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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

€ 45,- per meter incl. btw

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

 verwarmen!

Zwemdoppen op maat
voor alle leeftijden

www.oordoppenservice.nl

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

We kunnen weer biljarten!

Door corona is er bijna een jaar lang
geen krant verschenen. Ook werd de ho-
reca  en de “handel” hard geraakt door
deze crisis. Het dramatische dieptepunt
voor De Biljart Ballen was het tragische
overlijden van Bart Van Reeth, een zeer
gewaardeerd medewerker uit België. 
Nadat vorig seizoen de competitie niet is
afgemaakt, staan we weer voor een
nieuw seizoen. Hopelijk worden alle per-
soonlijke en competitiewedstrijden nu wel
uitgespeeld. De Biljarten Ballen gaat dit
seizoen weer tien edities maken – het is in
onze 25e jaargang.

In de eerste editie hebben we al de eerste
uitslagen van de competities. Maar ook
een interview met Ludo Kools, die een ei-
gen biljartzaak is begonnen. ’t Ivoor uit
Boxtel viert een jubileum. En er valt meer
te ontdekken. 

Veranderingen
De pagina’s België, die voorheen in edi-
tie West-Nederland werden geplaatst, ko-
men te vervallen. Mede daardoor wordt
het onderscheid tussen editie Oost-Neder-
land en West-Nederland opgeheven. Er
zal nog wel Belgisch nieuws geplaatst
worden, maar dat wordt dus in de alge-
mene uitgave gepubliceerd. Dit betekent
automatisch dat alle advertenties en re-
dactionele artikelen in alle exemplaren
van De Biljart Ballen komen. Ook op de
site www.debiljartballen.nl is het verschil
tussen Oost- en West-Nederland  niet lan-
ger meer van toepassing.   
Dank aan alle adverteerders die ons weer
een warm hart toedragen. 
Tot slot veel biljartplezier voor het komen-
de seizoen toegewenst. 

Frans Pelders

Foto: Jan Rosmulder
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In memoriam Arie Weijenburg
1956-2021
Tekst: Frits Bakker

Woensdag 21 juli kwam het trieste bericht
dat Arie Weijenburg (65) is overleden. Hij
won de eerste twee Masters toernooien
die in Nederland werden gehouden: één
keer winst in de finale tegen Frans de
Vries, in het tweede toernooi een zege in
de halve eindstrijd tegen Dick Jaspers en
in de finale tegen Ben Velthuis. Daarnaast
zijn er vooral hoogtepunten met zijn team,
dat destijds bestond uit Torbjörn Blomdahl,
Semih Sayginer en later Dani Sánchez.
Daarmee won hij de Europacup en werd
hij Nederlands kampioen. En dan waren
er de overwinningen in zes elite ranking

toernooien, de vijf jaar dat hij als semiprof voor de BWA speelde en in vogelvlucht
de overwinningen tegen topspelers die zijn bijgebleven: tegen Ceulemans, Sang
Lee, Jaspers, Blomdahl, Forthomme, Merckx en Leppens.
Nog een paar aansprekende zeges: met Henk Habraken in de nationale beker, die
toen nog met tweetallen werd gespeeld. En ze werden tweede op het EK. De natio-
nale kampioenschappen teams met Palais des Sport en Van Wanrooij en de over-
winning in de bekerfinale met Van Wanrooij na een 8-0 zege op Crystal Kelly.

’t Ivoor viert gouden jubileum

‘Gouden’ ’t Ivoor anticipeert 
op de toekomst 

Corona heeft het biljarten lange tijd in zijn greep gehouden. Zo ook ’t Ivoor.
Maar de Boxtelse biljartclub heeft de tijd benut om het beleidsplan dat een
paar jaar geleden werd geschreven te implementeren – met succes. En vanaf
september wordt er een star t gemaakt met de viering van het gouden jubi-
leum. 

Foto: Theodoor van Leeuwen

Theodoor van Leeuwen is een energieke
man. Dus toen hij lid werd van ’t Ivoor wil-
de hij voor de club ook wat betekenen.
Hij deed breed onderzoek onder de le-
den, schreef een beleidsplan, een kolfje
naar zijn hand: in zijn werkzame leven
verdiende 72-jarige Van Leeuwen de kost
in de communicatie. Het werd een door-
wrocht verhaal, waarin ambities en ver-
beteringen aan de organisatie de boven-
toon voerden. Papier is echter geduldig,
uitvoeren is vers twee. Het was zíjn initia-
tief, dus, zo vonden de leden vorig jaar
februari, dan mag jij het ook vorm gaan
geven. Kortom, hij werd voorzitter van
een nieuw bestuur. 
Gas geven, dat was er echter niet bij. Co-
rona deed wereldwijd zijn intrede, het
sportieve biljartleven – met korte uitzon-
dering in de zomer – kwam stil te liggen.
Maar achter de schermen is wel degelijk
veel gebeurd, zegt de preses. “We heb-
ben maar liefst tien commissies opgericht.
Op die manier maak je veel meer leden
verantwoordelijk voor ’t Ivoor. En komt er
ook meer uit handen.” Een van die com-
missies maakte structureel een belrondje
naar een kwart van de biljarters. “We
hebben veel  75+’ers, mannen voor wie
het biljarten een ijkpunt is in hun sociale
leven. Als dat van de ene op de ander
dag stilvalt, kan dat heel hard aankomen.
Vandaar die belletjes, even om te horen
hoe de vlag erbij hangt. Dat is enorm ge-
waardeerd. Het is ook een manier om
toch die verbinding met elkaar te maken.” 
’t Ivoor, dat ongeveer 110 leden telt, had
negen biljarttafels. Nu zijn er dat elf. 
Van Leeuwen: “Aan ons biljarthuis grenst

de tafeltennisvereniging. Die had een
vluchtdeur, maar de vluchtgang zat in ons
gebouw. In goed overleg is die vluchtdeur
verplaatst, kregen we er heel veel vier-
kante meters bij. Daardoor is er ook een
grotere vergaderruimte gecreëerd, han-
dig voor de commissies.” 
Ook zijn er meer kabels getrokken voor
internet. “We willen een snelle verbin-
ding. Dat heeft weer te maken met onze
ambities, zoals het organiseren van na-
tionale kampioenschappen en toernooi-
en. Dan heb je een digitale regiekamer
nodig.” Eén ambitie is geschrapt: het ere-
divisieteam bestaat niet meer. “Dat bleek
financieel niet haalbaar.”
Ouderen biljarten graag. Het idee dat ze
er alleen maar lol aan willen beleven, is
volgens Van Leeuwen achterhaald. “Uit
een enquête is gebleken dat het meren-
deel zich graag wil verbeteren. We heb-
ben een toptalent in huis, Gert-Jan Veld-
huizen. Hij verzorgt tegen een vergoe-
ding lessen. Onze leden krijgen een
mooie korting voor deze leskosten.” Niet-
leden zijn dus ook welkom?  “Jazeker, ze
komen overal vandaan. Almere, Den
Haag, Antwerpen.” 
Vorig jaar zou ’t Ivoor zijn gouden jubi-
leum vieren. Ging dus niet door. Maar
wat in het vat zit, verzuurt niet. Op 25
september wordt daarmee afgetrapt. Een
van de activiteiten in het jubileumjaar is
een symposium over de toekomst van het
biljarten. 
Wat ziet Theodoor in zijn glazen bol?
“De jeugd er enthousiast voor maken blijft
heel lastig, het zijn de senioren die de
sport zullen schragen.”

GP SPC Capelle aan de IJssel

Dick Jaspers verslaat Jeffrey Jorissen 
in finale
Tekst: Frits Bakker

Voor zijn 61e Grand
Prix overwinning moet
Jaspers obstakels ne-
men, wint hij op routine,
klasse en eerzucht en
juicht hij de komst van
nieuwe gezichten toe:
Sam van Etten, Volkan
Cetin, Nick Zuijkerbuijk.
,,Dat is een mooie ontwikkeling voor het
Nederlandse biljarten.''
De posities in het Nederlandse drieban-
den zijn weer hersteld. Dick Jaspers
maakt hoogst zelden een slippertje in
Grand Prix toernooien, zoals twee jaar
geleden net voor de crisis in een finale-
partij tegen Jeffrey Jorissen in Tilburg.
Voor de revanche in eigen land in een
Grand Prix finale, nu in Capelle aan den
IJssel, stond Jaspers vanavond, zaterdag,
weer tegenover Jorissen. 
En nu was 's werelds beste speler wel
weer superieur: 40-26 in 24 beurten. Die
overwinning in de eerste Grand Prix van
dit seizoen brengt Jaspers ook weer aan
kop in de doorlopende nationale rang-
lijst.
De veelwinnaar in de Grand Prix cyclus,
met 61 overwinningen nu op zijn palma-
res, keek alleen in de eerste fase van de
finale tegen een kleine achterstand aan
(7-5), greep na die eerste voorzichtige
balwisselingen het initiatief bij 17-8, 24-9
en maakte de partij na 29-14 af met 40-
26. Hij vond zelf dat hij niet super had
gespeeld, dat wezen de moyennes ook
wel uit. Hij vond dat hij vooral tegen Mar-
tien van der Spoel had moeten vechten
voor een voorsprong in het slot met mooie
series die zijn tegenstander hadden afge-
troefd. ,,Ik heb het een paar keer moeilijk
gehad, maar op ervaring kon ik toch wel
blijven scoren.'' Zoals hij dat in de finale
tegen Jorissen liet zien, maakte hij later
de balans op: ,,Jeffrey kreeg heel moeilijk
spel, .waardoor hij niet in de wedstrijd
kwam.''
Vooral het materiaal speelde daarin een
rol, zei Jaspers in zijn terugblik over het
matige niveau. ,,De biljarts waren erg
traag en moeilijk vanwege de trage la-
kens'', vond Jaspers. ,,De posities waren
dikwijls moeilijk, omdat ballen niet uitlie-
pen en vast aan de band gingen liggen.
Door trage biljarts krijg je veel moeilijk
spel. Het is een soort sneeuwbaleffect:
ballen lopen langzaam, de posities zijn

moeilijker, twee keer rondspelen is bijna
onmogelijk en het loopt allemaal veel min-
der soepel. Dat maakt het voor iedereen
moeilijk spelen.''
De ene uitzondering op die theorie was
de geweldige partij die Jeffrey Jorissen in
het traject speelde en met 40-2 won van
Frans van Schaik. De runner-up bleef in
de finale ver verwijderd van dat hoge
spelpeil. Jorissen schakelde wel in de hal-
ve finale Sam van Etten uit, de jonge
Noord-Hollander die kon terugkijken op
een sterk toernooi.
,,Dit is al mijn derde toernooi op rij, waar-
in ik mijn grenzen ver heb verlegd'', zei
de jonge Van Etten na afloop. ,,Met die
progressie ben ik heel blij, zeker ook nu
de competities weer van start gaan.'' Be-
halve in deze Grand Prix, waarin hij voor
het eerst in de halve finale stond, schitter-
de Van Etten ook in de Excellent klasse,
waarin hij nationaal kampioen werd en
in het prestigieuze SIS toernooi.
Dick Jaspers signaleerde dat er nieuwe
en andere namen in aantocht zijn: ,,Nick
Zuijkerbuijk kwam verrassend ver, Sam
van Etten en Volkan Cetin zijn ook aan-
winsten voor het circuit. Daardoor komt er
weer wat nieuw bloed in de Grand Prix
toernooien, dat is alleen maar toe te jui-
chen.'' Zelf is Jaspers nog verre van ver-
zadigd als het om de nationale events
gaat. ,,Ik heb vanaf het prille begin heel
veel Grand Prix toernooien gespeeld, het
is nu wel eens wat moeilijker om me te
motiveren door al die grote, internationa-
le events. Maar het is altijd weer leuk om
mee te doen en te winnen. Ik ben er altijd
blij mee.''
Jaspers won op de slotdag achtereenvol-
gens van Huub Wilkowski (40-31 in 23),
Jean van Erp (40-23 in 22), Martien van
der Spoel (40-31 in 25) en tenslotte van
Jeffrey Jorissen. De Hagenaar versloeg
eerst Raymund Swertz (40-32 in 34),
Nick Zuijkerbuijk (40-26 in 34), Sam van
Etten (40-23 in 26) om tenslotte te worden
afgestopt door Jaspers.

Foto Paul Brekelmans

Zoon Xavi voor Dave en Daisy Christiani
Op 9 september 2021
om 8.50 uur werd Xavi,
zoon van Dave en Daisy
Christiani, geboren. 
Tycho is zijn trotse broer.
Xavi woog bij de ge-
boorte 3650 gram en
zijn lengte was 54 cm.
Dave is kopman bij het
team van A1 DPC/
De Kuul dat de thuis-
wedstrijden in de DKM
Tools League speelt in
zalencentrum De Kuul in
Huissen. 

Eigen foto 
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F.P.S.
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
Tel. 06-12815082
Email: info@debiljartballen.nl
Facebook.com/De Biljart Ballen

www.debiljartballen.nl
Advertentie tarieven op aanvraag.
Verschijnt 10x in het seizoen

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

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

Vormgeving

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

COLOFON
Een uitgave van

Het volgende
nummer 

verschijnt
27 oktober

2021
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Arbiters aan het biljart 

Arbiterstoernooi bij Hazelaar in Rosmalen

Dit bijzonder geslaagde Nationaal arbi-
terstoernooi werd van 27 t/m 29 au-
gustus in de Hazelaar te Rosmalen ge-
speeld.

Wim Bosman (organisatie), Dominique
van Andel (wedstrijdleider) en Frank en
Marko de uitbaters sportfoyer de Haze-
laar stonden borg voor dit toernooi.  Een
waardig opvolger voor het Mart van der
Heijden toernooi dat in 2019 na 20 jaar
ophield te bestaan.

Het HAT toernooi is een toernooi waar al-
leen arbiters uit heel Nederland voor kun-
nen inschrijven. Er wordt dan gespeeld in
5 poules te weten: Libre, Bandstoten,
Driebanden Klein, Kader en Driebanden
Groot.
Voorheen werd het Mart van der Heijden
toernooi altijd gehouden en dat heeft 20
jaar geduurd maar dat is door omstan-
digheden niet meer door kunnen gaan.
Daarna de problemen, welke eenieder
heeft mee moeten maken, m.b.t. de Covid
19 wat nogal een ingreep is geweest op
heel veel zelfstandigen en ook burgers.
Gelukkig is er een nieuw toernooi voor de
Arbiters ontstaan en dat is nu het HAT

toernooi (Hazelaar Arbiters Toernooi) Op-
gestart door Wim Bosman uit Hoogwoud
met medewerking van de wedstrijdleider
Dominique van Andel uit Amsterdam en
het speelt zich af in de Hazelaar bij Mar-
co en Frank, uitbaters van de Hazelaar te
Rosmalen, en mede bestuursleden.
De koppen werden bij elkaar gestoken en
zo kwam het tot het geweldige nieuwe
toernooi; het HAT toernooi. Het is een ge-
weldig mooi Toernooi geworden waar
heel veel saamhorigheid was en blijheid.
Eindelijk weer een Arbiterstoernooi over
3 dagen. Een mooi en gezellig toernooi
was het. 
De Poules moesten helaas in 7 personen
opgedeeld worden op Kader na dat ble-
ven er 8. Door omstandigheden moesten
er enkele personen afzeggen en kwam
driebanden Groot op 5 spelers uit. De
wedstrijdleider bedacht dat hij een paar
mensen kon vragen of zij Driebanden
Groot wilden spelen en zo werden 4 pou-
les 7 personen dus toch een mooie oplos-
sing.
De winnaars waren
Libre Ria v.d. Ven
Bandstoten Jan Schouwenburg
Drb klein Sjef Pelzer
Drb groot Wim Bosman
Kader Peter Boers

Vier arbiters uit district Oss gaven acte
présence, Hans Bervoets, Piet Tilders en
Henry Wibier. Manuela van Boxtel was
een van de vrijwilligers voor de arbitrage. 
Henry Wibier kwam net te kort voor de li-
bre overwinning. Deze winst ging naar
Ria van de Ven uit Heeswijk. 

Foto Henry Thijssen

In augustus op vrijdag de
13de zijn Paul Hendriks en
Ellen Vriezen in het huwe-
lijksbootje gestapt. 

De trouwplechtigheid is op
het mooie stadhuis van Ven-
lo voltrokken. Een echt biljart
huwelijk. 

Tijdens biljarten van de kin-
deren van Ellen; Daan en
Silvy Glissenaar, viel al in
2013 het oog van Paul op
Ellen. 13 is daarom hun ge-
luksgetal. 

Beiden biljarten zelf maar je
kunt ze ook als arbiter aan
de tafel treffen.

Foto: Rob Weijers Fotografie

In Memoriam Bart van Reeth
Op 6 mei 2021 heeft Bart Van Reeth in de
leeftijd van slechts 55 jaar, het leven los
moeten laten. Bart, die op 1 april besmet
werd door het Coronavirus, werd op 6
april naar het ziekenhuis gebracht. 

