club trekt
naar Malle waar ze
onderdak vindt in de
bedrijfsgebouwen van
meubelfabrikant Mint-
jens. Bij zaakvoerder Carl Mintjens, af-
stammeling van stichter Karel vond Luc
Hulselmans, voorzitter van de club, een
luisterend oor. De producent van kwali-
teitsmeubelen stapt mee in het verhaal
van de vereniging die al geruime tijd op
zoek was naar een nieuwe locatie. Dat is
goed nieuws voor onder andere Ludo
Dielis die een nieuwe toekomst ziet voor
zijn ‘kind’ en natuurlijk voor de leden van
BC Deurne die hun club en speelgelegen-
heid niet zomaar zien verdwijnen. Voor
aanvang van het seizoen zullen zij in
Malle kunnen beschikken over twee bil-
jarts 2,84 meter en 2 biljarts 2,10 meter.
De club wordt herdoopt en gaat van start
als BC Den Eik, een verwijzing naar de
duurzame houten meubelen en tevens de
bijnaam van CEO Carl Mintjens. Levende
legende Frédéric Caudron zal het hesje

van BC Den Eik niet aantrekken. De over-
eenkomst met de club, die met een iets la-
ger profiel naar de competitie trekt, werd
niet verlengd. Glenn Hofman, Jean van
Erp, Davy Van Havere, Richard Bitalis en
natuurlijk Ludo Dielis zelf, zullen het ko-
mende seizoen de dienst uitmaken aan
de biljarttafels. Er wordt ook hard ge-
werkt aan een globalere invulling van het
biljartgebeuren en in het Malse lokaal wil
de clubleiding promotie gaan voeren
voor zowel de jeugd als voor het biljarten
voor mensen met een beperking. Luc Hul-
selmans, voorzitter van de vereniging en
zaakvoerder van Uni-Bright zet zijn orga-
nisatorische en financiële schouders voor
twee seizoenen onder het nieuwe BC Den
Eik.

Bart Van Reeth

Ludo Dielis ziet zijn ‘kind’ dan toch niet verdwijnen 
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Naar Excellentie Drieband Match

Promotie rolstoelbiljarter Johan Grimon

In de districtvoorronde 1e klasse drie-
band match biljart in het district zuidwest-
vlaanderen behaalde Johan Grimon pro-
motie naar de excellentieklasse. Hij was
er in een aantal tornooien al een paar
keer heel dicht bij maar deze keer kon hij
zijn brandende ambitie echt waar ma-
ken.  Met een algemeen gemiddelde van
0.790 over 4 wedstrijden is duidelijk ge-
bleken dat hij terecht de promotie af-
dwong.
Johan speelt al een aantal seizoenen zijn
individuele competitie voor BC Pocket
uit Deerlijk. Samen met de uitbater Domi-

nique Vanhonacker zet
hij in het lokaal aan de
Hoogstraat 78 te Deer-
lijk het biljartgebeuren
beetje bij beetje in de
spotlight.  De hoop be-
staat om dat in de ko-
mende tijd nog verder te
laten groeien tot meer
tafels en dus meer com-
petitie.
Is promotie dan zo bij-
zonder?  In dit geval wel
… Johan Grimon moet
namelijk biljarten van uit

een rolstoel.  Dit is natuurlijk niet evident
want voor vele stoten heeft hij één van de
beschikbare hulpstukken nodig, zoals het
verlengstuk of het kruis. Na 2 maal de
Belgische titel te hebben veroverd in het
rolstoelbiljarten op het BK te Blankenber-
ge is deze promotie terug een nieuwe
mijlpaal in de carrière.
Zo zien we maar dat biljart echt wel een
sport is die voor iedereen toegankelijk
kan zijn.  We kunnen enkel maar hopen
dat velen het voorbeeld van Johan nog
zullen volgen om in de biljartsport uit te
blinken.

