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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
BELGIAN DESIGN

BELGIAN QUALITY CONTROL

DUTCH CUSTOMER SERVICE

www.dynaspheres.com

distributie
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CH CUSTDUT

GIAN QUBEL
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.dynas

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

€ 45,- per meter incl. btw

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

 verwarmen!

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Speciale digitale krant
In verband met de nieuwe ontwikkelingen rondom de coronavirus is het helaas niet
haalbaar een gedrukte versie van De Biljart Ballen te verspreiden. Om toch contact
te houden met onze lezers hebben wij besloten om een speciale digitale versie op
de website (www.debiljartballen.nl) te publiceren met de laatste nieuwtjes, verslagen
en de officiële KNBB pagina. Wij hopen op woensdag 18 november weer een re-
guliere krant te kunnen verspreiden naar alle lokaliteiten en onze adverteerders.

Simonis 220 HYBRID
Innovatief

Levensduur en Comfort

Speed 

Consistent 
Kosten-efficiënt 
Snellere plaatsing 
Made in Belgium 
Beste koop

Beschikbaar in : blauw-groen, geel-groen, 
   Delsa blauw en Prestige blauw

Wool enhanced hybrid yarn
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Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Thuisbasis van vereniging Ons Vermaak

Nieuwe menukaart bij Thijssen in Vlierden

Foto: Jan Rosmulder
Vanaf 1 oktober heeft café-zaal-hotel
Thijssen aan Pastoriestraat 20 te Vlierden
een nieuwe menukaart. Kijk voor meer in-
formatie op www.vlierden.com. Thijssen
is ook het adres voor afhalen en bezor-
gen. Alle dagen, behalve woensdag, ge-
opend van 11.00 uur tot 22.00 uur,
uiteraard afhankelijk van de situatie in
verband met corona. 
De keuken is geopend tot 20.00 uur.
Meer informatie op telefoon 06-
51076488.  

Horecabedrijf Thijssen is sinds 1912 ge-
vestigd in Vlierden, kerkdorp van de ge-
meente Deurne. Het is landelijk gelegen
in een bosrijk gebied met in de directe
omgeving diverse wandelroutes, fietsrou-
tes, mountainbikeroutes en ook ruiterrou-
tes. Ook ligt Vlierden midden in de Peel,
dus in de nabijheid kun je ook heerlijk
wandelen en fietsen door het bekende
Peelgebied. Vereniging Ons Vermaak,
spelend in de Deurnese biljartbond, heeft
hier haar thuisbasis.
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81 jaar en 5 generaties 
Camping De Eekhoorn

Janus Hermans †, Christ Hermans, Arie Hermans, Jerry Hermans, Kenji Hermans.
Foto: Stefan Osnabrug

Derde divisie driebanden poule 5-6-7

Sietse Jansma, Nico van den Heuvel 
en Benny Smits vallen op
Poule 5
Midwolda '79 – Grolle-
man Schildersbedrijf 4-
4. Eddie Siemens was
de uitblinker in zijn thuis-
basis na 30 caramboles
en 25 beurten: moyen-
ne 1.200. Boeve Af-
bouw – De Harmonie
Groningen 0-8. Voor de
bezoekers zette kopman
Ruud Boelens na 30 uit
30 een gemiddelde van
1.000 op het score-
bord. Beauty Sauna Pei-
ze – Grolleman Schil-
dersbedrijf 6-2. Sietse
Jansma vestigde de aan-
dacht op zich door een bijzonder reeks
van 11 caramboles. In ieder geval tot 11
oktober goed voor de hoogste serie in de-
ze poule. Noorderling 2 – HGL/Keursla-
ger Brouwer 8-0. Ronald Schuyl met 25
uit 23 (1.086) en Frans Leunge 30 uit 29
(1.034) zorgden samen met de 0.666
van Klaas Hamstra en de 0.446 van
Tjeerd de Jong voor teammoyenne
0.718. Hamstra produceerde met 9 ca-
ramboles ook nog eens een mooie reeks. 

Poule 6
Moira – De Hazelaar 7-1. Vierde man
Joep van de Ven realiseerde 0.833 na
25 uit 30. De Hazelaar 2 – De Veemarkt
3D 6-2. Arno van Teefelen bleek in vorm
met 1.153 na 30 treffers en 26 pogin-
gen. De Hazelaar 2 – Thekes Herpen 2 6-
2. Van Teefelen trok de goede lijn door en
realiseerde nu 1.071 na 30 uit 28. 

Poule 7
DAB – Voegersbedrijf W. Smetsers 6-2.
In De Mixx te Geldrop zorgde kopman

Benny Smits met 30 caramboles na 33
beurten (0.909) voor het beste duel. Van
Melis Autobedrijf – DAB 5-3. Bij de thuis-
ploeg wonnen Nico van den Heuvel
(1.000) en Christian Steenbakkers
(0.862). Voor de gasten was Benny Smits
succesvol, mede dankzij een serie van
10. VK 3/Windex – BC Tegelen 3 8-0.
Jean Bessems 0.967 en Ludie de Veth
0.909 gaven het goede voorbeeld in het
onderste puntje van Zuid-Limburg. DAB –
De Jochies '19 5-3. Benny Smits trok de
goede lijn door en sloot nu af op 1.071
na 30 uit 28. 
't Caves 3/De Bandstoters – De Molen 2
4-4. In Wintelre was eerste man Rick
Sleddens via 0.967 en reeks van 9 in
vorm. VK 2/Gorissen Furniture – Van Me-
lis Autobedrijf 4-4. Vooral de bezoekers
Nico van den Heuvel 1.428 en Hans Ver-
mulst 1.000 vielen op. Van Melis Autobe-
drijf – BC Tegelen 3 3-5. De eerste neder-
laag voor de thuisploeg en de eerste ze-
ge voor de Limburgers. Bezoeker Daan
Glissenaar bleef met 0.833 en serie van

7 iedereen voor. 
De Biljartacademie 2 –
DAB 4-4. Twee duels
van 31 pogingen en al-
lebei op naam van de
gasten. Benny Smits
0.967 en Frans van
Nunen 0.806. VK 3/
Windex – 't Caves 3/
De Bandstoters 2-6.
Jean Bessems trok met
0.896 aan het kortste
eind tegen Rick Sled-
dens 1.034. Jan Ver-
bruggen verloor on-
danks een reeks van 9.

Benny Smits. Foto: Jan Rosmulder

Sietse Jansma. Foto: Jan Rosmulder

Libre speelweek 2
In café-zaal-hotel Thijssen te Vlierden ver-
zamelde Jan Thijssen namens thuisploeg
Ons Vermaak de 92 caramboles na 15
beurten en dat was in de eerste klasse. Jo
van Cuijk (Pomerans) zette de hoogste se-
rie op 36.  

Libre speelweek 3
Ties van Esch bleek in de eerste klasse in
vorm met een totaal van 121 na slechts 8

beurten. Goed voor een gemiddelde van
15.12. Hij verhoogde de hoogste reeks
naar 51 caramboles. Bij Ons Vermaak
stond Rinie Weemen na 19 pogingen
aan de finish van 58. Klasse 3 had met ‘t
Turfkespeler Harrie Thielen iemand die de
49 treffers na 17 pogingen bij elkaar
had. Bennie Ceelen blonk namens Ons
Vermaak uit in de vierde klasse: 43 uit
16. Aansluitend werd de competitie in
verband met corona stilgelegd.   

Tweede divisie driebanden poule 3

Teammoyenne van 1.056 voor 
De Bierhandel.nl
Speelronde 2
West-Peter – De Bierhan-
del.nl 4-4. Er was een
hoofdrol voor René Ger-
rits die de 35 carambo-
les al na 22 beurten bij
elkaar had: moyenne
1.590. Tegenstander Er-
ik Vijverberg kwam tot
1.272. Namens de
gasten zorgde Robert
van Veenendaal dankzij
0.937 eveneens voor
een korte partij na 30
uit 32. 

Speelronde 3
Thekes/Park Tivoli – HCR Prinsen 6-2. Jos
Bongers zette 1.208 in de boeken. BC
Arnhem 2 – Carambole 4-4. Met 30 uit
23 (1.304) was Joost van Baal de uitblin-
ker. De Bierhandel.nl – Splinter & de
Vosch 8-0. In horecabedrijf Mans te Ma-
riënberg bleek de thuisploeg in vorm:
John Schollink 1.346, Rob Lamboo
1.060, Mirjam Pruim 1.034 en Erwin de
Groot 0.857 realiseerden een teammoy-
enne van 1.056. De Groot serie van 9 en
Lamboo eentje van 8. 

Mirjam Pruim. Foto: Paul Brekelmans
Speelronde 4
HCR Prinsen – Drukkerij 3in1 6-2. In
Haarlo bleef Freddy ter Braak als enige
onder de 35 beurten na 30 uit 34. 

Speelronde 5
Thekes/Park Tivoli – Van den Berg Bil-
jarts/'t Oventje 8-0. Jos Bongers en Jur-
gen de Ruijter hoefden beiden maar 33
keer uit de stoel voor respectievelijk 35 en
30 treffers. De Bierhandel.nl – HCR Prin-
sen 8-0. Erwin de Groot realiseerde het
kortste duel na 30 uit 31. Rob Lamboo
zette 1.000 en serie van 9 op het score-
bord.

Vierde divisie driebanden poule 2-3-4

DC Michielsen 2/Bongaards Transport en
Zandee Kloetinge nog zonder puntverlies
Poule 2
Capelle 4 en BV Jorissen 2000 4 was
een spannende wedstrijd en werd uitein-
delijk met 3-5 gewonnen door de Hage-
nezen. De sleutelpartij was de remise tus-
sen Kees van der Stel van de thuisploeg
tegen Frank Brandt 20-20 (65) en ook de
ontmoeting tussen Marco van der Hout en
Henk Jorissen was spannend. 25-24 (39)
Koploper Pool and Billards Delft won in
speelronde 4 met 6-2 van Samonda die
Haghe. Kopman Wim Kroon had geen
kind aan zijn tegenstander Leo van der
Heijden en won in 17 beurten met een
mooi moyenne van 1.470 (25-5) In deze
poule zijn er twee koplopers met 9 uit 5
Pool and Billiards Delft en Café ’t Valke-
nest.

Poule 3
De Eekhoorn 5 – DC Michielsen 2 2-6. In
treffen partijen van hoog kaliber. Bij de
bezoekers bleek er winst voor Jack Bon-
gaars 18-25 (39) Fred van Weerd 12-25
(38) en Wil Christiaanen 19-20 (31). Bij
De Eekhoorn was de triomf voor Frans
Vroomans 20-18 (33)
In poule 3 is er een 100% score voor DC
Michielsen 2/Bongaards Transport met
10 uit 5. 

Poule 4
Koploper Zandee Kloetinge is nog steeds
ongeslagen met in de achtervolging Bikse
Biljart Bikkels, Ossekop en Rob Jacobs
Mannenmode.