Een viertal weken werd hij in coma ge-
houden, om zijn longen te laten bekomen
van het hardnekkige virus. Bart had niet al-
leen longklachten, maar ook behoorlijke
andere klachten. Hij werd op een gege-
ven moment naar een ander ziekenhuis
verplaatst om zo via andere apparatuur
misschien een betere genezing te bewerk-
stelligen. Maar na enkele dagen daar te
zijn, heeft hij het harde gevecht moeten
opgeven. Zo triest, zeker voor Maria, die
haar levensgezel zo weg heeft zien glij-
den en eigenlijk niet eens echt afscheid
heeft kunnen nemen. Corona,….en nog
zijn er mensen die er zelfs mee lachen en
er niet in geloven. Nou geloof het maar!
Bart, een biljarter, schrijver en vooral
levensgenieter, die zeker ook genoot van
de werkzaamheden die hij deed. In 2007 werd bij Bart de biljartmicrobe ingeplant
zoals hij zelf eerder zei. Met een lach erbij, dat als het misliep in de slopende wed-
strijden, hij wel vreesde voor het feit dat zijn keu in twee stukken zou eindigen. Het
zaterdagse biljartuitje veranderde dan al snel in intensieve deelname aan de com-
petities van de KBBB en de ADL2000. In 2010 maakte hij toevallig kennis met De
Biljart Ballen, dit doordat iemand uit de club de krant had meegebracht uit Neder-
land. Bart was hierdoor meteen gecharmeerd, in België was er echter niets van dit
alles. Met meer dan twintig jaar op de teller als redacteur voor verschillende soci-
aal-maatschappelijke en politieke tijdschriften, wilde hij dan ook meteen zijn steen-
tje bijdragen aan de hem zo geliefde sport. En zo volgde met succes tenslotte al snel
een editie Vlaanderen en werkte hij in 2021 al 11 jaar voor deze succesvolle krant.
Bart was een geliefd persoon, die met zoveel spontaniteit in het blad schreef en hem
dan ook nog voor een groot gedeelte ging bezorgen. Want dat was Bart, ook even
persoonlijk het blad zelf weg brengen. Men zag hem dan ook graag komen. Als er
dan in Nederland gebiljart gaat worden voor de Wensambulance is Bart ook daar
aanwezig, om zoveel mogelijk geld bij elkaar te biljarten. Een warme persoonlijk-
heid die ook aan zijn medemensen dacht. Samen met Maria genoot hij niet alleen
in België, maar sinds enkele jaren ook in Nederland, waar ze een fijne plek ge-
vonden hadden voor de rustigere uurtjes in hun drukke bestaan.
Wat een onwerkelijke situatie, 55 jaar, samen plannen maken voor als je ouder
wordt. Samen elkaar aanvullen en elkaar graag zien! 
Velen zullen Bart missen, zijn hartelijkheid, zijn enthousiasme en zijn interesse in de
mensen.
Maar zeker het team van de biljartkrant, Bart,…., zijn naam is inmiddels al veel ver-
noemd, maar zal veel vernoemd blijven worden bij het team, want Bart was een
mensenmens en zal zo immers voor altijd in leven blijven.
Met een groot DANK Bart voor alles wat jij voor dit blad gedaan hebt en vooral zo-
als we je als mens hebben mogen leren kennen. 

Wij leven allen intens in het verdriet van Maria en familie mee en hopen dat ook zij
de naam van Bart en de mooie herinneringen aan hem, blijven vernoemen. 
Want zo blijft hij bij ons!

Huwelijk Paul Hendriks en Ellen Vriezen

www.3cworldcup.com

Foto Dirk Acx 
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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

• Clublokaal Biljartvereniging HWA

• 4 Kleine tafels

• 3 Klein kader teams

• District Dordrecht en Rotterdam

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

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

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

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

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

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

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

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

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

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

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

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

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

Café de Ram
Wilbert van Dijke
Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

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

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

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

Café
De Drie Zwaantjes

Sint Janstraat 68
4714 EH Sprundel

0165 382271

4 biljarts waaronder 
2 matchtafels

http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.capelle%ED%AF%80%ED%B0%84spc.nl
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl
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In SIS Billiards Experience Center te Uden

Jean van Erp en Nico van den Heuvel
eerste winnaars 3CC

Poule A met vlnr: Dave Christiani, Toine Dekkers, Sam van Etten en Jean van Erp.
Foto: Jan Rosmulder

Poule B met vlnr: Mischa Donders, Nico van den Heuvel, Ronald van Geyt en 
Tom Penrose. Foto: Jan Rosmulder 

Het eerste SIS 3CC driebandentoernooi
werd in de A-poule een prooi voor Jean
van Erp, die Sam van Etten, Toine Dekkers
en Dave Christiani in de finale aftroefde.
Poule B werd een prooi voor Nico van
den Heuvel die na liefst 4 shoot-outs
Mischa Donders voorbleef. Ronald van

Geyt en Tom Penrose behaalden de ove-
rige ereplaatsen. Er deden in SIS Billiards
Experience Center in Uden 144 biljarters
mee en er werd door iedereen met groot
enthousiasme teruggekeken op het survi-
valtoernooi. 

Simonis Biljartlakens NK artistiek 1e klasse

Nationale titel voor Wilfrie Vermeer
in D’n Boerenbond te Siebengewald
Wilfrie Vermeer heeft tij-
dens het NK artistiek
eerste klasse zijn eerste
nationale titel behaald.
In D’n Boerenbond te
Siebengewald, het nieu-
we onderkomen van ver-
eniging ABC 't Töpke,
bleef hij de concurrentie
ver voor. Vermeer ein-
digde met 195 punten.
Runner-up Jean-Marie
Limbourg, eerste koplo-
per tijdens de openings-
dag, sloot af met 157
punten. Cock Ooms
(129) bleek goed voor
de derde plek. 
Naam Pnt Pog     %
1. Wilfrie Vermeer 195 176 37.14
2. Jean-Marie Limbourg 157 190 29.90
3. Cock Ooms 129 193 24.57
4. Eric van Hoorn 126 196 24.00

Naam Pnt Pog     %
5. René Kuijstermans 114 188 21.71
6. Martin Wingelaar 110 192 20.95
7. Walter Crols 106 191 20.19
8. Remy Sleijpen 79 200 15.04

Vlnr: Jean-Marie Limbourg, Wilfrie Vermeer en Cock Ooms.
Foto: Jan Rosmulder 

Vraag het.....
Er werd mij, via email, iets gevraagd wat
ik vaker hoor tijdens trainingen of tijdens
bezoek bij een club waar ik dan op loca-
tie ben voor bijvoorbeeld een clinic.
De persoon die mij gemaild heeft stelde
de vraag ”waarom rollen de ballen altijd
weer snel uit elkaar en krijg ik een zoge-
naamde grote stoot als ik ze tijdens eer-
dere stoot bij elkaar gespeeld heb”?
Het antwoord hierop zal ik u in deze co-
lumn proberen te geven.
Indien u de ballen bijeen hebt gespeeld
op de kop van de tafel (het gedeelte van
het biljart tussen een denkbeeldige lijn
over de acquit-punten en de korte band)
dan is het de bedoeling dat u met de
speelbal richting de dichtstbijzijnde korte
band speelt en dat de twee aan te spelen
ballen tussen uw speelbal en de kort
band gepositioneerd zijn en blijven.
Indien dit het geval is dan ligt u in een do-
minante positie ook wel exterieur ge-
noemd vanwege het feit dat uw speelbal
ten opzichte van de twee aan te spelen
ballen aan de buitenkant ligt.
Ligt uw speelbal aan de binnenkant, dus
tussen de korte band en de twee aan te
spelen ballen dan zult u bemerken dat
wanneer u naar voren speelt de ballen
naar het midden van het biljart rollen en
dus verder uit elkaar komen te liggen, iets
wat bij driebanden heel nuttig is maar
juist niet bij het libre!
Probleem is dat u te snel in de lengte van
het biljart gaat spelen en dat betekent
meer afstand en bal 3 heeft meer ruimte
om zich heen en dus moeilijker te treffen
dan wanneer deze bijvoorbeeld in de
hoek bij de korte band ligt. U kunt dit
voorkomen door met uw speelbal tussen
door te gaan en daarmee wordt bedoeld,
dat u via bal 2 naar bal 3 uw carambole
maakt en daarna met uw speelbal ten op-
zichte van bal 2 en 3 aan de buitenzijde
en richting korte band ligt (dominant).

Een goede manier om dit te oefenen, is
om een lijn over de acquit-punten in de
breedte te trekken en dan uw ballen bij el-
kaar te positioneren waarna u zoveel mo-
gelijk caramboles probeert te maken.
Let u er wel op dat de aan te spelen bal-
len niet in de lengte rollen althans niet zo-
ver dat ze over de getrokken lijn rollen,
gebeurt dit wel dan begint u opnieuw
vanuit uw oorspronkelijke positie. Om de-
ze oefening goed uit te voeren bent u of
verplicht in de breedte te spelen of met
uw speelbal dominant te gaan liggen en
dus tussendoor te spelen zodat u aan de
buitenkant van bal 2 en 3 komt (richting
korte band).
Uw speelbal mag wel over de lijn rollen
maar denkt u erom bal 2 en 3 niet, veel
succes!
Indien u ook een vraag wilt stellen, kan
dit via mijn email:
lion@deleeuwcoachingentraining.nl of
via het contactformulier op mijn website
www.deleeuwcoachingentraining.nl
Lion de Leeuw
Bondstrainer KVC

In hotel-café-biljartcentrum Pot te Groenlo

Vijfde editie wordt prooi voor Zuid

De 5e editie van de spontaan in het leven geroepen wedstrijd Noord tegen
Zuid is een prooi voor de delegatie uit het Zuiden geworden. Plaats van han-
deling van deze jaarlijkse happening was zoals gebr uikelijk biljartcentrum
Pot in Groenlo. 

Team Zuid. Foto: Anneke Mulders

Tekst: Leo Lips

Nadat de 4e editie nog overtuigend door
Noord gewonnen was stond het lustrum-
jaar in het teken van de ijzersterke come-
back van het team uit Zuid. De spelers die
opgeroepen waren door captain Petra
Pot konden geen vuist maken tegen het tot
op het bot getergde team uit Zuid.
Volgens captain Lips moest de beker weer
in handen komen van het team dat er het
meeste recht op heeft. De beker keert
daarom geheel terecht terug naar waar

deze behoort, namelijk in de prijzenkast
van sponsor Treva.
Iedereen die weer bijgedragen heeft aan
het slagen van deze dag wordt daar har-
telijk voor bedankt, maar uiteraard Petra
en Heino voor de geweldige gastvrijheid
gedurende deze happening. Team
Noord likt zijn wonden maar volgens Pe-
tra zijn ze voor de volgende editie scher-
per dan ooit. Team Zuid daarentegen zal
met heel veel vertrouwen afreizen naar
de editie van volgend jaar. Anneke en
Chiel bedankt voor de support.

Arbiterstoernooi district Venlo

Paul Hendriks winnaar in café-biljartzaal
Van Tienen 
Het jaarlijkse arbiterstoernooi van het
district Venlo werd een prooi voor Paul
Hendriks. In café-biljartzaal Van Tienen in
Tegelen was het weer een gezellig week-
einde en dat staat voorop. 
Eindstand. 1. Paul Hendriks, 2. René Pe-
ters, 3. Thijs Peulen, 4. Wim Hermans, 5.
Paul Kolkman, 6. Jan van Geffen, 7. Paul
Beckers, 8. Ellen Vriezen, 9. Grad Dries-
sen, 10. Louis Burhenne. Paul Hendriks. Foto: Thijs Peulen 

mailto:lion@deleeuwcoachingentraining.nl
http://www.deleeuwcoachingentraining.nl
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VOOR AL UW HOUT EN TIMMERWERKEN
•  kozijnen   •  ramen   •  deuren

•  schuifpuien   •  trappen

Wij maken maatwerk

voor nieuwbouw en 

renovatiekozijnen

De Flammert 1031
5854 NA Nieuw Bergen (L.)

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

www.houkol.nl

Houkol v.o.f.
Timmer en houtbewerkingsbedrijf

petersmits
bestratingen

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

smitsbestratingen@hotmail.com

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

Ook voor feesten en partijen
John en Sandra van Tienen

Kaldenkerkerweg 19
5932 CS Tegelen

Telefoon: 077 - 3731272

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

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.

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.

www.3cworldcup.com

john  van melis
www.melmor.nl

autobedrijf

info@melmor.nl oude molenweg 35-37
mobiel 06-22937854 5425VP De Mortel Gem. Gemert
0492-361799 altijd eerst even bellen voordat je komt

Thuisbasis van De Zwaantjes ‘82 en De Peel

Biljartlokaal met kleine en 
grote tafels in Bakel

Vereniging De Zwaantjes ‘82, de naam zegt het al, speelde vanaf 1982 in ca-
fé-zaal-hotel De Zwaan te Bakel. Hans en Riet Vermulst draaiden er vele uren.
In 2019 werd het horecacomplex overgenomen en veranderde de naam in
’t Viltje. De 2 grote en 2 kleine biljarts verdwenen uit het café. 
Vereniging De Zwaantjes ’82 gaf niet op
en stak zelf de handen uit de mouwen.
De ruimte van de voormalige discotheek ’t
Keldertje onder café-zaal ‘t Viltje werd in-
gericht als biljartlokaal. Met vijf vrijwilli-
gers van de club werd een nieuwe vloer
gelegd en alles opgeknapt. Bij de bar is
nu één 2.30 biljart geplaatst en de 2
matchtafels staan in het grotere gedeelte.
Men beschikt in totaal over 180 vierkante
meter. Op de kleine tafel speelt De
Zwaantjes ‘82 in de driebandencompeti-
tie van de Deurnese Biljartbond. Op de

De ruimte met de 2 matchtafels. Foto: Jan Rosmulder

grote biljarts zijn 3 teams actief. Namens
De Zwaantjes ’82 komen 2 teams onder
de naam Van Melis Autobedrijf uit in de
nationale derde en vierde divisie drie-
banden van de KNBB. Het derde divisie-
team van De Peel/Van Esch Biljarts is er
ook te gast omdat ze zelf niet over match-
tafels beschikt. Behalve competitie wordt
er natuurlijk volop getraind of onderling
gespeeld. Ook wil men eventueel enkele
toernooien gaan organiseren. Toch zijn
er nog avonden en eventueel, in overleg,
middagen beschikbaar voor andere bil-
jarters en teams. Voor meer informatie
kan men vrijblijvend contact opnemen
met initiatiefnemer John van Melis via mo-
biel 06-22937854 of info@melmor.nl

Hosanna
Gelukkig en wat fijn dat we weer mogen spelen en genieten
van de biljartsport. Er zijn al toppers die mooi gepresteerd
hebben zoals Wilfrie Vermeer die de eerste GP artistiek eerste
klasse wint. En wat te denken van Rob Mans uit deze regio
die zich bij D’n Boerenbond in Siebengewald kwalificeerde
voor het NK driebanden klein extra klasse. Aankondiging in
deze biljartkrant en gespeeld wordt met zes deelnemers. 
En dan Raymond Ceulemans die na lange tijd weer in ‘t Ca-
ves te Wintelre zijn wedstrijd mocht spelen, 84 jaar, en dan
eventjes 1.428 op het scorebord zette en ik moet zeggen daar teken ik voor.
En er zijn ook nog ondernemers die het aandurven om in coronatijd een biljartcen-
trum te beginnen zoals Mark Janssen in Sittard, echt een prachtlocatie en promotie
voor de biljartsport, zou zeggen ga er eens kijken.
En dan natuurlijk het blad De Ballen dat al ruim 25 jaar bestaat, digitaal is leuk in
nood maar fysiek een biljartkrant vasthouden en daar het wel en wee van spelers of
teams in lezen is toch prachtig en informatief.
Ik besluit met u een prachtig biljartseizoen toe te wensen in alle gezondheid en zon-
der coronaperikelen maar hou er met elkaar rekening mee en met respect tijdens de
speelavonden.

Veel plezier Cock Ooms

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

Uitzendschema livebeelden 
Kozoom e.a. 
Evenement Datum
FFB toernooi driebanden in Lunel (Fr) 25-26 september
Dynamic Billiard Antalya Open poolbiljart 28-30 oktober
Predator Women’s Antalya Open poolbiljart 28-30 oktober
Dynamic EK Heren/Dames/Rolstoel Antalya poolbiljart 1-11 november

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
http://www.3cworldcup.com
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.vlierden.com
http://www.melmor.nl
mailto:info@melmor.nl
mailto:info@melmor.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl


De Biljart Ballen, 25e jaargang, september/oktober 2021 pagina 7

Kadertoernooi biljartschool.nl in Assen

Aangezien de competities al sinds 11/2 jaar vrijwel stil hebben gelegen nam
een aantal kaderspelers uit Noord Nederland het tegen elkaar op bij biljart-
school.nl in Assen.

nen, voor Alex van Zanten en Folke Spak-
man. Iets wat mij persoonlijk ook nog op-
viel, is dat 7 van de 12 spelers behoorlijk
boven hun competitiegemiddelde van het
laatste gespeelde seizoen uit zijn geko-
men over 5 wedstrijden. Dat ziet er veel-
belovend uit voor het seizoen 2021-
2022. 
Als zaalhouder waren wij zeer tevreden
over het weekend en we hebben 2 gezel-
lige dagen gehad. Het was geslaagd en
zeker voor herhaling vatbaar. We hopen
op een leuk seizoen, want het is geble-
ken, dat de meeste spelers er wel aan toe
zijn. Dus we moeten corona buiten de
deur zien te houden, zodat we weer kun-
nen doen wat we leuk vinden namelijk bil-
jarten. Iedereen bedankt voor zijn en
haar positieve bijdrage.