Tekst: Frederik De Moor. Foto : Dirk Acx

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

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

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

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

frederik.de.moor1@telenet.be

Biljarten onmogelijk
door nieuwe 
horecamaatregelen
in België
Op 8 juni heropent de Belgische horeca
onder zeer strikte voorwaarden. Er zul-
len slechts een beperkt aantal klanten te-
gelijk worden ontvangen en zij worden
geacht de nodige afstand te bewaren.
Tafels en stoelen zullen in het verlengde
van die maatregel worden opgesteld.
Klanten zullen hun plaats enkel mogen
verlaten om het toilet te bezoeken,
rechtstaan is verboden en bijgevolg kan
er dus ook niet gebiljart worden in de
horecazaken. Hoelang die maatregel
van kracht blijft is nog maar de vraag.
Bart Van Reeth  

IM ERIK Erik Haeghebaert
27-08-1952  -  31-05-2020

Met verslagenheid en droefheid melden we het overlijden van
Erik Haeghebaert. Erik was jeugdverantwoordelijke van het
Gewest Beide Vlaanderen en Secretaris van de Nationale Jeugd.
Zelf was hij een getalenteerd en gepassioneerd biljarter en sinds
mensenheugenis lid van B.C. 't Oske te Torhout. 
Erik maat we gaan je missen. Vanuit mijn hart en vanuit het korps
van de arbiters de jeugdwerking en de KBBB in het algemeen
wens ik familie en vrienden met ingetogen groet heel veel sterkte
bij het overgaan van Erik.
Dirk Acx

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.luckybiljart.be
http://www.billiardsphoto.com
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mailto:espabiljarts@telenet.be
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Biljartnieuws België

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

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

Contactgegevens:
Website: www.bc de noorderkempen.be

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

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

Online scorebordsysteem:
Volg ALLE wedstrijden online via de weblink

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

Jules Moretuslei 179 
Wilrijk

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

Zondag Gesloten

4 Snookers - 6 Pool - 2 Carambole

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

KBC Gilde Hoger Op met het vizier op het komende seizoen

‘We kijken achterom maar vooral 
hoopvol vooruit’

Het sportjaar 2019-2020 zal in onze biljartmiddens voor altijd in de gedach-
ten gegrift staan als het ‘coronaseizoen’.  Midden het spor tjaar, met nog tal
van te spelen wedstrijden in clubkampioenschappen en clubtornooien, alsook
in interclubwedstrijden, met nog heel wat gewestelijke en nationale finales,
moesten we onze geliefde biljartsport loslaten.  Weg apotheosen, weg vreug-
de bij de uiteindelijke winst in individuele en interclubcompetities, geen ver-
driet bij het op een haar na missen van een titel.

Artikel: Frederik De Moor.

Het sportjaar had zich voor onze club
vrij goed aangekondigd.  In tal van inter-
clubcompetities – beker der gewesten en
NIDM – draaiden een paar ploegen bo-
venaan het klassement mee.  En ook in
de individuele competities mochten we
niet klagen.  Spelers deden hun best in
de voorrondes, in de districtfinales en
gewestelijke finales alsook in nationale
voorrondes.
We mochten met Stephan Decock en Her-
wig Cappelle dan ook twee spelers af-

vaardigen naar de nationale finale excel-
lentie en 1e kader 38/2 klein biljart in
KBC Argos Westveld Gent. Weliswaar
geen titel maar toch een verdienstelijke
5e en 3e plaats.  Stephan Decock ging
verder op zijn elan en wist nog twee maal
een nationale finale te bereiken.  In ex-
cellentie en 1e kader 57/2 klein biljart
wist hij in het Limburgse Maasmechelen
beslag te leggen op de 3e plaats.  In BC
Lugo kwam Stephan nog iets dichter bij
de titel met een 2e plaats in 2e kader
47/2 match biljart.  Gezien de blijvende
progressie zien we Stephan binnenkort