Libre 3e klasse dag district Den Bosch

Peter Scheijven 
succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Scheijven De Vliedberg 10 2.53 16
2. Adrie van de Laar KOT 8 1.97 12
3. Peter van Dijk Sonnevanck 4 2.28 9
4. Henk Goettsch 't Ivoor 4 1.71 10
5. Hans van Iersel De Vliedberg 2 2.04 9
6. Wim van der Sanden NAL 2 1.32 12

Driebanden klein 2e klasse district Den Bosch

Ben van de Wetering
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Ben van de Wetering Elsie 6 0.505 4 118.96
2. Wim Smulders Ons moeder 3bnd 6 0.580 5 114.06
3. Patrick Kuipers 't Ivoor 6 0.487 5 113.01
4. Henk Goettsch 't Ivoor 6 0.465 4 102.96
5. Peter van Hassel Ons moeder 3bnd 4 0.425 3 99.20
6. Theo Schellekens Pas buiten 2 0.395 5 85.60
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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
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verschijnt
18 november

2020
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Vraag Het…….
In de eerste column heb ik aangegeven
dat u vragen kunt stellen aan mij over ver-
schillende facetten van de klassieke spel-
soorten. U heeft daar in grote mate gehoor
aan gegeven. Ik heb diverse emails ont-
vangen met even zovele vragen. Zo werd
mij gevraagd hoe het beste een stootbeeld
waarbij de ballen zijn te verzamelen be-
naderd kan worden. Graag wil ik hier eni-
ge uitleg aan geven.
Wanneer u een bepaald stootbeeld krijgt
voorgeschoteld, is het van groot belang
dat u bepaalt wat uw volgende positie
wordt (doelzien). U dient als tweede de
looplijn van bal 2 (de eerst aan te spelen
bal met uw speelbal) te bepalen, met an-
dere woorden bij welke dikte zal bal 2
naar bal 3 ( de bal waarop bal  1 caram-
boleert) rollen, de theorie van bal 2. Na-
dat u bal 2 hebt bepaald, is het de beurt aan bal 1, welke hoogte/diepte en al dan
niet met links of rechts zijeffect, de theorie van bal 1. Ten slotte stelt u vast met welk
tempo het stootbeeld moet worden afgewerkt ofwel met welke kracht dient u af te sto-
ten. Dit alles wordt gedaan rechtopstaand (van boven) en al kijkende naar het pa-
troon door de zogenaamde theoretische speler. Als laatste legt u aan op de speel-
bal in de juiste richting naar bal 2 en u voelt het juiste tempo van de stoot ofwel wel-
ke kracht heeft u nodig om verzameling van de ballen tot stand te brengen. Dit doet
u dus op het biljart (van onder) en het wordt gedaan door de praktische speler. Het
is dus van groot belang dat u als biljarter uzelf als het ware denkbeeldig splitst in een
theoretische en een praktische speler. We kunnen de volgorde van aanpak van een
stootbeeld in een formule vastleggen. De formule luidt: doelzien = theorie bal 2 +
theorie bal 1 + tempo. Mogelijk heb ik u hiermede op weg geholpen naar een be-
ter resultaat wanneer u in training of wedstrijd een verzamelstoot als stootbeeld
heeft. Succes met het verzamelen! Heeft u een vraag over onze mooie biljartsport?
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!
Lion de Leeuw
Bondstrainer KVC

‘Corona is geen doodsklap 
voor de biljartsport’
Door veel te investeren in
promotie zat het biljarten
weer in de lift - het aantal
mensen dat het groene la-
ken ging waarderen nam
toe. En toen kwam de co-
ronacrisis, maart. In de
zomer werden de maatre-
gelen versoepeld, sinds
vorige week toen een
tweede golf aanrolde,
zijn die weer verscherpt.
Knap vervelend, tegelij-
kertijd is Willem La Rivie-
re, directeur van de
KNBB, optimistisch. “Co-
rona is zeker geen doods-
klap voor de biljartsport.” 
Maandag 28 september
kondigden minister-presi-
dent Mark Rutte en Hugo
de Jonge, minister van
Volksgezondheid, strenge-
re maatregelen aan om
het coronavirus terug te
dingen. “Daarna heeft de
telefoon op het bondsbu-
reau roodgloeiend ge-
staan”, zegt La Riviere.
“Weliswaar hebben we
samen met NOC*NSF op
onze website zo veel mo-
gelijk vragen proberen te
beantwoorden, toch was
nog veel onduidelijk. Met
name over de sportac-
commodaties zelf. Het zijn geen kantines,
die per se dicht moeten. Het zijn ook
geen horecazaken. Die mogen tot tien
uur openblijven.” 

Duidelijkheid scheppen
Wat toernooien en competities betreft,
heeft de KNBB zo veel mogelijk duidelijk-

heid geschapen. “Driebanden landelijk
eredivisie gaat gewoon door.  Voor de di-
visies hebben we de aanvangstijden ver-
vroegd en is er meer ruimte voor het ver-
zetten van wedstrijden. Alle landelijke en
de meeste regionale wedstrijden binnen
de sectie carambole zijn tot 25 oktober
opgeschort. De start van de competities
van de sectie snooker is uitgesteld en
binnen de sectie pool gaan de landelijke
wedstrijden vooralsnog door en de regio-
nale zijn opgeschort.” 
Wat La Riviere vooral opvalt: “Er zijn me-
de op aandringen van NOC*NSF en de
sportbonden zoals de KNBB verschillen-
de financiële regelingen opgetuigd voor
sportverenigingen en sportaccommoda-
ties, maar er wordt vooralsnog weinig ge-
bruik van gemaakt. Wat het inhoudt, is te
vinden op onze website.” 
Voor de tweede keer moeten de biljart-
clubs een klap verwerken. In maart zag
het er nog beroerder uit: geen toernooien
meer, competities geannuleerd, biljartver-
enigingen zaten zonder inkomsten. De
liefhebbers van het groene laken keken
toen uiteraard naar de bond: hoe gaan
jullie daarop anticiperen?  “Laten we
voorop stellen: dit was ongekend, het
sloeg in als een bom”, zegt La Riviere
(49). “We hebben zo snel duidelijkheid
verschaft over het sportieve deel: alles ge-
annuleerd en hoe we daarmee omgaan.
We hebben meteen een protocol verant-
woord biljarten opgesteld en stuurden pe-
riodieke nieuwsupdates naar de distric-
ten. Daarnaast hebben we ons onder an-
deren bij Kamerleden hard gemaakt om
biljartlokaliteiten ook onder de TOGS-re-
geling te laten vallen en daarna de lobby
ingezet om tijdens de versoepelingen zo-
veel mogelijk lokaliteiten open te krijgen.
Dat is gelukt, ook bijna alle verenigingen
konden gebruikmaken van een of meer fi-
nanciële steunmaatregelen. En biljarten
werd zelfs expliciet in de noodverorde-
ning opgenomen.”  En er is zo veel mo-
gelijk voeling gehouden met de achter-
ban. “Op onze website is een speciale
pagina aangemaakt: www.knbb.nl/coro-
navirus. Alle nieuws en updates zetten we
daarop.”

Promotiecampagnes
Corona kwam voor iedereen ongelegen.
Voor de KNBB in het bijzonder. “We wa-

ren in de afgelopen jaren met verschillen-
de promotiecampagnes aardig op weg
om het biljarten met name bij de media
meer op de kaart te zetten om zo meer
aandacht en aanwas te creëren. Zo was
er een communicatiemedewerker aange-
steld, zijn er nieuwe websites waarop de
biljartevenementen een meer prominente
plek kregen gelanceerd en hebben we sa-
men met organisatoren zoals BEN inge-
zet op meer internationale evenementen
in Nederland. En ZiggoSport zou dit jaar
het EK en de Worldcup uitzenden.” 
Die exposure op televisie, belangrijk om
de schoonheid van het biljarten te laten
zien, komt er dit jaar grotendeels niet.
“Dus kwam er tijd vrij om andere initiatie-
ven die al langer in de pen zaten op te
pakken. Zoals een steunfonds voor hore-
ca en hebben we onlangs het maat-
schappelijke programma Tijd voor Krijt
gelanceerd. Daarbij wordt biljarten inge-
zet om ouderen elkaar te laten ontmoe-
ten. We promoten het plaatsen van een
(mobiele) biljarttafel in een kantine of
buurthuis, want door de lokale ligging is
dat bij uitstek een plek om mensen samen
te brengen. Biljarten is een ideale sport
en spel om te voorkomen dat mensen in
een sociaal isolement geraken.” 

Geluk bij een ongeluk
Een fraai initiatief. Tegelijkertijd kun je je
afvragen: wat is de zin ervan? Het biljar-
ten, dat het al moeilijk heeft, heeft door
corona een enorme opdoffer gekregen.
Komen keu en caramboles nog wel pro-
minent in beeld? La Riviere: “Corona is
geen doodsklap voor de biljartsport. We
hebben middels biljarten zelfs landelijke
aandacht door de campagnevideo van
het  Ministerie van VWS. Op veel plaat-
sen wordt er weer gespeeld, op sommige
is de animo wat minder. Logisch, want er
zijn veel ouderen onder de biljarters.
Mensen die tot de risicogroep behoren,
maar toch zie je ook onder hen een enor-
me enthousiasme.”  Geluk bij een onge-
luk: “De biljartsport kan zich heel makke-
lijk plooien naar die anderhalve meter,
omdat we vanuit het protocol voorschrij-
ven dat spelers op 1,5 meter van elkaar
zitten en alleen de speler die aan de
beurt is mag staan. Het brengt dus veel
minder risico’s met zich mee.” 

La Riviere is trots op de manier waarop
de biljartverenigingen en de KNBB elkaar
in deze moeilijke tijd toch weten te vin-
den. “Geen enkele club heeft om terug-
gave van de afdrachten aan de KNBB ge-
vraagd. Want de KNBB heeft naast de
vele competities meerwaarde, zoals de
promotie en het lobbywerk. En samen
vormen we één vereniging, in goede én
slechte tijden. Die betrokkenheid van de
biljartverenigingen is hartverwarmend.” 
Hoe dan ook: de toekomst is heel onge-
wis. “Zijn de maatregelen kort van duur,
dan is er wat competities betreft niks aan
de hand. Ziekt het een halfjaar door, dan
moeten we heroverwegen: wat kan nog
wel, wat niet?” Kortom, corona zal vra-
gen blijven oproepen, de KNBB zal die
zo goed mogelijk proberen te beant-
woorden.

(Fotobijschrift) “We hebben ons hard gemaakt voor het
ondersteunen van de biljartverenigingen en lokaliteiten

tijdens deze crisis. En dat is gelukt”, zegt Willem 
La Riviere, directeur van de KNBB. Foto: Archief KNBB



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

Koninklijke eer voor Tijd voor Krijt
Garmt schreef het al in zijn column. Alle grote nieuwsmedia berichtten over de bijzon-
dere lancering van het ouderen/biljart/eenzaamheidsproject Tijd voor Krijt en het be-
zoek van Koning Willem-Alexander, ook het Koninklijk Huis zelf via bijvoorbeeld hun
Twitter (ruim 300.000 volgers) en hun Instagram (ruim 700.000 volgers). 

In de uitzending van Blauw Bloed van 10 oktober (ruim 800.000 kijkers) was Koning
Willem-Alexander in beeld met deze quote: "Een heel mooi initiatief! Goed om in de
Week tegen Eenzaamheid hier aandacht aan te geven." 

En, dit allemaal als onderdeel van de Week Tegen Eenzaamheid en Een Tegen Een-
zaamheid, waarbij u de tv-commercial over/met biljarten vast en zeker hebt zien langs-
komen op tv of radio. Zo niet: kijk de tv-reclame hier. 

Foto: VWS

Waarom Tijd voor Krijt?
KNBB-directeur Willem La Riviere: “Wat veel  ouderen willen is simpelweg met gelijk-
gestemden samenkomen voor een lekker potje biljart – maar dit is in de praktijk nog niet
zo eenvoudig. Zeker als mensen alleen wonen kan het bezoeken van een biljartclub
een hoge drempel zijn. Door in te zetten op met name sportkantines en buurthuizen die
vaak midden in de wijken gesitueerd zijn verlagen we deze drempel. Hier lag voor ons
de basis voor Tijd voor Krijt: creëren van een vaste plek op een vast wekelijks tijdstip
waar ouderen elkaar kunnen treffen, mogelijk voor een lekker potje biljart maar alleen
een kop koffie is net zo goed, om zo fijne ervaringen met elkaar te kunnen blijven de-
len, en op plezierige manier met elkaar de tijd te verdrijven.”

Publicatie "Lancering Tijd voor Krijt" door Eén Tegen Eenzaamheid  
Alles over de Week tegen Eenzaamheid  
Persbericht Tijd voor Krijt  
Website Tijd voor Krijt  

#eentegeneenzaamheid #weektegeneenzaamheid #tijdvoorkrijt #geefeenkrijtjedoor 

De mobiele Tijd voor Krijt tafel voor foto/replica van de Nachtwacht

Corona-info
Helaas nam ook de afgelopen maand corona een belangrijke plek in voor (ook, biljar-
tend) Nederland, en zagen secties en districten zich genoodzaakt om maatregelen te
nemen. 