Tekst en foto: Fred en José Breeuwsma

Na lange tijd hebben de deelnemers el-
kaar weer eens gezien en gesproken. Zes
speelden 38/2 en ook zes 57/2. Bij de
start leken de spelers nog wat roestig,
maar de heren kwamen lekker los en op
de zaterdag werden er toch partijen van
40.00 en 53.00 moyenne gespeeld. De-
ze prestaties kwamen op naam van Mar-
tin Boomkens en Alex van Zanten in de
57/2 klasse. De zaterdag gaf een rang-
lijst waarbij er nog veel mogelijk was, in
beide poules. 
Uiteindelijk wordt de 38/2 poule beslist
op 0,02% van het carambolepercentage
in het voordeel van Berend Erends uit
Groningen, tevens medeorganisator. Jan
Westerbeek werd tweede met één beurtje
te veel over de 5 wedstrijden. De 57/2
klasse werd door Freddy Davids gewon-

Kampioenschap van Doetinchem driebanden

Zege voor Edwin Willemsen in 
De Veemarkt
Na het spelen van de
voorrondes hadden zich
12 spelers geplaatst
voor de finale van het
kampioenschap drie-
banden Doetinchem. In
De Veemarkt werden de-
ze biljarters vervolgens
in twee poules inge-
deeld. De eindstanden
daarvan waren als
volgt. Poule 1: E. Wil-
lemsen, 2. R. Dericks, 3.
H. Bruggink, 4. D. Bui-
tink, 5. F. Gerritsen, 6.
G. Susebeek. Poule 2:
W. Siebelink, 2. H.
Veenhuis, 3. J. de Smit,
4. T. Koster, 5. T. te
Kaat, 6. R. Arendsen. 
Voor de kruisfinale meld-
de Veenhuis zich
wegens omstandighe-
den af. De uitslagen wa-
ren: Edwin Willemsen –
Jaap de Smit 2-0 na 32-
16 (48) en René Dericks – Willem Siebe-
link 2-0 na 62-24 (49). In de finale bleek
Edwin Willemsen de beste. Hij versloeg
Dericks met 32-39 na slechts 27 beurten.
Voor René Dericks was er geen eer te be-
halen. Het grote verschil in caramboles
was er te veel aan van het goede. Wel

scoorde hij de hoogste serie van het toer-
nooi, namelijk tweemaal 10. Wedstrijd-
leider Frits Klomp heeft dit evenement
voor de 31e keer tot een goed einde ge-
bracht. Hopelijk de volgende keer zonder
coronamaatregelen.

Vlnr: René Dericks, Edwin Willemsen en Willem Siebelink.
Foto: Ingrid van Hemert 

Vlnr: Hans Pardoel, Antoon Loverbos, Louis van den Broek en John Driessen. 
Foto: Leon van der Heijden, fotocreatief. 
Eind juli gingen 40 biljarters van start
voor het Lolaar toernooi in café Ons Jan-
tje te Ommel. Voor de meeste deelnemers
stond er zoals gebruikelijk libre op het
programma en voor de hogere spelers
was het bandstoten. 
Op de voorlaatste speeldag kwamen de
beste acht van de voorronden tegen el-
kaar uit. Een nederlaag betekende toen
uitschakeling voor Joop Deenen, Rinie
Weemen, Sjaak Berkers en Wilco Lover-
bos. Een dag later zouden de beslissin-
gen vallen. Antoon Loverbos had in de
halve finale tegen John Driessen na 24
beurten nog 4 caramboles voor de boeg

en zijn tegenstander 11. Loverbos miste
tweemaal en Driessen hapte toe via 4 en
7. Eindstand 26-100 (26). Aansluitend
trok Hans Pardoel middels 69-90 na
16 pogingen aan het kortste eind tegen
Louis van den Broek. In de finale troffen
Van den Broek en Driessen elkaar dus.
Louis van den Broek trok het initiatief na
een serie van 16 in de derde beurt naar
zich toe en zijn zege kwam niet meer in
gevaar gezien de 90-68 cijfers na 27
pogingen. Antoon Loverbos had met
11 beurten de kortste partij van het toer-
nooi en John Driessen met 39 caramboles
de hoogste serie.

Ralf Laakmann Memorial artistiek

Zege voor Walter Crols en Jean-Marie
Limbourg bij Van Tienen in Tegelen
Tekst: Cock Ooms

Op 28 en 29 augustus
werd er in café-biljart-
zaal Van Tienen in Tege-
len weer het Ralf Laak-
mann Memorial toer-
nooi gespeeld, het be-
treft natuurlijk de spels-
oort artistiek. Er waren
maar liefst 13 spelers uit
België en Nederland
waaronder de Europees
kampioen Erik Vijver-
berg en de Nederlands
kampioen Wilfrie Ver-
meer. Opzet: 70 figuren
met als bonus nog 6
extra moeilijke figuren
uit andere sets. Er wer-
den koppels gevormd naar de sterkte van
de individuele speler zodat het voor een
ieder aantrekkelijk is en winstkansen
heeft. De vriendschap onderling staat
hoog in het vaandel bij het artistiek en dat
blijkt ook weer door elkander te helpen
bij het spelen van een figuur. Erg fijn dat
we elkaar weer zien na een hele poos
niet meer te kunnen biljarten door de co-
rona. Er werd toch nog erg goed ge-
speeld na die lange pauze en dat resul-
teerde dat het koppel uit België er met de
beker vandoor ging zijnde Walter Crols
en Jean-Marie Limbourg. Individueel was
René Dericks erg sterk  zoals we van hem
gewend zijn en dus winnaar met 391
punten maar slechts 62% score en dat is

eigenlijk voor zijn doen weer niet goed
genoeg. René trainen dus voor het ko-
mend seizoen. Het evenement was een
mooie training op een toplocatie waar
het goed toeven is met een lekkere BBQ
en ook het bier vloeide rijkelijk zoals het
tussen vrienden ook hoort. Speciale dank
aan Sandra en John van Tienen. 
Koppel Pnt Pog Extra Totaal
1. Jean-Marie Limbourg en Walter Crols 398 361 30 428
2. René Dericks en Roy Koerselman 363 357 40 403
3. Erik Vijverberg en Roy Koerselman 342 364 40 382
4. Robert van Veenendaal en 

Bart van de Wijgert 332 362 20 352
5. Mark Janssen en Wiel Pelzer 306 366 30 336
6. Cock Ooms en John Titselaar 312 368 20 332
7. Wilfrie Vermeer en Jan Jansen 303 363 20 323

Vlnr: Jean-Marie Limbourg en Walter Crols.
Foto: Wilfrie Vermeer

District Kempenland 24-26 september

Driebanden klein 3e klasse in Valkenswaard
Vereniging NAS organiseert de districtsfi-
nale Kempenland in de derde klasse drie-
banden klein. Moyenne tot 0.360 en
aanvang op vrijdag 24 september om
19.00 uur. Plaats van handeling is D’n
Turfberg aan Van der Clusenstraat 4A te
Valkenswaard. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Jack Smulders NAS 0.353 18
2. Jos van Haren KOT 0.316 16
3. Hans van Roosmalen Combi '95 0.316 16
4. Jack Beckers Horne Brandst. 0.300 16
5. John Timmermans DAB 0.245 15
6. Jo van Gerwen Ekker 0.224 15
7. Piet van der Pasch NAS 0.320 17

Bij Ons Jantje in Ommel

Louis van den Broek 
winnaar Lolaar toernooi
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3Cushion GP

Hoofdprijs voor Dick Jaspers in Wonju
Tekst: Frits Bakker

Dick Jaspers heeft het
langste en meest slopen-
de toernooi uit zijn lan-
ge biljartcarrière be-
kroond met de hoogste
premie uit zijn sportieve
historie. De jackpot in
de World 3Cushion
Grand Prix in het Kore-
aanse Wonju werd een
prooi voor de Neder-
landse nummer één van
de wereld. Jaspers kreeg
uit handen van Farouk
Barki, de president van
de wereldbond UMB, de trofee en de che-
que van 100.000.000 Koreaanse won,
omgerekend 74.000 euro. Op het erepo-

dium stonden ook twee Koreanen, Bong-ju
Hwang en Jun Tae Kim en de Zweedse
wereldkampioen Torbjörn Blomdahl.

Foto: Five & Six

NK driebanden excellentklasse en hoofdklasse

Sam van Etten en Menno de Vries 
kampioen bij De Eekhoorn in Oosterhout
Met Sam van Etten
kreeg het NK drieban-
den in de excellentklas-
se een zeer verdiende
winnaar. Op camping
De Eekhoorn in Ooster-
hout versloeg hij Jack
Wijnen in de finale met
prachtige 40-20 cijfers
na slechts 20 beurten.
Zijn hoogste serie, en
dat ging voor iedereen
op, was 12. Met een
schitterend algemeen
moyenne van 1.355
stak Van Etten er met
kop en schouders bo-
venuit. Tom Beemster-
boer en Sander Jonen werden in de halve
eindstrijd uitgeschakeld. 

Hoofdklasse
In dezelfde biljartzaal van de familie Her-
mans bleek Menno de Vries de beste in

de hoofdklasse. Hij zette John van Essen in
het beslissende duel met vier caramboles
verschil opzij: 35-31 (43). Jan Viskil en Ro-
bert Koster bezetten de overige ereplaat-
sen. Fred Driessen, verliezend kwartfina-
list, zorgde met 9 voor de hoogste serie.

Vlnr: Sam van Etten en Menno de Vries.
Foto: Paul Brekelmans

NK driebanden dames in De Hazelaar te Rosmalen

Therese Klompenhouwer wederom 
ongenaakbaar met titel nummer 14 op rij

Vlnr: Karina Jetten, Therese Klompenhouwer, Jetty Beersma en Mirjam Pruim. 
Foto: Henry Thijssen 

Tekst: Frits Bakker

Nederlands beste, die ook de beste van
Europa en de wereld is, behaalde haar
14e nationale titel bij het driebanden da-
mes na een finale met Karina Jetten: 30-
11 (20). De historie van het Nederlands
dameskampioenschap leert dat Therese
Klompenhouwer in 14 nationale kampi-
oenschappen 9 keer de finale heeft ge-
speeld tegen Karina Jetten (2009, 2011,
2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020
en 2021). Gerrie Geelen was tegen-
standster in 2004 en 2015, Anja Wijnen

in 2010, Loes van Dansik in 2017 en
Joke Breur in 2018.
Het hoogste moyenne haalde Klompen-
houwer in het kampioenschap van 2020
met 1.260 gemiddeld, de tweede hoog-
ste score na de 1.250 in 2016. Vier keer
sloot ze een kampioenschap af met een
hoogste serie van 9.

Naam Gem HS
1. Therese Klompenhouwer 1.092 6
2. Karina Jetten 0.820 5
3. Mirjam Pruim 0.596 5
3. Jetty Beersma 0.402 5

www.3cworldcup.com

Driebanden 3e divisie poule 1-2-3-4

Sterk optreden van Karel van der Bijl 
van Capelle 2/De Terp

De eerste twee rondes zijn gespeeld in de
derde divisie driebanden

Poule 1
Van Bruggen Adviesgroep/Den Haag

Karel van der Bijl. 
Foto: Stephan Osnabrug

dat zijn thuisbasis heeft bij Jorissen is de
competitie begonnen met 3 uit 2. Het
team won het uitduel bij Jorissen 4 dank-
zij 0-8 met Leon Brouwer als uitblinker. Hij
had voor zijn 30 caramboles 28 beurten
nodig tegen Giraldo Orozco (30-15).

Poule 2
Capelle 2  De Terp – De Plas/Scandiflora
6-2. In deze wedstrijd een sterk optreden
van nummer 3 Karel van der Bijl die
tegen Leo Lips voor zijn 25 treffers maar
24 beurten gebruikte: 25-8 met een serie
van 7. 

Poule 3
Eekhoorn 2 – DC Michielsen 6-2 met een
spannend duel tussen Frank van Rooy van
de thuisclub tegen Marco Kley 25-24 (34)

Poule 4
’s Lands Welvaren 1 – De Distel Biljarts 2-
6 met in deze ontmoeting twee opvallen-
de partijen. Tonnie van Iwaarden van de
thuisploeg versloeg Jaq Doggen 30-17
(28) en van de bezoekers wist Raymond
de Vries te winnen van Pierre van den
Berg 17-25 (35).

Eerste divisie driebanden poule 1

Dustin Jäschke 1.904 en Riny Zwiers
serie van 10

In de eerste twee speelronden vielen al
enkele opmerkelijke prestaties te bewon-
deren. Treva/Theory Cues en De Biljart-
academie behaalden tot nu toe de volle
buit met 4 punten.  

Speelronde 1
Sprundel – Treva/Theory Cues 2-6. In De
Drie Zwaantjes bleek Dustin Jäschke na-
mens de bezoekers de beste van ieder-
een dankzij moyenne 1.904. Zijn team-
genoot Wim van Cromvoirt behaalde
1.346. Martin Ravestyn redde de eer.
BC Tegelen – Hello Drydocks/Arbo In-
dustries 6-2. Tom Löwe gaf met 1.250 het
goede voorbeeld namens de gastheren.
De Biljartacademie – Kruijf Biljartshop/

Holding 8-0. Mathy
Monnissen haalde in
Sittard uit middels
1.739. Paul Wallerand
zette 1.206 op het sco-
rebord. Post Luchtkana-
len – Denksportcentrum
‘t Spaerne 6-2. Wilco
van Wijk 1.458 en Ron-
ny Daniels 1.206 bleven
onder de 30 beurten.
Volkan Cetin 1.333 won
namens de bezoekers.
Zwiers Aircoservice/
't Caves – Biljart Cen-
trum Arnhem 4-4. Vierde
man Riny Zwiers viel bij
zijn nipte zege op met
een serie van 10. De
Distel Biljarts/ Groene
Cijfers – Hilvarenbeek
4-4. Peter van Nassau

verzamelde de 35 caramboles al na 25
pogingen: 1.400 voor de thuisspeler. 

Speelronde 2
Hilvarenbeek – BC Tegelen 8-0. Paul
Bruijstens 1.250 had maar 32 beurten
nodig en Mischa Donders 1.029 hoefde
slechts 34 keer van de stoel. Kruijf Biljart-
shop/Holding – Post Luchtkanalen 4-4.
Robinson Morales Lopez maakte zijn de-
buut via 1.212. Marc Celen behaalde
winst via 1.176 en was de beste bij de
Brabantse gasten. Hello Drydocks/Arbo
Industries – Sprundel 4-4. Bert Hoefnagels
scoorde 1.176 bij de thuisploeg. Tom Per-
syn gaf als kopman voor de bezoekers
zijn visitekaartje af na 1.212.

Riny Zwiers. Foto: Frans Janssen 

http://www.3cworldcup.com
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DKM Tools League Driebanden

Dallinga koploper, Jeffrey Jorissen
scoort 3.076
Tekst Frits Bakker
Met vier matchpunten uit twee speelron-
den is Dallinga de onverwachte koploper
in de eredivisie driebanden met een beter
partijsaldo dan SIS Schoonmaak. De
Zeeuwen wonnen deze zondag in een
uitwedstrijd van Aartsbouw, nummer
laatst op de ranglijst zonder matchpun-
ten. De overwinning van Berry Dallinga,
teambaas en teamleider bij Dallinga, op
de Master Ludo Kools (40-34 in 33) was
het meest verrassend van deze wedstrijd-
dag.
Twee voormalige PBA spelers waren
teruggekeerd in de Nederlandse compe-
titie en maakten indruk met vloeiende
winstpartijen. Pierre Soumagne, die
speelde voor Cues & Darts, was na Jef-
frey Jorissen zelfs de beste van deze ron-
de met winst tegen Gerwin Valentijn: 40-
32 in 15. De kleine, potige Colombiaan
Robinson Morales zegevierde ook voor
Cues & Darts tegen Ad Koorevaar: 40-22
in 20.
J&F Auto's draaide op volle toeren tegen
Bousema Lochem, die in theorie twee
teams zijn voor de bovenste regionen. De
Hagenaars toonden echter een veel bete-
re vorm en wonnen met 8-0: Jeffrey Joris-
sen was de superieure winnaar tegen Jo-
han Loncelle met 40-26 in 13 beurten, de
beste van deze speelronde. Barry van
Beers tegen Gökhan Salman met 40-26
in 21, Therese Klompenhouwer won van
Anno de Kleine in een uitstekende en
spannende partij: 40-38 in 30. Herman
van Daalen klopte Frans van Schaik met
40-33 in 36.
De campingderby in Oosterhout eindigde
in een gedeelde winst, omdat Peter en
Kurt Ceulemans voor de pauze wonnen
namens Team Eekhoorn van Jack Wijnen
(40-24 in 26) en Joey de Kok (40-35 in
42). Het beeld was na de korte stop an-
dersom: Roland Uijtdewillegen versloeg
Frans van Kuyk met 40-30 in 34, Eddy
Willems won van Jerry Hermans met 40-
22 in 26 beurten.
Het meest werd uitgekeken naar het de-
buut van Robinson Morales in Nederland
en de terugkeer van Pierre Soumagne,
die beide spelen voor Cues & Darts in Til-
burg. De tegenstander was Dekker Keu-
kens, de laatste kampioen van de eredivi-
sie, die kansloos werd weggeveegd door
de Tilburgers. Behalve Morales en Sou-
magne wonnen ook Wesley de Jaeger
van John Tijssens (40-37 in 32) en Huub
Wilkowski van Henk Blauwblomme met
40-30 in 31.

