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Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten

dinsdag 9.30 - 12u   13 - 17u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 17u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 17u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 17u

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

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

€ 45,- per meter incl. btw

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

 verwarmen!

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Zilveren jubileum
De Biljart Ballen

In oktober 1997 kwamen de eerste kranten van de persen en in januari 2021 gaan
we beginnen aan jaargang 25. Foto Ad Smout

Nadat in maart alle biljartwedstrijden
werden afgelast door de coronacrisis,
staan we weer voor een nieuw seizoen.
Daar kijken we allemaal reikhalzend
naar uit: de keus hebben te lang in het
foedraal/koker gezeten. Hopelijk kunnen
we weer op een normale manier  per-
soonlijke en competitiewedstrijden spe-
len.

De redactie van De Biljart Ballen heeft de
afgelopen tijd niet stilgezeten. We zijn
volop aan de slag om er dit seizoen weer
tien edities te maken. Het doet ons veel
deugd dat bijna alle adverteerders weer
ja hebben gezegd. Dat is heel mooi –
juist in deze, wat onzekere tijd. Hartelijk
dank daarvoor. 

Dit wordt onze 25e jaargang. Zilver dus.
Dat betekent dat we een beetje uit gaan
pakken. Zo zal er in elke editie een ex-
clusief verhaal komen met een biljarter.
En we zetten in de rubriek In de picture
een biljartvereniging of -centrum in de
spotlights. In dit blad trappen we af met
Jeffrey Jorissen. 2020 zou zijn droomjaar
moeten worden; die veranderde in een
nachtmerrie. Daarnaast wordt Stichting
Biljart Centrum Oegstgeest op de voor-
grond gezet. 

Wat zeker niet verandert: jullie lijfblad
staat altijd weer boordevol nieuws, uitsla-
gen en weetjes. Veel leesplezier. 

Frans Pelders 
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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

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!!!

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

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

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
ZAZOZ

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:
• 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

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 4 dartbanen

Café
De Drie Zwaantjes

Sint Janstraat 68
4714 EH Sprundel

0165 382271

4 biljarts waaronder 
2 matchtafels
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F.P.S.
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
Tel. 06-12815082
E. info@debiljartballen.nl
Facebook.com/De Biljart Ballen
IBAN NL22 RBRB 0941 6558 49

www.debiljartballen.nl
Advertentie tarieven op aanvraag.
Verschijnt 10x in het seizoen
Totale oplage: 26.000 exemplaren

Contact West Nederland
Frans Pelders
Tel. 06-12815082
E. info@debiljartballen.nl

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

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

Vormgeving

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

COLOFON
Een uitgave van

Het volgende
nummer 

verschijnt
14 oktober

2020
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Droom veranderde voor 
Jeffrey Jorissen in een nachtmerrie

“Voor mij had het coronavirus niet op
een slechter moment kunnen komen”,
zegt driebander Jeffrey Jorissen. 

Jeffrey Jorissen keek reikhalzend uit
naar 2020. Er stonden een paar
prachtige toernooien in zijn agenda
aangekruist met als hoogtepunt het
WK landenteams in Duitsland. Maar
in maart dook corona op, weg was
zijn droom. “Voor mij had dit niet op
een slechter moment kunnen ko-
men.” 

Vorig jaar won Jorissen (36) de laatste
Grand-Prixwedstrijd driebanden door in
de finale de torenhoge favoriet Dick Jas-
pers te kloppen. Voor de Hagenaar, die
speelt voor Team JF Auto’s, voelde dat als
een zevenklapper: én gewonnen, en
daardoor verzekerde hij zich van de
tweede plaats. Goed om samen met

Jaspers in 2020 mee te doen aan het WK
voor landenteams in het Duitse Viersen. 
“Ik had het seizoen dus op een geweldi-
ge manier afgesloten”, zegt Jorissen,
“want ik had nog nooit een Grand-Prix
driebanden gewonnen. 2020, ik had er
echt zin in. Het zou mijn jaar moeten wor-
den, ik had er enorm veel zin in. In Duits-
land wilde ik me in de picture zetten. Er
zouden zo’n dertig supporters meegaan.
Was dat virus drie weken later opgedo-
ken, dan had ik in ieder geval mijn WK-
debuut mee kunnen maken. Doodzonde.”

Weg wildcard Worldcup
2020 zou voor de biljarter in meerdere
opzichten een mijlpaal moeten worden.
Zo had Jorissen vanwege zijn progressie
in juni een wildcard ontvangen voor de
Worldcup in Veghel, in oktober. Je meten
met de groten der aarde op het groene la-
ken, dat is uiteindelijk voor elke biljarter
het streven. Ook daar heeft het virus dus
een kruis gezet. “Ik had gehoopt dat
binnen een halfjaar het probleem met dat
virus zou zijn opgelost, kon ‘Veghel’ door-
gaan. Ook dat gaat aan mijn neus voor-
bij.” Er is meer ellende: “In mijn agenda
stond nog een EK individueel aange-
kruist, in Berlicum. En in de competitie de-
den we heel goed, stonden we boven-
aan. Allemaal weg.”
Kortom, de droom van Jorissen is uitein-
delijk geëindigd in een nachtmerrie. “Ik
ben zwaar teleurgesteld. Dit had niet op
een slechter moment kunnen komen.” Te-
gelijkertijd is de biljarter realistisch. “Dit
hoort kennelijk ook bij het leven, er zijn
ergere dingen. Veiligheid staat toch voor-
op.” Overigens heeft de driebander nog
wel iets van het biljartseizoen meegekre-
gen voordat alle sporten de deuren
moesten sluiten. In februari deed hij in Tur-
kije mee aan het EK voor landenteams. 

Rotseizoen positief afsluiten
Tik op tik gekregen, je zou de keu voor
een tijdje in het foedraal willen laten zit-
ten en de tafels mijden. “Ik werk in een
biljartzaak, die ging ook dicht. Ik had er
in het begin van de coronacrisis even he-
lemaal gehad. Niks gedaan aan het bil-
jarten: er was niks om naar uit te kijken.
Mijn tijd besteed aan andere dingen, zo-
als mijn gezin.” 
Uiteindelijk toch maar gaan trainen.  “Er
worden in het najaar toch weer toernooi-
en opgestart, zoals drie rankingtoernooi-
en. Ik zal er toch weer moeten staan,
want prestaties uit het verleden tellen niet
mee. Ik bedoel: wil ik volgend jaar dat
WK voor landenteams bereiken, zal ik bij
de eerste twee moeten eindigen. Als me
dat lukt, sluit ik het  rotseizoen toch nog
een beetje positief af. Moet kunnen, want
voordat corona toesloeg, heb ik toch al
behoorlijk wat punten bij elkaar gesprok-
keld.”
Tekst: Kees Klijn.

In Memoriam Wim Wellessen
In augustus 2020 is Wim Wellessen plotseling overle-
den, een maand voor zijn 72e verjaardag. Waalre-
naar Wellessen was een geliefde biljarter en jarenlang
actief in Nederland en België. 

In de beginjaren 80 van de vorige eeuw bleek hij een
allrounder: kader 38/2 derde klasse, libre extra klas-
se en bandstoten 1e klasse. 
Ook speelde Wim Wellessen toen driebanden groot
2e klasse. 

Hij had een schildersbedrijf en sponsorde en biljartte
vele jaren met het team Wellessen/ UC Apollo in de
tweede divisie te Deurne-Zeilberg. 
Tot voor kort verdedigde hij de kleuren van vereniging
De Molen in Reusel. 

Gezien de vele reacties betekent het overlijden van
Wim Wellessen een groot verlies voor de biljartwereld. 

Glenn Hofman wint Grand Prix in Rosmalen

Glenn Hofman verslaat Kay de Zwart 
in finale bij De Hazelaar
De gedwongen stop
door de Corona-crisis
heeft in vele sporten al-
les op zijn kop gezet,
ook in het Nederlandse
biljarten. In de  Grand
Prix driebanden in Ros-
malen vielen op de laat-
ste zaterdag vrijwel alle
topfavorieten naast het
podium. De twee PBA
spelers uit het Koreaan-
se profcircuit en twee
volstrekte outsiders stre-
den in De Hazelaar in
Rosmalen om de macht.
De hoofdprijs ging naar
Glenn Hofman door in de finale van Kay
de Zwart: 40-31 in 28 beurten te winnen.
Die twee finalisten zijn exponenten van
een tamelijk nieuwe lichting. Glenn Hof-
man 30 jaar en Kay de Zwart is 32 jaar
Het was op de slotdag, zaterdag, inpak-
ken en wegwezen voor de top van het cir-
cuit o.a. Dick Jaspers, Raimond Burgman,
Jean van Erp en Dave Christiani werden
uitgeschakeld. Jeffrey Jorissen, Therese
Klompenhouder en Barry van Beers kwa-
men zelfs de poulewedstrijden niet door. 
De grote schoonmaak van de eerste twee
sessies in de knock-out had veel weg van
een slijtageslag. Twee van de letterlijk
kleurrijke spelers, Jean Paul de Bruijn en
Kay de Zwart, schoven mee naar de top
vier, Joey de Kok was in dat gezelschap
de jonge attractie en Glenn Hofman klom
weer op het podium waar hij zich in voor-
gaande jaren zo goed thuis voelde.
Daar ging het dus naartoe op de zater-
dagavond met de broedertwist tussen
Glenn Hofman en Jean Paul de Bruijn en
de partij tussen de twee spelers die lon-
ken naar een doorbraak in de cyclus: Kay
de Zwart en Joey de Kok. De prestige-
partij tussen de twee PBA-spelers in de
halve finale ging na 20-18 in 24 de kant
van Glenn Hofman op, omdat Jean Paul
de Bruijn een povere tweede helft had en
na 35-23 achter in 30 verloor met 40-32
in 35 (1.143/0.914). Joey de Kok en
Kay de Zwart liepen na 20-10 voor de
Zeeuw in de score tot in het slot gelijk op
(32-31 in 30), wat uitdraaide op een laat-
ste viertje voor De Kok en remise met 1
vanaf de acquit voor De Zwart in de 37e
beurt. In de shootout startte Joey de Kok
met één, Kay de Zwart werd winnaar en
finalist met twee punten.
Twee jonge dertigers gingen de apotheo-
se in: de Hagenaar Glenn Hofman, twee-
voudig Europees juniorenkampioen, met
één Grand Prix zege op zijn erelijst,
2018 in een finale tegen John Tijssens in
Vlaardingen. Kay de Zwart met twee na-
tionale titels in lagere klassen en voor zijn
eerste grote vuurdoop in een Grand Prix.

De Haagse avonturier domineerde vanaf
de start, had korte tussensprintjes naar
15-5 en 20-8, zag zijn tegenstander te-
vergeefs counteren en scoorde uit zijn
derde matchbal de toernooiwinnaar: 40-
31 in 28.
Sectievoorzitter Paul Brekelmans compli-
menteerde de winnaar na afloop met dat
mooie succes. ,,We zijn blij dat jij en Je-
an Paul weer eens mee kunnen doen en
dat we alle biljarters weer eens bij elkaar
hebben in een Grand Prix.''
Tekst: Frits Bakker.

Foto Paul Brekelmans

Jeugd districten Oss en Den Bosch
Teams BC Zeeland nemen het
bij 't Oventje tegen elkaar op
Dit seizoen is er ook weer een jeugdcom-
petitie van de districten Oss en Den
Bosch. 
Aan de start verschijnen dezelfde teams
als vorig jaar. Aanvang 11 oktober om
11.00 uur. Dan ontmoeten de 2 teams
van BC Zeeland elkaar in café-zaal 't
Oventje aan Voor-Oventje 32. Royal
Events Palace 1 speelt die dag tegen hun
tweede team en Overberg is vrij. Op 18
oktober, speelronde 2, krijgt Royal Events
Palace 2 bezoek van BC Zeeland. Over-
berg neemt het op eigen terrein te Sint-Mi-
chielsgestel op tegen Royal Events Palace.
BC Zeeland komt niet in actie. Deze
jeugdcompetitie is te volgen via Biljart-
point bij district Oss.  



De Biljart Ballen, 24e jaargang, september/oktober 2020 pagina 4

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

LONGONI
Tassen en Koffers 
met 10% korting

Kijk op de website 
voor de actuele voorraad

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

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

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

Houdt u van gezelligheid en een partijtje biljart
Kom dan naar café-bar

2 Horemans - biljarts aanwezig
Sjannie Lamers - Nassauplein 26 - 5531 HK Bladel - 0497-383643

‘T HANGIJZER

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

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

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

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

2 Teams eredivisie
2 Teams 1e divisie
- 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 - darts - biljart

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

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
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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
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Op 21 oktober 2020 vindt de 9e editie van het
Parkinson biljarttoernooi plaats in Nieuwegein
Parkinson is een
enorm ingewik-
kelde ziekte die
ontstaat in de her-
senen. Maar de
manier waarop
de ziekte zich uit
is voor geen mens
hetzelfde. Het
treft mannen en
vrouwen, jong en
oud. Parkinson is
een heel nare
ziekte.
Menig biljarter is het overkomen. De mo-
toriek wordt aangetast en je verliest de
controle over alles wat je wilt doen. Je
kan niet meer het spel bedrijven waar je
zo goed in was. 
In een ver gevorderd stadium kan je de
sport niet meer bedrijven en verlies je ook
de sociale contacten in de biljartsport.
Sport en sociale contacten die wij als
mens zo nodig hebben. 
De ziekte heeft een enorme impact op je
leven. 
Het Parkinson Biljarttoernooi is in het le-
ven geroepen om juist deze biljarters de

mogelijkheid te geven hun sport nog te
kunnen bedrijven in een gezellige com-
petitieve setting.
Helaas kunnen we deze ziekte niet de
wereld uit helpen, we kunnen wel een bij-
drage leveren door voor u een fantastisch
biljart weekend te organiseren. 
Op 21 oktober 2020 vindt de 9e editie
van het Parkinson Biljarttoernooi plaats 
in Nieuwegein.
Bent u getroffen door deze ziekte en wilt
u meedoen met het geweldig toernooi:
geef u op!!
parkinsonbiljart@outlook.com 
of Tel. 0306034722

5e Korte broeken toernooi artistiek

Janssen, Vermeer en Renkens 
winnen in de Veemarkt te Doetinchem

Het vijfde Kor te broeken toernooi artistiek werd een prooi voor het team
Mark Janssen, Wilfrie Vermeer en André Renkens. René Dericks kwam indivi-
dueel als beste voor de dag. 
De eerste koplopers waren Erik Vijver-
berg, Cock Ooms en Jan Ellenbroek. Na
30 figuren hadden René Dericks, René
Kuijstermans, Roy Koerselmans en Hendri
Remmers het stokje overgenomen. Jos
Molenaar had toen inmiddels zijn debuut
gemaakt. Na 60 figuren stond het viertal
onder leiding van Dericks nog altijd op
de koppositie. Mark Janssen, Wilfrie Ver-
meer en André Renkens hadden toen 10

punten achterstand. Met een formidabele
eindsprint sloegen zij bij de laatste 10
figuren genadeloos toe en finishten met
liefst 41 punten voorsprong. René Dericks
sloot het individuele klassement dankzij
360 punten als beste af. Een opvallende
rol was er voor Wilfrie Vermeer die met
327 punten zeer verdienstelijk tweede
werd. Het betekende een, niet-officieel,
persoonlijk record voor hem.