Onderstaand alle plekken waar u terecht kunt voor informatie over corona in relatie tot
biljarten:

Alle info over corona/alle artikelen op een rij: 
www.knbb.nl/corona

Alle besluiten van secties op een rij: 
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie

Alle besluiten van KVC districten op een rij:
https://www.knbb.nl/nieuws/overzicht-uitstel-competities-kvc-districten 

Alle veel gestelde vragen n.a.v. de recente coronamaatregelen op een rij:
https://www.knbb.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-nav-corona-maatregelen 

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/ 

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.

SmartPool/SmartCue in volle vaart
Tot slot nog twee geweldige berichten over ons succesvolle SmartPool project: 

1. De Europese Pool Federatie EPBF heeft een subsidie van ruim €400.000 ontvangen
om in komende drie jaar SmartPool uit te rollen en supervisen in Bulgarije, Finland,
Duitsland, Cyprus & Nederland. Drijvende kracht achter het baanbrekende Smart-
Pool project, KNBB-directeur Willem La Riviere, is trots: “Prachtig dat ons SmartPool
project zo enthousiast is ontvangen door de EPBF en nu een internationale opvolging
gaat krijgen wat gefinancierd wordt vanuit het Erasmus+ programma. Onder regie
van de EPBF gaan we samenwerken met vier andere nationale federaties, Mulier en
Platform Wiskunde aan de internationale opvolging. Trots dat ons idee om poolen te
combineren met wiskunde, wat we destijds met het EK 2018 samen met Erik van Ha-
ren hebben ontwikkeld, nu internationaal gaat!” 

2. Een tijdje terug kondigden we het al aan: SmartPool wordt SmartCue. Dit omdat
naast Pool nu ook Snooker wordt ingezet om wiskunde op een leuke manier aan de
man te brengen. Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo - en die hebben we nu!
Alles in dezelfde stijl als SmartPool, ook door dezelfde maakster, maar dan nu met
de rode snookerbal er mooi in verwerkt. Ook de voormalige SmartPool KNBB Face-
book pagina heeft een nieuwe naam, en heet nu SmartCue KNBB. Dat is deze pa-
gina. Volgen, dus!

KNBB officiële mededelingen

TM
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Derde divisie Zuid/Oost poolbiljart

Cues Monkeyz te sterk voor Jolly Jumpers 
In de openingsronde
versloeg Cues Monkeyz
in Cues & Darts te Til-
burg het team van Jolly
Jumpers met 6-1. Su
Wong zette Ashwien
Pershad opzij en ook in
het koppel met Martijn
de Wolf bleef zij aan de
goede kant van de sco-
re. Daar werd het 6-5
en die uitslag kreeg ook
de partij tussen Martijn
de Wolf en Jeroen Voe-
senek. Alan Terng bleek
via 75-63 de meerdere
van Jeroen van Kurin-
gen en hij hield Rachid
Nanhekhan met lege
handen (6-0). Mirjam
Alfons haalde het met de hakken over de
sloot in het 9-ball tegen Voesenek (8-7)
maar zag Simon Segers de eer redden
voor het team van SPC Woensel. In het
10-ball werd het 2-7. 
Effortless, het andere team van SPC
Woensel, ging met 5-2 onderuit bij Pool
Oldies in Den Bosch. Thuisspeler Marc
van Grinsven won van Sang Vonk (8-6)

en was met Peter Knuever ook te sterk
voor Alastair Greene en Juraj Korbacka
(6-0). Tegen Anna Huang ging Van Grins-
ven met 2-8 onderuit. Knuever won wel
van haar gezien de 75-40 score en dat
deed hij ook tegen Sang Vonk middels 7-
2. Géron de Werd behaalde wisselend
resultaat. Tegen Alastair Greene 3-6 ver-
lies maar tegen Juraj Korbacka 6-1 winst. 

Vlnr: Su Wong en Alan Terng. Foto: Jan Rosmulder 

Koning, keizer…
Ach ja, moeiteloos vervolgen velen van ons dan met ‘admi-
raal’ en dan de reclameboodschap die daarop volgde. Had
iets met Popla te maken of zo. Weet u het nog? Hoe mooi zou
het zijn als we deze slogan, deze reclameleus vanaf nu mo-
gen gebruiken en zouden kunnen uitbrengen als ‘Koning, kei-
zer, admiraal, biljarten willen we allemaal!’ Kort, krachtig en
met een boodschap, een verlangen zelfs. Ik kan het mis heb-
ben, maar sinds 5 oktober hebben wij, de Koninklijke NBB, er
zeker één duidelijke fan bij, Koning Willem Alexander. Hoe-
wel, mede door Corona, op een besloten bijeenkomst, was onze Koning op die dag de
zeer prominente hoofdgast op een bijeenkomst in het kader van de ‘week tegen de een-
zaamheid’. 
Wat het nog meer bijzonder maakte was dat de andere prominente gast de KNBB zelf
was. Van alle mogelijke keuzes die de Koning in die week had kunnen maken voor een
werkbezoek koos hij er voor om zelf te horen welke betekenisvolle bijdrage wij als Bil-
jartbond kunnen leveren aan het terugdringen van een van de grootste maatschappe-
lijke problemen van deze tijd, eenzaamheid. Met onze directeur, Willem la Riviere als
gastheer, was er een prachtig gesprek over onze sport, over welke stappen wij al ge-
zet hebben om ons steentje bij te dragen. ‘Tijd voor krijt!’ Het werkelijk schitterende
KNBB initiatief was ook al op 1 oktober prominent voor het voetlicht gebracht bij de
openingsceremonie van die week. VWS, Ouderenbond, NOC*NSF…de terechte er-
kenning en de daarbij behorende waardering was enorm. 
Het zijn tijden waarin we ons begrijpelijk veel zorgen maken. Zorgen om allerlei rede-
nen. Heb ik straks nog een baan, hoe gaat het met mijn gezondheid, wanneer wordt
alles weer normaal? Of misschien wel, wordt het allemaal wel weer normaal. Het nare
C-woord, in de eerste alinea al genoemd, willen we, ik ook, het liefst vermijden. Maar
de vraag dient zich aan waar we, vanuit het perspectief van onze schitterende sport,
over enige tijd staan en ook willen staan. Niemand weet het antwoord. Maar juist als
niemand het weet, gaat het om initiatief, nieuwe ideeën. Je kunt wel bij de pakken gaan
neerzitten, maar dat brengt je met zekerheid niets. Juist nu initiatief, misschien nog meer
open staan voor kansen, kansen op vernieuwing. 
Nu de zo vertrouwde cyclus van trainen, wedstrijden, toernooien, voor sommigen mis-
schien zelfs wel EK’s of WK’s lijkt te zijn stilgevallen, moet je iets doen. In de economie
zou zoiets al gauw anti-cyclisch investeren worden genoemd. In gewone mensentaal
hebben we het over omdenken. We hebben een probleem, maar wat doen we er aan?
Of meer omdenkend…‘in ieder probleem schuilt de schoonheid van de oplossing’. Of
‘Tijd voor krijt’ de oplossing is denk ik niet. Maar tegelijk wordt je niet groot door klein
te denken. In de gedachte dat alle kleine beetjes helpen is het van groot belang dat er
wat nieuws wordt gelanceerd. Iets nieuws wat bovendien opnieuw kan bijdragen onze
sport weer groter te maken.
De KNBB denkt niet alleen mee, maar denkt ook vooruit. Kijkt naar de toekomst. Het al
meermalen genoemde project Smartpool, een doorslaand succes op inmiddels vele
middelbare scholen, mag dankzij een subsidie van vele tonnen haar vleugels uitslaan
naar andere landen in Europa. Een geweldige erkenning. Ja er zijn zorgen, grote Co-
rona zorgen vooral, voor horecaondernemers, zaalhouders en vele anderen actief in
onze sport, maar er zijn ook kansen. Grote kansen. Dat inzicht is op 5 oktober op een
Koninklijke wijze nog maar eens krachtig onderstreept! Op naar de volgende positieve
stap vooruit! Samen de schouders eronder.
Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

KNBB officiële mededelingen

TM

Pool Ranking Nederland

Jan van Lierop koploper voor 
Quinten en Yannick Pongers

Na diverse evenementen voert Jan van
Lierop de Pool Ranking Nederland per
4 oktober 2020 aan. De speler uit Deur-
ne verzamelde 5890 punten. Quinten
Pongers is de runner-up met 5135 pun-
ten. Hij bracht de Crown Hunter Series
2020 10-Ball in Delft op die zondag op
zijn naam. Jongere broer Yannick bezet
de derde positie. De twee broers, spelers
van eredivisionist SPCWoensel.nl en af-
komstig uit Veldhoven, blijven Ivo Aarts
en Hoa Nguyen op de Ranking voor. 

Naam Punten
1. Jan van Lierop 5890
2. Quinten Pongers 5135
3. Yannick Pongers 4245
4. Ivo Aarts 3880
5. Hoa Nguyen 3730
6. Jan Rempe 3695
7. Marc Bijsterbosch 3515
8. Chris Pronk 3205
9. Tim de Ruyter 2860

10. Hassan Osman 2830

Jan van Lierop. Foto NK 2019 van Rob Kleinjans

Quinten en Yannick Pongers. Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie poule 2

Peter van Nassau maakt serie van 12
Bouwpartners/Wear It – 
Distel Biljarts 2-6
Peter van Nassau van Distel Biljarts wist
in zijn duel tegen Goof de Bok een mooie
serie van 12 te scoren en had een groot
aandeel in de overwinning van zijn team.
Ad Terloo won van Daniël van de Geld
25-30 (42) en Jan Verdult liet Gerbert van
der Lee kansloos 15-30 (34) Mike van Te-
tering bleef aan de goede kant van de
score tegen Jack Buijk.

Sprundel 2 – Polka Print 6-2
Bij de thuisclub was Steven Buelens de uit-
blinker, winst op Jean Paul de Kraker 35-
18 (35) Bij de gasten bleek Meerten Dal-
linga goed op dreef tegen Jef van Tourn-
hout. Dallinga zette de partij in 34 beur-
ten naar zijn hand (26-30)

Polka Print – Treva 2 8-0
Polka Print blijft in de hoge regionen na

een 8-0 winst op Treva. Kopman Koen
Saver had 36 beurten nodig tegen
Richard de Bruijn (35-31) Nummer twee
Jean Paul de Kraker was te sterk voor
Ronald van Geyt 35-32 (51) Marc van
der Spiegel had maar 35 beurten nodig
tegen Raymond Nicodem (30-14) en
Meerten Dallinga overklaste Raymond
Eckel 30-14 (41)

In speelronde 5 een sterk optreden van
Jan van den Ouwelant met een gemiddel-
de van 1.750. De kopman van de Parel
Dranken won in 20 beurten van De Bok
(Bouwpartners) met een hoogste serie van
8. Daniël van de Geld van de thuisploeg
kwam ook sterk voor de dag met een
gemiddelde van 1.153. Na vijf speelron-
des is Parel Dranken koploper met 9
punten gevolgd door De Distel Biljarts 2
en Sprundel 3, beide hebben 8 uit 5
duels.
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Actief in tweede divisie driebanden

Nieuwe proeverijmenu en à la carte 
kaart bij Eddies in Bergeijk

Vanaf 1 oktober 2020 ging het nieuwe
proeverijmenu en de à la carte kaart in
bij Eddies hotel-restaurant aan Hof 126-
128 in Bergeijk. Bent u benieuwd? Reser-
veer dan zodat u zeker bent van een plek-
je in het restaurant. Elke dag geopend
vanaf 11.00. Wist je dat je bij Eddies ho-
tel-restaurant ook eten kunt afhalen? Het
menu staat online op de website www.ed-
dies-hr.nl, en via telefoonnummer 0497-
575501 kun je je bestelling doorgeven. 
Tot 20.00 uur mag je je bestelling plaat-
sen en afhalen. 
Eddies hotel-restaurant staat garant voor
gastvrijheid en gezelligheid in een huise-
lijke sfeer. Eddies  kunt u vinden in het
centrum van Bergeijk. Een zeer gunstige
ligging voor een bezoek aan de
prachtige Brabantse omgeving De Kem-

pen om te wandelen, te fietsen of voor
een rustig zakelijk verblijf. U kunt hier ge-
nieten van de vele prachtige fietsroutes,
bezienswaardigheden en attracties. In het
restaurant kunt u terecht voor een lekker
kopje koffie met gebak, (zakelijke) lunch
of diner. Daarnaast verzorgen zij ook
brunches, buffetten en koffietafels. Men
beschikt over 7 hotelkamers. Alle kamers
zijn voorzien van douche, toilet en televi-
sie. Daarnaast heeft men andere facilitei-
ten, zoals draadloos internet, een comfor-
tabele zithoek en de mogelijkheid om
gratis te parkeren bij het hotel. 