wel eens die felbegeerde titel pakken.
Begin januari waren we toeschouwer op
het BK te Blankenberge. Onverwachts
werd onze clubgenoot Steven D’Hont op-
gevist voor het kampioenschap. Het werd
jammer genoeg geen succes voor hem,
een beetje te verwachten gezien de ge-
ringe training. Anders verging het Johan
Grimon, weliswaar uitkomend voor BC
Pocket Deerlijk maar ook lid van onze
club want reserve op onze NIDM-spelers-
lijst.  Johan verlengde zijn Belgische titel
bij de rolstoelbiljarters.
Eind januari : Rudy Vandenberghe had
zich geplaatst voor de nationale eindstrijd
in 5° klasse vrijspel klein biljart.  In het lo-
kaal van RBC de Grivegnée – en dat was
van uit het Westvlaamse land niet bij de
deur – zette Rudy gedurende het ganse
weekend zijn beste beentje voor.  In de
slotmatch was het van moeten.  Maar met
het figuurlijke mes tussen de tanden wist
Rudy het pleit in zijn voordeel te beslech-
ten.  En dan weerklonk de nationale hym-
ne daar in het lokaal voor Rudy zijn na-
tionale titel.  Dan toch ook dit sportjaar
een nationaal kampioen in onze club.
Het geplande nationaal kadertornooi op
klein biljart kende te weinig bijval om te
kunnen organiseren.  Maar ook dat zou-
den we geannuleerd zien door de ge-
zondheidscrisis.  Op naar een volgende
editie misschien, hoewel we ons als be-
stuur heel hard gaan bezinnen of het nog
zin heeft om met een kadertornooi door
te gaan.  Misschien moeten we dit met
spijt in het hart opgeven.
We hadden nog vooruitzichten met spe-
lers in gewestelijke finales die zich moge-
lijk nog verder konden bewijzen, er wa-
ren nog kandidaten voor de eindronde
beker van België te Herstal, misschien kon
er in de beker der gewesten zich een
ploeg plaatsen voor de nationale eind-
ronde want ook daar stonden ploegen in
de bovenste regionen van de klassemen-
ten. Maar niet van dit alles dus, want op
14 maart was het ‘over and out’ om onze
biljartkeu in elkaar te draaien en onze
sport te beoefenen.
Maar als club bekijken we alles ook posi-
tief.  Door het stopzetten van alle compe-
tities blijft de ‘Coupe Alexis’ toch een
jaartje langer te bezichtigen in ons lo-
kaal.  De beker, veroverd door Marc Vro-
mant, Philip Verbrugghe en Jaak Vercae-
mere, zal terug de eervolle plaats krijgen

