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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

Nieuwe coronamaatregelen

Op de persconferentie van 12 november
zijn door het demissionair kabinet diverse
aangescherpte  coronamaatregelen afge-
kondigd die de horeca raken en daarmee
ook onze biljartsport. Nu is bekend dat
sportaccommodaties ook na 20.00 uur
open mogen zijn maar accommodaties
waarvan de hoofdfunctie horeca is moe-
ten om 20.00 uur sluiten. Dit heeft gevol-
gen voor zowel competitiewedstrijden en
persoonlijke kampioenschappen zodat
de secties de programma’s van diverse
spelsoorten hebben aangepast en hope-
lijk staan na drie december alle seinen
weer op groen. 

In deze 3e editie van De Biljart Ballen sei-
zoen 2021-2022 is er aandacht voor de
WC Veghel, een interview met winnaar
Open kampioenschap van Nederland li-
bre klein rolstoel biljarten Jean Mailleur,
De Molenvliet episch centrum van biljar-
tend Waalwijk, GP Rosmalen, Paul Bre-
kelmans benoemd tot UMB arbiter, Cees
Snoeren ontvangt gemeentepenning, EK
Pool, landelijk toernooi voor Parkinson
patiënten, KNBB nieuws, Jorissen leent
schoenen, diverse uitslagen en aankondi-
gingen van diverse districten/gewesten
en nog veel meer.
Veel leesplezier en blijf gezond

Foto Jan Rosmulder
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De Hazelaar Rosmalen voor 10e keer onafgebroken organisator

Dick Jaspers naar 62e KNBB Grand 
Prix zege 

Twee keer was er een moment van glorie
in het optreden van Dick Jaspers, twee
keer verbaasde hij het publiek en de kij-
kers in de Grand Prix van Rosmalen met
hoogstandjes van wereldklasse. Met de
laatste, ultieme demonstratie van zijn klas-
se won Jaspers de finale van het toernooi
tegen Jean Paul de Bruijn met 40-36 (23)
na een slotserie van 10. ,,Ik gaf niet veel
meer voor mijn kansen, maar kon de par-
tij gelukkig nog omkeren'', besefte de
winnaar, die zijn 62e Grand Prix in
Nederland won.
De climax in De Hazelaar, waar tien jaar
op rij een Grand Prix werd gespeeld,
deed denken aan een ander hoogstandje
van Jaspers in zijn eerste knock-out partij.
Daar finishte de enige Nederlandse
wereldtopper bij de mannen met series
van 8, 12 en 13: beter gezegd, 33 ca-
ramboles in drie beurten. ,,Het is mooi
om hier te winnen en vooral een mooie
training voor de World Cup in Veghel'',
zei Jaspers later in zijn terugblik. En hij
bekende: ,,Ik had het heel zwaar tegen
Jean Paul de Bruijn, een tegenstander die
ik nooit zal onderschatten.'' Voor de
Zeeuw, terug van weggeweest na zijn
kortstondige PBA avontuur in Korea, is het
een schrale troost, maar wel het bewijs
dat de terugkeer naar Nederland hem on-
getwijfeld zal inspireren tot grotere suc-
cessen dan op het Aziatische podium.
Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn, beide
56 jaar, de Zeeuw 131 dagen ouder dan
de Brabander, hebben talloze keren te-
gen elkaar gespeeld in hun carrière. In de
laatste tien partijen won Jaspers acht
keer, alleen niet in de twee laatste partij-
en voor deze Grand Prix finale: die won
De Bruijn in Sluiskil enkele weken geleden
voor de competitie en in de Grand Prix
van Rosmalen in 2020. 