Horecaondernemer Edwin van Woerkum
is speler en sponsor van het team Eddies-
HR.nl in poule 4 van de tweede divisie
driebanden.

Libre 4e klasse district Kempenland

Boris Hubers heeft de langste adem 
in ‘t Hangijzer te Bladel

In café-bar 't Hangijzer te Bladel was na
5 speelronden duidelijk dat de titelstrijd
zou gaan tussen Mariska Pelle en de
twee deelnemers van 't Vrijthof  Libre, te
weten Noud van de Ven en Boris Hubers.
Pelle, spelend voor Mixx Libre uit Geld-
rop, had op dat moment de maximale 10
punten en bovendien een hoog percenta-
ge moyenne. Van de Ven en Hubers ston-
den allebei op 2 punten achterstand. Bei-
de heren mochten op zondag nog tegen
Mariska Pelle, die in haar jeugdjaren de
kleuren van Het Blauwe Dorp uit Eindho-
ven verdedigde. In speelronde 6 stonden
Pelle en Hubers tegenover elkaar. Toen
Boris Hubers de finish bereikte, strandde
Mariska Pelle op 3 caramboles van de
eindstreep. Noud van de Ven ging toen

op het andere biljart
onderuit tegen Maria
Blom. Pelle bleef aan de
kop maar zag Hubers
op eveneens 10 punten
komen. Van de Ven zak-
te met 8 punten naar de
derde plaats. In de slot-
ronde behaalde Boris
Hubers een benauwde
zege op Frans Veron.
Noud van de Ven ont-
nam Mariska Pelle haar
uitzicht op de titel door
zijn 37 treffers al na 22
beurten te verzamelen.
Het kampioenschap
ging daardoor met 12
punten naar Boris Hu-
bers. Mariska Pelle en
Noud van de Ven sloten
allebei af met 10 punten

maar het percentage moyenne van Pelle
bleek hoger dus zij tweede in de eind-
stand. Met 10 caramboles zorgde ze ook
voor de hoogste serie. De eer voor de
kortste partij van 20 beurten werd ge-
deeld door de twee spelers van 't Vrijthof
Libre.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Boris Hubers 't Vrijthof Libre 12 1.11 9 84.25
2. Mariska Pelle Mixx Libre 10 1.55 10 102.16
3. Noud van de Ven 't Vrijthof Libre 10 1.13 9 96.76
4. Maria Blom Combi '95 7 0.95 6 100.31
5. Suus Leijdekkers 't Caves 6 0.99 8 107.60
6. Frans Veron De Hangijzers 6 0.74 7 95.86
7. Pieter Wijn 't Caves 3 0.87 6 84.86
8. Willem de Regt De Hangijzers 2 0.82 7 78.93

Boris Hubers. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden 3e klasse district Kempenland

Albert Hoppenbrouwers kampioen 
in De Karper te Mierlo-Hout

De districtsfinale Kempenland driebanden
klein derde klasse werd een prooi voor
Albert Hoppenbrouwers. In café De Kar-
per te Mierlo-Hout bleef hij ongeslagen
met 11 punten na 6 duels. De enige die
hem een puntje wist af te snoepen was Lia
Addicks: 18-18 (46). De beslissing om de
titel viel in het duel tussen Albert Hoppen-
brouwers en Gerard van Kemenade die
met 18-14 na slechts 33 beurten een
prooi werd voor Hoppenbrouwers. Eer-
der had runner-up Van Kemenade dankzij

18 uit 32 voor de kortste partij gezorgd.
De eer voor de hoogste serie ging met 4
caramboles naar Albert Hoppenbrou-
wers, Jo van Gerwen en Lia Addicks. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Albert Hoppenbrouwers Amorti 11 0.404 4
2. Gerard van Kemenade HAS 8 0.396 3
3. Henk Grotenhuis De Mert 7 0.235 3
4. Marc van den Brink Dubac 6 0.308 3
5. Jo van Gerwen D'n Ekker te Best 5 0.245 4
6. Lia Addicks La Carambole '54 5 0.281 4
7. Pieter Wijn 't Caves te Wintelre 0 0.166 3

Foto: Jan Rosmulder

Simonis Biljartlakens 2e GP artistiek 1e klasse

Patrick Vloemans en Wilfrie Vermeer 
succesvol in Reusel
De tweede GP artistiek eerste klasse werd
een prooi voor Patrick Vloemans. De Belg
behaalde in Reusel 270 punten maar
deed buiten mededinging mee. Wilfrie
Vermeer eindigde als tweede en na zijn
zege in de eerste GP voert hij de ranglijst
dan ook met 26 punten aan. René Kuij-
stermans met 24 en Cock Ooms met 22
punten blijven bij hem in het spoor. 
Naam Pnt Pog       %
1. Patrick Vloemans 270 166 51,42
2. Wilfrie Vermeer 240 163 45,71

3. René Kuijstermans 209 180 39,80
4. Cock Ooms 202 177 38,47
5. Jean-Marie Limbourg 189 174 36,00
6. Walter Crols 185 179 35,23
7. Eric van Kampen 176 180 33,52
8. Martin Wingelaar 175 181 33,33
9. Johan van den Biggelaar 160 187 30,47

10. Remy Sleijpen 154 186 29,33
11. Eric van Hoorn 130 188 24,76
12. Willem Schreuder 100 195 19,04
13. Jan Ellenbroek 73 197 13,90
14. André Renkens 31 204 5,90

Na 10 jaar trouwe dienst in het VAS bestuur 

Patrick Vloemans geeft fakkel door 
aan Steve Wilms
Tien jaar lang was
Patrick Vloemans aan
de slag binnen het be-
stuur van de Vereniging
van Artistiek Spelers
(VAS) en ruim zeven
jaar vervulde hij de rol
van penningmeester en
sportbestuurder binnen
de organisatie. Vloe-
mans regelde de vele
rankingtoernooien,
onderhield de contacten
met sponsors, suppor-
ters en de pers en span-
de zich op alle sportie-
ve- en extra sportieve
vlakken in voor de artistieke biljartsport.
Bovendien was en is hij zelf een verdien-
stelijk speler die tot voor kort, meermaals
als subtopper, de top drie van het Belgi-
sche artistieke biljart wist te bedreigen.
Patrick Vloemans heeft de VAS altijd mee-
bestuurd met de grootste zin voor verant-
woordelijkheid en neemt op een schone
manier afscheid van zijn functies. Zijn op-
volger heet Steve Wilms en ook die naam

doet belletjes rinkelen bij iedereen die
zich in de biljartwereld beweegt. Door de
coronaperikelen besliste de VAS alle ran-
kingtoernooien en ontmoetingen voor het
seizoen 2020-2021 af te gelasten,
waardoor Wilms voldoende ruimte en tijd
krijgt om in te lopen in zijn nieuwe func-
ties.

Bart Van Reeth

Patrick Vloemans (foto Billiardsphoto/Dirk Acx)   

Biljartnieuws België

www.debiljartballen.nl
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Eredivisie topteam ronde 3 en 4

De Hazelaar en Dibo/The City in balans  

In Rosmalen stond de dubbele ontmoeting
tussen De Hazelaar en Dibo/The City op
het programma. Beide ploegen hadden
nog geen puntverlies geleden en daar
kwam nu verandering in. ABC 't Töp-
ke/De Picardie profiteerde en staat nu al-
leen aan kop. Door corona werd de com-
petitie na de vierde speelronde stilgelegd.   

De Hazelaar – Dibo/The City 
2-4 en 4-2
Bij de thuisploeg won Raymund Swertz
beide duels in het bandstoten. Tegen Ge-
orge Kenter verzamelde hij de100 ca-
ramboles na 8 en 4 beurten. Goed voor
moyennes van 12.50 en 25.00 en tevens
series van respectievelijk 67 en 75. Jordy
Kanters verloor in het 47/2 telkens na 6
pogingen van Matthijs Bakker: 57-200

en 197-200. Bij het 71/2 werd de buit
tussen Gert-Jan Veldhuizen en Wiel van
Gemert gedeeld middels 69-150 en 150-
120. 

ABC 't Töpke/De Picardie – 
De Hazelaar XL Box 5-1 en 4-2
Micha van Bochem was de uitblinker
want hij presteerde het om tegen Johan
Devos de 200 caramboles 47/2 al in de
openingsbeurt te verzamelen. In de ande-
re ontmoeting won hij na 5 pogingen.
Dennis Timmers verloor tegen Peter de
Bree na 2 maar zegevierde na 10 pogin-
gen. Jos Bongers had aan moyenne van
10.00 voldoende voor winst tegen Robert
van Steevendaal. Ook werd het na 16
omlopen remise. 

Egbersbeek.nl/de Veemarkt – 
Van den Broek Biljarts/
Almere '83 2-4 en 2-4
In Doetinchem verdeelden Harrie van den
Boogaard en Martin Vreekamp de pun-
ten. Hetzelfde scenario volgden Martijn
Egbers en Marcel van Dijk. René Dericks
maakte zijn opwachting bij het bandsto-
ten en ging onderuit tegen Michel van
Silfhout. 

Carambole/DISC – Carambole/ 
R&H kassa’s 4-2 en 0-6
In Rumpt hielden Gerrie van Eck en Lyon
Megens elkaar in balans. Frank Vermeu-
len en Ian van Krieken wisselden winst en
verlies eveneens af. De nederlagen van
Marco Kivits tegen John van der Stappen
geschiedden bij het bandenspel.

Dibo/The City met vlnr: George Kenter, Matthijs Bakker en Wiel van Gemert. 
Foto: Henry Thijssen

Micha van Bochem. 
Foto: Henry Thijssen 

Kader koppel districten Gr/Dr/Fr/Zw

Biljartschool.nl uit Assen aan de leiding
Biljartschool.nl – De Harmonie 3-2.
Berend Erends versloeg Folke Spakman
met 130-88 na 12 beurten. Zijn hoogste
serie was 60 caramboles. Rob Bakker
moest via 66-160 (14) zijn meerdere er-
kennen in Alexander van Zanten. Het
extra punt ging naar het koppel uit Assen.
Biljartschool.nl – Krul Woudsend 2 5-0.

Nu bleek het Bakker die het snelst aan de
finish was na 110-47 (12) winst op Rob
de Neef. Erends bleef zijn opponent Jan
August Minke slechts 4 treffers voor ge-
zien de 130-106 uitslag na 17 beurten.
Na 4 speelronden heeft Biljartschool.nl
met 18 punten de koppositie. De Harmo-
nie heeft 14 punten en De Bleek 11.

Kader poule 5-6-8-9

Willem Siebelink in De Veemarkt te 
Doetinchem na 4 beurten aan de finish

Slechts beperkte aandacht voor deze ka-
derpoules in verband met stopzetten com-
petitie per 29 september en dit uiteraard
door corona.