Foto: Ingrid van Hemert

In de picture: Biljart Centrum Oegstgeest

‘Biljartclubs hebben de lusten,
niet de lasten’

In de rubriek In de picture zet De Biljart Ballen elke maand een vereniging
op de voorgrond. Stichting Biljart Centrum Oegstgeest gaat van acquit. 

BV Sport en BV Centraal, beide spelend in Oegstgeest, bundelden jaren geleden de
krachten bij het opstarten van een biljartcentrum. Zo ontstond de Stichting Biljart
Centrum Oegstgeest (SBCO; www.sbco). Inmiddels spelen er negen biljartclubs:
BC Biola, BC De Poedelaars, BV Sport, BC DDVS, BC BZN, BV Centraal, BV BCO,
VBS en de G biljarters 1&5. 
In 2008  verkasten de liefhebbers van het groene laken naar een nieuwe locatie aan
De Voscuyl 38a. Daar liet Stichting BC Oegstgeest een eigen biljartwalhalla bou-
wen, eentje die helemaal geënt is op de biljartsport. Een virtuele toer op de website
laat zien dat het voor de verzamelaars van caramboles buitengewoon goed toeven
is. Er staan maar liefst tien kleine biljarttafels en twee wedstrijdtafels. Biljarten zon-
der koffie, bier of een jonge jenever is als schaatsen zonder ijs: de bar vormt het
kloppend hart van het biljartcentrum.

‘Ideaal voor verenigingen’
“Voor de verenigingen is dit ideaal”, zegt Andre Zorn, die de pr verzorgt. “Ze be-
talen huur aan de stichting, die regelt alles rondom het biljarten. Van schoonmaken
van de biljarts, tot het beheer van de bar. Dat doen we met vrijwilligers, zij zijn het
cement van ons biljartcentrum. De verenigingen zelf hebben dus niet de lasten, al-
leen de lusten. Biljarten dus. En dat kan vijf dagen per week, van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat.” Daarnaast is er ook veel ruimte voor de recreatieve biljarter.  Bij-
komend voordeel: “Mijn eigen club, Centraal bestaat al 75 jaar. Maar we hebben
maar elf leden. Veel te weinig om zelfstandig te reilen en te zeilen met een eigen be-
stuur. Hier kun je voort blijven bestaan, omdat je onder de paraplu van de stichting
schuilt.” 

KNBB teaching professionals 
Een biljartcentrum biedt meer voordelen. Zorn: “Doordat we zo veel faciliteiten heb-
ben, worden we regelmatig gevraagd voor toernooien. Voorrondes, halve finales en
nationale finales. Dat is goed voor de naamsbekendheid. Meer biljarters over de
vloer betekent ook meer inkomsten.” Er gebeurt meer om zich te profileren. “KNBB
teaching professionals verzorgen via de Biljart Academie Oegstgeest oefen- en les-
activiteiten.”

Corona: van de nood een deugd maken
Even terugkomen op die inkomsten: die zijn vanaf maart vanwege corona helemaal
opgedroogd. “Het is een behoorlijke financiële aderlating, want er stonden nogal
wat gewestelijke wedstrijden op het programma. Onze penningmeester heeft zijn
best gedaan om subsidies binnen te halen - en dat is gelukt.” Sinds half juni is het bil-
jartcentrum weer open. “Bijna iedereen van de tweehonderd leden komt weer. Ze
voelen zich wel veilig:  we houden ons strikt aan de protocollen van het RIVM.” 
Het stichtingsbestuur heeft de crisis aangegrepen om van de nood een deugd te ma-
ken. “Na tien jaar werd het tijd om in het pand het een en ander op te knappen.
Stukje schilderwerk, plafondplaten vervangen, oude rommel opruimen. Meestal
komt het er niet van, nu ziet het er weer heel fraai uit.” 

Tekst Kees Klijn

Biljart Centrum Oegstgeest heeft een grote regionale uitstraling. 

Grand Prix Artistiek 1e klasse

Wilfrie Vermeer de sterkste in Maarssen
De eerste GP artistiek eerste klasse die ge-
speeld werd op 5 en 6 september in
Maarssen leverde Wilfrie Vermeer
succes op. De biljarter uit Deurne bleef
René Kuijstermans en Cock Ooms ruim
voor.
Eindstand PTN POG       %
1. Wilfrie Vermeer 238 171 45.33
2. René Kuijstermans 167 180 31.80

3. Cock Ooms 154 188 29.33
4. Jean-Marie Limbourg 151 186 28.76
5. Eric van Kampen 151 192 28.76
6. Martin Wingelaar 129 182 24.57
7. Walter Crols 124 193 23.61
8. Remy Sleijpen 122 189 23.23
9. Willem Schreuder 103 199 19.61

10. Jan Ellenbroek 59 201 11.23
11. André Renkens 31 202 05.90

Kader poule 6 + 9

Goede start Terborgse Wijncentrale/ 
De Veemarkt 
In poule 6 van de nationale kadercompe-
titie begon Terborgse Wijncentrale/De
Veemarkt in eigen huis te Doetinchem met
een 7-2 zege op De Markt/De Onder-
bouw. Willem Siebelink, Peter Heutinck
en Peter van Dijk bleken succesvol. Bij de
gasten redde kopman Heinz Schmale de
eer. Poule 9 kreeg met De Biljartacade-

mie K1 tegen Veerbenders/Van Esch Bil-
jarts een 2-7 uitslag. Bij de bezoekers ble-
ven Roger Cleuskens, Frans Vaessen na
120 uit 5, en Tonnie Houben aan de goe-
de kant van de score. Voor de Sittardse
thuisploeg stond Seppo Ehlen al na 5
beurten aan de finish van 190 carambo-
les en hij maakte een serie van 118.



De Biljart Ballen, 24e jaargang, september/oktober 2020 pagina 7

Dagcompetitie district Kempenland 
van start
In oktober gaat in KNBB
district Kempenland
voor het eerst de biljart-
dagcompetitie van start.
Medio augustus hebben
zich daar 4 teams voor
aangemeld. Het aantal
teams is nog aan de la-
ge kant, maar de ver-
wachting is een toena-
me, binnen afzienbare
tijd. De teams spelen tot
midden december 2020
een volledige competi-
tieronde (6 wedstrijden).
Hopelijk komen er dan
al een paar teams bij.
Na de jaarwisseling wordt er verder ge-
gaan met de competitie of begint men
een nieuwe competitie (als er nieuwe aan-
meldingen zijn). Als de competitie kan
worden uitgespeeld, is in april de kampi-
oen bekend. Dat team mag gaan deelne-
men aan de gewestelijke- en wie weet
daarna aan de nationale finale. In de
dagcompetitie spelen (vooralsnog) alle
teams in één klasse libre/bandstoten en
één klasse driebanden. Als men graag

wil deelnemen aan de dagcompetitie en
binnen de eigen vereniging niet voldoen-
de spelers heeft, kan men samengestelde
teams vormen met een of meer spelers
van andere verenigingen. Men kan dan
biljarten voor één vereniging of aanmel-
den als een districtsteam. Voor meer in-
formatie kun je terecht bij de bestuursle-
den van KNBB district Kempenland. Zie
voor meer info de website www.knbb-
kempenland.nl.

Foto: Frans Janssen

Bij Siemens in Midwolda

Tjaart Schaub winnaar Oldambt 
Driebanden Bokaal 2020
Tjaart Schaub (klasse A)
won de finalepartij te-
gen Kees Doornbos
(klasse B) in de 33e edi-
tie van de Oldambt Drie-
banden Bokaal 2020.
Het evenement bij Sie-
mens in Midwolda telde
mee voor het Master-
kampioenschap Noord
Nederland. Het beslis-
sende duel eindigde na
23 beurten in 16-7 voor
Schaub. In de eindstrijd
van de A-klasse rekende
Tjaart Schaub eerder af
met vijfvoudig winnaar
Eddie Siemens. Kees
Doornbos won de finale
van de B-klasse tegen
Siep Ziesling. Na de
overwinning in 2018 is
dit de 2e eindzege van
de Oldambt Drieban-
den Bokaal voor Tjaart

Schaub. De organisatie (Willie Siemens
en Tjaart Schaub) waren tevreden met de
verloop van het toernooi en de 106 in-
schrijvingen.

Eppo Siemens wint 
H.J. van Dijk Bokaal 2020
Eppo Siemens is winnaar geworden van
de H.J. van Dijk Bokaal, door de finale-
partij winnend af te sluiten tegen Luppo
Imminga.

Vlnr: Tjaart Schaub, Willie Siemens en Kees Doornbos.
Foto: Tally Siemens

Vlnr: Willie Siemens en Eppo Siemens.
Foto: Tally Siemens

Damestoernooi in Doetinchem

Anneke Lindeman de beste in De Veemarkt 
te Doetinchem
Het jaarlijkse damestoernooi in de
spelsoort libre bij De Veemarkt te
Doetinchem werd deze zomer een
prooi voor Anneke Lindeman. 
Er verschenen 20 dames aan de
start en de finale ging tussen
Lindeman en Ilse Krishnadath.
Anneke Lindeman verzamelde
haar 39 caramboles na 29 beur-
ten. Krishnadath had 47 treffers
voor de boeg en strandde bij een
totaal van 38. René Dericks zorg-
de voor de wedstrijdleiding en
zijn moeder Nellie was één van
de deelneemsters.

Libre en bandstoten in Ommel

Sjaak Berkers brengt na thriller 
Lolaar toernooi op zijn naam

Op vrijdagavond stonden de kwartfinales
op het programma. Opvallend gegeven
bleek te zijn dat liefst zeven van de acht
spelers uit Ommel kwamen. Cor van der
Westen was namens De Vliegert uit Mier-
lo de vreemde eend in de bijt. Hij ver-
sloeg Frans van Mierlo dus hij bleef in de
race. Voor Jos Verberne, Thieu Vinken en
Jan van Mierlo was het evenement na een
nederlaag ten einde. Op slotdag zater-
dag kwam Cor van der Westen er in de
eerste halve finale niet aan te pas tegen
Sjaak Berkers die met 14-40 na 16 beur-
ten aan het langste eind trok. Berkers had
na 6 pogingen al 23 caramboles. Mar-
tien Verbaarschot kreeg in de andere hal-
ve eindstrijd maar 10 kansen en bleef
eveneens op een totaal van 14 steken.
Zijn tegenstander Anthony Loverbos stond
toen met 30 treffers al aan de eindstreep.
Hij maakte onder andere een serie van
13. De finale ging dus tussen Sjaak Ber-
kers (40 car) en Anthony Loverbos (30
car). Na 4 pogingen stond het al 19-13
voor Berkers. Loverbos kroop dichterbij
maar Berkers nam via een reeks van 11
een 30-18 voorsprong. Met 36-21 had
hij even later nog altijd de beste papie-
ren. Hij vervolgde met een serie van 3 en

miste vervolgens zijn eerste matchpunt.
Loverbos rook zijn kans en na 7 treffers
kwam hij op slechts 2 caramboles van de
finish. In de daaropvolgende 14e beurt
scoorde Sjaak Berkers zijn ontbrekende
carambole. Anthony Loverbos had in de
nabeurt de taak om tweemaal te scoren.
Hij maakte het eerste punt en strandde
vervolgens in het zicht van de haven: 40-
29. De runner-up zorgde in de poule-
wedstrijden en ook in de halve eindstrijd
voor de kortste partij van 10 beurten. Dat
presteerde Jacques Paulus eenmaal. Titel-
verdediger René Verhaeg kreeg met 26
caramboles de hoogste serie op zijn
naam.
De top 8 Gem Car 2021
1. Sjaak Berkers 2.16 50
2. Anthony Loverbos 2.15 40
3. Martien Verbaarschot 1.57 40
4. Cor van der Westen 1.61 50
5. Jos Verberne 2.09 60B
6. Jan van Mierlo 1.33 50
7. Thieu Vinken 3.25 90B
8. Frans van Mierlo 1.64 60

Ondanks de perikelen met corona waren er toch nog 38 deelnemers tijdens
het 15e Lolaar toernooi dat plaatsvond in De Pelgrim te Ommel. De verdeling
was libre 32 en bandstoten 6. Na een zinderende finalepar tij ging de titel
naar Sjaak Berkers. 

Vlnr: Cor van der Westen (4), Anthony Loverbos (2), Sjaak Berkers (1) en 
Martien Verbaarschot (3). Foto: Leon van der Heijden, Fotocreatief

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

Vlnr: Ilse Krishnadath, Anneke Lindeman en 
Angela Keuning. Foto: Ingrid van Hemert  

Districtsfinale Venlo 1
9 en 20 september

Driebanden klein
3e klasse in Arcen
De districtsfinale Venlo in de derde klasse
driebanden klein vindt plaats in hotel-
restaurant De Oude Hoeve aan Raad-
huisplein 6 te Arcen. Moyennes tot 0.360
en caramboles op interval. Iedereen
speelt zes duels. Aanvang op zaterdag
om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Toon van Heesch ABC 't Töpke 0.289 15
2. Thijs Peulen BC Tegelen 0.293 15
3. Jeu Dewinden Oppe Ruiver '19 0.228 15
4. Peter Smits ABC 't Töpke 0.225 15

www.debiljartballen.nl
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Tweede divisie driebanden poule 3 + 4

Jaco van der Ven uitblinker bij 
Van den Berg Biljarts/'t Oventje

Van den Berg Biljarts – HCR Prinsen 6-2.
In café-zaal 't Oventje te Zeeland begon
thuisspeler Jaco van der Ven in poule 3
prima aan de nieuwe competitie. Hij ver-
zamelde de 30 caramboles al na 23
beurten en dat leverde moyenne op van
1.304. Zijn teamgenoot Dirk Delmez liet
1.166 noteren na 35 uit 30. Bovendien
scoorde hij een serie van 9. Kopman

Anton van den Hurk realiseerde 0.945.
Jurgen Zeegers boog voor Stefan Sieg-
burg. De Bierhandel.nl – Albert Heijn
Van Rijn 8-0. In horecabedrijf Mans te
Mariënberg bleek Erik Vijverberg de
beste na moyenne 1.250 en reeks van 9.
Rob Lamboo 0.945, Erwin de Groot
0.909 en Mirjam Pruim 0.612 maakten
het succes compleet. 

Poule 4
Café Het Wapen van Strijp – BC Tegelen
2 6-2. Erwin Kivits stak er met kop en
schouders bovenuit. Tegen Lutz Heller had
hij na 12 pogingen 8 treffers achter zijn
naam. Dertien beurten later was hij met
35 uit 25 goed voor moyenne 1.400. De
Molen – 't Hartje van Oosterhout 3 2-6.
Voor de gasten zette Murat Kosar na 30
caramboles en 36 pogingen de kortste
partij neer. De Eekhoorn – S&P/De Mo-
lenvliet 6-2. In Oosterhout gaf Hans van
de Paer als kopman van de thuisploeg
met 1.093 het goede voorbeeld. Eddies-
HR.nl – 't Ivoor 2 2-6. In deze vooruitge-
speelde wedstrijd van ronde 5 bleek René
Peters niet opgewassen tegen de 1.093
van Marc Roofthooft. Roger Roefs 0.857
redde de eer voor de formatie uit Ber-
geijk.