Het was bijna een hattrick geworden,
want De Bruijn was de beste starter in de
finale (15-5 in vijf) en na een tegenaanval
van Jaspers (21-17), kreeg De Bruijn als
eerste de finish in zicht met een serie van
tien. De Zeeuw kwam op 28-21, voelde
zijn tegenstander terugkomen naar 31-30
en attaqueerde nog eens met vijf naar 36-
30. De trillingen van een aankomende
sensatie gingen door de rijen toeschou-
wers, maar in die spanning stond de
meester op voor een weergaloos slot. Het
was de allerbeste Jaspers die nog één
keer naar het biljart ging en finishte met
tien. Het werd beloond met een daverend
applaus.
De opbouw naar de finale was voor
Jaspers hoogstaand en degelijk met een
uitschieter in zijn eerste knock-out partij
tegen Joey de Kok in 11 beurten en een
zelden vertoonde eindsprint met drie
opeenvolgende series van 8, 12 en 13.
Jean Paul de Bruijn vertoonde een op-
gaande lijn in zijn optreden naar de fina-
lepartij toe met zijn beste wedstrijd in de
halve finale tegen Dave Christiani (40-30
in 27). De kwaliteitsinjectie werd voor het
laatst bewaard.
De kwartfinales draaiden voor een paar
spelers uit op een anticlimax. Therese
Klompenhouwer speelde een uitstekend
toernooi tot in die fase, maar liet het af-
weten tegen Dave Christiani. Het wapen
van de sterke start, zoals tegen Jaspers,
kon niet worden benut tegen Christiani.
De Limburger kwam beter vanuit de ac-
quit en leidde al met 21-7 na 11 beurten.
Die marge kon Therese niet inspireren tot
een come-back, want na 31-13 en een
kleine opleving eindigde de wedstrijd in
40-29 in 31.
Raymund Swertz maakte ook zo'n vrije
val mee na zijn prachtige start en toch

De finalisten Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn met Frank en Marco van De Hazelaar.
Foto: Paul Brekelmans

nog moeizame winst tegen Harrie van de
Ven. Raimond Burgman had Swertz van-
af de opening volkomen onder controle,
liep snel uit naar 22-6 in 8, naar 37-9 in
14 en velde het vonnis na 19 beurten met
40-20.
Sam van Etten verzaakte in die ronde net
zo kansloos tegen Jean Paul de Bruijn. De
aanzet was voor beide spelers matig, met
een 9-8 in 11 en toen de Zeeuw de aan-
val inzette, werd het 19-8 en 22-9 zonder
echt te schitteren. Daar slaagde Van Etten
ook in het slot van de partij niet in, De
Bruijn speelde uit met 40-22 in 30.
Dick Jaspers trof wel een opponent die
zijn niveau haalde. Hij bedwong Roland
Uijtdewillegen, die hij heel de wedstrijd
op een kleine tien caramboles hield en
dat ook bekroonde met 40-30.

Halve finales
Het beeld van spelers met een onver-
wachte curve in het toernooiverloop zette
zich in de halve finales voort. Jean Paul
de Bruijn had in de wedstrijd het initiatief
tegen Christiani, die ongewoon tam was
in zijn tegenaanval, geremd door de de-
fensieve posities die hij kreeg aange-
boden. De Bruijn demarreerde met 6-1,
14-3 en stoomde bij 25-11 in 12 op naar

Foto: Ton Smilde

een niet echt meer bedreigde winst: 40-
34 in 25.
Dick Jaspers en Raimond Burgman, op
voorhand aangekondigd als een wed-
strijd die meestal boeit als klassieker,
bleven tot halverwege dicht bij elkaar, tot-
dat Jaspers bij een score van 25-20 de
knock-out uitdeelde en finishte op 40-34.
De Grand Prix startte twee weken gele-
den met een record van 142 deelnemers.
De wedstrijdleider, Paul Brekelmans, be-
dankte na afloop de twee eigenaars van
De Hazelaar voor tien jaar onafgebroken
Grand Prix organisaties.
Voor de ranglijst en de plaatsing voor de
Masters telt hierna alleen nog de Grand
Prix van Doetinchem in De Veemarkt van
6 tot en met 18 december 2021.

De eindstand van de Grand Prix in Ros-
malen:
1. Dick Jaspers
2. Jean Paul de Bruijn
3 en 4. Raimond Burgman en Dave

Christiani
5-8. Therese Klompenhouwer, Sam van 

Etten, Roland Uijtdewillegen en        
Raymund Swertz.