De Zeeuwse koploper Dallinga.com haal-
de ook een maximale score in de uitwed-
strijd tegen Aartsbouw. Jean Paul de
Bruijn won van Dirk Weeremans met 40-
26 in 21, Steven van Acker van Ronny
Brants met 40-13 in 23 en Koen Saver
van Martin Ravestyn met 40-32 in 32. De
overwinning van Berry Dallinga op
Master Ludo Kools was evenwel een high-
light van de wedstrijd.
SIS Schoonmaak, zonder zijn kopman-
nen Dick Jaspers en Eddy Merckx (van-
wege het Franse uitstapje naar Kozoom)
kwam met de hakken over de sloot en
won met 5-3 van 't Hartje. Raymund
Swertz en Martien van der Spoel legden
de basis voor een gunstige score met
winst in 34 en 35 beurten op Broeders en
Dielis. De gelegenheidskopmannen lieten
het daarna min of meer afweten. Rai-
mond Burgman verloor van Harrie van de
Ven met 40-34 in 26, Jean van Erp speel-
de gelijk tegen een sterke Davy van Ha-
vere: 40-40 in 24 en sleepte daarmee
toch de volle winst binnen met 3-5.
STV Zundert en A1/DPC De Kuul bleven
in balans dankzij twee Brabantse winsten
voor Thorsten Frings tegen Dave Christia-
ni met 40-35 in 30 en Rik van Beers te-
gen Richard Bitalis met 40-34 in 33. De
tegenstander scoorde tegen met Jelle Pijl,
die Francis Forton versloeg met 40-25 in
38 en Kay de Zwart die de betere was te-
gen Sam van Etten: 40-35 in 31.

Foto Martin van Oostveen

Team Cues & Darts/Apollo. Foto: Monique Wilkowski

Eerste divisie driebanden poule 2

Raymond Ceulemans (84) begint
met zeges van 1.428 en 1.538

Uitblinker Raymond Ceulemans samen met teamgenoot Philip Coenen (l). 
Voor de gebroeders Frits (l) en Ad Broeders (r) was het de eerste keer dat ze in één
team biljarten. Foto: Jan Rosmulder

Niet alleen Ceulemans vertrok als een
speer uit de startblokken. Onderstaand
treft u de meest opvallende prestaties aan. 

Speelronde 1
Kippenpan.nl – De Eekhoorn 4-4. Voor
de gasten behaalde Stef van Hees
1.212. Man op Maat/'t Caves – 't Hartje
van Oosterhout 2 4-4. Raymond Ceule-
mans stond in Wintelre bij de pauze al
met 21-9 voor na slechts 8 beurten. Daar-
na volgde even een dipje maar de 84-ja-
rige Belg finishte met 8-2-2-1 en dat leid-
de tegen Ad Broeders dankzij 40-23 (28)
tot het beste gemiddelde van iedereen na-
melijk 1.428. Wil Janssen won ook en
voor het team uit Oosterhout bleken Ivan
Stitschinsky en Frits Broeders succesvol.
Het was voor het eerst dat de broers Ad
en Frits Broeders in één team samen
speelden. Land Transport – Burgmans Bil-
jarts 1-7. Prachtig duel tussen Gert-Jan
van der Veen en Bart Ceulemans. Van der
Veen maakte een 11-27 achterstand in de
dertiende beurt bijna ongedaan met een
serie van 13. Toen de gast als eerste fi-
nishte had Gert-Jan van der Veen nog 5
caramboles te gaan. Hij haakte af na 4.
Moyennes van respectievelijk 1.560 en
1.600 waren de beloning. Bert van Ma-
nen 1.296 en Johan Roijers 1.166 ver-
trokken ook met winst. SIS Billiards 2 –
Capelle SPC 2-6. Ook in Uden een ge-
weldig duel tussen de kopmannen Ronny
Lindemann en Jef Philipoom. Bij de pauze
stond het 20-13 (12) en toen startte de
diesel van Philipoom. Dat leidde tot 29-
40 na slechts 18 pogingen en dus ge-
middeldes van 1.611 en 2.222. Voor
winnaar Philipoom tevens een serie van

10. Zijn teamgenoot Peter van Lieshout
kwam met 1.400 voor de dag. 

Speelronde 2
N-Surance – Man op Maat/'t Caves 2-6.
In Gouda ging alle aandacht uit naar het
duel tussen wereldkampioen poolbiljart
Huidji See en veelvuldig wereldkampioen
driebanden Raymond Ceulemans. Na 14
beurten stond het 7-11. Vervolgens scoor-
de Ceulemans liefst 28 keer in 7 pogin-
gen. Hij strandde toen in het zicht van de
haven maar even later stond de 11-40
(26) eindstand vast. Goed voor een moy-
enne van 1.538. Philip Coenen en Wil
Janssen maakten de zege compleet. De
Eekhoorn – VK/Gorissen Furniture 5-3.
Stef van Hees 1.142, Piet Sleddens
1.029 wonnen en dus was de remise van
Tim Gorrebeeck voldoende voor een
thuiszege in Oosterhout. 't Hartje van
Oosterhout 2 – Land Transport 6-2. Frits
Broeders zorgde met 35 uit 34 voor het
kortste duel. Burgmans Biljarts – SIS Billi-
ards 2 4-4. Marco Janssen 1.176 zette
de Bergeijkse ploeg op voorsprong. Jo-
han Roijers boog voor Toine Dekkers. Bart
Ceulemans had onvoldoende aan 1.480
want Ronny Lindemann produceerde
1.600. Bert van Manen redde het punt.
Capelle SPC – IQ Coach Stefan Lenting
3-5. Jef Philipoom 1.481 won als enige
bij de thuisploeg. Bij de winnende forma-
tie verzamelde Jan Vos de 35 treffers na
30 pogingen: 1.166.       

Speelronde 3
Kippenpan.nl – Capelle SPC 2-6 Voor de
bezoekers bleken Jef Philipoom en Cedric
Melnytschenko goed voor 1.600.

Tweede divisie driebanden poule 4

Dany Boutet scoort 2.058 bij 
Van Tienen in Tegelen 
Speelronde 1
Cues & Darts – Biljartcentrum Goirle 2-6.
Martin de Laat tegen Luc Royberghs ein-
digde in 29-35 na 34 pogingen. De Mo-
len – 't Ivoor 4-4. Thuisspeler Patrick
Adams haalde uit met moyenne 1.578
na 30 uit 19. De beste prestatie van deze
poule in de openingsronde. 't Hartje van
Oosterhout 3 – Café Het Wapen van
Strijp 2-6. Voor de gasten zette Toon van
den Heuvel 1.166 op het scorebord. 

Speelronde 2
S&P/De Molenvliet – Eddies Hotel-Restau-
rant 4-4. In Waalwijk hoefde Huub Adri-

aanse voor de thuisploeg maar 32 keer
naar de matchtafel voor de 35 carambo-
les. 't Ivoor – Cues & Darts 5-3. Ton Ro-
vers 1.029 hield de punten in eigen huis.
BC Tegelen 2 – BC De Biljartacademie 2
4-4. Michael Schlieper werd onder de
voet gelopen door Dany Boutet. De 13-
35 uitslag na slechts 17 beurten leverden
in café-biljartzaal Van Tienen een
prachtig moyenne op van 2.058. Teleng
Schilderwerken – De Molen 0-8. Erik van
Loon liet met 1.521 iedereen achter zich.
Biljartcentrum Goirle – 't Hartje van
Oosterhout 3 6-2. Luc Royberghs 1.129
en Roger Spijkers 1.093 hadden er zin in.   
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 Staalconstruc e en plaatstaal met alle soorten oppervlaktebehandelingen 
 Kozijnen voor  en achter puien 
 Voor par culier en bedrijven  Ook voor advies  45 jaar ervaring
 Uitdagingen welkom   Aanvragen en sugges es vrijblijvend
 Hekwerken voor tuin, winkel, bedrijven en beveiliging tegen inbraak

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

E-mail: rhoeba@icloud.com

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

Fransen
Biljarts Routine

Dealer Wilhelmina biljarts voor Zuid-Oost Nederland

Telefoon:

E-mail: fransenbiljartsroutine@gmail.com
Website:

06-28997736

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.

Adres:   Frontstraat 2 - 5405 AJ Uden
Telefoon: 06-28997736

Adres: Frontstraat 2 - 5405 PB Uden
E-mail: fransenbiljartsroutine@gmail.com

Website: www.roetienen.nl

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

LONGONI
Tassen en Koffers 
met 10% korting

Kijk op de website 
voor de actuele voorraad

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

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

café - darts - biljart

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

Grandcafé
De Beerze
Doornboomstraat 22
5091 CB Middelbeers

www.debeerze.nl
Tel. 013  514 1266

mailto:rhoeba@icloud.com
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
mailto:info@manopmaat.nl
http://www.dekuul.nl
http://www.cafeturfke.nl
mailto:cafebiljartsiemens@gmail.com
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.roetienen.nl
http://www.biljartschool.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.debeerze.nl
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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 Kempenland 8-10 oktober

Libre klein dames in 
Hangijzer te Bladel
De districtsfinale Kempenland libre klein
dames Open klasse begint op vrijdag 8
oktober om 19.00 uur. Moyennegrens tot
5.00 en met interval. Zaterdag en zon-
dag gaat men om 12.00 uur van acquit.
Bar 't Hangijzer is gelegen aan Nassau-
plein 26 te Bladel.
Naam Vereniging Gem Car
1. Lia Addicks Carambole ‘54 1.94 53
2. Mariska Pelle Mixx Libre 1.52 45
3. Trees van der Heijden Steeds Beter/GL 1.38 41
4. Nellie Kampert Combi '95 1.08 35
5. Maria Blom Combi '95 0.86 31
6. Dianne van Hout Hangijzers 1.33 41
7. Yvonne Hooghuis Mixx Libre 0.70 29
8. Marie-Jose Plichta Mixx Libre 0.50 25

Eerste Simonis Biljartlakens GP artistiek 1e klasse

Wilfrie Vermeer heerst bij 
horecabedrijf Mans in Mariënberg
De eerste GP artistiek
eerste klasse is op naam
gekomen van Wilfrie
Vermeer. De regerend
Nederlands kampioen
in deze klasse had in
horecabedrijf Mans te
Mariënberg na 20 figu-
ren al de leiding. Deze
positie zou hij niet meer
afstaan. Johnny van Mil,
terug van weggeweest,
bleef het gehele toer-
nooi zijn naaste achter-
volger. Op het einde
van zaterdag had Ver-
meer 176 punten, Van
Mil 159 en René Kuijs-
termans 143 punten.
Na 60 figuren was
Kuijstermans voorbijgegaan door Patrick
Vloemans maar deze Belg deed buiten
mededinging mee. Na slotset 7 bleek dat
Eric van Kampen achter Vloemans vierde
was geworden. Nieuweling Bart van de
Wijgert eindigde met 82 punten als voor-
laatste. 
Naam Pnt Pog       %
1. Wilfrie Vermeer 267 170 50.85
2. Johnny van Mil 254 167 48.38
3. Patrick Vloemans 234 166 44.57
4. Eric van Kampen 208 173 39.61

Naam Pnt Pog       %
5. René Kuijstermans 206 176 39.23
6. Jean-Marie Limbourg 205 180 39.04
7. Martin Wingelaar 174 180 33.14
8. Cock Ooms 159 185 30.28
9. Eric van Hoorn 140 185 26.66

10. Jan Jansen 139 191 26.47
11. Walter Crols 115 185 21.90
12. Remy Sleijpen 104 192 19.80
13. Wiel Pelzer 98 196 18.66
14. Bart van de Wijgert 82 197 15.61
15. John Titselaar 81 198 15.42

Vlnr: Johnny van Mil, Wilfrie Vermeer en Patrick Vloemans.
Foto: Roos Vermeer 

75-jarig bestaan van biljartclub De Doorschieters

Op 11 november met een bus naar 
World Cup driebanden in Veghel

Na op een aantal locaties in Eindhoven
gebiljart te hebben is men sinds 3,5 jaar
gehuisvest bij La Carambole te Veldho-
ven. Hier beschikken ze over 10 biljartta-
fels van 2.30 en 2 matchtafels. Op dit
moment telt men 62 leden. Deze moeten
een leeftijd hebben van minimaal 50
jaar. Recreatief biljarten staat hoog in het
vaandel. Er kan op alle dagen, met uit-
zondering van de zondag, van 10.00
uur tot 17.00 uur gebiljart worden. Op
de dinsdagochtend is er een librecompe-
titie en op de woensdagmiddag een drie-
bandencompetitie welke laatste gespeeld
wordt op de 2 matchtafels. Het feest dat
gepland was op 11 mei kon helaas niet

doorgaan in verband met de corona.
Maar De Doorschieters bestaat het hele
jaar 75 jaar en daarom is nu het feest
vastgesteld op 11 november 2021. De
feestcommissie heeft een geweldige
agenda opgesteld. Zo gaat men na een
2-tal toespraken en een lunch met 51 per-
sonen met de bus naar Veghel. Aankomst
circa 14.00 uur om de World Cup drie-
banden te gaan aanschouwen welke
plaats vindt met de grootste biljarters van
de wereld. Rond 18.00 uur wordt de in-
nerlijke mens versterkt door in Veghel aan
te schuiven voor een diner, waarna de bus
het gezelschap rond 21.00 uur weer zal
afleveren bij La Carambole in Veldhoven.

Op 11 mei 1946 is biljartclub De Doorschieters door een aantal medewerkers
van Philips opgericht. Daarmee is het de oudste vereniging welke momenteel
onder de vleugels van de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven
en Omstreken (PVGE) hun hobby uitvoert. Club De Doorschieters is zelfs ou-
der dan de PVGE.

La Carambole in Veldhoven

Kader koppel districten Gr/Dr/Fr/Zw

Biljartschool.nl uit Assen met 
maximale score
HBC/Diamant Techniek Noord - Biljart-
school.nl 0-5. Bij de competitiestart in
Steenwijk verzamelde Berend Erends de
130 caramboles na 12 beurten. Zijn
teamgenoot Rob Bakker moest eenmaal
vaker van de stoel voor 110 treffers. Bil-

jartschool.nl – Gorredijk 5-0. Dit duel wa-
ren de verschillen kleiner. Erends versloeg
Sipke Visser die 19 caramboles tekort
kwam. Na eveneens 16 pogingen zag
Bakker zijn opponent Manneke Noya op
een stand van 112 van zijn totaal van
120 stranden. Steenwijk – De Friesche
Club/Popma Biljartservice 2-3. In deze
wedstrijd werden de twee kortste partijen
gespeeld. Namens de thuisploeg zorgde
Erwin Oosterkamp voor 110 uit 6. Bij de
tegenstanders arriveerde Tonny Swart al
na 7 beurten bij de finish van 160. Folke
Spakman en Peter Schuitema kregen met
61 de hoogste serie op hun naam. Op
26 september spelen er 8 koppels bij
Biljartschool.nl aan Wethouder Bu-
ningstraat 2A te Assen. Aanvang 10.30
uur. 

www.3cworldcup.com

www.debiljartballen.nl

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

DRIEBANDEN
WORLDCUP VEGHEL

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

CHV Noordkade

7 tot en met
13 november 2021

Verlengde Noordkade 10-12, 
5462 EH Veghel

Foto Dirk Acx

De Hazelaar organiseert
Van 22 oktober t/m 30 oktober 2021

GrandPrix Driebanden
Rosmalen

Met o.a. Dick Jaspers, Raimond Burgman,   
Jean v Erp, Barry v Beers, Dave Cristiani, 

en  JeanPaul de Bruijn.
Aanvang wedstrijden: iedere dag 11.00 uur 

Sportfoyer de Hazelaar
T.M.Kortenhorstlaan 6 *5244 GD* Rosmalen

http://www.3cworldcup.com
http://www.biljartevenementen.nl
http://www.dpc-cloth.nl
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130 jaar biljarthistorie geëerd

Wijkstra Biljarts zet Bierling de Schepper voort
Vertrouwde kwaliteit met een moderne slag

Bijna 20 jaar lang was Siegard Wijkstra werkzaam bij biljar tfabriek Bierling de Schepper. Siegard was één van de 7 werknemers met een liefde voor
het maken van biljar ttafels. Vanaf zijn 17e heeft hij het vak van het biljar tmaken mogen leren en daarbij de technieken die bij  deze oude ambacht
horen. 