Poule 5
Carambole/R&H Kassa – De Hazelaar 3
3-6. De enige partij onder de 10 beurten
kwam op naam van reserve Danny van
Veldhoven die Piet Leermakers met 120-
21 (8) versloeg. Freddie Adelaar en Eric
Dericks deelden de buit. Carambole/
BBG Brabant – De Hazelaar 7-2. Frank
Vermeulen verloor met 106-160 na 9
beurten van Alex Ulijn. De Hazelaar 3 –
De Hazelaar 2 2-7. Piet Leermakers (130)
strandde in het zicht van de haven tegen
Harold Megens gezien de 128-210 uit-
slag na 9 pogingen. 

Poule 6
Ben er Bij – Terborgse Wijncentrale/De

Veemarkt 7-2. Tom Ha-
genus moest na 129-
210 (7) zijn meerdere
erkennen in Gerard Stijf.
Terborgse Wijncentra-
le/De Veemarkt – BIOS
5-4. Enkele dagen later
verzamelde Stijf de 210
caramboles na even-
eens 7 beurten. Terborg-
se Wijncentrale/De Vee-
markt – Moira 9-0. In de
thuisbasis te Doetinchem
haalde Willem Siebelink
flink uit door 230 treffers
na slechts 4 beurten.
Goed voor moyenne

57.50 en serie van 97. Peter Heutinck
scoorde 140 uit 8 en Gerard Stijf 210 uit
9. Bart Siebelink maakte het succes com-
pleet via 120 uit 13. 

Poule 8
D’n Babbel – Jong Geleerd 2-7. In Win-
telre ging Wil Corstiaans met 124-250
na maar 5 beurten onderuit tegen Willy
Rooijendijk, die een reeks van 126 reali-
seerde. BC Tegelen – Van Esch Biljarts/
De Peel 2-7. Bert Remmers redde de eer
na 130 treffers en 9 pogingen.
VIOS/Van Esch Biljarts – D’n Babbel 5-4.
Harry Vogels tegen invaller Bart Konings
eindigde in 76-110 (8). 

Poule 9
Op de Klos – Veerbenders/Van Esch Bil-
jarts 6-3. Stanis Wojcik tegen Roger
Cleuskens kreeg een 110-91 uitslag na 9
pogingen.

Willem Siebelink. Foto: Henry Thijssen 

Kader poule 3-4

Het Wapen van Alblasserdam 
koploper in poule 4
Slechts beperkte aandacht voor  poule 3
en 4 in verband met stopzetten competitie
per 29 september en dit uiteraard door
corona.

Poule 3
In poule 3 is Honky Tonky Vonk Glas de
koploper na 3 speelronden. De stand in
deze poule is erg vertekend door het aan-
tal gespeelde wedstrijden. In de 3e wed-

strijd verloor de koploper na tweemaal
9-0 winst van SVW.  

Poule 4
In poule 4 is Het Wapen van Alblasser-
dam dat leidt na 3 speelrondes na een
9-0 zege op Hotel van Krimpen. 
Kopman Reijer van Kooten had 11 beur-
ten nodig in zijn ontmoeting met Ricardo
Goud.

Topteam 1e divisie ronde 3 en 4

De Hazelaar 2 blijft medekoploper 
De Hazelaar – Moira Hartog 
Afdichtingssystemen 
4-2 en 2-4
Alex Ulijn verloor en won een partij en
wist een serie van 103 te scoren. Eric De-
ricks won beide partijen in deze ronde.
Hazelaar 2 heeft nu 6 punten uit 4 wed-
strijden en is medelijstaanvoerder.

BIOS /Laurens Schulman B.V. – 
Exalto HWA Alblasserdam 
6-0 en 4-2
De bezoekers uit Alblasserdam konden
geen potten breken bij een ijzersterk
B.I.O.S. Alleen Jan de Bruijn wist een par-
tij te winnen maar dat was niet genoeg
voor een goed resultaat, Door de twee
overwinningen van de thuisclub is BIOS.
nu aan de leiding in deze klasse.

De Hazelaar 3 – BC Goirle/
Fravo verhuur 4-2 en 2-4
In de wedstrijd was Willy Rooijendijk
tweemaal te sterk voor zijn tegenstander
Adrie Pols. Kopman Frank Diederen won
eerst van Ronny Mathysen 250-160 (5)
maar in de 2e partij had Mathysen geen
problemen en won de partij in 4 beurten
67-250.
De competitie is stopgezet i.v.m. de nieu-
we coronamaatregelen.

Een nieuwe keu ????
Het aanschaffen van een nieuwe keu is als fervent biljarter al-
tijd een vreugde momentje, eigenlijk een beetje een kerstca-
deautje wat je zelf heb gekocht.
Maar welke keu is dan voor je geschikt, er is namelijk zoveel
te koop en in elke prijsklasse en naar ieders portemonnee. Ga
je er ook beter door biljarten? Neen natuurlijk niet.
Alhoewel ……. Ik was in de gelukkige omstandigheid een
Molinari keu van iemand over te nemen en die keu kan je erg
precies op gewicht brengen zoals je zelf wenst. En brengt dat
dan ook resultaat is dan de vraag?
Nou ik moet u zeggen, ik mag tot nu toe niet klagen. Heb er
vier wedstrijden mee gespeeld en alles gewonnen maar of
dat zo blijft dat staat in de sterren en dat ligt ook aan corona want daar zijn we he-
laas nog niet vanaf.

Ik wens u veel speelplezier met welke keu dan ook.
Cock Ooms
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Kadertitel van district Duinstreek in Biljartcentrum Oegstgeest

Hein Smit Kampioen 
Kaderbreed-toernooi Duinstreek 2020
In het Biljartcentrum Oegstgeest werd op
18 en 19 september 2020 in een aange-
paste, ‘corona-proof-vorm’, weer gestre-
den om de ‘Kadertitel’ van district Duin-
streek’.  Op vier tafels tegelijk werd ge-
streden om de eerste plaats in één van de
twee poules om zo in de finaleronde om
het kampioenschap te kunnen spelen.
Al was de speelsterkte door de omstan-
digheden iets minder dan anders, de
spanning was er niet minder om en zeker
de strijd om de eerste plaatsen.
In poule A veroverde Hein Smit op de val-
reep de nummer één positie in de poule
door na een pittige strijd in 14 beurten
Cas Juffermans nipt te verslaan. In poule
B bleek Ben Duivenvoorde weer goed in
vorm door de beslissende strijd tegen Ad
Ketels in 9 beurten winnend af te sluiten.
Na verwerking van de poulewedstrijden
kwam de slotronde voor het eindklasse-
ment.  Hierin behaalde Jos Kerkman in
een fraaie partij van 8 beurten de negen-
de plek ten kosten van Henny Renskers
die nu tiende werd. Hans Koolen speelde
ook een degelijke partij in 12 beurten
waardoor hij nu zevende werd en werd
Fons Moerdijk achtste. Cas Juffermans
verwees na 15 beurten Erik van Dijk naar
de zesde plek en werd zelf vijfde. In de
plek om ‘het brons’ werd pittig gestreden
en na 18 beurten in het voordeel van Ad
Ketels beslist die nu derde werd en Danny
Kind met 10 caramboles tekort op de
vierde plek liet. 
De finalepartij was een ‘one-man-show’
voor Smit die van acquit af startte met een
serie van 59 en ook in het vervolg sterk
aan tafel bleef. Duivenvoorde had geen
macht en kon er geen strijd van maken.
Na 10 beurten ging het kampioenschap
verdiend naar Hein Smit.
Het betekende de afsluiting van een tradi-
tioneel toernooi dat op deze wijze toch
‘de gang er in kon houden’. De prijsuit-
reiking vond op gepaste wijze maar wel
in een geanimeerde sfeer plaats door or-
ganisator Ben Duivenvoorde die de trofee
mocht uitreiken aan Smit die tevens de
hieraan gekoppelde dinerbon bij Van der

Valk Sassenheim in ontvangst mocht ne-
men. Namens de organiserende vereni-
ging BCO was er voor iedere deelnemer
een fles wijn als napratertje en een inge-
lijste fotocollage van de hele spelers-
groep. De prijs voor de kortste partij in 7
beurten was voor Cas Juffermans en de
prijs voor de hoogste serie (57 van de
110) ging naar Fons Moerdijk.
Speciale woorden van dank gingen nog
naar de arbiters Wicher en Vera Lam-
bregts, mede-wedstrijdleider Co Zwet-
sloot alsmede barmedewerkster Yvonne
en Ad Ketels die voor heerlijke gebak
had gezorgd hetgeen voor allen met een
fles wijn werd onderstreept. Ook de be-
schikbaarstelling van de dinerbon door
Van der Valk werd bijzonder op prijs ge-
steld.
Er was nog dank voor de goede verzor-
ging en het beschikbaar gestelde materi-
aal van Biljartcentrum Oegstgeest alsme-
de voor de goede ‘corona-discipline’ die
in acht genomen werd.
Samengevat kan geconcludeerd worden
dat dit toernooi door de deelnemers weer
als geslaagd wordt ervaren en ook in de
toekomst gecontinueerd moet worden.

Verslag en foto: Ben Duivenvoorde

Districtsfinale Midden Brabant 24 en 25 oktober

Driebanden klein derde klasse in Dongen
De districtsfinale van Midden Brabant
derde klasse driebanden klein vindt
plaats in café zaal ’t Vaartje, Vaartweg
137 in Dongen. De moyennegrens is tot
0.360 en het te behalen caramboles is
op interval. De eerste wedstrijden begin-
nen zaterdag 24 oktober om 13.00 uur

Naam Vereniging Gem Car
Anton Bouman De Kromme Keu 0.359 18
Gerrit van Geenen ’t Vosje 0.359 18
Frits van der Linden HMS 0.359 18
Arjan van de Sande Landzicht 0.359 18
Aad Campfens VWG 0.229 15

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7 

Peter Timmer en Arnold van der Linden 
vestigen records
Poule 5
Carambole 2/Happy
Garden – De Viersprong
8-0. Kopman Peter Tim-
mer had er zin in gezien
zijn gemiddelde van
1.388 na 25 carambo-
les en slechts 18 beur-
ten. Midwolda '79/2 –
Biljartschool Sneek 2-6.
Thuisspeler Tjaart
Schaub gaf bij Siemens
het goede voorbeeld na
20 uit 33 (0.606). De
wedstrijden in de week
vanaf maandag 5 okto-
ber werden niet ge-
speeld. 

Poule 6
Van Rossum Tegelwerken  - Van Rossum
Tegelwerken 2 4-4. In SIS Billiard Expe-
rience Center te Uden ging Geert van Lith
ondanks moyenne 0.666 onderuit tegen
de 0.740 van Bernie Ceelen: 18-20 (27).
Van Melis Autobedrijf 2 – Van Rossum Te-
gelwerken 8-0. Thuisspeler Michel van
Kessel gaf in Bakel dankzij 0.781 het
goede voorbeeld. Apparekoi – ABC 't
Töpke 3/Maasduin Witgoed Service 8-0.
Jos Sisak 0.757 en Gerrit van den Berg
0.645 waren het snelst aan de eind-
streep. Van Rossum Tegelwerken 2 – Cues
& Darts 2 4-4. Kopman Gerard van den
Berg bleek goed voor 0.757 na 25 uit
33. De Hazelaar 3 – 't Ivoor 4 4-4. Voor
de gasten behaalde Cees van Eindhoven
0.689. ABC 't Töpke 3/Maasduin Wit-
goed Service – Van Rossum Tegelwerken
2 0-8. Vierde man Stefan Leijten vertrok
met 0.769 op zak. 