Bron: KNBB

Districtsfinale driebanden klein 3e klasse Rotterdam

Chris de Wijs pakt titel 
Chris de Wijs was de gevierde man tij-
dens de finale 3e klasse driebanden klein
in district Rotterdam. De Wijs was in de
laatste ronde oppermachtig tegen concur-
rent De Block (18-11) De wedstrijden wer-
den gespeeld bij Serviceflat aan de So-
derblomplaats 2 in Rotterdam

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Chris de Wijs Ommoord 8 0.367 4
2. Jan van Eijk BV Hoogvliet 6 0.252 3
3. Cees de Block Ommoord 6 0.250 3
4. Andre van der Meer Ommoord 4 0.262 4
5. Rien Vrijdag Ommoord 4 0.245 3
6. Joop den Braber BV Hoogvliet 2 0.273 3

Districtsfinale driebanden klein 2e klasse Rotterdam

Patrick van Dijck scoort prima moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Patrick van Dijck Schollevaar 12 0.587 5
2. Martin den Boer Ommoord 10 0.442 4
3. John Hoorens v/d Berg Ommoord 8 0.465 8
4. Anton Anderson De Rietlander 8 0.406 5

5. Ruud Kremer Vriendenkring 7 0.391 4
6. Nico v.d. Wallen Schollevaar 5 0.406 3
7. Martin van der Ven Schollevaar 4 0.493 5
8. Henk v.d. Hoeven Ommoord 2 0.316 5
Toernooigemiddelde 0.434

Open driebandentoernooi winst voor Lia Laken

Biljartcentrum Oegstgeest in de ban 
van ‘ouderwets’ biljarten
Eerst was het op 23 ok-
tober 2021 al een ge-
zellige drukte in het
fraaie biljartcentrum
Oegstgeest met het
open driebandentoer-
nooi van de BV BCO.
Vele biljarters grepen
deze gelegenheid aan
om weer eens ‘ouder-
wets’ (vòòr corona) een
toernooi te spelen; en
hoe!  Een prima sfeer en
leuke partijen waarin ie-
der kans had om de
overwinning binnen te
halen. Een goede voor-
bereiding en begelei-
ding door de organisa-
toren zorgde ervoor dat alles prima en
soepel verliep.
Ook waren de door Arie heerlijk gebak-
ken vis en vleesproducten een niet-te-ver-
smaden lekkernij waar dan ook volop en
graag gebruik van werd gemaakt. Door
de formule van verkorte partijtjes (geba-
seerd op moyenne) kon ieder toch zes of
zeven partijen spelen deze dag en zorg-
de het er ook voor dat verrassende resul-
taten geboekt werden. Als memorabele
aspecten van dit toernooi kunnen ge-
noemd worden: Lia Laken winnaar van
het toernooi en weinig vrouwen zullen de-

ze prestatie op hun palmares kunnen bij-
schrijven. Dit stimuleert wellicht nog meer
vrouwelijke deelname, de kortste partij in
2 ! beurten door Hans van Leeuwen en
de hoogste series van 8 door Jan van der
Reyden (van 14) maar ook van Herman
van Daalen (van 30) alsmede enkele par-
tijmoyennes van 1,00 of hoger.
Terecht een woord van dank aan de or-
ganisatoren én het barpersoneel dat het
gezellig en lekker druk heeft gehad. Kort-
om: een zeer geslaagde BCO-activiteit
welke in deze vorm wellicht nog eens na-
volging zal krijgen.