Hij vond het betreurenswaardig dat Bierling de Schepper zijn deuren heeft moeten sluiten in 2015. Het vakmanschap en de enorme passie voor het biljartmaken hebben
Wijkstra doen besluiten om koers te zetten met zijn eigen bedrijf Wijkstra Biljarts. Om de ziel van Bierling de Schepper en 130 jaar biljarthistorie voort te zetten, 
heeft Siegard Wijkstra in 2021 de merknaam Bierling de Schepper teruggekocht en met Wijkstra Biljarts verenigd. 
En nu gaan dan ook weer volop nieuwe tafels met de naam Bierling de Schepper in productie. 
De bekende kwaliteit en vakmanschap die aan Siegard Wijkstra zijn doorgegeven 
worden hiervoor benut. 
De vereniging van Wijkstra Biljarts en Bierling de Schepper is ontstaan 
vanuit een passie voor biljarts en meubels maken. 
Deze passie ziet u terug in de persoonlijke benadering
en grote toewijding van de eigenaar. 
Zie voor meer informatie over 
Bierling de Schepper: 
www.bierlingdeschepper.nl

Contactgegevens en showroom
Biljartfabriek Bierling de Schepper
Siegard Wijkstra
Verbindingsweg 38
9781DA Bedum
06 – 422 581 68
siegardwijkstra@gmail.com
www.bierlingdeschepper.nl

Nieuw model Bierling de Schepper

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 - 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 14.00 uur

ASTEN

Onbetwist 
de BILJART 

specialist
Dé importeur vóór  

Nederland van  
Verhoeven Biljarts

Van Kuppenveldweg 5  
(       Hazeldonk)  

5721 TB Asten  Tel. 0493 - 31 31 18
www.vaneschbiljarts.nl

JBS is ook verkrijgbaar bij:
Easy Diamonds Shop Hoofddorp en Biljartwinkel Ludo Kools Hoogerheide

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum,
073-5031264

www.eureka-billard.nl

snabrug
photography

http://www.bierlingdeschepper.nl
mailto:siegardwijkstra@gmail.com
http://www.bierlingdeschepper.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.eureka-billard.nl
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Eredivisie topteam ronde 1 en 2

Maximale score voor De Hazelaar   

De Hazelaar XL Box – 
De Hazelaar 0-6 en 0-6
Johan Devos kwam in het 47/2 tot res-
pectievelijk 61 en 145 caramboles tegen
de telkens 200 van Jordy Kanters. Peter
de Bree kreeg eerst 5 kansen om vervol-
gens al in de eerste poging achter gela-
ten te worden in het 71/2 tegen Ray-
mund Swertz: 88-150 en 4-150. Swertz
ging namelijk vanaf acquit direct naar de
finish. Francis Forton reikte in de ene ont-

moeting in het bandsto-
ten tegen Jean-Paul de
Bruijn tot 37-100 (8). In
het andere duel bleef
Forton op 49 na even-
eens 8 pogingen steken
want De Bruijn realiseer-
de een fraaie slotserie
van 65. Vaste speler van
De Hazelaar Gert-Jan
Veldhuizen was vanwe-
ge het overlijden van
zijn moeder er helaas
niet bij. Sterkte voor hem
en alle betrokkenen.

Dibo/The City – 
Carambole DISC
2-4 en 2-4
In Deventer bleek er
winst en verlies van Mat-
thijs Bakker tegen Lyon
Megens. Wiel van Ge-
mert verloor en won van
Frank Vermeulen. John
van der Stappen boog
tweemaal voor Marco
Kivits. 

Egbersbeek.nl/de Veemarkt –
De Picardie 2-4 en 3-3
Christian Pöther kwam er niet aan te pas
tegen Micha van Bochem. Martijn Egbers
en Dennis Timmers wonnen tegen elkaar
ieder één partij. Michel van Silfhout tegen
Jos Bongers leverde in de Veemarkt te
Doetinchem een thuiszege 100-64 (16)
en remise na 10 pogingen op.

In Rosmalen stond de dubbele ontmoeting tussen
De Hazelaar XL Box en De Hazelaar  op het program-
ma. Het drietal met Jordy Kanters, Raymund Swertz
en Jean-Paul de Bruijn behaalde de volle buit. 

Raymund Swertz onder toeziend oog van zijn vader. 
Foto: Henry Thijssen. 

Op 14 oktober bij Recreatie Centrum Nieuwegein

Editie 9 van het Parkinson toernooi

In 2013 heeft Parkinsonpatiënt Ruud van de Horst het Parkinson biljar ttoer-
nooi in het leven geroepen en hij is tot 2020 de drijvende kracht achter dit
evenement. Door een teruglopende gezondheid heeft Van de Horst aangege-
ven te moeten stoppen met de organisatie. Hiermee zou een einde gekomen
zijn aan dit geweldige toernooi voor Parkinson patiënten. 
Een aantal enthousiaste mensen heeft een
nieuw bestuur gevormd en de organisatie
van onder andere het 9e landelijk Parkin-
son toernooi op zich genomen. Parkinson
is een enorm ingewikkelde ziekte die ont-
staat in de hersenen. Maar de manier
waarop de ziekte zich uit is voor geen
mens hetzelfde. Het treft mannen en vrou-
wen, jong en oud. Parkinson is een heel
sluipende ziekte. Menig biljarter is het
overkomen. De motoriek wordt aangetast
en je verliest de controle over alles wat je
wilt doen. Je kan niet meer het spel be-
drijven waar je zo goed in bent. Nare bij-
komstigheid is, dat je, wanneer de ziekte
zich in een vergevorderd stadium be-
vindt, ook de sociale contacten in de bil-
jartsport verliest. Contacten die je juist
dàn zo nodig hebt. De ziekte Parkinson
heeft een enorme impact op je leven. 
Het Parkinson toernooi is in het leven ge-
roepen om juist deze biljarters de moge-
lijkheid te geven hun sport nog te kunnen
bedrijven in een gezellige competitieve
setting. Helaas kunnen we deze ziekte
niet de wereld uit helpen, we kunnen wel
een bijdrage leveren door een fantastisch
evenement te organiseren. Op 14 okto-
ber 2021 vindt de 9e editie van het Park-
inson Biljarttoernooi plaats bij Recreatie
Centrum Nieuwegein aan Drenthehaven

22b. Zie voor meer informatie de nieuwe
website: www.parkinsonevents.nl

Waar staan wij voor?
Wij gaan ons inzetten voor meer moge-
lijkheden voor onze doelgroep.  Als eer-
ste gaan wij hierin samenwerken met de
KNBB om ook het meedoen van de groep
aan de landsfinaledagen te promoten.
Door de ziekte verliest de Parkinsonpati-
ënt vaak veel moyenne waardoor hij/zij
uit de huidige klasse en vaak ook uit het
team valt.
Hierdoor gaan vaak de sociale contacten
verloren die men juist als prettig ervaart. 
De meesten vinden wel weer een plekje in
een lager team. Echter als dit vanwege
de ziekte niet meer kan, willen wij deze
patiënten graag bijstaan. Want ook hier-
na zijn nog mogelijkheden om door te bil-
jarten. Wij gaan hierin samenwerken met
de landelijke vereniging voor Parkinson-
patiënten in Bunnik.
Verder willen wij nauw gaan samenwer-
ken met alle Parkinson café ’s en andere
ontmoetingsplekken gaan benaderen om
deze doelgroep bij elkaar te brengen. En
zoals eerder beschreven is er nauw con-
tact met de KNBB voor wat betreft de in-
vulling van de landsfinaledagen ten be-
hoeve van de Parkinson biljarters.

Kader poule 2-3-4

Paul van de Wouw namens 
De Hazelaar al in vorm
In de nationale kader-
competitie zijn de eerste
twee speelronden achter
de rug. Paul van de
Wouw begon goed. 

Poule 2
De Engel/A&M Rijschool
– BCO 7-2. Cas Juffer-
mans zorgde met 120
uit 8 voor de kortste par-
tij. Zijn hoogste serie
was 58. HWA Verhaar
BiljartKeuService – Het
Wapen van Alblasser-
dam 5-4. In deze zaal-
derby verzamelde kop-
man Pieter van der Veen de 140 caram-
boles na 9 pogingen. Als hoogste reeks
verdween 56 in de boeken. 

Poule 3
SVW – De Ram 2-7. In De Ponderosa te
Bergen op Zoom bleef bezoeker Aaron
Meeuwissen als enige onder de 10 beur-
ten: 27-120 (9). De Ram – Hotel van
Krimpen 2-7. In Roosendaal tekende be-
zoeker Jos Vlot met 190 treffers na 9
beurten voor het kortste duel. Zijn team-
genoten Dimitri Katsis en Wilfried van
Beek wonnen ook. Ronny Mathysen red-
de na 180 uit 11 de eer voor de thuis-

ploeg. Honky Tonk – Kwadendamme 9-0.
Wilbert Gantvoort haalde uit met 190 ca-
ramboles na slechts 6 pogingen en zijn
hoogste reeks was 84. 

Poule 4
De Hazelaar 3 – De Hazelaar 7-2. Paul
van de Wouw gaf in het 57/2 met 190
uit 5 het goede voorbeeld. Teamgenoot
Walco van de Ven scoorde 130 keer na
6 pogingen. Het Wapen van Liempde/
Regiobank – De Hazelaar 3 5-4. Henry
van Dijk bleek via 117-190 (5) niet opge-
wassen tegen Paul van de Wouw. Series
waren er van respectievelijk 68 en 87.

Paul van de Wouw. Foto: Henry Thijssen 

Kader poule 5-7-8

Willy Rooijendijk al in 4 beurten 
aan de finish 
Medio september hebben de teams 1 of
2 duels achter de rug. De competitie duurt
tot eind april 2022. 

Poule 5
Terborgse wijncentrale/De Veemarkt –
Deventer '83 2-7. In Doetinchem kreeg
kopman Gerard Stijf (210) maar 8 kan-
sen van Jordy de Kruijf en het duel ein-
digde op 181-160. Bart Siebelink boog
met 91-110 na 9 pogingen voor Aart de
Laak. 

Poule 7
VIOS/Van Esch Biljarts – Jong Geleerd
0-9. De prachtige 57/2 ontmoeting tus-
sen de kopmannen Roland Deelen en
Willy Rooijendijk eindigde na slechts
4 beurten in 192-260. Biljartclub Tegelen
– VOP/De Witte Hoeve 7-2. Voor de
gasten vertrok Jan Liebregts met 130
treffers na 9 omlopen met de winst naar
huis. 

Poule 8
De kortste partij staat met 110 uit 6 op
naam van Remie IJssermans. Met 81 heeft
Marcel Angeletti de hoogste serie na 2
speelronden.

Willy Rooijendijk. Foto: Henry Thijssen

www.3cworldcup.com

Eerste divisie topteams

Wisselend succes De Hazelaar 
De Hazelaar 2 – BIOS/Laurens Schulman
2-4. Peter Vandeloo verzamelde de 250
caramboles libre na 3 beurten en zijn
hoogste serie was 129. Paul van de
Wouw boog in het 47/2 voor Erik van de
Linden: 118-175 (21). Bij het bandstoten
had Eric Dericks 13 treffers minder dan
Gert van Beek. De Hazelaar 2 -

BIOS/Laurens Schulman 4-2. Spannen-
der kon niet tussen Peter Vandeloo en
Horst Wiedemann gezien de 250-249
(4) uitslag. Reeksen waren er van respec-
tievelijk 196 en 214. Deze keer liet Van
de Wouw opponent Van der Linden in het
zand bijten. Dericks kon zich niet revan-
cheren tegen Van Beek. 

http://www.parkinsonevents.nl
http://www.3cworldcup.com
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Run op logeplaatsen Worldcup Veghel
Er blijkt enorm veel belangstelling te bestaan voor de logeplaatsen tijden de World-
cup in Veghel, die van 7 tot en met 13 november in de CHV Noordkade wordt ge-
houden. Volgens Ad Smout van de organisatie zijn de nog beschikbare logeplaat-
sen voor de laatste dagen op twee handen te tellen. Op een enkele plaats na zijn de
loge-weekkaarten ook volledig uitverkocht. Van zondag 7 tot en met donderdag 11
november kan men nog wel logestoelen reserveren. Omdat de tribunes tot opzichte
van de editie in 2019 aanzienlijk worden uitgebreid, zijn er tot nu toe nog wel vol-
doende tribuneplaatsen te bestellen. Voor meer informatie en boekingen kan men de
site raadplegen: www.3cworldcup.com

Driebanden 4e divisie poule 2-3-4

Martin Sturm van Rob Jacobs 
Mannenmode scoort 1.000 moyenne
Competitie is weer in volle gang en in-
middels zijn de eerste twee rondes afge-
werkt.

Poule 2
Markeer MTS Traffic Services begon met
een gelijkspel en overwinning. In de eer-
ste ronde werd het 4-4 tegen BV Jorissen
2000/5. De sleutelpartij was de zwaar-
bevochte overwinning van Richard Poleij
tegen Eric Dekker 25-24 (47) Bij de Riet-
lander werd met 2-6 gewonnen mede
door een ontketende Metin Solmez die
succesvol was in zijn ontmoeting tegen
Marco Warnaar 20-13 (28)

Poule 3
BV Cortini Automotive 2 – De Eekhoorn 4
4-4 met een glansrol voor Tonnie Jansen
in zijn ontmoeting bij ’t Hartje in Ooster-
hout tegen Frans Vroomans, een serie van
8 en winst 20-15 (30)

Poule 4
Het Zeeuwse Rob Jacobs Mannenmode
laat er geen gras over groeien en is voort-
varend van start gegaan in deze prille
competitie. Het Kwadendamse team heeft
inmiddels al drie overwinningen geboekt.
Teamleider Martin Sturm scoorde in zijn
duel tegen Arjo Hollstelle van Treva een
moyenne van 1.000 na 25-17 (25). 

NK driebanden groot voor junioren in Haarlo

Joris van ’t Zelfden slaat toe bij HCR Prinsen 

Foto: Ton Smilde 

Tekst: Frits Bakker

Zeeuws talent Joris van 't Zelfden is de
nieuwe kampioen na winst in finale tegen
titelverdediger Tom Slikker. Het eerste suc-
ces in de nog jonge carrière van Joris van
‘t Zelfden is binnen. De 17-jarige biljarter
was een outsider op het nationaal kampi-
oenschap voor junioren, maar versloeg in
het titelgevecht de favorieten en liet zich
huldigen als nieuwe Nederlandse kampi-
oen. De student bouwkunde zette Slikker
bij HCR Prinsen in Haarlo in een tamelijk

eenzijdige partij opzij: 30-19 in vijftig
beurten. De derde plaats werd opgeëist
door de broers Nick en Leon Dudink. 
Naam Gem HS
1. Joris van ’t Zelfden 0.612 4
2. Tom Slikker 0.671 6
3. Nick Dudink 0.545 5
3. Leon Dudink 0.493 8
5. Andy Nab 0.504 5
6. Xavier Siahaya 0.503 4
7. Joeri Wilkowski 0.201 3
8. Twan Vriens 0.233 4
9. Sebas Lenting 0.137 3

Driebanden 2e divisie poule 1-2

BCO/Paeoniapassion begint stroef 
aan competitie
Driebandencompetitie twee rondes
onderweg

Poule 1
Het team van BCO/Paeniapassion uit
Oegstgeest is de competitie gestart met
een nederlaag en een gelijkspel. Thuis
werd met 2-6 verloren van Le Grand
Crue,  mede door ruime nederlagen van
Rens Hoeba en Paul Witteman. In Den
Haag bij Aannemersbedrijf Beer de Jong

werd het eerste punt binnen gehaald
door zeges van Robert Koster en Marcel
van Delden

Poule 2
Ad Terloo van De Distel Biljarts 2 heeft
een groot aandeel in de twee overwin-
ningen van 6-2 tegen Pearle en Polka
Print. Terloo bedwong eerst Yves Welvaert
35-31 (38) en in zijn 2e partij was hij op-
permachtig tegen Dirk Vlerick 30-20 (23).

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7 

Seizoen al geslaagd voor 
Wilmy van Boxem van 't Caves 3

In de eerste twee speelronden werden er
al enkele opvallende prestaties geleverd.   