Jaco van der Ven. Foto: Jan Rosmulder

Spectaculair evenement van 25-27 november met een prijzenpot
van 77.000 euro

Unieke flitsende challange 
drie dagen live op Ziggo Sport

De organisatoren Harry Mathijssen en Ad
Smout komen met een geheel nieuwe op-
zet om het driebanden als tv-sport te pro-
moten. Met korte partijen en de tijdklok
op 30 seconden zonder time-out zal het
een flitsend geheel worden. De acht win-
naars plaatsen zich direct voor de kwart-
finale, dus geen verliezersronde. Degene
die het toernooi op zijn naam schrijft ont-
vangt 16.000 euro op de bankrekening
terwijl de verliezend finalist altijd nog
9.000 euro opstrijkt.
Het betreft een invitatietoernooi, waar-
voor een aantal Europese spelers uit de
top van de wereld ranking worden uitge-
nodigd plus een drietal Nederlanders.

Op de lijst van deelnemers staan al zeker
Dick Jaspers, Torbjorn Blomdahl, Eddy
Merckx, Roland Forthomme, Martin
Horn, Jérémy Bury, Jean van Erp en
Jeffrey Jorissen. Joey de Kok, die zich de
laatste tijd als jonge speler sterk heeft ge-
profileerd tijdens meerdere Grand Prix,
prijkt ook op de deelnemerslijst. Alle par-
tijen worden  live op Ziggo-Sport uitge-
zonden. Vanwege de coronamaatregelen
is het evenement niet toegankelijk voor
publiek.
Binnen korte termijn zal de complete deel-
nemerslijst en het definitieve spelformat
worden gepubliceerd op de website:
www.biljartevenementen.nl.

Na het afblazen van de Worldcup in Veghel is men bij Biljar t Evenementen
Nederland niet stil blijven zitten. Het resultaat hiervan is, dat er toch een toon-
aangevend internationaal toernooi op de agenda staat. 
Bij golfbaan The Duke in Nistelrode spelen op 25, 26 en 27 november zestien
toppers op invitatie om een prijzenpot van 77.000 euro.

Eerste divisie driebanden poule 1en 2

Moyenne 2.105 voor Stef van Hees 
van Caves 2/Zwiers Aircoservice
Poule 1
't Caves/Man op Maat/
Aardexpress 4-4. In Golf &
Recreatiepark 't Caves in
Wintelre had Philip Coenen
een 20-27 achterstand te-
gen René Wijnen. Vijftien
caramboles in de volgende
5 beurten betekenden de de-
finitieve ommekeer en thuis-
winst. Bij Wil Janssen tegen
Bert Pijnenburg was het 32-
32 waarna de bezoeker
een slotserie van 3 produ-
ceerde. Door het vertrek van
Jef Philipoom is de 83-jarige Raymond
Ceulemans nu de kopman. Ronny Linde-
mann kreeg in de vierde omloop al een
serie van 8 te zien. Bij 28-22 toverde
Ceulemans nog een reeks van 9 uit zijn
keu om even later op 40-23 (24) winnend
af te sluiten met een moyenne van 1.666.
Leslie Menheer stond tegen Rudy de Laet
op 29-28 maar 4 beurten later ging de
zege naar de gast via 32-40 (29). De
Veemarkt 1D – Arbo Industries 4-4. In
Doetinchem wonnen René Dericks en Tor-
sten Rütten voor de thuisploeg. Emilio Sci-
acca en Randy Loenen vertrokken met de
winst. De Wit Vloerverwarming Montage
– FDV Jacoby/Schuler Cues 6-2. In Daar-
lerveen redde Rudi Hendrickx met een ge-
middelde van 1.296 de eer. Murat Gök-
men stond tegen Jeffrey van Nijnatten met
26-25 voor om aansluitend dankzij 7-4-3
te finishen via 40-26 (31). BC Tegelen –
Kippenpan.nl 7-1. In café-biljartzaal Van
Tienen zorgde Karl Heinz Gertzen voor
het beste duel door Frank de Groof met
40-37 na 39 beurten te verslaan. Paul Sa-
velkoul en Jens van Dam deelden de buit. 

Poule 2
Hilvarenbeek – VK/Gorissen Furniture 8-0.

Er was een hoofdrol voor thuisspeler Paul
Bruijstens dankzij een moyenne van
1.600. Land Transport – 't Caves 2/
Zwiers Aircoservice 6-2. In Steenwijk be-
sliste Albert Kooistra bij een 31-31 stand
tegen Johan Zwiers de strijd na 2 series
van 2. Uitblinker Stef van Hees redde de
eer op zeer fraaie wijze. De 23-jarige Belg
maakte al in de tweede omloop een reeks
van 7 tegen Gert-Jan van der Veen. Hij viel
even stil en dat leidde tot 4-9 na 8 beurten.
Twee series van 3, gevolgd door een uit-
stekende reeks van 13, veranderden alles:
12-28 (11). Na 19 pogingen had Stef van
Hees de buit binnen. De 17-40 winst na
slechts 19 beurten leverden een zeer fraai
gemiddelde op van 2.105. Capelle –
Sprundel 4-4. Nieuweling Jef Philipoom
verzamelde de 40 treffers na 33 pogingen
en dat betekende 1.212. Ook Dan Breur
hield de punten in eigen huis. Bij de gasten
wonnen Jan Staff en René Kuijstermans.
Post Luchtkanalen – De Distel Biljarts/Groe-
ne Cijfers Adm & Advies 4-4. Erwin Hens
zorgde met 35 uit 31 voor de kortste par-
tij. Tegenstander Reggy Brouwers maakte
een serie van 11. Het duel van Burgmans
Biljarts tegen 't Hartje van Oosterhout 2
werd vanwege corona uitgesteld. 

Stef van Hees. Foto: Jan Rosmulder  

DKM Tools league driebanden

Team Eekhoorn de sterkste in 1e ronde
Voor het eerst sinds de start van Team Eekhoorn staat het team bovenaan in de
DKM Tools league driebanden. Favoriet S.I.S. schoonmaak won ook met 0-8 en
scoorde Eddy Merckx in zijn partij tegen Dave Christiani een serie van 21.

A1 Biljarts – Team Eekhoorn 0-8

Frans van Kuyk en Peter Ceulemans zijn
prima begonnen aan de competitie.
Frans van Kuijk was de baas over Jelle Pijl
in 15 beurten en Peter Ceulemans won in
16 beurten van Richard Bitalis. 
Adri Demming was de vervanger van de
kersverse vader Jerry Hermans en maakte
een hoogste serie van 11 en won zijn
partij in 26 beurten van Addy Wienck.
De vierde overwinning van Team Eek-
hoorn was voor Kurt Ceulemans. De Belg
won zijn partij tegen Kay de Zwart met
35-40 in 30 beurten

’t Ivoor – S.I.S. Schoonmaak 0-8
De grote favoriet voor de titel S.I.S.
Schoonmaak liet zich niet verrassen in de
eerste ronde tegen ’t Ivoor. De uitwed-
strijd in Boxtel werd gewonnen met 0-8
en Eddy Merckx scoorde tegen Dave
Christiani een mooie serie van 21. Jean
van Erp won in 20 beurten van Jack van
Peer, Raymond Swerts in 30 beurten van
Wesley de Jaeger en Raimond Burgman
had 40 beurten nodig in zijn partij tegen
Huub Wilkowski.

Bousema Lochem – Dallinga.com 
4-4
Een puntendeling tussen het treffen van

Bousema Lochem en Dallinga.com. Na
de eerste sessie was het 2-2, Sander Jo-
nen klopte Berry Dallinga en Steven van
Acker won in 32 beurten van Frans van
Schaik. In de tweede sessie een sterk op-
treden van de Deen Allan Schroder in zijn
partij tegen Anno de Kleine. De Deen
had 27 beurten nodig voor zijn 40 ca-
ramboles. De partij tussenStefan Galla
en Peter de Backer ging lang gelijk op
maar thuisspeler Galla trok toch aan het
langste eind en werd het 4-4

STZ Zundert – Aartsbouw 
Sprundel 4-4
In de spannende Brabantse derby Sprun-
del werden de punten eerlijk gedeeld.
Ronny Brants won zijn partij 39-40 van
Thorsten Frings en Francis Forton won
voor de thuisclub nipt van Dirk Weere-
mans met 40-38. Rik van Beers won ruim
van Andy de Bondt en Sam van Etten
moest het onderspit delven tegen Ludo
Kools.

DKM Tools – J&F Auto’s/ 
Den Haag 4-4
Het vernieuwde Haagse team J&F Auto-
’s/ Den Haag  pakte na een 4-0 achter-
stand toch nog een punt tegen DKM Tools
bij De Eekhoorn in Oosterhout. In de eer-
ste sessie waren Joey de Kok en Jack Wij-
nen nipt te sterk tegen Herman van Daa-
len en Barry van Beers. Na de pauze was
het Therese Klomenhouwer die in een ster-
ke partij won van Eddy Willems. Kopman
Jeffrey Jorissen had 39 beurten nodig om
zijn partij te winnen van Roland Uijtde-
willigen (31-40)

Hartje van Oosterhout – 
Dekker Keukens 2-6
Gerwin Valentijn en Henk Blauwblomme
hadden maar 27 beurten nodig tegen
Harry van de Ven en Frank Martens. John
Tijssens verloor van invaller Martin Spoor-
mans in 32 beurten (40-34). De derde
overwinning van het team ging naar Ad
Koorevaar die de Belg Davy van Havere
geen kans gaf (26-40) in 35 beurten.

Frans van Kuyk in actie Foto Stefan Osnabrug
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Derde divisie driebanden poule 5-6-7

Daan Glissenaar redt op fraaie wijze 
de eer voor BC Tegelen 3

In poule 7 begon 't Caves 3/De Bandsto-
ters met een 6-2 overwinning op BC Te-
gelen 3. Bij de Limburgers kwam Daan
Glissenaar als enige tot winst na 30 ca-
ramboles en 24 beurten, goed voor moy-
enne 1.250. Hij maakte daarbij een serie
van 9. Jan Verbruggen 0.937, Gerrit
Harks en Bjorn Schaeken hielden de pun-

Daan Glissenaar. Foto: Jan Rosmulder

ten in Wintelre. Van Melis Autobedrijf –
De Jochies '19 6-2. Christian Steenbak-
kers 1.136 was de beste van iedereen.
Harrie Gootzen redde de eer. VK 3/Win-
dex – DAB 4-4. In Gronsveld stal Benny
Smits namens de Geldropse bezoekers
de show. De eerste man stond na 25 po-
gingen al aan de eindstreep van zijn to-
taal van 30 treffers. Goed voor een ge-
middelde van 1.200. 

Poule 6
Teunesen/Smits Bestratingen – De Haze-
laar 2 2-6. In de nieuwe biljartcentrum
D’n Boerenbond te Siebengewald werd
een zege dankzij 0.750 behaald door
de bezoekers Gert Swinkels en Arno van
Teefelen. Teamgenoot Niels Verlouw rea-
liseerde 0.657. Bij de thuisploeg redde
vierde man René Peters de eer na 25 ca-
ramboles en 47 beurten. 

Poule 5
HGL/Keurslager Brouwer – Beauty Sauna
Peize 2-6. Peter Gnodde bracht de thuis-
ploeg na onder andere een serie van 9
van de hatelijke nul af.

Tweede divisie driebanden poule 1

Drie teams pakken een 8-0 overwinning
Hektisch Biljartschool / Team Dokter,
HWA/Hordijk Biljartartikelen en Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong hebben in de
eerste ronde van de competitie de volle
buit gepakt. Bij Hektisch Biljartschool/
Team Dokter wonen  kopman Marnix de
Kruijff en nummer drie John Kuijken met
één carambole verschil. Bij HWA/ Hor-
dijk was Wilfried van Beek de beste man
door zijn partij winnend af te sluiten in 35

beurten. Degelijk waren de overwinnin-
gen van Berndsen, Witveld en Van Krim-
pen en zodoende werd er met 0-8
gewonnen in Dordrecht bij Merwehof/
Deroge Beveilingen. Aannemersbedrijf
Beer de Jong won moeizaam van Le
Grand Crue. Tom Beemsterboer was suc-
cesvol voor B&S Den Helder met een moy-
enne van 1.346 uit bij derietlander.nl.
Eindstand van deze wedstrijd was 1-7.

Tweede divisie driebanden poule 2

De Laan/Stolting Advocatuur eerste koploper
Het Zevenbergse De Laan/Stolting Advo-
catuur is de eerste koploper driebanden
poule 2. Kopman Wim Pelders won in 32
beurten van Richard de Bruijn van Treva 2.
Theory Cues. Ook Erik Kortsmit, Jos Go-
verde en Ivo Stolting wonnen en pakten zo-
doende een 8-0 overwinning. Filip Ver-
speelt van Pearle Opticiens 2 begon met
een winstpartij in 31 beurten tegen Goof
de Bok van Team Bouwpartners/Wear-it
en was mede verantwoordelijk voor een
6-2 overwinning. In De Drie Zwaantjes

was de derby tussen Sprundel 3 en Sprun-
del 2 en werd verrassend gewonnen door
het derde team met 6-2. Jack van der Steen
van ’t Tapperijke uit Hoeven maakte een se-
rie van negen in zijn partij tegen Jack van
Aert van Lynn-Somers. De uitslag van deze
wedstrijd werd 4-4. De Distel Biljarts 2
won uit met 2-6 van Polka Print. De Parel
Dranken won uit bij Teletronika met 2-6 en
was vierde man Frans Machielsen met een
van 0.937 de grote man. Bij Teletronika
was Hein Hanegraaf uitblinker met 1.153.

Derde divisie driebanden poule 1

Dirk Snip Biljarts wint met 8-0
In poule 1 van de derde divisie is Dirk
Snip Biljarts begonnen met een 8-0 over-
winning in de thuiswedstrijd tegen Gast-
hoeve Adrichem. Megafa won met 7-1
van WBV Wormerveer mede door een
sterke wedstrijd van Bert ten Haaft jr.

Brouwer Project Design won met 2-6 bij
A3BC. Take 5 begint ook met winst door
met 6-2 te winnen van Ribas. A tot Z
Stucadoors/Almere 83 won in een span-
nende pot met 3-5 bij BV ’75 2. Ekrischo-
cola.nl en BV Waterland eindigde in 4-4.

Derde divisie driebanden poule 2

Gill Taytelbaum van 
Capelle 2/De Terp begint sterk
In Poule 2 was er een sterk optreden van
Gill Taytelbaum die met zijn team Capel-
le 2/De Terp met 5-3 wist te winnen van
BV Jorissen 2000 2, Taytelbaum was in
35 beurten te sterk voor Willem Hofman.
Capelle 8 met Reinier Burgemeester als
kopman won met 6-2 van De Hoog. Bij
twee wedstrijden werd het 4-4. ’s GBC 2

tegen De Rietlander en bij BV Jorissen
2000 3 verloor Cor Trampe met
één carambole van Andre Gort van
Capelle 3/Van Bruggen Adviesgroep
zodat ook deze wedstrijd onbeslist bleef.
’t Raedthuys bleef ’s GBC met 6-2 de
baas en Team Harvest was te sterk met
6-2 voor Ladies First.

Derde divisie driebanden poule 3

Opnieuw sterk optreden van Nick Zuijkerbuijk
Nick Zuijkerbuijk  van DKM Tools wist op-
nieuw een prima prestatie te leveren. In
de uitwedstrijd tegen ’t Hartje/Balans
won hij in 16 beurten van Marrie Groe-
neveld (30-7). ’t Hartje/Balans won wel
de wedstrijd met 6-2. BV Sprundel 4 won
overtuigend met 8-0 van Cues & Darts en

is daardoor de eerste koploper in deze
poule. L&B Lederwaren won met 6-2 van
The Gamblers en De Eekhoorn 3 verloor
met 3-5 van Cafe van Ouds Havenzicht.
Een 4-4 eindstand was er bij Ossekop 3
tegen BV Oudenbosch.