De enthousiaste nummers 1 en 2 van de Beker van België. Foto: Dirk Acx

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 
opdemeir@skynet.be 

Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

in het zicht van iedereen. We behouden
nog een seizoen de kampioen en vice-
kampioen, Didier Goethals en Frederik
De Moor, van de beker van België klein
biljart in onze rangen. Geen klein bier
lijkt ons toch.  Dat doen ze ons niet snel
meer na. Komt bovenop dit alles het 90-
jarige bestaan van onze club.  We had-
den nog enkele festiviteiten gepland, on-
der andere een biljartdemonstratie en een
grote ledenprijskamp. We hopen dat we
dit alsnog kunnen verschuiven naar het
najaar van 2020, maar dat wordt niet
evident om dat allemaal terug in te plan-
nen in het drukke schema binnen onze
club.  We kunnen maar beter vooruitkij-
ken naar ons jaarlijks clubfeest in oktober,
als dat dan al zal mogen met een 50-tal
personen samen aan de feestdis zitten.
Als club die alles in eigen beheert doet is
het niet altijd makkelijk om alles geregeld
te krijgen.  De inkomsten vielen de voor-
bije tijd weg, de kosten liepen jammer ge-
noeg verder.  Gelukkig hebben we in de
voorbije jaren toch wat buffer kunnen op-
bouwen zodat we deze heikele tijd wel
zullen overleven.  Het moet natuurlijk
geen maanden meer duren alvorens we
onze deuren terug mogen opengooien.
En een tweede golf kunnen we zeker mis-
sen.  Dus bij deze ook een oproep aan ie-
dereen om het de komende tijd zeker vei-
lig te houden in de sociale omgang.  We
blijven de toekomst positief tegemoet zien
en zijn er van overtuigd dat onze leden
en andere biljartvrienden vlug de weg
naar het biljartlokaal zullen terugvinden.
Tijdens de verplichte sluiting hebben een
aantal enthousiaste leden her en der wat
opfrissingswerken uitgevoerd.  Dat wordt
dus ook al zeker iets om naar uit te kijken
bij de heropening van de horeca.
Ondergetekende hoopt dat alle clubs
binnen ons biljartlandschap de nodige
moed vinden om er straks terug vol tegen
aan te gaan.  Laat zien hoe veerkrachtig
biljarters zijn! Het zal in het begin niet
meer zo zijn als we gewoon waren, maar
ik hoop dat de gemoedelijkheid onder de
spelers er steeds zal zijn en zal blijven.
We zullen elkaar dus wel terug ontmoeten
rond de biljarttafel.  Handen schudden
zullen we wellicht de eerstkomende tijd
niet meer doen, maar achteraf nog gezel-
lig iets drinken en de wedstrijd nog eens
herbeleven moet dan hopelijk wel kun-
nen, zij het dan met voldoende afstand.

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


Bij vereniging OVNA in Ommel

De Vliegert kampioen bij 
Lolaar nederlaagtoernooi
Ook in dit nederlaagtoernooi voor teams
werd de planning verstoord door de co-
ronacrisis. Op zaterdag 14 maart kwam
nog het team van Vriendenkring op be-
zoek. 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 score. Eerder behaalde het TV
Thuisteam al een percentage van 115 en
belandde daarmee op de derde plaats in
het klassement. De wedstrijden van 18
april tegen De Vette Keu 2 en 2 mei tegen
SVEB moesten helaas worden afgezegd.
Het gevolg van dit alles is dat De Vliegert
uit Mierlo het seizoen 2019-2020 als
winnaar uit de bus kwam. Met een per-
centage van 118 bleef het een drietal
teams nipt voor. In totaal leed de organi-
serende vereniging OVNA zeven neder-
lagen en werd driemaal winst geboekt
door de thuisploeg. Het Lolaar neder-
laagtoernooi vond plaats in De Pelgrim,
het voormalige Eijsbouts. Indien teams
interesse hebben voor dit nederlaagtoer-
nooi kunnen ze kijken op www.astense-

biljartbond.nl. Bij Nederlaagtoernooien
staat Lolaar/OVNA met een nadere toe-
lichting. Dit Lolaar nederlaagtoernooi ligt
in de zomermaanden stil. Dan is er in die
periode weer een individueel toernooi li-
bre/bandstoten in De Pelgrim. Gezien
verschillende omstandigheden is alles mo-
menteel onder zwaar voorbehoud. 
Team 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