Poule 5
Noorderling 2 – Mans Genoeg 44 0-8.
Opvallendste biljarter was René Berg. De
tweede man van de bezoekers tikte de
25 caramboles na 30 beurten bij elkaar
en maakte tevens een fraaie serie van 9.
Mans Genoeg 33 – HGL/Keurslager
Brouwer 2-6. Martin Beumer realiseerde
in zijn thuisbasis te Mariënberg een reeks
van 7 en eindigde op 0.694. HGL/Keur-
slager Brouwer – Midwolda '79/2 6-2.
Jan Kramer 0.892 was bij de thuisploeg
de uitblinker.  

Poule 6
Biljartclub Tegelen – ABC 't Töpke/Maas-
duin Witgoed Service 2-6. Namens de
gasten zette Peter Verhoeven na 25 uit 33

een gemiddelde van
0.757 in de boeken bij
café-biljartzaal Van Tie-
nen. SIS Billiards 7 -
ABC ’t Töpke 2/Maas-
duin Witgoed Service 2
4-4. Pascal Kuijs bleef
Cees van Eindhoven
voor en maakte daarbij
een reeks van 6. DBC
De Mixx – SIS Billiards 6
5-3. In Geldrop viel kop-
man Gerard ten Lohuis
bij de bezoekers op met
een serie van 7. ABC 't
Töpke 2/Maasduin Wit-
goed Service – Van Me-
lis Autobedrijf 2 2-6.
Namens de gasten
bleek naamgever John-

ny van Melis de beste van iedereen na
20 caramboles en 25 pogingen. Dat le-
verde een fraaie 0.800 op. Goed voor
de kortste partij en beste moyenne in de-
ze poule. 

Poule 7
't Caves 3 – NAS/Outlet DHZ 2-6. In
Wintelre redde Luc Nijs de eer. Met
0.666 zette Berry van Veghel de beste
prestatie neer namens het team uit Borkel
en Schaft. 't Caves 4 – BC De Biljartaca-
demie 6 6-2. Arnold van der Linden ver-
sloeg Theo Hendriksen met het kleinst mo-
gelijke verschil: 25-24. Henk van Kollen-
burg realiseerde een mooie serie van 6 in
zijn thuisbasis te Wintelre. BC De Biljart-
academie 7/De Poolers – 't Caves 3 6-2.
Bij de bezoekers redde Wilmy van
Boxem na een flinke 18-12 achterstand
toch nog de eer: 18-20.   

Vlnr: Annie Harks, arbiter bij eerste divisie driebanden, 
en Wilmy van Boxem. Foto: Jan Rosmulder  

Tweede divisie driebanden poule 3

Erik Vijverberg van Mans Genoeg
maakt serie van 10

Erik Vijverberg. Foto: Stefan Osnabrug

Speelronde 1
Van der Ven interieurbouw/Slijterij Zee-
gers – Albert Heijn Van Rijn 4-4. In SIS Bil-
liards Experience Center te Uden begon
teamleider Dirk Delmez prima aan de
competitie. Hij verzamelde de 35 caram-
boles al na 21 beurten en dat leverde met
1.666 het hoogste weekmoyenne op.
Mans Genoeg – HCR Prinsen 6-2. Kop-
man John Schollink zorgde in horecabe-
drijf Mans te Mariënberg voor de kortste
partij dankzij 35 uit 29 en dus 1.206.  

Speelronde 2
HCR Prinsen – splinter & de vosch 6-2. Pri-
ma duel van Carsten Lässig die in Haarlo
1.296 in de boeken zette. Carambole –
Mans Genoeg 2-6. Marcel Krikhaar ver-
sloeg Erik Vijverberg met 35-28 (37)
maar de bezoeker maakte wel een mooie
serie van 10. Namens West-Peter overtrof
Hein van Diek deze prestatie met een
reeks van 11.

Derde divisie driebanden poule 5-6-7

Bliksemstart voor Frank de Ruijter
en Jean Bessems
Poule 5
Sloepverhuur Nieuw Amsterdam – Mid-
wolda '79 0-8. Kopman Eddie Siemens
gaf namens de gasten met 30 carambo-
les na 27 beurten (1.111) het goede
voorbeeld. Boeve Afbouw – BM-Sat Rijs-
sen 4-4. In speelronde 2 een formidabele
partij tussen Jitze Postma en Frank de Ruij-
ter. De 22-30 eindstand na slechts 20 po-
gingen leverde in Steenwijk moyennes op
van respectievelijk 1.100 en 1.500.  

Poule 6
De Hazelaar 2 – Moira 5-3. In Rosmalen
realiseerde Niels Verlouw een knappe se-
rie van 9.  

Poule 7
't Caves 2 – Bonanza 5-3. Bjorn Schae-
ken bleek niet opgewassen tegen de
0.862 en serie van 8 van Andy Verjans.
De Peel/Van Esch Biljarts – BC De Biljart-
academie 3 4-4. Bij ‘t Viltje in Bakel was
Jan Rosmulder kansloos tegen Wiel Pel-
zer. De 10-25 (31) cijfers betekenden een
gemiddelde van 0.806 voor Pelzer, het
beste moyenne van de avond. DAB – De
Molen 3 2-6. In De Mixx te Geldrop zette
Wil de Wit namens de gasten 1.071 op
het scorebord. Bonanza – Van Melis
Autobedrijf 4-4. Piet Gerrits 0.909 gaf
het goede voorbeeld. In deze poule reali-
seerde Jean Bessems dankzij 1.250 (30
in 24) de beste partij.  

http://www.3cworldcup.com
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KNBB officiële mededelingen

goed, maar met het gebrek aan tijd doe
ik de Bond tekort. Vandaar mijn keuze."

Hoe tevreden bent u?
"Als je terugkijkt heb je altijd de neiging
om dat kritisch te doen. Je wil immers al-
tijd meer. Nog betere resultaten. Tegelijk
moet je uitkijken dat je het beeld niet laat
vertroebelen door het laatste, voor ieder-
een zware coronajaar. Maar als ik eerlijk
kijk waar de Bond nu staat, dan is er alle
aanleiding voor trots. Met de vele succes-
volle projecten die zijn gerealiseerd of
ook nu nog lopen heeft de biljartsport
eens te meer aangetoond veel meer te
zijn dan een spel waar alleen ‘aan de ta-
fel’ door de spelers van wordt genoten.
SmartPool, Tijd voor Krijt, Kantinebaas,
de betekenisvolle en sterk gegroeide rela-
tie met NOC*NSF en het Ministerie van
VWS in het kader van het maatschappe-
lijke vraagstuk eenzaamheid. Het is te-
veel om op te noemen. Biljarten in al haar
verschijningsvormen staat weer steviger
op de kaart. Nu ook meerdere tv zenders
de sport weer hebben ontdekt kan de
groei en het perspectief alleen maar toe-
nemen."

Als u ter ugkijkt op vijf jaar voor zitter-
schap, waar bent u dan het meest trots
op? Welke evenementen, welke presta-
ties, misschien ook welke moeilijkheden
die zijn overwonnen?
"Het is uiteraard niet mijn verdienste,
maar de prachtige organisatie van de
Worldcup Driebanden, de vernieuwde
opzet van de Landsfinale, maar ook de
ambitieuze plannen bij Pool en Snooker
onderstrepen dat onze sport niet alleen
springlevend is, maar ook nog verder kan
groeien. Mooi zou zijn als we in een
steeds betere samenwerking nog meer
van elkaars spelsoorten, de vernieuwing
daarin of daaromheen, kunnen genieten
en leren."

Onderstaand de pagina voor de KNBB-pagina. Met een stukje van de afzwaaiend
voorzitter, kort iets over de nieuwe beoogd voorzitter, en een stukje van onszelf om het
nieuwe seizoen in te luiden.

Een trotse voorzitter zwaait af

Onder het vijfjarig voorzitterschap van
Garmt Kolhorn wist de KNBB aardig wat
successen te boeken: imagoverbetering,
meer aandacht in pers, succesvolle pro-
jecten, nieuwe events. Allemaal zaken
waar de voorzitter een belangrijke, deels
coördinerende en representatieve, functie
in had – en waar de KNBB de vruchten
van heeft geplukt.
Maar aan deze periode komt een einde:
Garmt Kolhorn heeft op de Bondsraad
van 26 juni officieel zijn functie neerge-
legd. Zijn voorzitterschap werd tijdelijk
overgenomen door Krijn Schuurman, die
het voorzitterschap op zich neemt totdat
er een nieuwe voorzitter is benoemd.
De KNBB toog naar Hilversum en vroeg
Kolhorn naar de redenen van zijn af-
scheid. Wat volgde was deze uitgebreide
terugblik op een aantal bijzondere jaren.

KNBB: Garmt, toen u vijf jaar geleden bij
de KNBB kwam had u niet echt een bil-
jartachtergrond. Toch heeft u met zeer
veel enthousiasme de voor zittersfunctie
omarmd en vormgegeven. Kunt u aange-
ven waarom u destijds deze functie zag
zitten? Of, anders gezegd: waarom is de
functie van voorzitter van de KNBB ook
interessant voor mensen die niet een heel
nauwe binding met biljarten hebben?
Garmt Kolhorn: "Los van veelvuldig bil-
jarten bij een vriend thuis in mijn jonge ja-
ren en later bij mijn schoonvader thuis
kun je wel zeggen dat ik vooral een pas-
sieve biljarter was. Want ook al speelde
ik zelf niet, het was voor mij altijd een
enorme ontspanning om, na een drukke

vergaderdag, bij de televisie te ontspan-
nen met een mooie biljartuitzending. He-
laas nauwelijks op een van de Neder-
landse zenders."
"Het boeiende van een bestuursfunctie in
de sport, en in dit geval de biljartsport, is
te maken krijgen met mensen voor wie de
sport zoveel meer is dan een partij biljart.
De volledige overgave, de passie blijft ie-
der keer weer boeiend."

Waarom stopt u?
"Toen ik in 2016 begon verwachtte ik na
een ongeveer een jaar te stoppen met
werken en vanaf dat moment echt de,
noodzakelijke, tijd te hebben voor een
goede invulling te hebben voor het voor-
zitterschap. Dat liep echter anders. Het
werk liep door, mede omdat ik er plezier
in bleef houden om met mensen resultaten
in organisaties te boeken. Recent werd ik
echter ook geconfronteerd met een, zeg
maar, serieuze gezondheidswaarschu-
wing. Dan ga je nog een keer extra na-
denken en afwegen wat het zwaarst telt.
Met die gezondheid komt het wel weer

En wat vond u het moeilijkste? Of waar-
van zegt u: “Tja dit wilde ik wel, maar dit
heb ik toch niet voor elkaar kunnen krij-
gen?”
"Meerdere keren heb ik van ‘buiten’ te
horen gekregen dat de Biljartbond toch
wel ‘de meest ingewikkeld georganiseer-
de sportbond is’. Dat raakt me. Natuurlijk
kun je er achteloos je schouders over op-
halen, maar het zet je ook tot nadenken.
En eerlijk gezegd, de reactie van ‘buiten’
heb ik daarvoor ook niet echt nodig. Ik
denk dat we met elkaar nog meer moeten
proberen om met een zo open mogelijke
houding te kijken wat voor de toekomst
van onze sport de beste interne structuur
en werkwijze is. Niet met een focus op de
verschillen, maar vanuit een overtuiging
dat er aanzienlijk meer is dat ons bindt.
Vandaar kijken hoe we kunnen groeien,
biedt kansen, voor iedereen!"

Wat gaat u doen in uw werk nu u de
voorzittershamer neerlegt? En, in hoever-
re blijft u betrokken bij het biljarten?
"Met mijn werk als interim manager in de
publieke sector wil ik nog wel een tijdje
doorgaan. Vooral de verrassing wat er nu
weer op mijn pad komt boeit mij en geeft
mij energie. Daarnaast wil ik, in Hilver-
sum, zeker op zoek naar een biljartclub.
En dan vooral beginnen met les nemen,
want dat is in mijn geval echt nodig."

Heeft u nog iets te zeggen tegen alle be-
oefenaars of liefhebbers van biljar ten,
pool of snooker?
"Misschien niet zozeer naar alle beoefe-
naars en liefhebbers, die vinden hun weg
wel, maar wel naar die vele, vele vrijwil-
ligers die zich steeds weer en belange-
loos inzetten om iedere wedstrijd, ieder
toernooi tot een succes te maken. Alleen
‘hulde’ zeggen is niet genoeg. Ik vind die
inzet en betrokkenheid echt top!"

Iets wat wij nog vergeten zijn te vragen?
"Nee, volgens mij niet. Ik kan slechts zeg-
gen: het was een bijzondere en leerzame
ervaring. Niet altijd makkelijk, en corona
hielp ook niet echt, maar wat is het een
sport om trots op te mogen zijn. En dat
ben ik!"

Tekst: KNBB
Foto's: Ton Smilde (met Bruno Bruins,
overzichtsfoto Masters), Jan Rosmul-
der (met Piet Verhaar), De BiljartBallen
(met Dick Jaspers, Garmt in publiek),
KNBB (o.a. foto's Bondsraad, met
Krijn Schuurman)
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KNBB officiële mededelingen

®

Henk Vegter beoogd voorzitter KNBB

Een nieuw seizoen

KNBB biljartclub De Peel: circa 25 leden en 4 locaties

Driebanden klein teams terug bij 
De Kroeg in Deurne-Zeilberg

Waarschijnlijk uniek in Nederland maar niet iets om blij mee te zijn. Een ver-
eniging die op liefst 4 locaties de wedstrijden speelt. Biljartclub De Peel werd
in 1983 in het Limburgse dorp Ysselsteyn opgericht. Men stapte in 1994 over
naar Deurne-Zeilberg (N-Br) omdat Pieter en Willy Martens daar bij hun uit-
gaanscentrum Apollo met De Tapperij een biljartzaal openden met 2 match-
tafels, drie kleine biljarts en 2 pooltafels. Allemaal via Van Esch Biljarts.
Er speelden na verloop van tijd topteams
eredivisie, driebanden groot met als para-
depaardje 1e divisie, kaderteams en
districtsteams. Enkele bekende namen uit
die tijd: René Dericks, Wiljan van den
Heuvel, Thomas Nockemann, Dave van
Geel, Arno Figge (R.I.P.) en Paul Goelen
(R.I.P.). Vele toppers kwamen op bezoek
op de Verhoeven biljarts: Raymond Ceu-
lemans, Dick Jaspers, Frédéric Caudron,
Jean-Paul de Bruijn etc. De horecaonder-
nemers Martens overleden echter en na
verloop van tijd verhuisde de vereniging
naar sportcentrum Ames te Deurne. Twee
matchtafels en twee 2.30 'ers gingen
mee. Enkele jaren terug liep ook daar het
avontuur ten einde en koos men noodge-
dwongen diverse locaties om te kunnen
biljarten. 
Er staan in Deurne e.o. meerdere biljarts
maar ofwel 2.10 ofwel slechts 1 tafel.

Driebanden groot ging naar café-biljart-
zaal Van Tienen in Tegelen en inmiddels
speelt men bij 't Viltje in Bakel. Het kader-
team heeft  gemeenschapshuis De Smele-
hof als thuisbasis in Ysselsteyn. In dezelf-
de plaats is ook het libreteams in de C1
klasse Venlo bij café-restaurant Roelanzia
actief. De 2 driebandenteams in de B-
klasse vonden onderdak bij buurthuis De
Houtenhoek in Deurne maar keerden in
2020 terug op het oude nest in Deurne-
Zeilberg. Daar zwaait Mario Martens,
zoon van Pieter en Willy, de scepter in
wat tegenwoordig De Kroeg heet. Daar
staat nog altijd 1 Verhoeven biljart van
2.30-1.15. Ondanks dat dit Brabant is
speelt men in het Limburgse district Venlo.
Bij De Kroeg zijn ook de verenigingen
ONA en Poedelvrees (Deurnese Biljart-
bond) actief. Update: sinds het nieuwe
seizoen ook vereniging O en O.

Vlnr: Piet Maas en Mario Martens. Foto: Jan Rosmulder

Op de onlangs beschikbaar gekomen va-
cature van voorzitter KNBB heeft Henk
Vegter (bondsraadslid en voorzitter van
Sociëteit De Harmonie, thuishaven voor
een viertal biljartverenigingen waaronder
de Groninger Biljart Club, ooit oprichter
van de KNBB) aangegeven graag bereid
te zijn om deze taak op zich te nemen. 