Derde divisie driebanden poule 4

’t Tapperijke 2 eerste koploper
In Poule 4 is ’t Tapperijke gestart met 6-2
overwinning op BV Cortini Automotive is
daardoor de eerste koploper. Tonnie van
Iwaarden van ’s Lands Welvaren 2/ AVH
Auto’s / VSS Machinebouw speelde een
prima partij door zijn met een moyenne
van 1.071 te winnen van Dirk Hermans
(Stoeterij Stal Doorstap) Zijn team won
met 6-2. De Eekhoorn 4 verloor thuis met

2-6 van The Friends en De Distel Biljarts 3
werd 4-4 tegen De Stene Brug. Bij Osse-
kop/BH Keukens was Vic Herreweghe
de uitblinker, hij won in 31 beurten van
Stephan van den Hooff van De Distel
Biljarts 4. De eindstand van deze wed-
strijd was 4-4 en ook Bottles/Dockside
tegen DC Michielsen werd remise.

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7

Peter Timmer, Jetty Beersma en 
Wilfrie Vermeer sterk uit de startblokken

Poule 5
Bij horecabedrijf Mans in Mariënberg
waren de verschillen gering bij het gelijk-
spel tussen Bierhandel 4 en Midwolda
'79/2. René Berg en Alae Ali wonnen in
eigen huis terwijl Teunis Spijkerman met
24-25 onderuit ging tegen Willie Sie-
mens. Hans van Engelen boog via 17-20
na slechts 31 pogingen voor Reinier van
der Kooi. De Harmonie Groningen 2 –
Bierhandel 2 4-4. Bij de bezoekers gaf
Jetty Beersma het goede voorbeeld. Haar

25 treffers na 33 beur-
ten leverden een ge-
middelde op      van
0.757. Biljartschool
Sneek – Carambole 2/
Happy Garden 0-8. 
Peter Timmer blonk uit
met moyenne 1.190 na
25 uit 21. Teammaat
Hendrik Bakker behaal-
de 0.740. 

Poule 6
Hier een klinkende 8-0
uitslag bij het tweede
team van ABC 't Töp-
ke/Maasduin Witgoed
Service tegen hun derde
team. Eddy en Peter Ver-
hoeven, Pascal Kuys en
Paul Kolkman waren
hiervoor verantwoorde-
lijk. Eddy Verhoeven
maakte een serie van
6 in de nieuwe biljartlo-
catie D’n Boerenbond te
Siebengewald. 't Ivoor
4 – Van Rossum Tegel-
werken 2 0-8. In Boxtel
viel vooral de serie van
6 van bezoeker Gerard
van de Berg op.  

Poule 7
Bij het begin van de competitie haalde De
Peel/Van Esch Biljarts in poule 7 flink uit
met een teammoyenne van 0.693. In de
nieuwe thuisbasis te Bakel, de kelder van
grand café ‘t Viltje, werd 't Caves 5 met
6-2 opzij gezet. Kopman Wilfrie Vermeer
zorgde met 0.781 voor het beste ge-
middelde na 25 uit 32. Frank Jonker en
invaller Jan Rosmulder eindigden op
0.714. Eric Vanderplaetsen leidde tegen
Luc Nijs met 13-8. De gast scoorde toen

8 caramboles in 4 beur-
ten en kwam daarmee
op 16-16 om vervol-
gens via 16-20 (29) de
eer te redden voor de
ploeg uit Wintelre. Moy-
enne 0.689 was zijn
beloning. VK5/Eetcafé
Riekelt – 't Caves 4 6-2.
Het beste duel kwam op
naam van Marcel Thans
die op 0.714 finishte na
20 uit 28. Toon van
Boxem bleek de enige
succesvolle bezoeker na
0.510. De Mixx begon
in Geldrop met een 4-4
remise tegen NAS/Out-
let DHZ Valkenswaard.
Harrie van Zantvoort
produceerde een serie
van 5.

Jetty Beersma, vorig jaar december. Foto: Pauline Gerritsen

Wilfrie Vermeer. Foto: Jan Rosmulder
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Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

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

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

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

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

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

Meer dan 100 jaar Café Thijssen
Met gerenoveerde hotelkamers.

Verblijf vanaf € 30,00 p.p.p.n.
Dagschotel € 13,50, seniorenmenu vanaf € 9,00

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Grandcafé
De Beerze
Doornboomstraat 22
5091 CB Middelbeers

www.debeerze.nl
Tel. 013  514 1266

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
Tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36

 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

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.

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

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

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

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

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

Herberg & cafetaria de Mulder

Wilhelminastraat 1 
5366BD Megen 
Herberg: 06-53870552

Cafetaria: 0412 - 488 739
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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

District ‘s-Hertogenbosch

Zes geslaagden voor de cursus Arbiter-1

Na 6 cursusdagen onder leiding van
Johan Beaard, meldden zes kandidaten
zich op zaterdag 22 augustus voor het
examen Arbiter-1 in de biljartarena van
vereniging 't Ivoor te Boxtel.
Examinator Peter Boers legde de proce-
dure uit van het schriftelijk theorie-exa-
men. 
Nadat alle kandidaten het theorie met
succes afgerond hadden werd de eerste
ronde van het praktijkexamen gespeeld.
Hierna genoot men van een gezamenlijke
lunch. 
Vervolgens was het vervolg van het prak-
tijkexamen. Daarbij werd gespeeld in de
spelsoorten libre door de voorspelers
Henk van Boxmeer en Wim Bekkers en
driebanden klein door Gerard Bekkers en
Cor van Beers.
Examinator Peter Boers beoordeelde de

kandidaten op zeer deskundige wijze.
Na het praktijkexamen werd de eindbe-
oordeling opgesteld met als resultaat alle
6 geslaagd. De kersverse arbiters-1 kre-
gen uit handen van districtsafgevaardig-
de Nico van Alebeek het certificaat Arbi-
ter-1 en de daarbij behorende badge en
KNBB zakdoek uitgereikt.
Docent  Johan Beaard feliciteerde de ge-
slaagden en bedankte de voorspelers
voor hun bijdrage aan de cursus en het
examen. Tevens een woord van dank aan
vereniging ’t Ivoor voor het beschikbaar
stellen van de accommodatie, het materi-
aal en de uitstekende lunch, en Peter
Boers voor het afnemen van het examen.
Allemaal van harte gefeliciteerd en heel
veel succes en plezier aan de tafel!

Johan Beaard (Docent KNBB)

Vlnr: Marcel Koolen, Tini Schalkx, Bettie Lenting, Tim van den Akker, Kees Liekens
en André Vissers. Foto: Peter Boers  

Libre klein extra klasse 18 en
19 september

Nationale voorronde
in D’n Babbel 
te Wintelre
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 septem-
ber wordt er een nationale voorronde ge-
houden in D’n Babbel aan Willibrordus-
straat 16 te Wintelre. In de libre klein
extra klasse zijn de moyennes 11.00 tot
20.00 bij een partijlengte van 200 ca-
ramboles. Iedereen speelt 4 duels, bij een
maximaal aantal beurten van 20. Aan-
vang op de eerste speeldag om 19.00
uur. 
Naam Vereniging     Gem
1. Kees Castelijns Dubac 11.22
2. Bart Konings Dubac 11.49
3. Johan Martens BDL 12.31
4. Ad van Mol D’n Babbel 10.98
5. Albert Sol D’n Babbel 10.52

Geslaagd pentatlontoernooi 

Frans van Zitteren winnaar bij Golf & 
Recreatiepark 't Caves  in Wintelre
In de beperkte ruimte
die we als biljartliefheb-
bers hebben, door het
Corona-virus, werd in
de maand juli in het
golf- biljart- en recreatie-
park ’t Caves te Wintel-
re een mini-pentatlon-
toernooi gehouden. De
45 biljarters werden ver-
deeld over 9 poules.
De beste 2 van iedere
groep gingen naar 6
poules van 3. De 6 pou-
lewinnaars ontmoetten
elkaar in een finaleron-
de van 2 poules met elk
3 spelers. Hieruit kwa-
men uiteindelijk de 2
finalisten die streden om
de felbegeerde overwinningstrofee. Voor
de eindronde wisten zich te plaatsen in
poule 1: Joep van Wersch, Frans van Zit-
teren en Piet van Mol. In poule 2 ging de
strijd tussen: Jan Bazelmans, Hans Voor-
jans en Gerrit Harks. In poule 1 zat wei-
nig spanning. Piet van Mol en Joep van
Wersch boden onvoldoende tegenstand
aan Frans van Zitteren. In poule 2 kon Jan
Bazelmans geen vuist maken, maar was
het wel tot de laatste carambole span-
nend. Gerrit Harks, spelend met een extra
handicap (eerst 2 rijtjes volspelen), moest

het afleggen tegen een ontketende Hans
Voorjans. Jan Bazelmans werd 6e en Piet
van Mol 5e. Door het winnen van de klei-
ne finale eindigde Gerrit Harks als 3e en
Joep van Wersch sloot als 4e af. De titel-
strijd ging tussen Frans van Zitteren en
Hans Voorjans. Voorjans kon zijn bereik-
te niveau (of geluk) in het duel tegen Ger-
rit Harks niet doortrekken en moest ge-
noegen nemen met een mooie 2e plaats.
Op de winnaarstrofee komt het 4e plaat-
je met de naam van Frans van Zitteren als
kampioen van dit toernooi. In de afslui-
tende huldiging werden Toon en Wilmy
van Boxem, de eigenaars en uitbaters
van ’t Caves, bedankt voor het ter be-
schikking stellen van de prachtige biljart-
accommodatie en het verzorgen van het
natje en het hapje. Annie Harks bedankte
namens alle deelnemers Hans Voorjans
voor de organisatie van het prima ver-
lopen toernooi. Tekst met dank aan Ad
van Mol.

Vlnr: Hans Voorjans (2e en organisator), Frans van Zitteren
(1e) en Gerrit Harks (3e). Foto: Ad van Mol. 

Biljartvrienden,
Eindelijk is het zover en mogen we in het district Venlo weer
biljarten en genieten van deze mooie sport. Wellicht heeft u
de afgelopen weken toch nog wat kunnen trainen in uw favo-
riete locatie of vertrouwde omgeving en dan natuurlijk met de
COVID 19 regels in acht genomen, want dat is waar u het ko-
mend seizoen echt mee te maken krijgt en waar u zich zelf
ook tegen dient te beschermen. We zijn er nog niet vanaf. Ik
doe ook graag een oproep aan de uitbaters van de locaties
om hun publiek en biljarters te beschermen tegen corona,
maar uiteraard is men zelf de meest verantwoordelijke.
Het zal biljarten zijn in misschien een wat bizarre situatie maar laten we blij zijn dat
het inmiddels weer kan en mag en hopelijk kunnen we seizoen 2020/2021 afma-
ken.
Ik wens u enorm veel succes en sportiviteit komend jaar in alle disciplines en in goe-
de gezondheid. Cock Ooms.
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Ralf Laakmann Memorial artistiek

Erik Vijverberg en Henry Remmers 
winnen bij Van Tienen in Tegelen
Tekst: Cock Ooms

Op 22 en 23 augustus
werd in Tegelen bij café-
biljartzaal Van Tienen
weer het traditionele
Ralf Laakmann Memori-
al artistiektoernooi ge-
houden. Er waren 14
spelers uit heel Neder-
land waaronder de hui-
dige Europees kampi-
oen Erik Vijverberg uit
Almelo.
Het was wederom een
super gezellig en spor-
tief toernooi met zelfs 4
deelnemers die de spels-
oort artistiek onder de
knie probeerden te krij-
gen. Daarbij ook Martin
Wingelaar die vroeger
nog met ivoor heeft ge-
speeld en nu in het nieu-
we seizoen weer van
start ging in de eerste
klasse. 
Er werden 7 koppels ge-
vormd en naar sterkte in-
gedeeld en zij speelden 70 figuren met
als extra nog 6 figuren die 10 punten per
figuur waard waren. Er kwam natuurlijk
ook een individuele winnaar uit.
In de eindstrijd werd het nog spannend
tussen René Dericks en Erik Vijverberg
maar Vijverberg trok welverdiend aan het
langste eind met in totaal 385 punten. In
de koppels was Henry Remmers gekop-
peld aan Erik Vijverberg en zij waren met

440 punten te sterk voor de andere
duo’s. Patrick de Haan en André Renkens
eindigden als runner-up. 

Op 5 en 6 september stond in Maarsen
de eerste GP artistiek op het programma
dus dit was een mooie gelegenheid om te
trainen en weer even aan het biljarten te
wennen, met dank aan Sandra en John
van Tienen voor de gastvrijheid.

Vlnr: Erik Vijverberg en Henry Remmers. Foto: Thijs Peulen

Vraag Het…..
Als bondstrainer KVC wordt mij, wanneer
ik een wedstrijd of toernooi bezoek, re-
gelmatig een vraag gesteld over onze
mooie biljartsport. Zo zijn er vragen over
de technische of theoretische aspecten
van het biljarten. Kennis van theorie of
techniek is benodigd, indien gewenst, om
uzelf te ontwikkelen tot een betere speler.
Ook vragen op het mentale vlak passeren
zo nu en dan de revue. Uiteraard heb ik
in mijn actieve periode als biljarter ook
met vragen geworsteld en naar de ant-
woorden gezocht. De ene keer lukte dit
beter dan de andere keer en daar waar
ik de antwoorden vond ging presteren mij
niet alleen beter maar vooral met meer
plezier af. Het niet slagen van verwoede
pogingen om tot een hoger moyenne te
komen of het gevoel te hebben dat u in
de wedstrijd niet uw werkelijke niveau
kunt brengen kan leiden tot teleurstelling
en frustratie.
Dit alles heeft mij als bondstrainer ertoe
doen besluiten u de mogelijkheid te ge-
ven wanneer u een vraag heeft deze aan
mij te stellen. Ik zal voor u de diverse
onderwerpen behandelen in een vaste
column in De Biljart Ballen en u zo infor-
matie verschaffen over onze prachtige
sport.

U kunt uw vraag per email zenden naar
lion@deleeuwcoachingentraining.nl 
of stellen via het contactformulier op mijn
website:
www.deleeuwcoachingentraining.nl ,
u bent van harte welkom.
Rest mij u, ondanks de coronacrisis, een
mooi en goed seizoen toe te wensen.
Lion de Leeuw
Bondstrainer KVC

Nationale voorronde driebanden klein extra klasse

Volle buit Daan Glissenaar bij ABC 't Töpke
in D’n Boerenbond te Siebengewald
In D’n Boerenbond aan Boterdijk 59 te
Siebengewald behaalde Daan Glisse-
naar de maximale 8 punten tijdens een
nationale voorronde driebanden klein
extra klasse. 
Dit betreft de nieuwe locatie van vereni-
ging ABC 't Töpke, voorheen Afferden. In

een van onze volgende edities meer over
het nieuwe onderkomen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Daan Glissenaar BC Tegelen 8 1.015 7
2. Wilco Meusen Krijt op Tijd '50 4 1.000 6
3. Charles Mekes Hilvarenbeek 2 0.893 8
4. Rob Mans De Picardie 2 0.817 7

Simonis Biljartlakens GP artistiek 1e klasse 26-27 september

Tweede toernooi in Reusel
De tweede Simons Biljartlakens GP ar-
tistiek eerste klasse wordt op 26 en 27
september gehouden in Reusel. Vereni-
ging De Molen is in Optisport Sporthuis
aan Schutsboom 1 de gastheer. De 14

spelers zijn verdeeld over 4 poules.
Patrick Vloemans doet buiten mede-
dinging mee. Aanvang op zaterdag
10.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.
Zondag van 10.30 tot circa 18.00 uur. 