Grandcafé
De Beerze
Doornboomstraat 22
5091 CB Middelbeers

www.debeerze.nl
Tel. 013  514 1266

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

Hoofdweg 230
9681 AM Midwolda
Tel.: (0597) 551 455

Email:
cafebiljartsiemens@gmail.com

Eerste divisie driebanden

Eddy Leppens aanwinst voor 
Burgmans Biljarts

Komend seizoen gaat Eddy Leppens,

meervoudig Belgisch kampioen in diverse
disciplines, het team van Burgmans Bil-
jarts in de eerste divisie driebanden ver-
sterken. Het exacte aantal wedstrijden
dat de kopman gaat meespelen is nog
niet bekend. Dit zal mede afhankelijk zijn
van het programma in de PBA-tour in Ko-
rea, waar Leppens onder contract staat.
Bij de WK finale driebanden 2010 in
Sluiskil verloor Eddy Leppens van Daniël
Sanchez. Eerder geraakte hij driemaal tot
de halve eindstrijd van het WK. Voor
Eddy Leppens is zijn nieuwe thuisbasis De
Gouden Leeuw vlakbij want hij woont op
circa 10 kilometer, namelijk in Lommel.  
Therese Klompenhouwer vertrekt naar
Jorissen in Den Haag waar ze in de ere-
divisie haar krachten kan meten. Marco
Janssen, Bart Ceulemans, Bert van Ma-
nen en Johan Roijers blijven basisspelers.
De reserves zijn Erwin Kivits, Koen Ceule-
mans, René Peters en Roger Roefs.

Eddy Leppens. Foto: Jan Rosmulder 

Biljartvrienden,
1 Juni ik zou het bijna de dag des oordeels noemen, het is zo-
ver dat de horeca zijn deuren weer mag openen en dat bete-
kent dat we weer recreatief mogen biljarten . De uitbaters van
diverse biljart lokaliteiten zullen een zucht van verlichting
slaan omdat zij twee en halve maand geen inkomen hadden
dus is het aan ons biljarters om hun weer wat omzet te gunnen
en we moeten hoognodig weer gaan trainen want 1 Septem-
ber beginnen de competities weer (denk in het district Venlo
aan uw inschrijving tot 20 Juni). Ook denk ik aan de mensen die een dierbare ver-
loren hebben aan corona, ik wens hun veel sterkte in deze beroerde tijd.
Wellicht is het weer leuk om clubkampioenschappen te organiseren bij uw vereni-
ging en of het nou drie banden is of libre ? ik denk dat we met zijn allen blij zijn om
thuis weer ff weg te zijn en uit de sleur van binnen zitten. Ik in ieder geval wel en
mijn vrouw is ook blij degene die ze kent snapt dat, maar denk eraan, ook met bil-
jarten zijn er protocollen dus houd U eraan zodat we voor langere tijd en gauw ge-
noeg weer in een normale setting kunnen recreëren cq biljarten.
Het ga U goed. Cock Ooms

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

Schrijver, biljarter en tevens levensgenieter

Voor Bart Van Reeth breekt nieuw 
tijdperk aan

Het was in 2007 dat Vincent Eugene
en Nor Willemsen zaliger bij mij de
biljartmicrobe inplantten in de kroeg
op loopafstand van waar ik woon-
de. Ik ben die twee daar nog altijd
dankbaar voor. Hoe vaak ik hen ook
vervloekt heb op de momenten dat
het later aan de biljarttafel misliep in
die frustrerende of slopende wed-
strijden waarin mijn keu vaak vrees-
de in twee stukken te eindigen, bo-

venop mijn knie. Ik heb het biljar ten
duizendmaal opgegeven in mijn
hoofd maar ben evenzoveel keren
naar het groene laken teruggekeerd.
Het zaterdagse uitje veranderde al
snel in intensieve deelname aan de
competities van de KBBB en de
ADL2000. Twee bonden waar ik
weliswaar structuur en organisatie
vond maar al evenzeer een schrij-
nend gebrek aan visie en ambitie
moest vaststellen.  
Een toekomstplan leek er niet meteen
voorhanden te zijn en wat gekunsteld
voortborduren op wat men gewoon was
te doen leek ruimschoots te volstaan voor
de  bonzen. Er bleek meer dan één hiaat
te zijn, niet in het minst als het over com-
municatie en promotie ging. In 2010
maakte ik toevallig kennis met de krant
De Biljart Ballen. Iemand in de club waar
ik toen actief was had het tijdschrift mee-
gebracht uit Nederland. Ik was meteen
gecharmeerd door dit medium dat alge-
meen kon gezien worden als de rechtma-
tige vertegenwoordiger van de biljart-
sport in Nederland. In België daarente-
gen, was er niets. Wat speurwerk leerde
me dat enkele jaren voor ik mijn eerste
stootjes deed er een biljartkrant in België