Foto: Winnares Lia Laken geflankeerd door organisatie
Janine van Duyvenvoorde en Sandra Harteveld
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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
22 december

2021
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Districtsfinale 1e klasse Duinstreek

Ben Duivenvoorde wint in eigen clublokaal

De finale van het driebanden in het Bil-
jartcentrum Oegstgeest in het weekend
van 29-31 oktober 2021 kende een ver-
loop met vele wendingen; geen hoge mo-
yennes maar wel veel strijd.
Aanvankelijk lieten bijna alle favorieten
punten liggen en waren er verrassende
winstpartijen van Alex van Voorst en Leen
Van den Oever. Op zaterdag leidde me-
nige spannende partij waarin echt om de
winst werd geknokt, tot bijzondere uitsla-
gen zoals bijvoorbeeld een geweldige se-
rie van 9 van Lijsen maar geen winst. Me-
de hierdoor werd een verwacht ‘avé-fina-
leverloop’ overhoop gegooid en begon
de zondag met tussenstand: op 1 Rozen-
hart met 8 mp en nog te spelen tegen Van
den Oever en Van Voorst, gevolgd door
Duivenvoorde, Den Heijer en Witterland
met 6 mp en Van Voorst, Van den Oever
en Lijsen met 4 mp. Verrassende hekken-
sluiter Rekmans met 2 mp. Bijna iedereen
kon nog beslissende punten binnenhalen
waar-door in de eindstand nog alles mo-
gelijk was.
In de zesde ronde behielden Rozenhart
en Duivenvoorde hun kans door respec-
tievelijke winst op Van den Oever en Wit-
terland die nu geen kans meer hadden.

Ook Den Heijer haakte af door verlies te-
gen Rekmans en dit betekende een finale
op twee tafels, t.w.: Rozenhart (10 mp) te-
gen Van Voorst en Duivenvoorde (8 mp)
tegen Van den Oever.
Een geweldige start van Van Voorst met 7
tegen 0 in 5 beurten en 18-13 in beurt 26
zette Rozenhart direct onder druk. Terzelf-
der tijd werd in de andere partij regelma-
tig gecaramboleerd en was na 30 beur-
ten een stand van 12-15 voor Duiven-
voorde. Van Voorst zag nu Rozenhart
terugkomen tot 18-19 in beurt 39 maar
wist in de volgende acht beurten de ont-
brekende 9 caramboles te maken en
werd nu vijfde. Door zijn verlies bleef
Rozenhart op 10 punten staan en kwam
nu op de tweede plaats want Duivenvoor-
de profiteerde van dat verlies. Hij speelde
een sterkere tweede helft van zijn partij
met na 53 beurten zijn verlossende win-
nende carambole. Door een beter moy-
ennepercentage behaalde hij ook het
kampioenschap. Van den Oever werd nu
achtste. Den Heijer werd derde door
winst op Witterland die nu zesde werd.
Lijsen klom op naar de vierde plaats door
winst op Rekmans die op de zevende
plaats kwam.
Namens de biljartvereniging deed San-
dra Harteveld de prijsuitreiking waarbij
zij de goede sfeer prees en dank zegde
aan het arbiterscorps en de lokaliteit voor
het prima materiaal. Zowel voor de arbi-
ters als spelers was er een aandenken in
de vorm van een ingelijste groepsfoto.
Voor de spelers was er bovendien een
oorkonde en voor de nummers 1, 2 en 3
nog een medaille. De vereniging had
extra trofeeën voor de kampioen, voor Lij-
sen (hoogste serie 9) en Den Heijer (kort-
ste partij 37 beurten).
Namens de spelers deed Rozenhart een
dankwoord voor alle goede zorgen en
liet dit vergezeld gaan van een donatie
van de spelers aan het arbiterscorps Duin-
streek. 
Uitslag:
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. B. Duivenvoorde BCO 10 0.596 5
2. R.Rozenhart Sportrust 10 0.548 6
3. W. den Heijer BCO 8 0.608 6
4. H.Lijssen Concordia 8 0.571 9
5. A van Voorst BCO 6 0.457 5
6. F.Witterland Concordia 6 0.495 7
7. A.Rekmans Concordia 4 0.574 5
8. L.v.d. Oever Onder Ons 67 4 0.408 7