Poule A Plaats Poule B Plaats
1. Wilfrie Vermeer Deurne 1. René Kuijstermans Roosendaal
2. Walter Crols Turnhout (B) 2. Martin Wingelaar Heerlen
3. Remy Sleijpen Hulsberg  3. Willem Schreuder Noordscheschut
4. Eric van Hoorn Gouda 4. Johan v.d. Biggelaar Tilburg
Poule C Poule D
1. Cock Ooms Venlo  1. Jan Marie Limbourg Queue du Bois (B)
2. Eric van Kampen Poortugaal 2. Patrick Vloemans Retie (B)
3. Jan Ellenbroek Tubbergen 3. André Renkens Kerkrade 

District Kempenland 18-20 september

Finale driebanden 3e klasse in 
De Karper te 
Mierlo-Hout
De eindstrijd district Kempenland in de
derde klasse driebanden klein vindt van
18 tot en met 20 september plaats in ca-
fé De Karper aan Walvisstraat 34 te Mier-
lo-Hout (Helmond). De moyennegrens is
0.360 en bij maximaal 60 beurten zijn
de caramboles afhankelijk van het ge-
middelde. Aanvang op vrijdag 19.00
uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Albert Hoppenbrouwers Amorti 0.348 18
2. Lia Addicks Carambole '54 0.346 18
3. Gerard van Kemenade HAS 0.344 18
4. Jos van Haren Vrijthof Libre 0.338 17
5. Henk Grotenhuis Mert 0.297 15
6. Janus van Poppel Nooit Volleerd 0.265 15
7. Marc van den Brink Dubac 0.250 15
8. Pieter Wijn Caves 0.229 15

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83
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Districten Friesland, Groningen/Drenthe en Zwolle 
organiseren Koppel-kadercompetitie

Biljartschool flitsend van start

De KNBB districten Friesland, Groningen/Drenthe en Zwolle organiseren voor
spelers die kader willen spelen een Koppel-kadercompetitie. Het lukt de
meeste verenigingen namelijk  niet om 4 spelers en reserves bij elkaar te krij-
gen om aan de Nationale kadercompetitie deel te nemen. Er hebben uitein-
delijk  9 teams ingeschreven. 

Bij de Biljartschool te Assen werd op za-
terdag 5 september de eerste ronde ge-
speeld,  8 teams tegelijk, die 2 competitie
wedstrijden afwerken. Het team van Bil-
jartschool met Martin Boomkens en Be-
rend Erends starten de competitie voord-
varend en wisten 2 keer de volle 5-0
winst te behalen tegen Krul/Woudsend
en HBC/Diamant Techniek Noord. De
kortste partij deze ronde kwam op naam
van Berend Erends met 6 beurten, de
hoogste serie 82 werd gemaakt door
Alexander van Zanten van de Harmonie
(Groningen.) De 2e competitieronde
wordt gespeeld op zaterdag 26 septem-

ber, de organisatie ligt dan bij de BV
Steenwijk. 
De kampioen van het seizoen 19/20, dat
door het corona virus niet geheel is uitge-
speeld werd in Assen gehuldigd. Folke
Spakman en Alexander van Zanten  van
de Harmonie kregen de wisselbeker uit-
gereikt. 
De werkgroep die deze competitie orga-
niseert sprak de wens uit om aansluiting
te krijgen met de Nationale kadercompe-
titie,  zodat  de nummer 1 en 2 van de
competitie als een combi team kunnen
deelnemen aan de vervolg wedstrijden in
de Nationale kader competitie.

Op de foto: De Harmonie met Alexander van Zanten en Folke Spakman, kampioen
2019/2020 van de Koppel-kadercompetitie Noord Nederland. Foto: Jan Westerbeek

Rood-wit-blauwe titel met gouden randje

Therese Klompenhouwer wint NK driebanden
dames bij Mans in Mariënberg

De titel van Therese Klompenhouwer op het Nederlands kampioenschap drie-
banden voor dames kreeg onverwacht een gouden randje. De 37-jarige kam-
pioene, voor de 13e keer de beste van haar land in het driebanden groot,
kreeg bij de huldiging te horen dat het haar 25e titel in totaal is met de vier
wereldtitels en acht Europese titels. Veel tijd had ze bij horecabedrijf Mans in
Marienberg niet om er bij stil te staan. In de avonduren was namelijk een
laatste bijeenkomst voor familie en vrienden in bar-café Princesse te Nijkerk,
waar pa Ron Klompenhouwer de uitbater was. Het Nijkerkse etablissement
hield er na bijna 85 jaar mee op.  
Het NK begon op vrijdag met de kwalifi-
catie voor 20 deelneemsters. Twaalf da-
mes plaatsten zich voor het hoofdtoernooi
en zij kregen op zaterdag gezelschap
van Therese Klompenhouwer, Karina Jet-
ten. Daisy Werdekker en Joke Martijn. In
poule A kwam Klompenhouwer moei-
zaam op gang om vervolgens dankzij
1.470 en 1.666 orde op zaken te stellen.
De volle 6 punten en Joke Breur ging op
moyenne met haar naar de laatste 8. In
poule B behaalde Karina Jetten de volle
buit en aangezien Mirjam Pruim alleen
van haar verloor, plaatsten zij zich voor
de slotdag. Poule C kreeg met Gerrie
Geelen ook een winnares met 6 punten.
Twee punten en 0.422 bleken voor Daisy
Werdekker eveneens voldoende. In poule
D eindigde Monique Wilkowski met 5
punten als eerste en Joke Martijn verge-
zelde haar naar de knock-out via 4 pun-
ten. 
Bij de kwartfinales op zondag gaf There-
se Klompenhouwer haar visitekaartje nog
eens af tegen Daisy Werdekker. De 30-
12 uitslag na maar 19 beurten leverde
respectievelijk 1.578 en 0.631 aan moy-
ennes op. Monique Wilkowski ontsnapte
tegen thuisspeelster Mirjam Pruim aan

een verlenging: 30-29. Karina Jetten
kwam niet in de problemen tegen Joke
Breur en Joke Martijn bleef Gerrie Geelen
3 caramboles voor. De halve eindstrijd le-
verde ruime zeges op: Klompenhouwer –
Wilkowski 30-13 (20) en Jetten – Martijn
30-12 (34). Voor de achtste keer dus een
finale tussen Therese Klompenhouwer en
Karina Jetten. Jetten begon prima en nam
zelfs een 16-19 voorsprong na 15 pogin-
gen. Klompenhouwer herstelde de situatie
via 26-23 om vervolgens met 30-24 (25)
te zegevieren. Brons was er dus voor Mo-
nique Wilkowski en Joke Martijn. De na-
tionaal kampioene realiseerde met 25 uit
15 de kortste partij. Runner-up Karina Jet-
ten bleek met 8 caramboles goed voor de
hoogste serie. Het toernooigemiddelde fi-
nishte nipt onder de 0.500, namelijk
0.493.    
De top 8 Gem Serie
1. Therese Klompenhouwer 1.259 6
2. Karina Jetten 0.726 8
3. Monique Wilkowski 0.551 6
3. Joke Martijn 0.449 3
5. Mirjam Pruim 0.678 7
6. Gerrie Geelen 0.515 4
7. Daisy Werdekker 0.447 3
8. Joke Breur 0.420 4

Vlnr: Karina Jetten, Therese Klompenhouwer, Monique Wilkowski en Joke Martijn.
Foto: Ton Smilde 

Cues & Darts uit Tilburg 
met steeds meer biljarttafels

Dennis Mast van Cues & Darts, de drij-
vende kracht achter de constante groei
van deze Tilburgse prachtlocatie.

"Cues & Darts is al jaren een begrip in
Tilburg. Zo’n 34 jaar geleden had de
zaak de naam JETO. De letters stonden
voor de namen van de twee starters van
het mooie bedrijf dat nog geen 200 m2
groot was. Na meerdere eigenaren is het
in 2017 overgenomen door een liefheb-
ber van deze sport(en). 
Er is zoveel te doen bij Cues & Darts zo-
als darten, poolen, libre (230 tafel),
match driebanden (284 tafel), tafelvoet-
bal, alles wordt gespeeld in competitie-
verband." 

De 13 dartbanen zijn volledig gemoder-
niseerd er wordt gegooid op Winmau
Blade 5 borden en de Clash competitie-
tafels zijn aangepast naar deze tijd; alle
pockets zijn verkleind en voorzien van
Simonis 860 tournament blue lakens.
Ook zijn er splinternieuwe biljarttafels ge-
plaatst: vier matchtafels en acht libre
tafels van het merk Gabriels Imperator V
tafels.
"Al met al is Cues & Darts een schitteren-
de locatie om allerlei vormen van sport te
kunnen beoefenen!"

Cues & Darts
Prof. Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

Foto: Cues & Darts

Voorronde bandstoten klein extra klasse
Op zaterdag 26 en zondag 27 september zijn er nationale voorwedstrijden
in het spelsoor t bandstoten klein extra klasse. De wedstrijden worden ge-
speeld bij Biljartcentrum De Liefhebber, Oude Wal 25 in Warmenhuizen.
Deelnemers Vereniging Moy.
Antonio Havenaar OOW 4.813
Rob Kok B.C. Schagen 4.611
Henk Lub ABCC 4.649
Joop Roelands B.C. Schagen 4.235

Wedstrijdleiding is handen van Arnolda
Kost en de wedstrijden op de eerste speel-
dag beginnen om 12.00 uur. Partijlengte
gaat over 100 caramboles

Waalwijk heeft straatborden 
van bekende biljarters
Wanneer Waalwijk en
biljarten het onderwerp
van gesprek zijn, passe-
ren vanzelf ook namen
als Rini van Bracht, Kees
en Henny de Ruijter en
de familie Van Crom-
voirt de revue. Het mag
uniek genoemd worden,
dat onlangs enkele
nieuw opgeleverde stra-
ten in de Waalwijkse
wijk Driessen biljart ge-
relateerde namen heb-
ben gekregen. Foto: Ad Smout
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25-40-60 en 70 jaar lid

Jubilarissen DBB in het zonnetje gezet

Tijdens de jaarvergadering van de Deur-
nese Biljartbond (DBB) in zaal Internos te
Neerkant werd door voorzitter Mari van
Hout een tiental jubilarissen gehuldigd.
Zes biljarters vanwege 25 jaar, twee le-
den dankzij 40 jaar, één jubilaris 60 jaar
en ook één liefhebber 70 jaar lidmaat-
schap. Opvallend is dat de 10 biljarters
niet alleen trouw zijn aan de DBB maar
ook aan hun vereniging. Zo is Henk van
de Kerkhof (leeftijd 93) al 60 jaar lid van
vereniging Pomerans uit Deurne. Eerst als
uitbater van Zaal Brabant en momenteel
is café In den Sleutel de thuisbasis van de-
ze vereniging. Frits van Seccelen (leeftijd
85) is al 70 jaar actief. Zijn Liesselse ver-
eniging VIOS is enkele jaren geleden ge-
fuseerd met Steeds Vooruit en Nooit
Gedacht en speelt nu onder de naam

SVN/Marmabar.   

25 jaar Vereniging
1. Ger van Grunsven Helenaveen
2. Toon van Lieshout Internos
3. Wilbert van Bree Ons Vermaak
4. Jan Harmsen ONA
5. Harrie Crooijmans O en O
6. Bart Wilmsen Vriendenkring

40 jaar
1. Wim Verberne ONA
2. Ties van Esch O en O

60 jaar
Henk van de Kerkhof Pomerans

70 jaar
Frits van Seccelen SVN/Marmabar

Vlnr: Henk van de Kerkhof, Frits van Seccelen, Toon van Lieshout, Wilbert van Bree,
Ger van Grunsven, Bart Wilmsen, Ties van Esch, Wim Verberne, Harrie Crooijmans
en Jan Harmsen. Foto: Jan Rosmulder. 

Nationale voorronde 1 en 2 oktober

Bandstoten extra klasse in Duizel
In De Smis aan Smitseind 33 te Duizel
wordt op 1 en 2 oktober een nationale
voorronde bandstoten klein extra klasse
gehouden. Moyennes van 4.00 tot 6.00
bij 100 caramboles. Iedereen komt 4 du-
els in actie en maximaal 25 beurten. Aan-
vang op donderdag om 19.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Ger van Deur BC Tegelen 4.01
2. Frank Diederen Café de Mert Born 4.00
3. Ludo Hermans HAS 4.43
4. Jos Kemmerling BDL 3.84
5. Johan Martens BDL 3.39

Op 17 en 18 oktober in Daarlerveen

NK driebanden klein rolstoel
Het Open NK driebanden klein rolstoel
staat voor 17 en 18 oktober op het pro-
gramma. Hoewel geen kastelein meer zal
Jan Vos zich thuis voelen. 
Het evenement vindt namelijk plaats in ca-
fé ‘t Vossenhol aan Spoorstraat 7 te Daar-
lerveen. Voor Vos staan met 36 de meeste
caramboles op het menu. Zaterdag zijn
er vier ronden en de aanvang is dan
10.00 uur. Op zondag geldt hetzelfde
tijdstip. Er wordt op 4 tafels gespeeld:

2 biljarts Brock en 2 biljarts De Graaf-
schap. 
Naam Plaats Gem Car
1. Jan Vos Daarlerveen 0.949 36
2. Jan Versprille Breda 0.659 27
3. Murat Gercek Ottersum 0.585 24
4. Jean Mailleur Stabroek (B) 0.471 19
5. René van Welde Sint Job In ’T Goor (B) 0.374 16
6. Frans van Buel Kerkrade 0.331 14
7. Rinus Heijink Gramsbergen 0.273 12
8. Rachel Venrooij Schijndel 0.262 12

Uitbaters biljartcafé De Veemarkt in Doetinchem

Vijfjarig jubileum Ingrid van Hemert 
en Manuela Mulderij 
Op 1 september vierden
Ingrid van Hemert en
Manuele Mulderij het
feit dat ze 5 jaar achter
de tap staan bij biljart-
café De Veemarkt in
Doetinchem. Dit hadden
de 2 dames groots wil-
len vieren maar helaas,
in verband met corona,
ging dit niet. Nu trak-
teerden ze iedereen op
een kopje koffie met ge-
bak en was er een bal-
lonnenkraam. De Vee-
markt is een begrip in
de biljartwereld. Er
staan liefst 5 matchta-
fels, waarvan René De-
ricks er eentje gebruikt
om het artistiek te oefe-
nen. Met zelfs 6 2.30
biljarts en ook 1 poolta-
fel erbij is er voor elk
wat wils. Dat blijkt ook
uit de grote diversiteit
aan competities: topte-
am eredivisie, kader,
eerste divisie driebanden en lagere divi-
sies, districtsteams Doetinchem en dag-
competitie. Eveneens zijn er Achterhoek
toernooien voor bandstoten en drieban-
den en een zomertoernooi voor dames.
De divisiekampioenschappen drieban-
denteams hebben er al enkele jaren hun
onderdak. Ook individueel timmert men

aan de weg. Zo staat de Cosmos Dia-
mond GP driebanden De Veemarkt voor
12 tot en met 24 oktober op het pro-
gramma. Artistiek op het hoogste niveau
is te bewonderen van 13 tot en met 15
november als de Simonis Biljartlakens
Masters artistiek 2019-2020 er plaatsvin-
den. 