Biljartnieuws België werd uitgegeven die helaas slechts in be-
perkte kring enige aftrek vond. Er volgde
een mailtje aan Ad Smout, uitgever van
De Biljart Ballen, met de vraag of ik hem
een artikel mocht aanleveren over de bil-
jartsport in België. Met meer dan twintig
jaar op de teller als redacteur voor ver-
schillende sociaal-maatschappelijke en
politieke tijdschriften wilde ik mijn steentje
bijdragen aan de promotie van de mij zo
geliefde sport. Ad Smout publiceerde
mijn artikel. Er volgde er nog ééntje en
daarna twee en drie en amper een jaar
later zaten we rond de tafel om de uitga-
ve van het eerste nummer van De Biljart
Ballen – editie Vlaanderen te bespreken.
Twee maanden later was het zover. In het
Merksemse lokaal De Deken werd in aan-
wezigheid van o.a. Ludo Dielis, Raymond
Ceulemans, Frédéric Caudron, Eddy Lep-
pens en Eddy Merckx en de bonzen van
de KBBB de eerste uitgave ontvouwd. 

Enthousiasme was groot
Het enthousiasme was groot bij alle par-
tijen. Er werden dure eden gezworen en
plechtige beloften gedaan. Helaas, wei-
nige van die beloften werden ingelost en
met de moed der wanhoop en het eeuwi-
ge optimisme dat Ad en mezelf zo eigen
is, zijn we blijven doorgaan. Maar zon-
der een degelijke en betrouwbare finan-
ciële input waarvoor we vooral keken
naar en rekenden op de vele clubs en bil-
jartlokalen -waarvan je minstens enige lo-
yaliteit aan hun sport verwacht- bleek
overleven als aparte entiteit niet haal-
baar. In 2015 verdween de editie Vlaan-
deren en werd een Belgisch luik geïnte-
greerd in de Nederlandse krant. Het blijft
knokken, maar het werkt. Er veranderde
in die tien jaar dat ik bij De Biljart Ballen
betrokken raakte heel veel en heel veel

ten goede. Met zijn engagement bij het
organiseren van ‘grote’ biljartevenemen-
ten is Ad Smout hard bezig het biljart in
Nederland weer op de kaart te zetten. In
België daarentegen is het nog steeds
wachten op een visie en initiatief. Een stap
in de goede richting zou zijn dat de KBBB
zich laat erkennen als officiële sportbond.
Dat kan echter alleen als de vertegenwoor-
digers ervan zich neerleggen bij de fede-
rale realiteit van het land en niet langer
vasthouden aan normen en waarden uit
lang vervlogen tijden. Daarmee val ik in
herhaling want er is in het verleden geen
biljartseizoen voorbij gegaan waarin ik dit
niet één of meerdere malen heb aange-
kaart. We zien wel hoe het biljart in het
land van Maas en Schelde evolueert en
zelf richten we ons op de toekomst van ons
geliefde blad. Ik kijk met heel veel goede
herinneringen terug op wat is geweest en
kijk met veel vertrouwen vooruit. Als straks
Ad Smout de fakkel doorgeeft aan onze
collega Frans Pelders beginnen we aan
een nieuw tijdperk in de geschiedenis van
De Biljart Ballen. Mag ik eerstgenoemde
dan ook van harte danken voor het ver-
trouwen en de jarenlange samenwerking
en mag ik de nieuwe eigenaar veel voor-
spoed en succes wensen en hopen op een
stevige en constructieve samenwerking.
Bart Van Reeth

http://www.astense-biljartbond.nl
http://www.astense-biljartbond.nl
http://www.astense-biljartbond.nl
http://www.debeerze.nl
mailto:cafebiljartsiemens@gmail.com
mailto:leodewolf@hotmail.com
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Pastoriestraat 20 - 5756 AM Vlierden
Tel. 0493-312432 - www.vlierden.com

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Kiki en Tonnie
Thielen

Vlierdenseweg 5 - 5753 aa Deurne
tel. (0493) 31 63 82

www.cafeturfke.nl 

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

VOOR AL UW HOUT EN TIMMERWERKEN
• kozijnen   • ramen   • deuren

• schuifpuien   • trappen

Wij maken maatwerk

voor nieuwbouw en 

renovatiekozijnen

De Flammert 1031
5854 NA Nieuw Bergen (L.)