Het bondsbestuur heeft hierop in unani-
miteit positief gereageerd en Henk uitge-
nodigd om als beoogd voorzitter KNBB
met het bondsbestuur de samenwerking
aan te gaan, dit in de hoop en verwach-
ting dat Henk op de najaarsvergadering
van de bondsraad (11 december 2021)
ter benoeming wordt voorgedragen.

eenvoudig was in een tijd dat er nauwe-
lijks evenementen doorgingen, maar wij
met zijn allen konden genieten van een
recordaantal dagen en uren live uitzen-
dingen op Ziggo Sport. En toen het erop
leek dat we mogelijk weer open konden,
hebben we met een videocampagne “We
mogen weer een potje spelen! Alle loka-
liteiten zijn er klaar voor” geprobeerd
meerwaarde te hebben voor zalen, en de
recreatieve spelers te stimuleren weer de
keu ter hand te nemen. Later gevolgd
door een campagne via Teamcompeti-
ties.nl om in te zetten op zoveel mogelijk
informatie, verlaging van drempels en po-
sitiviteit over teamcompetities carambole,
driebanden, pool en snooker, in de hoop
dat het ledenverlies zoveel mogelijk be-
perkt zou blijven.
Dat ledenverlies is er evengoed wel –
maar gelukkig niet zo dramatisch als we
gedurende de coronacrisis hadden ge-
vreesd. Sterker: we kregen onlangs de
wel heel opbeurende mededeling dat
voor het eerst in jaren biljarten/
pool/snooker weer staat in de top 10 van
meest beoefende sporten in Nederland,
en het percentage van deelname was
zelfs nog hoger bij jeugd dan bij de
samenleving als geheel. Zeer bemoedi-
gende cijfers dus, en: een bevestiging
van de positiviteit rondom biljarten die wij
al tijden voelen, maar die zich voorals-
nog nog niet in cijfers liet zien.
Tot slot willen wij u allemaal bedanken
voor de trouw en loyaliteit aan de KNBB,
en aan uw eigen biljart-, pool- of snoo-
kercluppie. Doordat u vrijwel allemaal ge-
woon lid bent gebleven ook in een tijd
dat u niet of nauwelijks kon spelen, heeft
u ongekend bijgedragen aan de continu-
ïteit van de sport, en het behoud van le-
denaantallen, clubs en zalen. Heel grote
dank dus aan u allemaal! U heeft hiermee
heel veel bijgedragen voor het biljarten,
pool en snooker – misschien wel meer
dan u zelf beseft.  
Wij wensen u allemaal een heel fijn, ge-
zond en sportief biljartseizoen toe!
Tekst: KNBB

We hebben er zin in: het nieuwe biljart-
seizoen. Het is lang geleden dat we weer
eens ‘ouderwets’ konden biljarten. En
nog steeds is het met enige beperkingen –
maar in ieder geval is er perspectief dat
we onze geliefde sport en spelletje weer
competitief of recreatief, maar in ieder ge-
val veilig, kunnen beoefenen.
Als KNBB hebben we in coronatijd hard
gewerkt om te proberen de negatieve ge-
volgen zo beperkt mogelijk te houden.
We hebben ons actief ingezet in directe
en indirecte lobbytrajecten de belangen
van biljart-, pool- en snookerzalen zo pro-
minent mogelijk op de politieke agenda
te houden. We hebben directe, concrete
problemen aangepakt, en soms met suc-
ces: zo waren er nogal wat lokaliteiten
die door verschillende bsi-codes tussen
wal en schip dreigden te raken, en dat
hebben we succesvol kunnen laten om-
zetten, vaak ook in samenwerking met
andere bonden, NOC*NSF, etc. Door zo
veel mogelijk via website (via knbb.nl/co-
ronavirus en knbb.nl/coronavirus-0) en
social media te communiceren over coro-
na en gevolgen, steeds aangepast op
doelgroep (speler, lokaliteit), en door in
bijzondere gevallen ook direct te commu-
niceren per mail met grote groepen of
juist individueel per telefoon of face to fa-
ce, hebben we geprobeerd alle biljarters
en biljartzalen onderdeel te maken van
wat er gebeurde. Zodat iedereen direct
van ons duiding kreeg, in sommige ge-
vallen ook directe hulp, en altijd met dui-
delijkheid wat men wel en wat men niet
van de KNBB kon verwachten.
We wisten dat het cruciaal was om juist in
deze periode onze meerwaarde als Bond
te laten zien. Want zouden spelers of za-
len het idee hebben dat wij er niet voor
hen waren, dan zou dat ongetwijfeld te
zien zijn in heel scherpe dalingen van le-
denaantallen en/of KNBB-lokaliteiten.
Om juist ook in deze periode van niet-
spelen toch biljarten volop zichtbaar te
houden, hebben we zeer actief ingezet
op een speciaal-voor-tv driebanden eve-
nement - waarvoor toestemming verre van
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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

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

4 kleine tafels
3 grote tafels
2 pooltafels

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

WWW.DALLINGA.COM

Café-Restaurant

MANS
Nieuweweg 4

7692 AG Mariënberg
0523-251208

2 zalen
Terras

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

Bruin café
Openbaar vervoer op loopafstand

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

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

mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@cuesendarts.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
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Libre speelweek 1
Maandag 13 september is de librecom-
petitie van de DBB in vier klassen van
start gegaan. In totaal doen er 34 viertal-
len mee. Nieuweling Henri van den

Broek was de enige speler die onder de
20 beurten bleef. Met HGL in de vierde
klasse op bezoek bij Vriendenkring ver-
zamelde hij in 't Ankertje de 45 caram-
boles na 17 pogingen. 

25-40-50-60-70 jaar lid

Jubilarissen DBB gehuldigd

De Deurnese Biljartbond telde dit jaar 12
jubilarissen. Tijdens de jaarvergadering
in De Gouden Helm te Helenaveen waren
9 jubilarissen aanwezig. Zij werden door
voorzitter Mari van Hout in de schijnwer-
pers gezet. 

25 Jaar Vereniging
Petran van den Berkmortel D’n Anlaup
Lucien Janssen Neerkandia
Wilfred van de Ven Neerkandia
Mark Crooijmans O en O
Jos van den Eijnden OVU

40 Jaar
Geert Mennen Ons Vermaak
Toon van de Weijer Poedelvrees
Theo Keijsers SVN/Marma
Lambert van Kol SVN/Marma
Martin van de Water SVN/Marma

60 Jaar
Harrie van de Heuvel Pomerans

70 Jaar
Frans Thijssen Ons Vermaak

Vlnr: Mark Crooijmans, Martin van de Water, Lambert van Kol, Theo Keijsers, 
Frans Thijssen, Wilfred van de Ven, Lucien Janssen, Harrie van de Heuvel en 
Petran van den Berkmortel. Foto: Carlo Vervoordeldonk

Driebanden klein 3e klasse district Venlo

Paul Megens winnaar bij Van Tienen
in Tegelen

De districtsfinale Venlo in de derde klasse
driebanden klein is een prooi geworden
voor Paul Megens. In café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen bleef de speler van
ABC 't Töpke uit Siebengewald ongesla-
gen. Hij won vier duels en deelde een-
maal de punten. Ook scoorde Megens
met 5 caramboles de hoogste serie. Ron-
ny Holtackers eindigde met acht punten
als tweede. Theo Mulders zorgde dankzij

0.348 voor het beste algemeen moyenne
en met 0.500 voor het hoogste partijge-
middelde. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Megens ABC 't Töpke 9 0.280 5
2. Ronny Holtackers BBC '65 8 0.293 3
3. Theo Mulders VOP/DWH 6 0.348 3
4. Simon Kreutz BBC '65 5 0.318 3
5. Thijs Peulen BC Tegelen 2 0.272 2
6. Jeu Dewinden Oppe Ruiver '19 0 0.168 2

Foto: Margriet Peulen

Vanaf medio oktober in café In den Sleutel te Deurne

Libretoernooi 55+ gaat weer beginnen
Na een jaar zal het 55+ libretoernooi
vanaf medio oktober 2021 weer van start
gaan. De bedoeling is om uit de regio
Deurne met 30 deelnemers op 2 biljarts
te spelen. Er wordt op de middagen
maandag, woensdag en vrijdag van
13.30 tot circa 17.00 uur gestreden. Op-
gave is nog mogelijk maar wel zo spoe-
dig mogelijk. Per biljart zijn er 5 deelne-

mers die op die dag elk 2 partijen hun
krachten meten. Tellen en schrijven hoort
daar ook bij. De sociale contacten zijn
het belangrijkste. 
Inlichtingen kan men verkrijgen bij Wim
Leereveld 06-53231177 en Gerard
Geurts 06-30052964. Café In den
Sleutel is gelegen aan Stationsstraat 8 te
Deurne. 

Dromen worden werkelijkheid

Ludo Kools opent biljartwinkel in
Hoogerheide

Klantvriendelijkheid en persoonlijk contact staat bij het echtpaar Kools hoog in het
vaandel. Foto: Tonny Presser © 2021

Eigenhandig toverde Kools binnen af-
zienbare tijd zijn garage om tot een waar
biljartparadijs. Hier wordt niet alleen het
complete assortiment aangeboden, maar
ook keureparaties zijn bij Ludo in goede
handen. Zo worden met de nodige des-
kundigheid nieuwe pomeransen en been-
tjes geplaatst. Het afdraaien van toppen
behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Ruim aanbod
In de winkel treffen de klanten een ruim
aanbod aan keus van diverse merken,
waaronder: Longoni, Buffalo, JPS, Ray-
mond Ceulemans en Artemis. Ook aan
biljartballen is er geen gebrek, in de vitri-
nes staan: de diverse uitvoeringen van
Aramith, BS Majesty en Diamond Helix
PBA. Opvallend is ook de wand met het
grote assortiment aan keutassen en kof-
fers. Zo zijn er de bekende merken JBS,
Longoni, Raymond Ceulemans, Buffalo

Laperti en T Pork. De huidige nationaal
kampioen driebanden verstrekt desge-
wenst geheel vrijblijvend deskundig ad-
vies, of het nu om een keu, schuurplankje,
krijtje, grips, biljarthandschoenen of ove-
rige accessoires gaat. 

Lilian
Ook voor zijn vrouw Lilian is de biljart-
wereld niet vreemd, zij zal dan ook met
regelmaat in de biljartwinkel te vinden
zijn. Beiden hebben persoonlijk contact
en klantvriendelijkheid hoog in het vaan-
del staan. 
De winkel is te vinden aan de Plantage-
laan 3 te Hoogerheide. Openingstijden:
woensdag van 13.00 tot 20.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
De overige dagen op afspraak via num-
mer 06.48374445. 
Kijk ook eens op www.ludokools.nl en op
facebook: Biljartwinkel Ludo Kools.

Met de opening van zijn eigen biljartwinkel is na het behalen van de natio-
nale titel in het driebanden voor Ludo Kools weer een droom werkelijkheid
geworden. De 54-jarige Master mag met recht trots zijn op het resultaat.

http://www.ludokools.nl
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Vier kampioenen bij vier spelsoorten in Tiel

NK poolbiljart dames 2021

In de weekenden van 11-12 en 18-19 september werd het NK Pool Dames
2021 gespeeld. Net zoals voorgaande jaren was Q-Billiards in Tiel het strijd-
toneel voor de deelneemsters die vanuit het hele land afreisden. Zij streden
niet alleen om de titels, maar ook om twee felbegeerde tickets voor het EK
2022 in Slovenië. Wie deze tickets zou winnen werd bepaald aan de hand
van de NK Pool Dames 2021 Ranking. In iedere gespeelde discipline konden
de deelneemsters punten winnen. 

14.1
Als eerste stond 14.1, beter bekend als
straight pool, op het programma. De dag
ging van start met 14 deelneemsters
waaronder de drie familieleden: Tamara,
Melissa en Megan Rademakers, de
jeugdspeelsters Tara Verharen en Jolien
Schuurman, en ook oude bekenden zoals
Jeanette van den Eijkel en Karen van
Steenbergen. Het waren uiteindelijk Me-
lissa Kuys-Rademakers en Lynn Pijpers die

de finale speelden. Pijpers won deze
strijd en daarmee de eerste titel van dit
NK Pool Dames 2021.

8-ball
Zondag 12 september kwamen de da-
mes naar Tiel voor 8-ball. Tamara Rade-
makers liet verstek gaan in verband met
een pijnlijke schouderblessure. Ze wilde
zich sparen voor het volgende speelwee-
kend. 18 dames kwamen aan de start en

zouden bepalen wie de tweede titel ging
pakken. Het waren weer Melissa Kuys-Ra-
demakers en Lynn Pijpers die in de eind-
strijd kwamen. Dit keer was het Kuys-Ra-
demakers die aan het langste eind trok.
Zij had over de hele dag maar 4 racks te-
gen zich gekregen en was duidelijk de
sterkste.

10-ball
Het tweede speelweekend begon met 10-
ball op zaterdag 18 september. Dit keer
waren er 15 speelsters naar Tiel gekomen
om de beker en de punten te winnen. Op-
merkelijke uitslag in de eerste ronde was
de donut die de kersverse 8-ball kampi-
oene Melissa Kuys-Rademakers uitdeelde
aan Elise Qiu. Dat was blijkbaar een wa-
ke-up call die Qiu nodig had. Zij vocht
zich via de verliezerskant door het veld
en gaf in de halve finale de donut weer
terug aan Kuys-Rademakers. In de finale
was ze sterk voor Tamara Rademakers en
pakte ze daarmee de titel en broodnodi-
ge punten voor het klassement.

9-ball
Op zondag 19 september werden de re-
kenmachines uit de zak gehaald, want op
die dag werden de laatste punten verge-
ven en zou de beslissing vallen wie de
twee EK-tickets mee naar huis zouden ne-
men. 15 dames mengden zich in de strijd
om de titel en de punten. In de halve fina-
les zagen we de usual suspects terug. Ta-
mara Rademakers speelde tegen haar zus
Melissa-Kuys Rademakers, die al zeker
was van een EK-ticket en Lynn Pijpers nam
het op tegen Elise Qiu. Die laatste ont-
moeting was van belang voor de EK-tic-
kets. De strijd stond bol van de spanning
en het kwam op het laatste beslissende
rack aan. Uiteindelijk was het Pijpers die
aan het langste eind trok en was daarmee
zeker van het tweede EK-ticket. De ontla-
ding was groot en dat was ook te zien in
de finale. Lynn Pijpers had duidelijk veel
gegeven in de halve finale en het was Ra-
demakers die met sterk spel de finale naar
zich toe trok. Daarmee pakte zij de laatste
titel van dit NK Pool Dames 2021.

NK Pool Elise Qiu 10-ball. Foto’s: Jimmy Worung, KNBB sectie Pool

NK Pool Melissa Kuys-Rademakers 8-ball NK Pool Tamara Rademakers 9-ball

NK Pool Lynn Pijpers 14.1



De Biljart Ballen, 25e jaargang, september/oktober 2021 pagina 21

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!!!

Peter Cortini kijkt terug op een geslaagd toernooi

Eerste Memorial Biljarttoernooi bij het
Hartje van Oosterhout een groot succes!
In het 2e weekend van
juli is onder grote be-
langstelling en met der-
tig enthousiaste biljar-
ters een biljarttoernooi
Driebanden Grote
Matchtafel gespeeld ter
afsluiting van bijna an-
derhalf jaar competitie-
loos biljarten. Coro-
na/Covid heeft voor de
biljartsport desastreuze
gevolgen gehad. Eén
van de redenen om een
biljarttoernooi te organi-
seren dacht Peter Cortini
daarom. Samen met
een ploeg mensen wer-
den er sponsors gevon-
den en in nauwe samen-
werking met Biljartcen-
trum “het Hartje van
Oosterhout” en leden
van de biljartverenigingen in de regio
werd er een toernooischema opgezet. UIt
deze contacten bleek dat er de afgelopen
maanden ons vele dierbare vrienden en
vriendinnen ontvallen zijn en dat velen,
door de coronamaatregelen, niet in staat
waren geweest om op een gepaste wijze
afscheid te nemen. Peter Cortini kwam
toen op het idee om het toernooi om te
dopen tot Memorial Biljarttoernooi. Ook
werd meteen besloten om alleen biljarters
uit te nodigen uit deze regio en dan ook
met name de biljarters die regelmatig in
deze contreien in actie komen. Er was
meteen grote belangstelling en het biljart-
toernooi was in een mum van tijd vol. Om
recht te doen aan alle spelers is er geko-
zen om met “handicap” te spelen dwz
dat sterke biljarters veel caramboles moe-
ten maken en minder sterke spelers min-
der. Daar zijn formules voor en die zijn in
dit toernooi toegepast. Zo kan het gebeu-
ren dat er spelers meededen die in hun
wedstrijden 20 caramboles moesten ma-
ken en andere spelers slechts 8. Dat levert
hele spannende en interessante matches
op bleek al gauw. Al in de poulefase wer-
den hele goede biljarters uitgeschakeld :
Ton Roovers uit Rijen, Eric van Woerkum
uit Dorst, Jeff Fijneman en Gerrit van Roe-
kel uit Oosterhout, en jawel Peter Cortini

himself! Een hele positieve verrassing was
de grote publieke belangstelling, zowel
vrijdagavond als zaterdag de gehele dag
was het gezellig druk en de inderhaast
opgebouwde tribunes volop bezet (maar
wel coronaproof uiteraard) Niet onver-
meld mag blijven dat Seyfi van Het Hartje
van Oosterhout de mensen op zaterdag
met een lopend buffet verraste en op zon-
dag met een lunch! Toen zaterdagavond
de voorrondes afgewikkeld waren en
zondagmorgen de achtste en kwartfina-
les gespeeld waren bleken er 4 spelers
zich op te maken voor de halve finales:
Murat Hayta uit Kaatsheuvel versus Pa-
trick Oelp uit Breda en Gerrie de Bruin uit
St Willebrord versus Ben Stadhouders uit
Oosterhout. Na een mooie strijd kwamen
als finalisten Gerrie en Patrick bovendrij-
ven. Deze 2 spelers maakten er een
bloedstollende finale van: de reguliere
wedstrijd leverde een gelijke stand op en
pas na 3 (!) barrages (en 3 gemiste
matchpoints van Patrich Oelp) wist Gerrie
de Bruin de finale winnend af te sluiten.
Een passend slot voor een geweldig en
vooral gezellig/sportief toernooi! 
Of zoals organisator Peter Cortini in zijn
speech aanhaalde: ‘zeker voor herhaling
vatbaar’. 