Foto: Sandra Harteveld namens BCO huldigt winnaar Ben Duivenvoorde

Districtsfinales Duinstreek driebanden klein zijn inmiddels afgewerkt

Librist Willem Arisz verrassende
winnaar 3e kl driebanden klein
Vanaf de start van het nieuwe seizoen,
hebben de driebandenspelers op klein
hun voorwedstrijden en district finales in-
middels gespeeld. Er zijn toch wel weer
enkele verrassende resultaten geboekt.
Zo werd de districtsfinale 3de klasse ge-
wonnen door librist Willem Arisz van
Velsen, een vereniging waar driebanden
niet echt op het programma staat… Wil-
lem won alle partijen en is dus terecht de
kampioen. De tweede plaats in deze
finale ging naar Rick Tol B.S.M. en de
derde plaats naar Wim Koops B.C.O.
In de tweede klasse een soortgelijk sce-
nario. De gedoodverfde favorieten lieten
het afweten, waardoor de outsiders hier
met de ereplaatsen gingen strijken. De
winnaar werd Darko Filipovic namens
De Klipper Hillegom. Leuke anekdote is,
dat Darko de uitbater is van de locatie,
waar de Gewestelijke finale wordt ge-
speeld, een heuse thuiswedstrijd dus. Jos
Huiskens De Krim werd hier tweede en
Rob Kuijer Vriendenkring nam het brons
mee naar huis.
De Eerste klasse vervolgens werd een
finale, waarvan het AVE-systeem helemaal
dol werd. In de eerste partijen volgden de
lijstaanvoerders elkaar op, zodat de fina-
le partijen bestonden uit kanshebbers te-
gen laag geplaatsten… De laatste ronde
werd gewonnen door Ben Duivenvoorde,

terwijl naaste concurrent en hoger ge-
plaatste Ramon Rozenhart Sportrust jam-
merlijk verloor. Hierdoor ging Ben Duiven-
voorde met de eindzege aan de haal,
punt gelijk met runner-up Ramon Rozen-
hart, die dus tweede werd. In de Eerste
klasse neemt Wim den Heijer B.C.O. het
brons mee naar huis. U kunt alle uitslagen
vinden op: www.knbbdistrictduinstreek.nl

Derde Nederlander net hoogste arbiterslicentie 

Paul Brekelmans benoemd tot UMB arbiter
Tekst: Frits Bakker

Uit handen van Mr. Farouk Barki, de pre-
sident van de wereldbond, kreeg Paul
Brekelmans maandag de UMB badge als
arbiter in de spelsoort driebanden. De
60-jarige Nederlander toonde zich ver-
guld met zijn promotie, nadat hij vijf jaar
Europees arbiter is geweest en al in vele
internationale toernooien ervaring heeft
opgedaan.
Hij is de derde Nederlander met de hoog-
ste arbiterslicentie na Ad van den Brand,
die al in 1991 werd benoemd, en Willem
Hofman. De UMB heeft in Europa in to-
taal 19 UMB arbiters. De Belgische bond
heeft met 7 referees het hoogste aantal,
daarna volgen Duitsland, Frankrijk en
Nederland met 3, Zwitserland met 2 en
Spanje met 1.
Paul Brekelmans, die woont in Veldhoven,
is lid van de KNBB sinds 1990 en slaag-
de in 2014 voor het examen als natio-
naal arbiter. Twee jaar later werd hij CEB
arbiter en na vijf jaar, de minimale termijn
om te promoveren, werd hij vandaag ge-
honoreerd als UMB scheidsrechter.
Paul Brekelmans heeft naast zijn arbiters-
carrière vele verdiensten voor de biljart-
sport. Hij is sinds zeven jaar vice-voorzit-
ter van de KNBB Sectie driebanden als
opvolger van Santos Chocron. Nadat
Bennie Deegens, zo'n twee jaar geleden,
is gestopt als Sectievoorzitter, is Brekel-
mans interim voorzitter. Bij de World Cup
in Veghel is Brekelmans arbiterscoördina-
tor: de World Cup wordt gearbitreerd
door 19 Nederlandse, zes Belgische en
één Duitse referee.