Poule 7
’t Caves 4 – De Biljartacademie 3 0-8.
Rob Vroomen realiseerde 0.757 en serie
van 8 namens de Limburgers. De hoogste
reeks tot en met speelronde 5, bleek later.
't Caves 5 – De Mixx 4-4. Theo van Kru-
ysdijk 0.625 had maar 32 kansen nodig
voor zijn totaal van 20. Bij de thuisploeg
uit Wintelre zorgden Arnold van der Lin-
den en Henk Kollenburg voor de remise.
De Mixx – BC Tegelen 4 6-2. Voor de be-
zoekers maakte Willem van der Biezen

een reeks van 7. De Peel/Van Esch Bil-
jarts – Aannemersbedrijf P. van Hulst 8-0.
Cock Ooms zette 0.757 in de boeken.
NAS/Outlet DHZ Valkenswaard – 't Ca-
ves 5 8-0. René Bakermans bleef met
0.781 iedereen voor. VK 4/Café Groe-
selt – 't Caves 4 8-0. Jo Dolmans kwam
met 0.606 niet in de problemen. 't Caves
4 – HAS 0-8. Arnoud Huibers bleek dank-
zij 0.735 de beste van iedereen. La Ca-
rambole 2012 – De Peel/Van Esch Bil-
jarts 2-6. Wilfrie Vermeer 0.961, en
Cock Ooms en Frank Jonker, beiden
0.714, zorgden dat de wedstrijd snel
klaar was. Ooms maakte een serie van 7.
BC Tegelen 4 – NAS/Outlet DHZ Val-
kenswaard 0-8. Nu zette Bakermans
0.735 op het scorebord. VK 5/Eetcafé
Riekelt – 't Caves 5 8-0. Johan Ekkerink
0.735, en Peter Andriessen en Marco
Miesen beiden 0.714, zorgden samen
met de 0.606 van Marcel Thans voor
teammoyenne van 0.692. 't Caves 5 –
BC Tegelen 4 6-2. De eerste zege voor
het team uit Wintelre. Uitblinker was Ar-
nold (Nol) van der Linden die de 25 ca-
ramboles al na 23 pogingen bij elkaar
had: 1.086. Hij maakte daarbij een serie
van 7. Goed voor het kortste duel en
hoogste partijmoyenne in deze poule. De
Peel/Van Esch Biljarts – 't Caves 4 8-0. In
Bakel liefst 3 spelers die voor hoge moy-
ennes zorgden. Cock Ooms 0.892, Eric
Vanderplaetsen 0.769 en Frank Jonker
0.689. Samen met de 0.543 van Wilfrie
Vermeer leverde dat teamgemiddelde op
van 0.697.

Arnold van der Linden. Foto: Jan Rosmulder 

Uitzendschema livebeelden Kozoom e.a. 
Evenement Datum
UMB One Carom Challenge 12-16 okt
DKM Tools League driebanden speelronde 7 18 okt
GP driebanden in De Veemarkt te Doetinchem: finaledag 24 okt
UMB One Carom Challenge 26-30 okt
DKM Tools League driebanden speelronde 8 1 nov
UMB One Carom Challenge 9-13 nov
DKM Tools League driebanden speelronde 9 22 nov

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.
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GP Cosmos Diamond 14-24 oktober

Nationale driebandentop in 
De Veemarkt te Doetinchem
Op de dag dat deze biljartkrant werd ge-
drukt, woensdag 14 oktober, gaat in bil-
jartcentrum De Veemarkt aan Veemarkt 4
te Doetinchem de GP Cosmos Diamond
driebanden van start. Op de eerste twee
dagen wordt om 17.00 uur begonnen.
Vanaf vrijdag 16 oktober is de aanvang
10.00 uur en dat tijdstip geldt ook voor
zaterdag 17 oktober. Zondag 18 oktober
staan er geen wedstrijden op het pro-
gramma. Maandag 19 oktober en dins-
dag 20 oktober kan men weer genieten
van 10.00 tot 22.00 uur. Na de rustdag

woensdag 21 oktober begint het hoofd-
toernooi op donderdag 22 oktober even-
eens om 10.00 uur. 
Dick Jaspers maakt dan zijn opwachting.
De overige 16 deelnemers aan het hoofd-
toernooi komen vrijdag 23 oktober vanaf
10.00 uur in actie. Slotdag zaterdag 24
oktober is het schema: 10.00 en 12.00
uur de achtste finales, 14.30 uur de laat-
ste 8, om 17.00 uur de halve eindstrijd
en de finale gaat om 19.30 uur van
acquit. Alle tijden zijn aangepast in ver-
band met corona.   

Tweede divisie driebanden poule 4

Jan van Oosterhout goed voor 1.458 
bij koploper 't Hartje van Oosterhout 3 

Speelronde 2
BC Tegelen 2 – aMate Communications
6-2. Stephan Rutten was de uitblinker met
35 treffers na 31 pogingen en dat lever-
de moyenne 1.129 op en bovendien een
serie van 9. 't Hartje van Oosterhout 3 –
't Ivoor 3/Van Hamond VOF 6-2. Kop-
man Jan van Oosterhout zette 1.458 op
het scorebord in Oosterhout na 35 uit 24.
S&P/De Molenvliet – De Molen 6-2. In
Waalwijk realiseerde Huub Adriaanse
1.250 en serie van 10. 

Speelronde 3
Adriaanse trok de goede lijn door en rea-
liseerde nu 1.093. Teamgenoot Marten
van Engelen scoorde 0.972 bij zijn reeks
van 11. De Molen – De Eekhoorn 5-3.
Thuisspeler Patrick Adams was na 3 jaar
weer eens uitblinker met moyenne 1.250.
Hij speelde in de competitie voor de eer-
ste keer met combinatie van nieuwe keu
en nieuwe bril. Teleng Schilderwerken –

BC Tegelen 2 2-6. Ste-
phan Rutten stond deze
keer met 1.093 aan de
finish. 

Speelronde 4
S&P/De Molenvliet –
Café Het Wapen van
Strijp 2-6. Huub Adri-
aanse 0.814 was niet
opgewassen tegen de
reeks van 10 en het ge-
middelde van 1.296
van Erwin Kivits. BC Te-
gelen 2 – Eddies-HR.nl
2-6. Een hoofdrol voor
invaller Cock Ooms
want hij verzamelde de
30 treffers al na 24
beurten en dus 1.250.

't Hartje van Oosterhout 3 – aMate Com-
munications 6-2. Jan van Oosterhout zet-
te 1.029 op het scorebord. De Eekhoorn
– BC Goirle 4-4. Dimitri  Wittemans ein-
digde op 1.000 na 30 uit 30. Bij de
gasten Ronnie Brands 35 uit 35. 

Speelronde 5
BC Goirle – BC Tegelen 2 6-2. Roger Spij-
kers liet 1.093 noteren na 35 uit 32. Vier-
de man May Hamers schitterde met 30 uit
25 ofwel 1.200. Café Het Wapen van
Strijp – De Molen 2-6. Erwin Kivits redde
op fraaie wijze de eer. Na 13 beurten
stond hij tegen Erik van Loon met 17-18
achter. Vijf pogingen later stond er 35-23
op het scorebord en dus moyenne 1.944.
Na voor een aantal teams 5 speelronden
is 't Hartje van Oosterhout met de maxi-
male 10 punten de lijstaanvoerder en de
marge is minimaal 2 punten ten opzichte
van de achtervolgers. 

Anjo Krijnen, teamleider van 't Hartje van Oosterhout 3.
Foto: Jan Rosmulder

Eerste divisie driebanden poule 2

Sprundel na 4 duels nog ongeslagen

Na voor sommige al 5 speelronden staat
Sprundel met 6 uit 4 op een tweede posi-
tie. Burgmans Biljarts telt evenveel punten.
Hilvarenbeek heeft 8 punten maar is al 5
keer in actie geweest.  

Speelronde 2
't Hartje van Oosterhout 2 – Capelle 6-2.
Ivan Stitschinsky bleek de beste na 40 ca-
ramboles en 21 beurten en dat leidde tot
moyenne 1.904. Zijn kopman Ad Broe-
ders maakte een serie van 12. Sprundel –
Land Transport 8-0. Adrien Tachoire had
na 8 pogingen 10 caramboles en produ-
ceerde toen een serie van 17. Hij finishte
uiteindelijk met 40 uit 22 en dus goed
voor 1.818. Martin Ravestyn behaalde
1.538, Tom Persyn 1.129 en Jan Staff
1.029 en dat bleek goed voor teamge-
middelde van 1.327. De Distel Bil-
jarts/Groene Cijfers Adm. & Advies – De
Kruijf Biljartshop 8-0. Jan Arnouts zette
1.818 op het scorebord in Roosendaal.
Tegenstander John van der Stappen reikte
tot 1.227. VK/Gorissen Furniture – Burg-
mans Biljarts 2-6. Marco Janssen 1.379
en Bart Ceulemans 1.333 kwamen prima
voor de dag. 't Caves 2/Zwiers Aircoser-
vice – Post Luchtkanalen 2-6. Bezoeker
Leslie van Neyen vertrok met 40 uit 26 of-
wel 1.538 naar huis. 

Speelronde 3
Hilvarenbeek - De Distel Biljarts/Groene
Cijfers Adm. & Advies 5-3. Menno de
Vries 1.212 kreeg de kortste partij van
33 pogingen op zijn naam. De Kruijf Bil-
jartshop – 't Caves 2/Zwiers Aircoservice
3-5. Bij de gasten wonnen Martijn Roefs
en invaller Dirk Delmez terwijl Johan
Zwiers gelijkspeelde. Burgmans Biljarts –
De Biljartacademie 6-2. Marco Janssen
vertrok als een speer in Bergeijk met 24
caramboles na 8 beurten. Aan de finish
hield hij 1.600 en reeks van 10 over.
Sprundel – 't Hartje van Oosterhout 2 4-
4. Martin Ravestyn ging ondanks 1.125
onderuit want Martin Spoormans reali-
seerde 1.666 en bovendien serie van 10.
Post Luchtkanalen – Land Transport 6-2.
Leslie van Neyen kent een goede compe-
titiestart en scoorde nu 1.428. Erwin

Hens was met 35 uit 30
ook snel klaar. Capelle
– Gorissen Furniture 5-3.
Jef Philipoom en Maxi-
milien Aussems deelden
de buit: 40-40 (33). 

Speelronde 4
De Biljartacademie –
Capelle 4-4. In Sittard
had Roy Zielemans on-
voldoende aan 1.000
want Jef Philipoom zette
1.666 op het score-
bord. Paul Wallerand
was namens de thuis-
ploeg via 1.166 de
beste al was het verschil

met Peter van Lieshout minimaal (1.133).
VK/Gorissen Furniture – Sprundel 0-8.
Prima Sprundel met Tom Persyn 1.944 en
serie van 11, Adrien Tachoire 1.290,
Martin Ravestyn 1.212 en Jan Staff
0.760. 't Caves 2/Zwiers Aircoservice –
Hilvarenbeek 4-4. Een hoofdrol was er
voor Martijn Roefs. Hij stond tegen Men-
no de Vries na 21 pogingen met 7-27
achter. Dertien beurten later stond de
eindstand 40-35 vast na liefst 33 caram-
boles in het vervolg van het duel. Ook Ri-
ny Zwiers had succes. Kopman Stef van
Hees boog met 1.130 voor de 1.739
van Paul Bruijstens. De gast scoorde 22
keer in de laatste 9 omlopen. De Distel
Biljarts/Groene Cijfers Adm. & Advies –
Burgmans Biljarts 4-4. Adrie Demming,
reeks van 11, zag Marco Janssen in de
nastoot drie van de vier caramboles ma-
ken. John Brouwers hield de punten ook
in eigen huis. Voor de bezoekers bleken
Johan Roijers 1.250 en Bart Ceulemans,
serie van 10, goed voor een zege. 