Foto Peter Cortini 

Kozoom Challenge Cup Final

Spanjaard Ruben Legazpi verslaat 
de wereldtop en wint Kozoom Cup

Tekst Frits Bakker

Hij voelde zich voor één dag king of the
world, Ruben Legazpi uit Spanje, juichte
vijf minuten lang met prachtige, emotio-
nele gebaren en vierde zijn overwinning
in de Kozoom Challenge finale alsof het
een World Cup of een wereldtitel was. De
triomf van de Spaanse speler, die de num-
mer vijftig is van de wereldranglijst, was
bijna onwerkelijk in zo'n fantastisch veld
van spelers. Ruben Legazpi versloeg ze
allemaal op rij in deze setting: de top 3
van de wereld, Dick Jaspers, Marco Za-
netti en Eddy Merckx. De laatste overwin-
ning, bevochten tegen Merckx in een
adembenemende partij met 4-3, was het
hoogtepunt van het toernooi.
Voor Ruben Legazpi zelf, voor de toe-
schouwers op de tribunes en op Kozoom,
voor zijn Spaanse fans in eigen land: ,,Ik
ben zo blij met dit succes, dit voelt zo
goed met al die wereldtoppers'', sprak de
immer vriendelijke en bescheiden Spaan-
se biljarter na afloop voor de camera's
van Kozoom. ,,
Hij kreeg de overwinning niet zo maar
van Eddy Merckx, die niet voor niets de
reputatie heeft van de 'never-give-up man'
in de biljartwereld. Voordat het in de laat-

ste, beslissende zevende set tot een stand
van 9-9 kwam en de maker van het laat-
ste punt de toernooiwinnaar was, ging
daar een geweldig gevecht aan vooraf.
Eddy Merckx startte voortvarend, won de
eerste met 10-3 in 4, de Spanjaard ant-
woordde met twee gewonnen sets (10-3
in 5, 10-4 in 6) voor een 2-1 voorsprong.
Het was voor Merckx het sein om zich in
een tussensprint naar 2-2 te knokken (10-
9 in zes) en dus kon de finale opnieuw
beginnen. Ruben Legazpi nam het initia-
tief met een 8 van acquit en 10-7 in 4,
maar in het heetst van de strijd kwam
Merckx weer gelijk met 10-5 in 9.
De zevende set werd bijna in extase ge-
speeld door de twee spelers: Legazpi
startte met 4 en 3 voor 7-0, Merckx kwam
terug met 2 en 7 voor een laatste stand
van 9-9. Toen Merckx zijn matchbal
miste, kreeg Legazpi de ultieme kans. De
Spanjaard scoorde, gooide de keu in de
lucht en was voor even de gelukkigste bil-
jarter op de wereld.
De gemiddeldes in de finale: Legazpi
1.541, Merckx 1.472.
Ruben Legazpi verdiende 12.000 euro
met zijn overwinning, Eddy Merckx
8.000, de twee verliezende halve fina-
listen allebei 5.000 euro.

Foto Ton Smilde

Gezellig damesbiljarttoernooi bij De Ram in Roosendaal

Jeanne Bakx en Wilma Laseroms
winnen Koppeltoernooi

Dit jaar in een iets andere format met dat
ieder koppel tegen elkaar kon spelen.
Wat toch wel tot een lange zaterdag re-
sulteerde, maar de dames hebben zich
door de lange dag heen gespeeld en zo-
veel mogelijk punten gehaald! 

Zondag eerder begonnen zodat alles op
tijd klaar was met de winnaars... Jeanne
Bakx en Wilma Laseroms. Mede door
een overwinning in de laatste wedstrijd
tegen Chamira en Conny.

Foto De Ram Roosendaal

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
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Dynamic Billard EK poolbiljart jeugd 2021 in Slovenië

Yannick Pongers goed voor goud,
zilver en tweemaal brons

Yannick Pongers uit Veldhoven won tij-
dens de finale EK jeugd onder 17 in het
9-ball goud dankzij een 7-1 zege op de
Pool Sambor Stachowiak. De speler van
SPC Woensel haalde eerder al een vijfde
plek op de discipline 14-1, een bronzen
plak met 8-ball en een zilveren medaille
op 10-ball.
Voor Pongers was er samen met Mika
van Berkel en Sonny Haegmans ook
brons met het pupillenteam. Bij de Neder-
landse deelnemers onder 19 en de meis-
jes waren er geen medailles.

De Nederlandse afvaardiging. Foto: DK/EPBF

Yannick Pongers. Foto: DK/EPBF

Dutch Open 5Pins in Doetinchem

Italiaan Alberto Forestieri de beste
in De Veemarkt

Alberto Forestieri (l) en Thomas Primon (r). Arbiters vlnr: Ewald Holzhaus, 
Marco Ubbink en Theo van Beekveld. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com. 

Een nog redelijk onbekende spelsoort in het (kegel) biljarten (het 5Pins) be-
leefde een heerlijk weekend in De V eemarkt te Doetinchem. De wedstrijd-
commissie 5Pins van de KNBB heeft op eigen initiatief een internationaal in-
vitatietoernooi opgezet. Naast 12 Nederlanders zijn er maar liefst 28 buiten-
landse spelers op bezoek geweest. Met 10 nationaliteiten en de Europese top
aan de tafels werd het een hoogstaand evenement. Vooraf waren de Italianen
(de Europese bakermat van deze spelsoort) als favoriet aangewezen.  
Na de zaterdag gingen nog 32 namen
van de spelers met de meeste punten in
de lotingballetjes. Thomas Primon (top 50
van Italië) was de uitgesproken favoriet.
Toen de halve finales bereikt waren ble-
ken alle Duitsers uitgeschakeld. Thomas
Primon en Alberto Forestieri (Ita) en Bat-
tista Gino Raviele (Zwi) en Michel Car-
reau (Fra) bleven over. De Zwitser en
Fransman gingen onderuit en dus kwam
er een volledig Italiaanse finale. Daarin
kwam duidelijk naar voren hoe aanvallen
en verdedigen in deze spelsoort op zijn
best kunnen worden uitgevoerd. Uiteinde-
lijk won Alberto Forestieri verrassend met
2-1 van Primon. Het was zijn eerste toer-

nooi buiten Italië en gelijk de volle winst
en deze werd opgedragen aan zijn pas-
geboren zoon. Gedurende het toernooi
was hoofdsponsor MyWebsport aanwe-
zig met een compleet systeem op tafel 1.
Alle partijen daarvan zijn terug te kijken
via https://www.mywebsport.com/sys-
tem/replay (Dutch Open 2021 Five Pins).
Al met al een heerlijk weekend met veel
nieuwe contacten/vriendschappen. Vol-
gend jaar bijna zeker weer. Kennis ma-
ken met deze spelsoort kan via
www.knbb.nl/5Pins. In oktober wordt het
NK gespeeld waarvoor nog enkele plaat-
sen open zijn. 
Inschrijven via aklijn@knbb.nl.

Strijd om Broeder Willy Bokaal

Open libre toernooi in het Belgische Essen

De inschrijving staat open voor alle biljar-
ters (dus ook voor Nederlanders) die een
libre gemiddelde spelen van 0.50 tot
6.00. Het aantal te maken caramboles is
afhankelijk van het gemiddelde. Er kun-
nen maximaal 120 spelers deelnemen.
Ondanks dat het inschrijfgeld slechts vijf
euro is, staat voor iedereen een verzor-
gingspakket van tien euro klaar. Tijdens
alle dagen worden de wedstrijden ’s mid-
dags tussen 13.00 en 18.00 uur op het
adres Rouwmoer 7 in Essen gespeeld.
Hoe de wedstrijdindeling naar aanloop

van de finale dag zal
zijn, wordt nader be-
paald en is afhankelijk
van het aantal deelne-
mers. Het staat al wel
vast, dat alle deelne-
mers minimaal twee
wedstrijden spelen. De
winnaar ontvangt de
Broeder Willy Bokaal en
neemt ook nog een be-
drag van 100 euro mee
naar huis. Voor de twee-
de plaats ligt 75 euro
klaar en voor de derde
en vierde in de ein-
drangschikking 50 en
25 euro.

Prominente 
spelers
Op de finaledag zullen
diverse prominente bil-
jarters aanwezig zijn,
waaronder een
(ex)wereldkampioen.
De Nederlandse kampi-
oen driebanden Ludo
kools heeft al toegezegd
acte de préséance te ge-
ven. Uiteraard zijn er
voldoende horecafaci-
liteiten aanwezig. 
De totale opbrengst van
het evenement komt ten
goede aan de missie-
werken Redemptoristen
voor de armen in diver-
se landen. Hiervoor is
de in de omgeving van

Essen bekende Broeder Willy verant-
woordelijk. Alles komt volledig ten goede
aan de doelgroep, waarbij niets aan de
strijkstok blijft hangen.
Inschrijven kan bij Ward van Hees, tel:
03/677 00 29. Voor Nederland 0032 3
677 00 29. Bij geen gehoor kan men
ook Broeder Willy contacteren via 0032
495777626. 
Nederlandse belangstellenden kunnen
zich ook aanmelden bij Ad Smout tel.
0416-343819. Inschrijven kan tot uiterlijk
1 december.

Tussen Kerst en Nieuwjaar staat van 27 tot en met 30
december de spor thal van het Rouwmoer College in
het Belgische Essen in het teken van een groot benefiet
libre toernooi. Gedurende vier dagen wordt er dan ge-
streden om de Broeder Willy bokaal.

Broeder Willy mocht in 2019 tijdens de Worldcup in
Veghel de opbrengst van de actie van De Biljart Ballen in
ontvangst nemen. Foto: Ad Smout

Maandelijks biljartnieUws
Plaatselijk

regionaal
nationaal

U mag het niet missen

http://www.billiardsphoto.com
https://www.mywebsport.com/sys-tem/replay
https://www.mywebsport.com/sys-tem/replay
https://www.mywebsport.com/sys-tem/replay
http://www.knbb.nl/5Pins
mailto:aklijn@knbb.nl
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Ludo Kools dé verrassing op NK Masters 

‘Een jaar om nooit meer te vergeten’
pioenschap. Dat onge-
luksgetal bracht hem lou-
ter geluk. Wat ook telde:
“Als debutant meedoen,
dat vond ik al fan-
tastisch. Ik rekende dus
nergens op. Dan kun je
ook onbevangen spe-
len.” Uitschakelen, dat
was er niet bij. Sterker
nog, hij kwam in de fi-
nale terecht, tegen Rai-
mond Burgman. “Ik
moest nog één caram-
bole maken. Toen drong
het helemaal tot me
door: ‘Ik kan kampioen
worden, deze kans krijg

je nooit meer. Als je het verprutst, blijft me
dat mijn leven lang achtervolgen.’ Toen
sloegen de zenuwen echt toe.” Uiteinde-
lijk kwam het sprookje toch uit. “Niet nor-
maal hoeveel reacties ik heb gekregen.
Honderden. Wat blijkt: veel mensen vin-
den het geweldig dat de underdog wint.
Ik ben van hot naar haar gesleept bij de
media: kranten, televisie, radio. Nooit ge-
dacht dat dit zo veel impact zou heb-
ben.”  Het leverde Ludo nog wat op. In
zijn regio, Hoogerheide, zijn alle biljart-
winkels verdwenen. “Van een vertegen-
woordiger hoorde ik dat er zeker potentie
voor zou zijn. Tel daarbij op dat ik naam
had gemaakt als driebander, ben ik er-
mee begonnen. Ja, het loopt aardig. En ik
heb de winkel uitgebreid met een draai-
bank. Ben nu ook lekker bezig ben met
het vervangen  pomeransen, beentjes en
verdere reparaties.”
Het NK winnen levert nog een aardige
bonus op: de voormalige timmerman
mag meedoen aan het WK. Heel even
dreigt dat toetje als een plumpudding in
elkaar te zakken als gastheer Korea dit
feestje voor de top van het driebanden
annuleert vanwege de angst voor coro-
nabesmettingen. Maar Egypte heeft het
stokje overgenomen. “In december gaan
we spelen in een resort, in een bubbel
dus. Ik ben er heel blij mee en kijk ernaar
uit om ook dat mee te maken. We zien
wel hoe dat uitpakt.” 
Al met al? “Dit is een jaar geweest om
nooit meer te vergeten.”

Foto: De Biljart Ballen

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.

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

* Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Masters artistiek 2019-2020

Jop de Jong wint in Sittard zijn 
derde Nederlandse titel

Jop de Jong toonde zich in juli de beste tij-
dens de Simonis Biljartlakens Masters ar-
tistiek seizoen 2019-2020. In de Biljart-
academie te Sittard bleek hij in de finale
te sterk voor verrassing Patrick de Haan.
Naam Pnt %
1. Jop de Jong 8 65.12

Jop de Jong. Foto: Debby Manders, KNBB

2. Patrick de Haan 6 56.66
3. Erik Vijverberg 6 57.92
3. Sander Jonen 6 56.25
5. René Dericks 4 55.11
6. Mark Janssen 2 47.26
7. Benny Smits 2 50.04
8. René Kuijstermans 0 32.86

36 uur biljarten voor het goede doel

Team Eekhoorn haalt mooi bedrag 
op tijdens biljartmarathon

Het ere divisieteam van Eekhoorn uit
Oosterhout heeft met de 36 uur durende
marathon een schitterend bedrag bij el-
kaar verzameld. In totaal werd een be-
drag van 3762,40 opgehaald voor het
goede doel Wensambulance Brabant. 

De biljarters  Frans van Kuyk, Kurt Ceule-
mans, Peter Ceulemans en Jerry Hermans
speelden op de twee biljarttafels van

Camping Eekhoorn in totaal 36 uur tegen
diverse tegenstanders. Ook De BiljartBal-
len had een team afgevaardigd.

WensAmbulance Brabant, die onder het
motto 'ieder mens heeft een laatste wens'
als doel heeft terminaal zieke mensen
nog één keer naar hun favoriete plek te
brengen is erg content met dit mooie be-
drag.

Foto Stefan Osnabrug

www.3cworldcup.com

Het jaar 2021 zal in de herinnering van
Ludo Kools altijd voort blijven leven. De
54-jarige inwoner won in mei als volko-
men outsider het NK Masters in Berlicum,
gaf zijn leven een heel andere switch
door een biljartwinkel te beginnen, werd
in augustus geplaagd door hartproble-
men. Die zijn opgelost. In december
wordt in Egypte het toetje opgediend: het
WK driebanden. 
In de jeugd werd Ludo verliefd op het
groene laken. Maar werken in de bouw –
vooral ’s avonds en in de weekenden –
was voor hem aantrekkelijker om zijn
huisje, boompje en beestje financieel wat
aardiger aan te kleden. Twintig jaar lang
bleef de keu in het foedraal. “Totdat ik be-
dacht: je kunt altijd wel in de weer zijn
met geld verdienen, maar er zijn meer
dingen in het leven”, zegt Ludo. “Dus heb
ik het biljarten weer opgepakt, bij De
Wellse Vaert.” De klassieke spelsoorten,
dat was de insteek. “Maar toen het com-
petitieteam een driebander tekort kwam,
heb ik mijn hand opgestoken. Ik had dat
nog nooit gedaan, maar ik vond het ge-
weldig. Dus heb ik kader en libre aan de
kant geschoven.” 
Hij werd allengs beter, ging meedoen
aan rankingtoernooien. Dit jaar was het
dan zover: als nummer dertien van de
zestien uitverkorenen mocht Ludo in Berli-
cum meedoen aan het Nederlands Kam-

Op 9 en 10 oktober in Leimuiden

NK driebanden klein
extra klasse 
Het NK driebanden klein extra klasse
staat voor 9 en 10 oktober op het pro-
gramma. Het evenement vindt plaats in
Biljartzaal Keijzer aan de Dorpsstraat 30
in Leimuiden. Op zaterdag worden er
drie rondes gespeeld en op zondag ron-
de 4 en 5. Er zijn drie biljarts.
Naam Plaats Gem.  
Adrie Demming Roosendaal 1.488
Reggy Brouwers Hilvarenbeek 1.189
Rudy Gerritsen Arnhem 1.150
John Schollink Almelo 1.150
Rob Mans Venlo 1.120
Fred Driessen Almere 0.977

mailto:opdemeir@skynet.be
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.3cworldcup.com


De Biljart Ballen, 25e jaargang, september/oktober 2021 pagina 24