Tel. 0031 (0)485-343836
Fax 0031 (0)485-341646

www.houkol.nl

Houkol v.o.f.
Timmer en houtbewerkingsbedrijf

petersmits
bestratingen

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

smitsbestratingen@hotmail.com

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

Ook voor feesten en partijen
John en Sandra van Tienen

Kaldenkerkerweg 19
5932 CS Tegelen

Telefoon: 077 - 3731272
www.bctegelen.wordpress.com   

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

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

www.facebook.com/biejtonenmarij

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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

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

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

http://www.vlierden.com
http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.cafeturfke.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.hotelpotgroenlo.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.dekuul.nl


De Biljart Ballen, 24e jaargang, juni/juli 2020 pagina 19

Biljartonderhoud.nl

06-42258168      INFO@BILJARTONDERHOUD.NL

Van Bierling de Schepper naar Wijkstra Biljarts

Siegard Wijkstra: een passie voor biljarts, 
persoonlijke benadering en grote toewijding

Siegard Wijkstra is al op 18-jarige leeftijd begonnen met een opleiding tot
meubelmaker en kwam al snel terecht bij de bekende biljartfabriek Bierling
de Schepper in Groningen.
Hier leerde hij het vak Biljartmaker en
rondde ondertussen zijn meubelmakers-
opleiding af. Na 17 jaar heeft hij de fijne
kneepjes van het vak onder de knie en
nam hij het besluit om vanaf juli 2015
verder te gaan als zelfstandig biljartma-
ker. 
De combinatie van biljartmaker en onder-
houdsmonteur zorgt ervoor dat Wijkstra
een compleet allround specialist is op het
gebied van biljarts en alles wat daar bij
komt kijken. Omdat hij bij veel klanten be-
kend staat als een kundig vakman, heb-
ben verschillende lokaliteiten het onder-
houd al aan hem toegekend. Naast het
leggen van biljartlakens, is ook het leg-
gen van pool/snookerlakens een veel
voorkomende bezigheid, wat een andere
techniek vereist. Naast onderhoud,
restaureert hij oude tafels en brengt ze
weer terug in nieuwstaat.

Nieuwe biljarts geheel naar 
uw wens
Het vervaardigen van nieuwe biljarts be-

hoort ook zeker tot de mogelijkheden en
deze nieuwe tafels kunnen helemaal naar
eigen wens ontworpen worden. Dit geldt
voor carambole- maar ook voor poolta-
fels. Zie één van bijgaande foto’s. Uw ei-
gen customized biljart, volledig met de
hand gemaakt. Zo kunt u zelf de hout-
soort bepalen, kleur, model, poten, lakens
en diverse accessoires. Ook is het moge-
lijk volledig af te wijken van de stan-
daardmodellen. 

Onderhoud en reparatie
Stootrubber vervangen. Stootrubbers
moeten voldoende veerkracht hebben om
de bal het juiste zetje mee te geven om de
bal goed rond te kunnen spelen. Omdat
de stootrubbers langzaam uitdrogen wor-
den ze na 10 jaar minder veerkrachtig.
Om een optimale afslag te houden advi-
seren wij de stootrubbers daarom tussen
de 10 en 15 jaar te vervangen. Het is
een uiterst nauwkeurige klus om de stoo-
trubbers te vervangen, waarbij de stand
van de rubbers cruciaal is voor het goed