Speelronde 5
Hilvarenbeek – Post Luchtkanalen 6-2.
Menno de Vries hield na 1.290 de pun-
ten in eigen huis. Dat lukte Paul Bruijstens
ondanks 1.037 niet want Leslie van Ney-
en realiseerde 1.481 na 40 uit 27. 't Har-
tje van Oosterhout 2 – VK/Gorissen Fur-
niture 7-1. Martin Spoormans 1.428,
Ivan Stitschinsky 1.346, Ton Roovers
0.921 en Ad Broeders 0.909 produceer-
den teamgemiddelde van 1.102. Capel-
le - De Distel Biljarts/Groene Cijfers Adm.
& Advies 6-2. Kopmannen Jef Philipoom
en Jan Arnouts zagen bij SPC Capelle dat
de bezoeker na 14 beurten via 11-17
leidde. Philipoom kreeg het toen op zijn
heupen en maakte in 11 omlopen zijn
resterende 29 treffers. De 40-24 (25) sco-
re betekende een moyenne van 1.600.
Burgmans Biljarts – 't Caves 2/Zwiers Air-
coservice 4-4. Johan Roijers 1.250 en Ri-
ny Zwiers 1.029 zorgden voor 2-2 hal-
verwege. Invaller Toine Dekkers tekende
voor de 2-4. Marco Janssen produceerde
tegen Stef van Hees bij 35-35 een slotse-
rie van 5. Van Hees scoorde in de nastoot
tweemaal.

Jan Staff, teamleider van Sprundel. 
Foto: JS Photography & Design

Jeugd districten Oss en Den Bosch

Teams BC Zeeland en 
Royal Events Palace van start

BC Zeeland – BC Zeeland 2 30-20 en
27-19. In café-zaal 't Oventje te Zeeland
werden de eerste twee ronden van de
nieuwe competitie gespeeld tussen de
beide teams die daar hun thuisbasis heb-
ben. Een bijzonder korte partij was er
voor Rik Kolorz die de 50 caramboles al
na 15 beurten bij elkaar had. Goed voor
een moyenne van 3.33 en hoogste serie
van 15. In het andere duel tegen Dylan
Biemans werd het 50-23 (36). Djami
Theunisz en Lukas Emons wisselden de re-
sultaten af met voor beiden eenmaal
winst: 33-26 en 24-29. Bart van de Valk

ontmoette Thijs en Noud Meulepas. Van
de Valk won met 31-17 en 31-13.
Royal Events Palace – Royal Events Pala-
ce 2 24-30 en 19-30. In Heeswijk-Dinther
ging Dirk van den Berg telkens onderuit
tegen Tjeu Rutten. Jip van Berloo maakte
2 en 3 caramboles te weinig tegen Tijl
Daandels. Gijs Selten tegen Tijn van Has-
selt eindigde in 13-15 en 10-15. Van
Hasselt maakte met 5 treffers de hoogste
serie. 
De volgende ronde is, onder voorbe-
houd, zondag 18 oktober. Dan komt ook
Overberg in actie.

De twee teams van BC Zeeland. Foto: Henry Thijssen
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Derde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Ab Lenaers moyenne 1.875 en 
serie van 14
Poule 1 
Er was een prachtige prestatie van Ab Le-
naers (Take5) in speelronde 2 in de uit-
wedstrijd bij Gasthoeve Adrichem. De
speler van Take 5 liet Piet van der Meij
geen kans door zijn partij in 16 beurten
te beëindigen en scoorde in deze wed-
strijd ook een serie van 14. (30-3). Zijn
team is tevens koploper in deze poule.

Foto: Ab Lenaers

Poule 2
BV Jorissen 2 klopt BV Jorissen 3 en de
sleutelpartij ging Jimmy Henderson tegen
William Giraldo Orozco, Het duel werd
beslist met één carambole verschil in het
voordeel van Henderson. Zo was er winst
met 6-2 voor de thuisploeg. 
Capelle 2/De Terp is de trotse koploper
in deze poule mede door een sterk optre-
den bij ’s GBC 2 van Karel van der Bijl,
hij was in 20 beurten klaar met zijn duel
tegen Willem van Deventer (25-9) Stefan
Osnabrug en kopman Mar van der Wijs
wisten ook te winnen en blijven daardoor
ongeslagen als team.

Poule 3
Werner Oijen van Cues & Darts 1.428.
Werner Oijen was op dreef in zijn partij
tegen Corné Bakkers van L&B Ledermo-
de. Ook scoorde hij een serie van 8.
Jan Rijckaert van De Eekhoorn 2/Biljart-

point had in zijn treffen tegen Ronny van
Vliet van De Eekhoorn 3 maar 19 beurten
nodig en behaalde een moyenne van
1.578 (30-14) Het duel eindigde in een
puntendeling 4-4.

Foto: Jan Rijkaert. Jolanda Fotografie

Koploper in poule 3 is na vijf ronden BV
Sprundel 4 met 9 punten, Cues & Darts
volgt met 8 uit 5.

Poule 4
In deze poule leidt De Eekhoorn 4 met  7
uit 4 samen met De Stene Brug, gevolgd
door The Friends. Frits Broeders van BV
Cortini Automotive had in zijn uitwed-
strijd bij De Eekhoorn 4 maar 21 beurten
nodig voor zijn ontmoeting met Harrie
Cas (5-30) Marcel Marijnissen van ’t Tap-
perijke  scoorde al tweemaal een sterk
optreden met korte partijen van 26 en 28
beurten. 

Tweede divisie poule 1

Henk Overmars moyenne van 1.750
Constructor Staalbouw – 
B&S Den Helder 6-2
Henk Overmars was oppermachtig in zijn
partij tegen Wim Stroet van B&S Den Hel-
der. De partij duurde maar 20 beurten en
behaalde een moyenne van 1.750 30-12
(20) Ook Jan Postumius was goed op
dreef tegen Rob Levering 30-20 (29).

Speelronde 4
Een verrassend verlies voor het Haagse
team Aannemersbedrijf Beer de Jong te-
gen B&S Den Helder. Het werd 6-2 met
een ijzersterke Tom Slikker tegen Ian van
Krieken 35-25 (36) Peter Snel en Bradley

Roeten gingen tevens onderuit zodat de
eerste nederlaag een feit was.

Speelronde 5
BCO/Paeonicpassion.com wint bij de
Hektisch Biljartschool met 1-7 door onder
andere een sterke nummer vier Marcel
van Delden. Hij gaf Ivar de Hek het nakij-
ken 24-30 (29) Rens Hoeba kwam tot
een deling tegen Eric van Hoorn 30-30
(40) Nummer 1 Robert Koster en nummer
2 Paul Witteman wonnen respectievelijk
in 43 en 47 beurten. 
Constructor Staalbouw heeft in de stand
nu twee punten voorsprong op Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong.

Dagcompetitie teams district Zwolle

Team De Boerhoorn winnaar in Steenwijk

Ondanks de coronamaatregelen heeft het
district Zwolle toch een districtsfinale  van
de dagcompetitie in de spelsoort libre ge-
organiseerd. Hiervoor hadden zich 4
teams ploegen. Dit waren de kampioenen
van de 4 poules, te weten Steenwijk, De
Ghesellen uit Emmeloord, De Bleistarte uit
Zwartsluis en De Boerhoorn uit Zuidwol-
de. Met inachtneming van de regels werd
gespeeld in de grote biljartzaal van favo-
riet  Steenwijk en er waren spannende
partijen te bewonderen. 

Het team van De Boerhoorn bestond uit
de volgende spelers, Guus Oosting, Siep
Bos, Ton Langeveld, Egbert Wildeboer en
Jan Piel. Tot de laatste ronde was het een
spannende strijd. Districtsafgevaardigde
en tevens wedstrijdleider 
Ad Verhagen kon de versierselen uitrei-
ken aan de kampioenen van De Boer-
hoorn. 
Steenwijk moest genoegen nemen met de
tweede plaats, De Ghesellen werd derde
en De Bleistarte sloten de rij.

De Boerhoorn

Eerste divisie driebanden poule 1

René Dericks 2.058 en serie van 13 
namens De Veemarkt 1D

In een poule waar het aantal gespeelde
wedstrijden varieert van 2 tot en met 5 liet
René Dericks zien dat hij in vorm is. Denk-
sportcentrum 't Spaerne heeft pas 3 duels
achter de rug maar is nog zonder punt-
verlies. Raymond Ceulemans bleef alle 5
partijen aan de goede kant van de score. 

Speelronde 2
N-Surance – De Veemarkt 1D 4-4. Thuis-
speler Hans de Groot verzamelde de 35
caramboles na 30 beurten. FDV Jaco-
by/Schuler Cues – Aardexpress 7-1.
Frans de Vos gaf met moyenne 1.250 het
goede voorbeeld. 't Caves/Man op Maat
– BC Arnhem 8-0. In Wintelre kwam de
thuisploeg sterk voor de dag. Het team-
gemiddelde van 1.250 was te danken
aan: Raymond Ceulemans 1.379, Philip
Coenen en Wil Janssen allebei 1.250 en
Leslie Menheer 1.142. 

Speelronde 3  
FDV Jacoby/Schuler Cues – Arbo In-
dustries 8-0. In 't Tapperijke te Hoeven
was kopman Jeffrey van Nijnatten
dankzij 1.428 de beste. Teamgenoot
Bert Hoefnagels reikte tot 1.290. De Wit
Vloerverwarming Montage – N-Surance
6-2. Voor de gasten verzamelde Hans de
Groot de 35 caramboles na slechts
18 pogingen: 1.944. Murat Gökmen zet-
te 1.481 op het scorebord bij zijn zege.
De Veemarkt 1D – Kippenpan.nl 4-4.
Op bekend terrein in Doetinchem haalde
René Dericks flink uit met een gemiddelde
van 2.058. Hij tikte de 35 treffers
na maar 17 beurten bij elkaar. Eerste
man Dieter Grossjung realiseerde 1.250
en serie van 10. BC Arnhem – Aardex-
press 0-8. Ronny Lindemann, reeks van
10 en 1.481, kwam evenals René
Wijnen 1.029 goed voor de dag. BC
Tegelen –  't Caves/ Man op Maat 4-4.
In café-biljartzaal Van Tienen verloor
Tom Löwe met 0.793 van Raymond
Ceulemans 1.379. 

Speelronde 4
Aardexpress – Arbo In-
dustries 6-2. In het SIS
Billiards Experience
Center te Uden zette
Nicky van Venrooij een
serie van 11 en 1.346
in de boeken. Rudy de
Laet trok met 1.000 aan
het kortste eind tegen de
1.250 van Emilio Sciac-
ca.          't Caves/Man
op Maat – Treva/Theo-
ry Cues 6-2. Tussen Phi-
lip Coenen en Luc Pee-
ters werd het na 32-32
een 35-32 thuiszege.
Wil Janssen won van
Ronald van Geyt maar
reglementair werd het
2-2 halverwege de wed-

strijd. Raymond Ceulemans toverde nog
eens 1.250 op de matchtafel, na reeksen
van 9 en 7. Leslie Menheer bracht de be-
slissing in het voordeel van de gastheren.
Denksportcentrum 't Spaerne – De Vee-
markt 1D       7-1. Volkan Cetin gaf met
1.666 zijn visitekaartje af. 

Speelronde 5
De Veemarkt 1D – 't Caves/Man op
Maat 4-4. Het werd 4-0 in Doetinchem
omdat René Dericks en Torsten Anders al-
lebei maar 28 pogingen nodig hadden
voor hun 35 treffers: 1.250. Bovendien
maakte Dericks een fraaie serie van 13.
Na de pauze brachten Raymond Ceule-
mans en Leslie Menheer de ploegen in
balans. FDV Jacoby/Schuler Cues – Kip-
penpan.nl 2-6. Lennart Schrauwen bleek
goed voor 1.129.