Vlnr: Manuela Mulderij en Ingrid van Hemert.
Foto Jamila Hindriks 

Libre klein 2e klasse jeugd 3 en 4 oktober

NK bij 't Ivoor in Boxtel
Bij het Nederlands kampioenschap libre
klein tweede klasse jeugd verschijnen 16
deelnemers aan de start. Er wordt op za-
terdag 3 oktober met 4 poules begonnen.
BC Zeeland, café-zaal 't Oventje, is hof-
leverancier met liefst 6 spelers. De moy-
ennegrens is tot 1.00 en het aantal te ma-
ken caramboles varieert van 20 tot en
met 33. Met 4 biljarts zijn telkens 8 deel-
nemers actief. Op zaterdag is de aan-
vang 10.00 uur en op zondag 11.00
uur. Plaats van handeling is de accommo-
datie van vereniging 't Ivoor aan De Voet-
boog 14a te Boxtel. 
Poule A Vereniging Gem Car
1. Dante Dekkers JBCW 0.96 33
2. Joeri Wilkowski Overberg 0.72 29

3. Dirk van den Berg Royal Events Palace 0.67 27
4. Noud Meulepas BC Zeeland 0.26 20
Poule B 
1. Bart van de Valk BC Zeeland 0.93 33
2. Thijs Meulepas BC Zeeland 0.75 29
3. Jip van Berloo Royal Events Palace 0.63 27
4. Tjeu Rutten Royal Events Palace 0.38 21
Poule C 
1. Djami Theunisz BC Zeeland 0.90 33
2. Daan den Hollander De Opkomst 0.77 29
3. Dennis Klappe KBC 1911 0.61 27
4. Sebas Lenting Carambole 0.52 25
Poule D
1. Dylan Biemans BC Zeeland 0.83 31
2. Lukas Emons BC Zeeland 0.79 29
3. Sven de Veer Overberg 0.55 25
4. Evi van Erp Royal Events Palace 0.52 25

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

Libre speelweek 1
In de eerste klasse verzamelde Ties van
Esch de 121 caramboles na 14 beurten.
Jubilaris Henk van de Kerkhof (Pomerans)
liet nog eens zien dat er geen slijt op zit
want hij stond na 18 pogingen aan de
finish van 45 treffers. Wim Henst bleef als
enige in de tweede klasse onder de 20
beurten dankzij 58 uit 19. Klasse drie
had met Wil Wilms een goede speler
dankzij 42 caramboles na 17 beurten.
Namens HGL scoorde Wim Leereveld 58
keer na 19 omlopen. Vierdeklasser Willy
van de Bekerom produceerde 36 uit 16.   Foto: Henk van de Kerkhof 60 jaar DBB
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KNBB officiële mededelingen

Het is weer voorbij…..
Hoe noem je zo’n liedje? Een soepel liedje, lekkere meezin-
ger? ’T Is weer voorbij die mooie zomer…’ Ach, de muziek
luistert makkelijk, van de tekst gaat veel optimisme uit. Maar
daar is op dit moment ook alles wel even mee gezegd. Wat
zou ik de titel graag vervolgen met iets als….’die nare Coro-
na. Nederland is weer veilig, coronavrij…’ Zoiets dus. Maar
de werkelijkheid is nog steeds anders. Het is weer voor-
bij….alle competities en toernooien zijn weer zonder beper-
kingen gestart. Wat zou ik die tekst graag van de daken wil-
len schreeuwen. Maar helaas. Nog steeds veel onzekerheid
en vooral onduidelijkheid.
Als bestuur hebben we de afgelopen maanden met veel waardering en bewondering
gekeken naar onze leden, spelers, trainers, scheidsrechters, teveel om op te noemen.
Natuurlijk waren er gemengde reacties, soms ook wel boosheid. Maar wat overheerste
was begrip en vooral ook veel meedenken hoe we bij de herstart van competities op de
beste wijze verantwoorde maatregelen konden nemen om de veiligheid te garanderen.
Natuurlijk lukt dat niet overal volledig, maar de inzet om het goed te doen was stimule-
rend. Ook wij, als Bondsbestuur, hebben ons met regelmaat afgevraagd of ‘Den Haag’
wel door had met hoeveel inzet er door velen aan oplossingen is gewerkt.
Maar goed, de zomer laat zich nog even zien, maar veel onzekerheid over sporten en
regels die nu gelden blijft. Het idee van een meer regionale aanpak, maatwerk noemen
ze dat, spreekt misschien aan, maar is voor teams die elkaar in het hele land in com-
petities ontmoeten vaak lastig te hanteren. Wat misschien in de ene plaats wel weer
kan, is misschien elders nog verboden. Of wat te denken van de buitenlandse spelers
in onze competities of Nederlandse spelers in een competitie elders? Wat moet je nou
als een code oranje geldt? Wel gaan, niet gaan? Gaan, maar dan wel het dringende
RIVM advies opvolgen en bij terugkeer in quarantaine gaan? 
Veel vragen, weinig antwoorden. Maar nog wel vragen waarover je in relatieve vrij-
heid zelf kan beslissen. Hoewel het tegelijk zo kan zijn dat begrijpelijke groepsdruk, je
laat het team immers niet ‘vallen’, je ook wel weer enigszins dwingt tot een keuze. Nog
lastiger wordt het als iemand uit een oranje gebied komt en gelijk in een andere com-
petitie aan de slag wil. Ja, het is een dringend advies van RIVM, je kan het dus naast je
neerleggen. Maar leg je daarmee niet gelijk ‘de bal’ bij een ander. Een ander die juist
niet in zo’n situatie wil worden gebracht? Dilemma’s en veel vragen waar ook het
Bondsbestuur mee worstelt. Ik kan daar maar beter eerlijk over zijn.
Als Bondsbestuur hebben wij al vrij snel in maart, nog aan het begin van de coronacri-
sis, de afweging moeten maken om alle toernooien en competities stil te moeten leggen
of af te gelasten. Een pijnlijke beslissing, een moeilijke afweging. Maar tegelijk ook een
duidelijk besluit, één heldere lijn. Daar kun je het mee eens zijn of niet, maar helder was
het wel. Die helderheid staan wij als bestuur nog steeds voor: wij volgen de RIVM richt-
lijn! Tegelijk sluiten wij niet de ogen voor andere geluiden en opvattingen. Wij begrij-
pen ze, we wegen ze, maar zijn tegelijk niet in de positie om op basis van ‘Haagse uit-
gangspunten’ te komen tot regionale richtlijnen. Dat werkt niet, geeft onnodig discussie
en onduidelijkheid. Hoezeer wij het ook anders zouden willen.
Het is weer voorbij die mooie zomer. Tegelijk zetten wij ons er met velen voor in dat we
niet aan het begin van een biljartherfst of winter komen te staan. We blijven alles uit de
kast halen om de herstart van onze prachtsport weer goed mogelijk te maken. De spor-
tieve en maatschappelijke betekenis van onze sport is immers te groot om de ontwikke-
lingen maar ‘gewoon’ af te wachten. Ik wens vooral ieder weer veel en ongestoord bil-
jartplezier toe!
Garmt Kolhorn, voorzitter KNBB

Op weg richting een hopelijk 
coronavrij nieuw seizoen
De eerste toernooien zitten er op en verschillende competities zijn gestart. Kortom de
kop is er af. We horen voornamelijk positieve geluiden over dat er op de locaties veel
maatregelen genomen zijn. Complimenten voor iedereen die zijn steentje heeft bijge-
dragen om de start coronaproof te laten gebeuren! 
N.a.v. diverse vragen en de huidige situatie geeft het bondsbestuur dringend advies om
de maatregelen die gelden op te volgen. 
Dat we toestemming hebben om in de horeca te mogen spelen is heel broos en gezien
de ontwikkeling van het virus zeer bijzonder. Het is dan ook niet alleen voor de leden
maar ook voor de lokaliteiten van groot belang dat we er alles aan doen om de gel-
dende 1,5 meter afstand te kunnen borgen tijdens de wedstrijden en er om heen. Of het
nu gaat om de spelers tijdens het spelen, de arbiter aan tafel, het publiek of de huldi-
ging na afloop, we dienen allemaal de 1,5 meter afstand te houden. Zo staat het voor
biljarten in de noodverordening waarmee het geldende wetgeving is.

Covid-19 & biljarten
De versoepelingen die eerder door de Rijksoverheid zijn toegestaan maken het nu weer
mogelijk om ons geliefde spelletje/sport in alle type lokaliteiten te spelen. Wat hebben
we het gemist! Het is dan ook mooi om te zien dat duizenden liefhebbers inmiddels al-
weer de weg naar de lokaliteiten hebben gevonden. Dat de lokaliteiten en verenigin-
gen er alles aan hebben gedaan om aan de maatregelen te voldoen, is lovenswaardig
en schept vertrouwen. Maar we moeten blijven opletten en op elkaar blijven passen.
Want: Covid-19 is nog niet weg. Het virus waart nog altijd rond, en op veel plekken op
de wereld zelfs in toenemende mate. Wanneer u gaat biljarten, dan kunt u erop ver-
trouwen dat uw lokaliteit er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de richtlijnen –
maar  neem dan wel zelf ook de geldende regels in acht! Dus heeft u klachten blijf thuis
en laat u zo snel mogelijk testen; houd  sowieso waar mogelijk 1.5 meter afstand, en
was vaak uw handen.
Artikel “Op weg richting een hopelijk coronavrij nieuw seizoen”:
https://www.knbb.nl/nieuws/op-weg-richting-een-hopelijk-coronavrij-nieuw-seizoen 

Advies voor sporters die uit oranje landen reizen
Zolang er vanuit de overheid geen uitzonderingsregels voor sporters gelden geeft het
Bondsbestuur van de KNBB aan alle spelers, officials, bezoekers het dringende advies
om de richtlijnen van de rijksoverheid te volgen.
Reizen naar landen met een oranje of rood reisadvies wordt vanwege de risico’s afge-
raden. Reist u toch naar een land waarvoor vanwege gezondheidsrisico’s een oranje
reisadvies is afgegeven? U leest dan in het reisadvies per land van het ministerie van
Buitenlandse Zaken (BZ) of u bij thuiskomst 10 dagen in (thuis)quarantaine dient te
gaan. Ook als u geen klachten heeft die lijken op corona.
Alle relevante links in dit artikel:
https://www.knbb.nl/nieuws/advies-voor-sporters-die-uit-oranje-landen-reizen 

Overzicht uitstel competities districten
In de meeste districten is het competitieseizoen normaal van start gegaan. In dit artikel
de districten die vanwege corona hebben gekozen voor uitstel: 
https://www.knbb.nl/nieuws/overzicht-uitstel-competities-districten 

Alle protocollen en links op een rij
Protocol Verantwoord Biljarten: https://www.knbb.nl/nieuws/concept-protocol-biljarten 
Protocol Wedstrijden Corona: https://www.knbb.nl/nieuws/protocol-wedstrijden-corona 
NOC*NSF Sportprotocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol
Protocol Horeca: https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar 
Noodverordening: https://www.veiligheidsberaad.nl/covid-19/ 
Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen ge-
plaatst waardoor u up to date blijft. Op het moment van schrijven al 70 coronagerela-
teerde artikelen, dus u vindt er vast waar u naar zoekt.
Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen
via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beant-
woorden.

Overig nieuws
Check ook onze website voor ons advies aan biljart-, pool- en snookerzalen: neem deel
aan de AH Sportactie! https://www.knbb.nl/nieuws/proef-de-sport-ah-sportactie-op-
punt-van-beginnen 
En, word volger van onze gloednieuwe Instagram-pagina @knbbbiljartpoolsnooker! In-
steek: fun, leuke dingen, niet al te serieus en ook niet echt gefocust op actualiteit. Mooie
foto’s, video’s, trickshots, missers, en aandacht voor jonge biljarters, poolers en snoo-
keraars. Een fris, jong en grappig kanaal voor iedereen die een balletje stoten leuk
vindt.
https://www.knbb.nl/nieuws/knbb-nu-ook-op-instagram 

TM
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‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000
info@cuesendarts.nl

4 x Match
8 x Carambole

Gabriels Imperation V
10 x Pool 9 Ft

1 x Snooker 12 Ft

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.

WWW.DALLINGA.COM

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 
Team J&F Auto’s

Top biljarten Den Haag
BV Escamp/ BV Raak Um / 

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

BV ’t Schuimend Krijtje / 
de Roze poolpoezen

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
16 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

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Eredivisie topteam ronde 1 en 2

Maximale serie van 100 voor 
Jean-Paul de Bruijn   

Eerste divisie topteams

De Hazelaar 2 pakt de volle buit
De Hazelaar is na de eer-
ste en tweede ronde de
koploper nadat het twee
won BC Goirle-Fravo ver-
huur. Alle andere teams
wisten éénmaal te winnen
en éénmaal te verliezen

In deze competitie is de
1e partij in de 1e beurt
ook een feit en gaat de eer
naar jongeling Nick Du-
dink van De Hazelaar 3
die in Het Wapen van
Alblasserdam het goede
voorbeeld gaf met 250 ca-
ramboles in het libre.

Nick Dudink begint competitie ijzersterk.
Foto Paul Brekelmans

Kadercompetitie poule 1

Drie koplopers na eerste ronde
Op de eerste speeldag zijn er drie koplo-
pers in kadercompetitie poule 1. BV Scha-
gen, De Musketiers en Beemster /Bv Vel-
sen pakten wonnen alle drie met 7-2. Bij
BC Schagen wonnen Kees Klijbroek en
Peter van der Geest met ruime cijfers. Bij

Beemster/BV Velsen wist Jeroen Heere-
mans te winnen in zeven beurten, Bij De
Musketiers was Richard Gustke de grote
man tegen Kaderteam Bastiaan Make-
laardij door in zes beurten te winnen van
zijn tegenstander Jim van der Starre. 

Kadercompetitie poule 2

Teams zijn erg aan elkaar gewaagd
In de kadercompetitie poule 1 zijn DSS
Weesp en BV Padoc de koplopers. Beide
wonnen de uitwedstrijd met 3-6. DSS
Weesp klopte bij WSD nadat Dennis
Bouwhuis wist gelijk te spelen en Rob
Kremer zijn partij won met één carambo-

le verschil. Ook bij Padoc tegen Ons Ge-
noegen Bussum was er een gelijkspel bij
de partij Rene de Bruin en Hennie Over-
beek. BCO De beste keus bedwong met
5-4 van BVM Apollo.