Als internationaal arbiter heeft Brekel-
mans onder meer ervaring opgedaan tij-
dens de World Games in Polen, het WK
junioren, acht World Cup toernooien,
twee Europese kampioenschappen in
Brandenburg en vele eredivisiepartijen in
Nederland.
,,Ik ben er heel blij mee, want het voelt als
een grote erkenning'', zei Paul Brekel-
mans. ,,Voor de komende tijd staat mijn
programma nog niet vast, maar wel is al
zeker dat ik op het Wereldkampioen-
schap in Sharm El Sheikh, Egypte, zal ar-
bitreren en ook bij de World Cup die
daar wordt gespeeld.''

Foto: Ton Smilde

Driebanden 3e klasse gewest ZN 2

Heinz Liermann plaatst zich voor NK
Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. Heinz Liermann Niet Klossen 10 4 0.369 103
2. Hans van Roosmalen Combi '95 10 4 0.367 94
3. Martien Kok De Biljartacademie 9 4 0.394 118
4. Paul Megens ABC 't Töpke 6 3 0.253 88 
5 Jack Smulders NAS 6 4 0.305 86
6. Jo van Gerwen D'n Ekker 6 2 0.190 81

7. Ronny Holtackers BBC ‘65 5 5 0.374 114
8. Pierre Duijkers KOT '50 4 3 0.195 70
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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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KNBB NIEUWS
Mooie World Cup Veghel
Het zit er weer op! Zeven dagen topdriebanden, 149 deelnemers, 244 wedstrijden, zo-
’n 15.000 caramboles, bijna 3000 bezoekers en meer dan 30 uur TV op Ziggo Sport.
Topweek! 
Dank aan alle vrijwilligers, medewerkers, arbiters, spelers, UMB, KNBB, CHV Noord-
kade Veghel, Jumbo en alle andere sponsors en uiteraard Harry Matthijssen, Henny
Wezenbeek en Ad Smout van Biljart Evenementen Nederland voor de organisatie van
deze World Cup driebanden!
Wilt u de vele artikelen over de World Cup Veghel teruglezen? Ze staan gebundeld op
deze pagina: www.knbb.nl/world-cup

Toch weer corona
We kunnen er niet onderuit: helaas toch weer het coronavirus. In de Biljart Ballen willen
we u graag informeren wat de meest recente informatie is, wat de gevolgen voor com-
petities zijn bijvoorbeeld. Helaas gaan de ontwikkelingen rondom het virus zo snel dat
tegen de tijd dat u deze biljartkrant leest de informatie mogelijk alweer verouderd is. 
Vandaar dat u via deze twee vaste URL’s altijd bij de meest recente berichten
terechtkomt: www.knbb.nl/coronavirus (voor alle nieuwsartikelen over corona) en
www.knbb.nl/coronavirus-0 (de vaste pagina waar alle documenten staan, alle proto-
collen, alle relevante links naar instanties etc.) Sla deze twee links op in uw computer –
dan komt u altijd op de juiste plek terecht.
Wilt u de meest recente besluiten zien van KNBB Vereniging Carambole, Sectie Drie-
banden, Sectie Pool en Sectie Snooker, deze vindt u altijd via deze vaste URL:
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie

Fikse KNBB ledenkorting bij zorgverzekering Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft goede afspraken gemaakt met NOC*NSF. Als lid van de Konink-
lijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) kun je gebruik maken van deze afspraken. Naast
een aantrekkelijke korting op jouw premie, krijg je bij het afsluiten van een aanvullen-
de verzekering ook gratis het pakket Extra Aanvullend Sport. Dit is een pakket met extra
vergoedingen op het gebied van sportzorg en vitaliteit. Let op! Deze voordelen gelden
ook voor de gezinsleden.