René Dericks. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden 3e klasse district Venlo

Toon van Heesch 
de beste in Arcen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Toon van Heesch ABC 't Töpke 10 0.371 3 
2. Thijs Peulen BC Tegelen 8 0.328 3 
3. Jeu Dewinden BC Oppe Ruiver '19 4 0.272 5 
4. Peter Smits ABC 't Töpke 2 0.152 3

Driebanden klein 3e klasse district Den Bosch

Jozef Detisch
winnaar
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jozef Detisch De Driehoek 8 0.292 3
2. Jan Peters De Luchtschippers 6 0.283 3
3. Bert Verhoeven De Luchtschippers 6 0.261 3
4. Adrie van de Laar Krijt op tijd 4 0.319 4
5. Ivo Smits Rio bar 3 0.298 5
6. Jo Heesakkers De Hazelaar 3 0.313 3
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op 25, 26 en 27 november
Dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur

Kijk vanaf 15 november voor de juiste 
programmering op: www.biljartevenementen.nl

The Duke Challenge

Drie dagen live 
op Ziggo Sport

DKM Tools League

SIS Schoonmaak leider na 6 speelrondes

Tekst Frits Bakker

Het zijn geen plaagstoten, maar ware
knock-outs die Eddy Merckx af en toe op
het biljart uitdeelt. Zoals de kanibaal naar
wie hij is genoemd, de wielrenner Eddy
Merckx, jarenlang zijn tegenstanders kon
overbluffen in de profpelotons.
Zondag haalde de biljartende Belg weer
zo'n geweldige stunt uit: in de partij te-
gen PBA prof Jean Paul de Bruijn was
Merckx meedogenloos voor zijn rivaal uit

de andere stal. Op het scorebord in Dal-
linga's thuisarena stonden na een korte
pijniging gevoelige cijfers 40-10 in 15
beurten. SIS Schoonmaak, op zaterdag
met Dick Jaspers, op zondag zonder,
won zijn vijfde en zesde wedstrijd met 7-
1 en 6-2. De koploper heeft als enige
team de maximale score en liep één
matchpunt uit op Bousema en op Hartje,
die tegen elkaar de winst deelden.
Eddy Merckx, welhaast de eeuwige hou-
der van het wereldrecord partijmoyenne

met 50 in 6 beurten, is meer nog dan
Dick Jaspers het uithangbord van de com-
petitiestart voor SIS Schoonmaak. De ope-
ningsronde tegen Christiani was al in-
drukwekkend met 40 in 15 en een eind-
sprint van 21 en 7. Daarna raasde
Merckx langs Forthomme (40-33 in 28),
was Valentijn een half struikelblok (40-40
in 27), Barry van Beers weer geen partij
(40-9 in 10) en konden Peter Ceulemans
(40-31 in 19) en Jean Paul de Bruijn (40-
10 in 15) de triomftocht niet stoppen. Zes
wedstrijden, de maximale 240 punten,
2.105 gemiddeld, een hoogste serie van
21 en gevreesd om zijn splijtende demar-
rages: één keer 28 in twee laatste beur-
ten, 27 in drie eerste beurten en nu tegen
De Bruijn 10-1 in 3 en 19-4 in 4 met se-
ries van 8 en 9.
Wie konden in dit dubbele weekend nog
enigszins in zijn schaduw staan? Martin
Horn, de kopman van Bousema Lochem
met overwinningen tegen Uijtdewillegen
op zaterdag (40-13 in 21) en Glenn Hof-
man op zondag (40-28 in 33). Hoog-
staande wedstrijden waren er verder voor
Jaspers tegen Frans van Kuyk (40-30 in
16), op zaterdag voor De Bruijn tegen
Christiani (40 in 18) en op zondag van
Ruben Legazpi (40 in 17, serie van 16),
Henk Blauwblomme (40 in 17) en Stefan
Galla (40 in 19).

De Nederlandse eredivisie had in twee
dagen opvallende spelers. De Belg Peter
De Backer scoort hoog in de rangen van
Dallinga, zoals zondag weer, in een be-
narde positie tegen Jean van Erp toen hij
bij een score van 37-33 achter op karak-
ter naar de finish ging met een serie van
7. Eddy Merckx, Raymund Swertz en
Martien van der Spoel haalden niettemin
de volle winst binnen en omzeilden met
de koploper het lastige obstakel van Dal-
linga.

Jeffrey Jorissen blijft zijn vorm demonstre-
ren, zaterdag tegen Ad Koorevaar met

een flitsende eindsprint, zondag tegen Ro-
land Forthomme met 40-31 in 29. Barry
van Beers scoorde een dubbel tegen Ger-
win Valentijn en Thorsten Frings, maar de
Hagenaars van J&F Auto's blijven onder-
in door de dubbele verliezen van Therese
Klompenhouwer en Herman van Daalen.
Aan het eind van de wedstrijd tussen Zun-
dert en J&F werd uitgebreid afscheid ge-
nomen van Barry van Beers, die een kind
van de streek is, jarenlang in D'n Hoek
speelde, maar dit jaar de transfer naar
Den Haag heeft gemaakt. De Brabantse
club gunde hem een verlaat afscheid met
bloemen en applaus.
Bousema Lochem liep na de forse 8-0 van
zaterdag tegen DKM een klein tikje op in
de thuiswedstrijd tegen 't Hartje, dat zich
keurig in de top drie handhaaft. Twee
helften tussen Bousema en Hartje liepen
gelijk op. Voor de pauze Galla voor Bou-
sema tegen Martens met 40-28 in 19 en
Stitschinsky voor Hartje tegen Van Schaik
met 40-39 in 37. En na de wisseling
Horn voor Bousema tegen Hofman met
40-28 in 33 en Van de Ven voor Hartje
tegen Loncelle met 40-39 in 37.
A1 Biljarts werd maximaal beloond voor
de komst van Javier Palazón, die zater-
dag won van Forthomme (40-37 in 37 en
zondag van Uijtdewillegen met 40-21 in
30). Ronny Lindemann won van Jack Wij-
nen, maar deelde zaterdag de winst met
Frings. Daardoor won A1 Biljarts van
DKM Tools (8-0), maar verloor het met 5-
3 in Zundert, waar Francis Forton een
dubbele winnaar was tegen Klompen-
houwer en Pijl (40-39).
Team Eekhoorn kwam met lege handen
uit het dubbele weekend: zaterdag werd
het 7-1 tegen SIS Schoonmaak, zondag
was Dekker Keukens het campingteam
terug naar de middenmoot met 6-2. In
twee partijen was de spanning te snijden.
Frans van Kuyk finishte tegen Ad Koore-
vaar op 39-39 met een fenomenale losse
band. John Tijssens was ook met 40-39
de matchwinnaar tegen Kurt Ceulemans.

Na ronde 6 blijft SIS Schoonmaak leider met de maximale score. Het heeft nu
twee punten voorsprong op Bousema Lochem en drie op Dekker Keukens. Het
afgelopen weekend was er een dubbelprogramma.

Foto: Jan Rosmulder
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Op 25, 26 en 27 november in Nistelrode

Absolute wereldtop komt in actie tijdens The Duke Challenge

Tijdens de The Duke Challenge,  op 25, 26 en 27 november, zullen ook de eer-
ste vijf spelers van de wereldranking te gast zijn op het luxe golfresort in
Nistelrode. Er wordt gespeeld met een knock-out systeem in vijf sets. De ver-
liezers uit de eerste ronde zijn dus direct uitgeschakeld. 

Het deelnemersveld bestaat uit vijf Neder-
landers, één Italiaan, één Zweed, drie
Belgen, twee Turken, één Spanjaard,
twee Fransen en één Duitser. De wedstrij-
den worden gespeeld volgens de wensen
van Ziggo Sport: op woensdag 25 en
donderdag 26 november van 10.00 tot
18.00 uur, op de finaledag, vrijdag 27
november, van 15.00 tot 18.00 uur. De
arena in 'The Duke' wordt optimaal ge-
prepareerd voor de opnames van Ko-
zoom Europa en live tv-uitzendingen.
Ook een Belgische commerciële zender
toont belangstelling om het toernooi over
te nemen. Ziggo Sport zendt in totaal 19
uur uit.
Harry Mathijssen en Ad Smout, namens
hoofdsponsor Jumbo en met de Stichting
BEN als organisatoren van het toernooi,
zijn met het inviteren van spelers eerst uit-
gegaan van de huidige wereldranglijst.
,,We wilden in elk geval zo veel mogelijk
spelers uit de top 20, maar dan alleen Eu-
ropese spelers, uitgaande van de Schen-
gen landen en Turkije. Daarvan hebben
Semih Sayginer en Dani Sánchez afge-
zegd omdat ze geen enkel risico willen
lopen. Voor de Turkse spelers krijgen we
een document dat is vereist van
NOC*NSF.'' De organisatie heeft aan al-
le uitgenodigde spelers het protocol toe-
gestuurd. ,,We zijn absoluut Corona-
proof, in een bubbel op de golfbaan,
zonder publiek.''
Harry Mathijssen: ”Het format is bekend,
het moest flitsend zijn, knock-out, korte
setjes, 30 seconden speeltijd zonder time-
out. Met een prijzengeld van 77.000 eu-
ro. We hebben Ziggo Sport verzekerd
dat het toernooi absoluut doorgaat. Daar-
over ben ik positief gestemd, omdat we
ook voetballen en wielrennen zonder pu-
bliek. 

Maar ik geef toe, als de hele wereld op
slot gaat en ze trekken heel hard aan de
noodrem, dan hebben wij ook niets meer
te zeggen. ''Omdat de sponsor graag
jeugdige sporters wil promoten, hebben
we jonge buitenlandse spelers als Gwen-
dal Maréchal en Antonio Montes op de
deelnemerslijst. Voor Nederland hebben
we Joey de Kok uitgenodigd, ''

Deelnemers
Dick Jaspers (Nederland)
Marco Zanetti (Italië)
Torbjörn Blomdahl (Zweden)
Eddy Merckx (België)
Tayfun Tasdemir (Turkije)
Murat Naci Coklu (Turkije)
Martin Horn (Duitsland)
Jérémy Bury (Frankrijk)
Roland Forthomme (België)
Gwendal Maréchal (Frankrijk)
Jean van Erp (Nederland)
Raimond Burgman (Nederland
Peter Ceulemans (België)

Naast de nummer één van de wereldranking Dick Jaspers zal ook de nummer twee
Marco Zanetti present zijn. Foto Jan Rosmulder De Biljartballen

Driebanden klein 2e klasse district Venlo

Willem van der Biezen kampioen 
in thuisbasis Van Tienen in Tegelen

De districtsfinale Venlo in de tweede klas-
se driebanden klein is een prooi gewor-
den voor Willem van der Biezen. 
De thuisspeler had in café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen voldoende aan 7 pun-

ten na 5 partijen. In ver-
band met corona wor-
den de finales met 6
deelnemers gehouden.
Ook Jan van Geffen ein-
digde op 7 punten en
dus moest het percenta-
ge moyenne de door-
slag geven. Van der Bie-
zen sloot af op ruim
108 procent en Van
Geffen bleef steken bij
bijna 101 procent. Leo
van de Laak bezette met
6 punten de derde plek. 
De hoogste serie van 6
caramboles kwam op
naam van de kampioen
en Van de Laak.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Willem van der Biezen BC Tegelen 7 0.514 6
2. Jan van Geffen De Peel 7 0.412 4
3. Leo van de Laak D’n Hook 6 0.431 6
4. Rachid Zahraoui ABC 't Töpke 4 0.301 3
5. Fred Schonenberg Inaborg 4 0.377 3
6. Tony Erkens De Sport 2 0.369 3

Willem van der Biezen. Foto: Thijs Peulen

Antonio Montes (Spanje)
Jeffrey Jorissen (Nederland)
Joey de Kok (Nederland).

Antonio Montes. Foto: Dirk Acx

Gwendal Maréchal. Foto: Dirk Acx

Jérémy Bury. Foto: Jan Rosmulder

Roland Forthomme. Foto: Dirk Acx

Martin Horn. Foto: Jan Rosmulder

Peter Ceulemans. Foto: Jan Rosmulder Torbjörn Blomdahl. Foto: Jan Rosmulder

Dick Jaspers. Foto: Jan Rosmulder

Jeffrey Jorissen. Foto: Jan Rosmulder

Joey de Kok. Foto: Jan Rosmulder