Kadercompetitie poule 3

Volle buit voor Honky
Tonk/Vonk Glas
In poule 3 is Honky Tonk/Vonk Glas
ijzersterk begonnen aan de competitie.
Het wist in de thuiswedstrijd tegen Honky
Tonk 1 de volle buit te pakken met twee
sterke partijen van zowel Winston Olivie-
ra (7 beurten) en vierde speler Marco
Vonk (8 beurten)
Posthoorn RBS 1 won met 7-2 van Post-
hoorn 2. Kwadendamme verloor zijn
thuiswedstrijd met 2-7 van De Ram

Kadercompetitie poule 4

HWA Hotel van Krimpen wint in Nieuwegein
HWA Hotel van Krimpen wist in Nieuwe-
gein een 4-5 overwinning te behalen me-
de door ruime overwinningen van Dimitri
Katsis en Jan van Krimpen. Carambole
Steinhof contr. deed het nog iets beter

door de thuiswedstrijd met 6-3 te winnen
van BV De Hoog Van der Wilt. HWA Ver-
haar BiljartKeuService is de eerste koplo-
per door met 1-7 de winst te pakken op
Het Wapen van Alblasserdam.

Bij de start van de eredivisie topteams be-
haalden vier ploegen de maximale vier
punten en dus bleven er ook vier punt-
loos. Uitblinkers waren Jean-Paul de
Bruijn en Raymund Swertz, beiden na-
mens De Hazelaar uit Rosmalen. De vol-
gende 2 speelronden zijn op 26 septem-
ber. 

De Hazelaar XL Box – 
De Hazelaar 2-4 en 0-6
De gastheren, voorheen spelend in Kwa-
dendamme bij ’s Lands Welvaren, kregen
niet veel kansen in het eerste duel. Ray-
mund Swertz verzamelde de 200 caram-
boles 47/2 na 2 beurten en daarbij was
de serie van 161. Jean-Paul de Bruijn is
een fenomeen bij het bandstoten en stond
na 3 pogingen aan zijn totaal van 100,
met daarbij een reeks van 75. Peter de
Bree redde tegen Gert-Jan Veldhuizen in
het 71/2 de eer: 150-139 (11). In de
tweede ronde herhaalde Swertz zijn eer-
dere prestatie maar nu een serie van
179. De Bruijn miste bij de eerste gele-
genheid om vervolgens direct naar de
finish te snellen tegen Robert van Steven-
daal: 11-100 (2). Gert-Jan Veldhuizen re-
vancheerde zich tegen Peter de Bree. 

Van den Broek Biljarts/
Almere '83 – ABC 't Töpke/
De Picardie 0-6 en 0-6
Martin Vreekamp boog tweemaal voor
Micha van Bochem. Marcel van Dijk
moest Dennis Timmer beide duels voor la-
ten gaan. Dennis van 't Hof kon geen
vuist maken tegen Sam van Etten. 

Carambole/R&H kassa’s – 
Egbersbeek.nl/de Veemarkt 
4-2 en 4-2
<een>John van der Stappen en Christian
Pöther wonnen beiden ieder één keer. Ly-
on Megens en Martijn Egbers volgden
hetzelfde scenario. Ad Koorevaar verza-
melde tegen Harrie van den Boogaard de
100 treffers bandstoten na 7 en 13 beur-
ten. 

Dibo/The City – Carambole/ 
Disc 4-2 en 6-0
In Deventer zegevierde Mathijs Bakker na
respectievelijk 8 en 2 pogingen tegen
Gerrie van Eck. Ferry Jong kwam niet in
de problemen tegen Edwin Zweers. Wiel
van Gemert verloor eenmaal van Marco
Kivits om het andere duel tegen hem aan
de goede kant van de score te blijven.

Jean-Paul de Bruijn. Foto: Henry Thijssen

Vlnr: Paul van de Wouw, Eric Dericks en Alex Ulijn.
Foto: Peter schuurmans met telefoon Alex Ulijn 

In Memoriam Herman Slikker
Zondagmorgen 13 september be-
reikte ons het droevige nieuws, dat
mijn trainingsmaat en teamgenoot
in het driebandenteam van,
Schroevengroothandel.nl/Toggler
Pluggen, Herman Slikker (70) is
overleden.
Voor Herman was deze strijd he-
laas niet te winnen. Wij verliezen
in Herman niet alleen een biljart-
liefhebber in hart en nieren maar

ook een fantastisch mens en zullen zijn geestige en gevatte opmerkingen verschrik-
kelijk missen.
Het gemis zal voor zijn vrouw Nel, dochter, zoon en kleindochter het allergrootst
zijn en wensen hen heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te verwerken.

Herman won de Nederlandse titel in  de Excellentklasse driebanden 2016, welke
van 19 tot en met 21 februari 2017 bij Jorissen in Den Haag werd gehouden. Bij
het overzicht Masters ereplaatsen 1987 -2019 bezet hij plaats 28 met 1 x plek
3/4, 2x positie 5/8, 2x eindstand 9/16 en 1x uitslag 17/36. In het GP totaal-
klassement de 50e plek na 1 x halve finale en 2 x kwartfinale.

Herman rust in vrede.
Groet Hans Handgraaf
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Bestuur en vrijwilligers doen hun uiterste best om 
alles bij de club goed en dus veilig te laten verlopen

We willen allemaal lekker biljarten en plezier hebben, en dat is heel begrijpelijk.
'Helaas' door allerlei voorschriften en maatregelen, in verband met het coronavirus,
is het op dit moment allemaal anders dan voorheen.
Maar we kunnen gelukkig weer biljarten en als we ons aan de regels houden, kun-
nen we (misschien) ook blijven biljarten.
Als je ziet dat er toch mensen zijn die zich niet aan de regels houden (even vergeten
is menselijk) dan elkaar daarop gewoon aanspreken.
Want niet aanspreken betekent gedogen en toelaten, met alle gevolgen van dien.
Alleen zo kunnen we onze mooie biljartsport blijven beoefenen.

BV Hoogvliet. 

Advertorial

De Burgmans Excellent; het stoere 
biljart met een persoonlijke touch
In het voorjaar van 2018 werd duidelijk dat onze biljartlocatie voor de matchtafels
in Bergeijk zou gaan verdwijnen. De uitbater van café-zaal De Gouden Leeuw was
direct bereid om het probleem mee op te lossen. Er mochten twee matchtafels ge-
plaatst worden, maar deze moesten wel regelmatig (wekelijks) verplaatst kunnen
worden. Vanuit deze gedachte is ons nieuwe model biljart ontstaan. Het moest een
stevige tafel worden, die makkelijk verplaatsbaar zou zijn, maar tevens ook inpas-
baar in elk interieur. We denken, dat het met onze Burgmans Biljart Excellent goed
gelukt is. Het is een biljart geworden met een robuust metalen onderstel en het ge-
heel heeft een strakke uitstraling.
In de basis is het natuurlijk een vrij modern biljart. Maar aangezien houtsoort, hout-
kleur en metaalkleur in overleg met de klant worden ingevuld, past dit biljart ook
moeiteloos bij het interieur van een bruin café, of meer klassiek ingerichte ruimte.

Inmiddels zijn er dan ook al diverse uitvoeringen van dit biljart geleverd. Een mooi
voorbeeld zijn de twee biljarts die dit voorjaar geplaatst zijn in het voormalige, met
zorg verbouwde, raadhuis:  Boutique Hotel – grand café De Beerze in Middelbeers.
Hierbij zijn houtsoort en kleuren volledig afgestemd op het andere meubilair binnen
de ruimte. 
Behalve dit nieuwe model Excellent hebben we natuurlijk ook nog onze traditionele
modellen: De Burgmans Standaard, De Luxe en Klassiek. 
Al onze modellen zijn ook leverbaar als pooltafel of golfbiljart.
U kunt bij ons ook terecht voor gebruikte biljarts, onderhoudswerkzaamheden aan
uw biljart en voor alle biljartartikelen in onze webshop www.burgmans-biljarts.nl of
onze fysieke winkel.
Sinds kort hebben we ons servicepakket ook uitgebreid op het gebied van verhuur
van biljarts en andere spelen. Zoals airhockey, tafelvoetbal, tafeltennis, etc. etc. 
Verder willen we u attenderen op het feit dat we in het komende jaar 2021 met
mooie aanbiedingen zullen komen in verband met ons 25-jarig jubileum.
Tot slot wensen we iedereen een goed en vooral gezond biljartseizoen toe!

Burgmans Biljarts
Neerrijt 51
5575 CB Luyksgestel
Telefoon: 0497- 542214
www.burgmans-biljarts.nl

Vierde divisie driebanden poule 1

Nieuw Diemen 2 haalt met 8-0 uit
In poule 1 is Nieuw Diemen 2 gestart met
een 8-0 overwinning op Sportrust 2,
Ronick BV/Almere ’83, Nieuw Diemen,
Ribas 2 en Push And Win zijn ook met

een overwinning begonnen. De beste
partij in deze eerste ronde was van Surin
Doekhie die zijn partij won in 37 beurten
van tegenstander Jan Willem Geerts

Vierde divisie driebanden poule 2

BV Jorissen 2000 4 pakt meteen koppositie
BV Jorissen 2000 4 is sterk gestart met
kopman Henk Jorissen en won met 8-0
van ’s GBC 3. Tevens was er winst voor
Sportrust, Cafe ’t Valkennest, BSV Bes-
camp, Pool and Billiards Delft. Carl van
de Meer was de grote uitblinker in deze

eerste ronde. De speler van A3BC had
maar 17 beurten nog in zijn partij van 20
caramboles. Jacques Henderson speelde
ook een prima wedstrijd met 25 caram-
boles in 26 beurten. 

Dan Breur stapt in huwelijksbootje 
met zijn Kimberly

Foto: Simon Meindertsma

Dan Breur en Kimberly Matheeuwsen uit Nieuwerkerk aan den IJssel, hebben na zeven
jaar verkering elkaar het ja-woord gegeven op 2 augustus j.l.
Biljarter Dan Breur (48) spelende voor het 1e divisie team Capelle en Kimberly (33) heb-
ben de huwelijksvoltrekking wel op zeer mooie locatie Landgoed Rhederoord in De
Steeg gedaan. 
“Door de coronacrisis hebben we het eerst nog even moeten uitstellen” vertelt de trotse
bruid. Dan en Kimberly hebben een zoon van zes jaar. 

Zoon Kenji voor Irene de Rooij en 
Jerry Hermans
Op woensdag 9 september is Kenji ge-
boren. De zoon van Irene de Rooij en
biljarter Jerry Hermans.

Het is het eerste kindje van Irene en Jer-
ry. Biljarter Jerry Hermans speelt bij
Team Eekhoorn en is eigenaar van Ge-
noeg Keu’s

Op de foto Kenji 



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

Einde van een tijdperk: 
Raymond Ceulemans stopt met
‘Ceulemans-team’ 

LIER- De motivatie en de drive zijn weg,
Raymond Ceulemans hangt zijn keu deels
aan de haak. In het nieuwe seizoen
2020-2021 zal hij enkel nog als reserve
fungeren. Daarmee komt er ook meteen
een einde aan het 13 jarig durende be-
staan van het Ceulemans-team. 
Flashback naar 24 februari 2020: Mister
100 Lier veegt Kortrijkse, de revelatie van
het seizoen, van de mat met 8-0 en een
teammoyenne van 1.628. Ster van de
avond was Raymond Ceulemans, die
won van Martin Ravestyn in 22b. Een
kleine vier maanden later blijkt dit de laat-
ste wedstrijd te zijn van het Ceulemans
team, dat al sinds het seizoen 2007 ac-
tief is. 

“Ik word 83 jaar, het is een goede beslis-
sing”, reageert Raymond Ceulemans.
“De komst van Jerry Hermans gaf me het
duwtje in de rug om een stap opzij te zet-
ten. Ik wil de jeugd een kans geven. De
coronacrisis heeft mijn toekomst niet be-
paald. Ik speelde vorig seizoen al met het
idee om te stoppen. Jerry zal mijn plaats
invullen en komt zo in een vertrouwd
team terecht want Peter en Kurt spelen in
zijn team in Nederland.” 
Toch is de kans groot dat we Raymond
nog enkele keren aan het werk zullen
zien. “Ik sta op de reservelijst vanachter
en kan bijgevolg elke ereklasser vervan-
gen. Dat wil zeggen dat ik zowel in ploeg
1, 2 als 3 zou kunnen spelen. Als ze me
nodig hebben, kan ik dus nog altijd inval-
len en dan zal ik dat ook met plezier
doen. In Nederland blijf ik wel voor ’t Ca-
ves spelen en speel ik nog vijf wedstrijden
mee in Sluiskil.” 

Kleinzonen Peter (39) en Bart (36) res-
pecteren de beslissing van ‘bompa’. “Het
is natuurlijk jammer, maar we wisten dat
het niet eeuwig kon blijven duren. Boven-
dien verwachten we hem nog wel een
aantal keren aan de aftrap in het nieuwe
seizoen. Wanneer hij niet speelt, zal hij
coach zijn. Bompa, bedankt voor alles!”
Opstelling: Peter Ceulemans, Kurt Ceule-
mans, Jerry Hermans, Bart Ceulemans. 
Reserves: Raymond en Koen Ceulemans.

V.l.n.r.: Bart, Raymond, Kurt en Peter. Foto Dirk Acx

Biljarter in hart en nieren wisselt tijdelijk voor eeuwig bestaan

Armand Mintjens 
leefde voor onze sport

Op 26 juni overleed Armand Mintjens, op-
richter van de firma Mintjens Decor en een
man met een groot en gouden hart voor
het biljart. Armand was jarenlang bezieler
van KBC De Goeie Queue en geënga-
geerd binnen het bestuur van zowel de
KBBB Antwerpen als de ADL2000, waar-
van hij een hele poos voorzitter was. Sa-
men met zoon Patrik zette hij zich jaren-
lang in voor alles wat met de biljartsport in
Antwerpen en ver daarbuiten te maken
had. Hij was een charmant en innemend
man die zoon Patrik en kleinzoon Nicolas,
eveneens namen die in de biljartwereld een belletje doen rinkelen, injecteerde met
de biljartmicrobe. Onze redactie betoont langs deze weg haar medeleven met de
familie, vrienden en kennissen van Armand.

Foto BC De Ploeg Zoersel

Ceulemansen winnen in hoger beroep 
van KBBB

De lange procesgang rond de keuzever-
plichting van de biljartlakens  en de daar-
aan gekoppelde consequenties omtrent
het behoud van de uitslagen van gespeel-
de wedstrijden heeft een nieuw hoogte-
punt bereikt. Kurt Ceulemans bekleedde
de biljarttafels van zijn club Mister 100 in
het Belgische Lier met andere lakens dan
deze van Iwan Simonis die worden voor-
geschreven door de bond. Een voorschrift
is geen verplichting redeneerde Ceule-
mans en dus liet hij alle competitiewed-
strijden gewoon doorgaan. Daarop ver-

klaarde de Belgische Bil-
jartbond de uitslagen
nietig en zette de ge-
speelde matchen om in
6-0 forfaitscores voor de
tegenstanders van
Mister 100. Raymond
en Kurt Ceulemans, be-
stuurders van de club
trokken daarop naar de
rechtbank en haalden in
eerste instantie gelijk
voor wat betreft de be-
kleding van de biljartta-
fels. De bond reageerde
met het opleggen van

een verplichting om competitiewedstrij-
den te spelen op lakens die voor 75% uit
wol bestaan. Als argumenten werden
vooral de reactiesnelheid  en controle van
de ballen naar voren geschoven. Deze
motiveringen werden nu door het Belgi-
sche Arbitrage hof voor de Sport (BAS)
nietig verklaard en ook worden de oor-
spronkelijke uitslagen van de wedstrijden
opnieuw rechtgezet. De forfaitscores ver-
vallen. De Ceulemansen en hun club
Mister 100 halen hiermee een belangrij-
ke slag thuis in de laken-saga.
Tekst : Bart Van Reeth

Foto : Billiardsphoto / Dirk Acx

Jules Moretuslei 179 
Wilrijk

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

Zondag Gesloten

4 Snookers - 6 Pool - 2 Carambole
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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

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.