Hoe hoog is de korting?
• 5% korting op de basisverzekering
• 10% korting op de aanvullende verzekering
• 10% korting op de tandartsverzekering

Deze korting geldt voor alle leden dus de competitie/wedstrijd-spelende leden maar
ook de niet-spelende leden (zogenaamde 5 euro leden, bij aanmelding voor 1 mei
2022 als niet-spelend lid zelfs een tarief van slechts €2.50!)
Uitgaand van een jaartarief van ruim €1200 voor de basisverzekering, kunnen eigen-
lijk alle leden van de KNBB, ook degenen die wél competitie spelen, de kosten voor hun
jaarlijkse lidmaatschap er in één keer ruimschoots uit krijgen! Immers, 5% van iets meer
dan €1200 = minimaal €60 korting, en daarbovenop komt dan nog 10% korting op
aanvullende verzekering, én 10% korting op de tandartsverzekering. En, wie jaarlijks
betaalt i.p.v. maandelijks krijgt ook nog eens 1% extra korting op de premie.
Hoe claim ik mijn KNBB ledenkorting?
Heb je een zorgverzekering bij het Zilveren Kruis, log dan in op Mijn Zilveren Kruis via
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten. (Inloggen kan o.a. met je DigiD.) Ga naar
'Mijn Verzekering', en geef in het gedeelte 'Collectiviteit' aan het collectiviteitsnummer
207000836. De korting op uw polis wordt met ingang van de eerstvolgende maand
door het Zilveren Kruis toegepast. Dit scheelt toch al snel tientallen euro's per jaar, waar-
mee je jouw lidmaatschap van de KNBB direct hebt terugverdiend.

Overstappen naar Zilveren Kruis? 
Of kijken welke verzekering bij je past?
Via www.zk.nl/sport (NOC*NSF) of
www.zk.nl/collectiviteitzoeker (NOC*NSF
of Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) kies
je makkelijk de verzekering die past bij jouw
wensen. 
Meld je uiterlijk 31 december 2021 aan bij
Zilveren Kruis, dan regelt Zilveren Kruis het
voor je.

Alles nog eerst even nalezen?
https://www.knbb.nl/nieuws/fikse-knbb-le-
denkorting-bij-zorgverzekering-zilveren-kruis 

Tussentijds overstappen van zorgverzeke-
ring alleen mogelijk in de overstapperiode,
t/m 31 december 2021 dus. De KNBB is
niet aansprakelijk voor deze regeling omdat
dit een regeling is van het Zilveren Kruis. De
genoemde percentages en tarieven gelden
voor 2022.

Ons volgen?

Op de hoogte blijven van alles wat wij doen? 
Volg onze projecten, websites en social media!

Websites
KNBB: www.knbb.nl
KNBB Vereniging Carambole: www.carambole.nl
KNBB Sectie Driebanden: www.driebanden.nl
KNBB Sectie Pool: www.poolbiljarten.nl
KNBB Sectie Snooker: www.snooker.nl

Social media
Facebook: www.facebook.com/KNBB.Biljart
Twitter: www.twitter.com/KNBB_biljart
Instagram: www.instagram.com/knbbbiljartpoolsnooker
YouTube: www.youtube.com/c/KNBBbiljart 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/knbb

Projecten
Tijd voor Krijt: www.tijdvoorkrijt.nl
iPool: www.ipool.nu
Smartcue: www.smartcue.nl
24Play: www.24play.nl
Competitieveiling: www.competitieveiling.nl
Kantinebaas: www.kantinebaas.nl
Schone Afstoot: www.schoneafstoot.nl

TM

http://www.knbb.nl/world-cup
http://www.knbb.nl/coronavirus
http://www.knbb.nl/coronavirus-0
https://www.knbb.nl/nieuws/besluiten-competities-en-wedstrijden-sectie
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten
http://www.zk.nl/sport
http://www.zk.nl/collectiviteitzoeker
https://www.knbb.nl/nieuws/fikse-knbb-le-denkorting-bij-zorgverzekering-zilveren-kruis
https://www.knbb.nl/nieuws/fikse-knbb-le-denkorting-bij-zorgverzekering-zilveren-kruis
https://www.knbb.nl/nieuws/fikse-knbb-le-denkorting-bij-zorgverzekering-zilveren-kruis
http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.driebanden.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.nl
http://www.facebook.com/KNBB.Biljart
http://www.twitter.com/KNBB_biljart
http://www.instagram.com/knbbbiljartpoolsnooker
http://www.youtube.com/c/KNBBbiljart
http://www.linkedin.com/company/knbb
http://www.tijdvoorkrijt.nl
http://www.ipool.nu
http://www.smartcue.nl
http://www.24play.nl
http://www.competitieveiling.nl
http://www.kantinebaas.nl
http://www.schoneafstoot.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.