terugstoten van de bal. Daarom neemt
Siegard Wijkstra de banden voor deze
werkzaamheden mee naar zijn werk-
plaats. 
Vlakken/slijpen van het frame en leipla-
ten. Een goed biljart moet prima lopen.
Een belangrijke factor voor een goed lo-
pend biljart is o.a. de vlakheid van het
speelveld. Wanneer de bal niet meer zui-
ver over het blad rolt, kan het zijn dat het
frame of de leiplaten niet meer vlak zijn.
Wanneer het frame niet meer vlak is,
moet die opnieuw vlak geschaafd wor-
den door middel van een reischaaf en
een rei. Dit is een specialistische bewer-
king die alleen uitgevoerd kan worden
door een biljartmaker. Ook bestaat de
mogelijkheid dat de leien gescheurd of
niet meer vlak zijn. Die zullen opnieuw
gelijmd en geslepen moeten worden. Dit
kan eveneens alleen door een biljartma-
ker uitgevoerd worden. Mocht u twijfelen
over het frame of de leiplaten, dan komt
hij graag langs om te kijken. In- en verkoop biljarts en 

accessoires
Bij Wijkstra Biljarts kan je terecht voor al
je biljartbenodigdheden. In de werk-
plaats staan diverse biljarts opgesteld, zo-
dat je een goed beeld krijgt van het aan-
bod. Ook heeft hij altijd een mooie selec-
tie keu’s, ballen en andere toebehoren be-
schikbaar. Reden genoeg om eens een
kijkje te komen nemen aan de Verbin-
dingsweg 38 te Bedum of bel voor meer
informatie.

Contactgegevens
Showroom
Biljart Onderhoud
Siegard Wijkstra
Verbindingsweg 38
9781DA Bedum
Telefoon: 06 – 422 581 68
siegardwijkstra@gmail.com
www.biljartonderhoud.nl

Zondag 14 juni en zaterdag 20 juni

Wijkstra Biljarts 
op SBS6 bij 
Holland van Boven
Het TV-programma Holland van Boven
van SBS6 portretteert iedere uitzending
verschillende bedrijven in een bepaalde
regio. In de aflevering van zondag 14
juni tussen 15.00-16.00 uur en de her-
haling op zaterdag 20 juni 12.30-
13.30 uur is Wijkstra Biljarts uit Bedum
aan de beurt. Uitzendschema onder
voorbehoud. 

Landelijke TV en social media
Siegard Wijkstra komt door deze uit-
zendingen op de landelijke televisie en
kan de opname gebruiken op social
media en op zijn website. Het pro-
gramma heeft een kijkerspotentieel voor
zowel de zondag inclusief herhaling op
de zaterdag van ca. 150.000+ kijkers
per week. Tevens kijken tienduizenden
mensen het programma ook online nog
terug in de eerste vier weken nadat het
is uitgezonden. Het is eveneens één
jaar lang terug te zien op kijk.nl.

mailto:siegardwijkstra@gmail.com
http://www.biljartonderhoud.nl
mailto:INFO@BILJARTONDERHOUD.NL
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Eureka bedankt Ad en Marlies voor de bijna 
25-jarige pre ge samenwerking

Toonaangevend, modern en voouitstrevend

www.eureka billard.nl

Hoogstraat 123, 
5258 BC Berlicum
073 5031264

In onze showroom
bieden wij in de 

maanden juni en juli 
de biljartballen* aan 
met 121/2% kor ng

*alle aanwezige soorten

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

en van 13.00 - 17.00 uur
op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

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

op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur

DPC is bedoeld voor ALLE spelsoorten, dus NIET alleen driebanden.
Ook in Frankrijk heel veel gelegd. Makkelijk te reinigen volgens de 
coronavoorschriften. Gaat niet los liggen. Als beste getest.
Website: www.dpc-cloth.nl   -   Nu ook verkrijgbaar via Kozoom.com

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%85billard.nl
http://www.dpc-cloth.nl