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

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

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

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

Biljartfamilie Mathysen breidt uit 
met zoontje Kasper

en hoopt de kleine en zijn broer binnen
enkele jaren hun eerste stootjes te zien uit-
voeren op de biljarttafel.
Bart Van Reeth

Het biljartseizoen 2019-
2020 eindigde door de
coronacrisis in mineur
en laat een blijvende on-
zekerheid achter bij de
duizenden biljartliefheb-
bers in de hele wereld.
Toch viel er te midden
van alle ellende toch
ook nog goed nieuws te
rapen. Ronny Mathysen,
sportbestuurder bij BC
De Noorderkempen
werd voor de tweede
maal vader. Echtgenote
Karen Van Iseghem be-
viel op 6 juni van zoon-
tje Kasper. Een flinke ba-
by van 4,320 kg. en 55 cm. groot. Daar-
mee krijgt ook Viktor (6) er een broertje
en speelkameraad bij. Onze redactie
wenst de trotse ouders van harte proficiat

De fiere ouders met hun kroost op schoot

Ernst van coronacrisis dwingt 
artistiekspelers toernooi uit te stellen
Elk jaar vindt tijdens het
eerste weekend van sep-
tember de traditionele
opener van het artistieke
biljartseizoen plaats. De
Covid-19 ellende steekt
daar deze keer echter
een stokje voor. De Ver-
eniging van Artistiek
Spelers (VAS) heeft dan
ook besloten om alvast
haar eerste van vijf of
zes seizoenstoernooien
te annuleren. Sportbe-
stuurder Patrick Vloe-
mans laat weten dat tij-
dens het spelen van de
wedstrijden de contact-
regels niet altijd gegarandeerd kunnen
worden. Daarmee neemt de VAS deze
beslissing met pijn in het hart, maar met
het besef dat veiligheid van spelers en pu-
bliek thans de hoogste prioriteit heeft. Met
deze beslissing geeft de VAS aan de ernst

van de situatie juist in te schatten en is ze
een toonvoorbeeld van een organisatie
die ten volle haar verantwoordelijkheid
opneemt.

Tekst : Bart Van Reeth

Patrick Vloemans aan de tafel, in betere tijden.
Foto : Billiardsphoto / Dirk Acx

België krijgt Verhoeven Jeugdcircuit

Wens van Bianca Otjens gaat in vervulling

Een lang gekoesterde wens van Bianca Otjens, de vrouw van Jef Philipoom en
moeder van Luca, gaat in vervulling. Het Verhoeven Jeugdcircuit kan van start
gaan. Bianca, die zestien jaar geleden via haar man Jef kennis maakte met
de biljartwereld, is op en top gemotiveerd.
Toen haar zoon Luca een paar jaar gele-
den door Danielle Le Bruyn werd aange-
spoord deel te nemen aan het BK-jeugd,
ontdekte ze dat op het gebied van jeugd-
biljarten in België nog veel werk aan de
winkel was.
“Na een korte periode, verschillende ge-
sprekken met Danielle en door aanmoe-
diging van haar en Luc Sebreghts heb ik
besloten om me effectief in te gaan zetten
voor de jeugd. Inmiddels hebben we met
onze jeugd en ouders daar een hele
hechte band opgebouwd. Mijn goede
vriendin Renata van biljartfabriek Verhoe-
ven ging ook steeds meer met mij mee-
denken wat we voor de jeugd zouden
kunnen doen. Zij en haar man Luc Ver-
hoeven waren vanaf het begin ook be-
reid de jeugd zoveel mogelijk te onder-
steunen.
Ik liep echter al langer met het idee om
iets op te gaan richten. De mede door
mijn inbreng georganiseerde jeugdtoer-
nooien waren steeds een succes. Ook
heb ik het afgelopen jaar lessen georga-
niseerd voor de junioren, die konden be-
taald worden met de opbrengst van het
vorig gehouden Verhoeven Jeugdtoer-
nooi. Verschillende ouders hebben zich
hier toen vrijwillig voor ingezet. Na een
goed gesprek met Frederic Caudron gin-
gen de molentjes in mijn hoofd op volle
toeren draaien. 
Ook was ik inmiddels omringd met zeer
bekwame mensen die die dezelfde me-
ning; “de jeugd heeft de toekomst, dus al-
les voor de jeugd” deelde. Ludo Laureys-
sens (ook voorzitter van de ADL) en Ta-
mara de Witte (moeder van Nick en No-
ah Rosier) waren ook gelijk enthousiast
en boden hun volledige medewerking
aan. Ik was hier dolgelukkig mee. Toen
ook nog Frédéric Caudron het peterschap
accepteerde en de jeugd gaat observe-
ren en begeleiden, kon mijn droom voor

de jeugd niet meer stuk” vertelt de daad-
krachtige Bianca.
Inmiddels is ruim de helft van de Belgi-
sche biljartende jeugd al aangesloten bij
deze vereniging en is de KBBB via e-mail
op de hoogte gesteld en gevraagd om
hun goedkeuring….(dit is nog in afwach-
ting). Met lesgevers als Eddy Leppens, Jef
Philipoom, Patrick Niessen, Eddy Willems
jr. en Stef van Hees mag men op zijn
zachts gezegd spreken van een solide
basis.
Medio september hoopt men het startsein
te kunnen geven voor het geven van les-
sen en het organiseren van Clinics en
toernooien.
Bianca voegt er nog aan toe: “Men kan
onze leden altijd ondersteunen, dit is mo-
gelijk op verschillende manieren, maar
zeker nodig. Ook hier is binnenkort info
over te vinden op onze website of via één
van ons. Wanneer er interesse is om ons
in uw lokaal/club ons te ontvangen,
neem dan ook zeker contact met een van
ons op. Hoe meer hoe liever!!!”
Via een inschrijvingsformulier kan iedere
jeugd of juniorspeler (t/m 25jr) uit België
zich inschrijven. Dit formulier is binnen-
kort vinden op de website: www.verhoe-
ven jeugdcircuit.be. Het kan ook recht-
streeks worden aangevraagd bij Bianca
Otjens, tel: +32 498 60 54 80.

Foto: Bianca Otjens



Biljartnieuws België
Een valse en een nieuwe start
Wanneer u deze krant in de hand houdt,
gebeurt dat nog steeds in de meest
vreemde tijden en omstandigheden die
de naoorlogse generaties ooit hebben
mogen (of moeten) beleven. Het is een
wat valse start voor alle medewerkers van
De Biljartballen en de nieuwe uitgever,
Frans Pelders had zich zijn debuut wel-
licht anders voorgesteld. Maar het is wat
het is en we moeten ermee verder leven.
Corona zal pas als issue uit onze levens
verdwijnen wanneer er een vaccin of ge-
neesmiddel op de markt komt dat het
beestje de nek omwringt. Tot zover bepa-
len de angst, de onwetendheid en de
vaak onduidelijke regels rond preventie
en bescherming ons doen en laten. Zo
ook in het biljartlandschap. In België nam
de competitie op alle niveaus een valse
start. Dat had enerzijds te maken met de
onhandige communicatie van de KBBB
en de verkeerde interpretatie van een
aantal opgelegde regels, beslist op de ve-

le platformen die het land rijk is en die
vaak tegenstrijdig zijn, al naargelang
welk belang er speelt. Onzekerheid over
het afwerken van het seizoen troef. Het
deed een aantal clubs, teams en spelers
beslissen om een sabbatjaar te houden
met hoop op beterschap bij de start van
een volgend seizoen. Hopelijk kunnen de
biljartliefhebbers die straks aan de slag
gaan in België en Nederland in de best
denkbare en veilige omstandigheden ge-
nieten van hun hobby of -voor sommigen-
beroep en blijft elke beoefenaar gezond
en wel. Onze krant engageert zich om de
lezer weer tien edities lang te verwennen
met het beste biljartnieuws, ook al zal dat
niet altijd even positief klinken wanneer
we weer eens een afgelasting van een
toernooi, wedstrijd of evenement moeten
brengen. Hou moed!

Bart Van Reeth
Redacteur België 

Kader poule 5 + 8

Paul van de Wouw uitblinker bij 
De Hazelaar 3

In poule 5 van de nationale kadercompe-
titie eindigde De Hazelaar 3 tegen Het
Wapen van Liempde/Regiobank in liefst
9-0. Tweede man Paul van de Wouw ver-
zamelde de 200 caramboles al na 5
beurten. Goed voor een moyenne van
40.00 met een hoogste serie van 138.

Eric Dericks, Piet Leer-
makers en Walco van
de Ven maakten het suc-
ces compleet. 

Poule 8
BC Tegelen leed een
nipte 4-5 nederlaag te-
gen Jong Geleerd.
Sjeng Burhenne verloor
met 131-120 (8) van
Bert Thoonen. Ook be-
zoeker John Huizinga
vertrok met winst. Voor
de thuisploeg zorgden
Harrie van den Boo-

gaard en Daan Glissenaar voor de pun-
ten. D’n Babbel ging met 2-7 onderuit te-
gen Cambrinus/       VTS/vdVen. In de
kortste partij redde Bart Konings na 110
treffers en 8 beurten de eer. Voor de be-
zoekers was Hendrie Kleinlugtenbeld met
130 uit 9 het snelst klaar. 

Paul van de Wouw. Foto: Henry Thijssen

Achterhoek driebandentoernooi

Willem Siebelink pakt titel in 
De Veemarkt te Doetinchem
Tekst: Frits Klomp
Het Achterhoek drieban-
dentoernooi op de klei-
ne tafel is dit jaar in bil-
jartcafé De Veemarkt te
Doetinchem met een be-
perkt aantal deelnemers
gehouden in verband
met corona. De voor-
rondes werden ge-
speeld met 40 deelne-
mers en deze streden
om 12 finaleplaatsen.
De eindstrijd, in het
weekeinde van 5-7 sep-
tember, begon met 2
poules. Daarna volgden de kruisfinales
en de finale. Vooraf waren er drie favo-
rieten, te weten Robert van Veenendaal
(41 car), Sjef Verhaegh en Willem Siebe-
link. Van Veenendaal viel door enkele
minder partijen al snel af. Wel realiseer-
de hij het beste toernooi partijmoyenne
van 1.281. Voor de kruisfinales plaatsten
zich Jan van Strien (17 car) , Coen Stie-
mer (15 car) ,Willem Siebelink (37 car)
en Sjef Verhaegh (29 car). Uitslagen Sie-

belink - Van Strien 37-10 in 50 beurten en
Stiemer - Verhaegh 15-24  na 32 pogin-
gen. In de finale tussen Willem Siebelink
en underdog Coen Stiemer liet Siebelink
zich de kaas niet van het brood eten: 37
tegen 9 in 42 beurten. Het bleek de eer-
ste driebandentitel ooit voor Willem Sie-
belink. De wedstrijdleiding  was voor de
negenentwintigste keer in handen van
Frits Klomp, die deze keer werd bijge-
staan door Leo Vermeiren.

NK poolbiljart senioren

Goud René Peeters, Jim Telfer (2x) en 
Bryan Woo in De Distel te Roosendaal 
8-ball
Met in totaal 48 spelers
ging de eerste speeldag
van het NK poolbiljart
2020 senioren met een
vol deelnemersveld van
start. Veel bekende ge-
zichten, maar ook een
aantal nieuwkomers
kwamen naar biljartcen-
trum De Distel in Roosen-
daal om aan 8-ball mee
te doen. De halve fina-
les: Tjeerd Hoekema -
René Peeters 2-5 en
Richard Eijmberts - Jim
Telfer eveneens 2-5. De
eindstrijd ging tussen
twee goede bekenden
van elkaar, twee team-
genoten in de Neder-
landse competitie en in
het winnende seniorenteam van het EK
2019: René Peeters en titelverdediger Jim
Telfer. Telfer kon het tij niet keren tegen de
gemotiveerde Peeters, die overtuigend
met 5-2 won.

14.1
De kampioen in de discipline straight
pool is Jim Telfer. Hij won in de finale van
niemand minder dan nieuweling Bryan
Woo. De bronzen medaillewinnaars zijn
Adam Kiernicki en debutant Lennert
Duyn. 

9-ball
Jim Telfer heeft zaterdag 5 september bij
biljart & poolcentrum de Distel in Roosen-
daal met succes zijn titel verdedigd bij 9-
ball en hij pakte daarmee zijn tweede
goud. Het was voor Telfer zijn derde fina-
le op rij en de tweede keer dat hij tegen-
over zijn teammaat René Peeters stond.
Ook Peeters liet weer zien dat hij een van
de sterkste spelers bij de
senioren is. De bronzen
medailles waren voor
Sanne Krom en Tom
Penrose.

10-ball
De kersverse 43-jarige
Mario Martokarijo de-
buteerde dit jaar op dit
NK senioren en pakte
meteen een NK-titel en
wel in het 10-ball. Ook
heeft hij met deze
prestatie de 4e plaats
bereikt in de Ranking.
Dit betekent een EK-tic-
ket voor het EK senioren 2020 in novem-
ber te Turkije. De overige 3 zijn Jim Telfer,
René Peeters en Bryan Woo. 
Woo was ook de tegenstander in de eind-
strijd tegen Martokarijo. Beide spelers had-
den kans om de titel te pakken na een ze-
nuwslopende hill-hill. Bronzen medaillewin-
naars waren Rienus Gennissen en Henk de

René Peeters. Foto: Gino de Ruyter

Jim Telfer. Foto: Gino de Ruyter

Mario Martokarijo. Foto: Jimmy Worung
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Vlnr: Coen Stiemer (2), Willem Siebelink (1) en 
Sjef Verhaegh (3). Foto: Ingrid van Hemert 

Ruiter. Men kan terugkijken op een succes-
vol en gezellig NK senioren waarvan 3 dis-
ciplines volledig vol zaten met 48 spelers.
Alle deelnemers bedankt voor twee super
weekenden. Richard en alle personeel van
biljartcentrum de Distel bedankt voor de
goede zorgen. Gino, Anna, Henk, Jimmy
en Arno bedankt voor de organisatie. 

Vierde divisie driebanden poule 3

Cafedepijp.nl wint met 1-7 bij Cafe ’t Steegje
Door een 1-7 overwinning is Cafede-
pijp.nl de koploper in poule 3. De Eek-
hoorn 5, DC Michielsen2/ Bongaards
Transport winnen met 6-2 en er was een

gelijkspel Markeer MTS Trafficservice te-
gen Stukadoors Bedrijf Kanters en RCD /
KloensBestrating thuis tegen De Staart/
TVM.

Vierde divisie driebanden poule 4

Jurgen Bruggeman speelt prima partij
Jurgen Bruggeman speelde een prima
eerste partij voor zijn team ’s Lands Wel-
varen 4. Hij had voor zijn 20 caramboles
maar 28 beurten nodig, helaas verloren
zijn overige teamgenoten en werd er met

2-6 verloren van Rob Jacobs Mannenmo-
de. De eerste koploper is Ossekop 4/
Vissenberg Sierteelt door de uitwedstrijd
met 0-8 te winnen van Bikse Biljart
Bikkels 3. 
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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
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Eureka Billard Importeur
van JBS Cues

website: www.jbs-kor.com

Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123,
5258 BC Berlicum
073-5031264

www.eureka-billard.nl