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

Vraag het
In mijn vorige column heb ik het een en an-
der aangehaald over theorie met betrek-
king tot de biljartsport.
Ik heb verschillende emails met daarin ge-
stelde vragen ontvangen, dit doet mij er
toe komen deze vragen te beantwoorden.
Ik wil dit doen aan de hand van het meest
duidelijke patroon in de biljartsport, na-
melijk de acquitstoot. Aangezien de ac-
quitstoot het enige patroon is wat altijd en
overal exact gelijk is aan elkaar, zowel op
de matchtafel alsook op het zogenaamde
kleine biljart, spreekt de duidelijkheid voor
zich.
Laat ik beginnen met de uitwijkingstheorie
van bal 2 (de rode bal). Wanneer u de
speelbal tegen bal 2 legt en u trekt een
denkbeeldige lijn richting korte band over
de hartpunten van bal 1 en 2 dan zult u
zien, dat het verlengde van deze lijn de
richting is waarin bal 2 vertrekt. U kunt via
een merkteken op de houten omlijsting
(krijtje) de juiste lijn bepalen en door bal 1 zo te leggen tegen bal 2 dat deze
(bal 2) in de lijn van het krijtje vertrekt. 
Nu gaan we de theorie van bal 1 (speelbal) bekijken.
Wanneer bal 1 boven de hartlijn getroffen wordt en met zij-effect dan zal deze rol-
lend vertrekken en dat betekent dat deze ook zich zogenaamd korter afzet op de
banden. Gevolg hiervan is dat de speelbal voorlangs gaat bij bal 3 (speelbal van
de tegenstander). Wanneer u op of onder de hartlijn afstoot zal bal 1 glijdend ver-
trekken en zal deze zich langer afzetten en neemt de kans toe dat de speelbal
achterlangs gaat.
In mijn optiek is de beste manier om tijdens het inspelen erachter te komen welk punt
op de speelbal (bij juiste dikte bal 2) zorgt voor de carambole, is door bij de eerste
poging uw speelbal maximaal effect te geven en hoog aan te spelen. Mocht uw
speelbal voorlangs gaan past u de diepte aan bij de tweede poging, uw speelbal
zal dan verder naar bal 3 komen. Blijkt het zo te zijn, dat uw speelbal nog steeds
achterlangs gaat bij bal 3 dan kunt u in de derde poging uw zij-effect verminderen.
Middels deze methode zou u na 3 pogingen tijdens het inspelen goed te weten kun-
nen komen waar u bal 1 moet afstoten om tijdens de wedstrijd de acquitstoot te ma-
ken.

Succes met de acquitstoot!

Dames libre district Doetinchem

Titel voor Xaviera Berenschot in 
De Veemarkt 

In de Veemarkt vond de districtsfinale da-
mes libre plaats. De deelneemsters maak-
ten er een leuke strijd van want het per-
centage moyenne moest de doorslag ge-
ven. In Doetinchem eindigden Xaviera Be-
renschot en Renate Jansen namelijk alle-
bei op 8 punten na vijf partijen. Beren-
schot behaalde 127 procent en Jansen
92 zodat de titel naar Xaviera Berenschot
ging. Diny Siebelink behaalde in haar
thuisbasis het beste algemeen moyenne
met 1.19. Tevens scoorde zij met 10 de
hoogste serie. De gewestelijke eindstrijd
is van 8 tot en met 10 januari 2022 bij

Slootermeer-Scholtenhof eveneens in het
district Doetinchem. 
Het NK vindt van 28 tot en met 30 janua-
ri 2022 plaats bij vereniging 't Ivoor, ge-
vestigd in hotel, café, biljartcentrum Pot
aan Schoolstraat 7 te Groenlo. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Xaviera Berenschot Van Dorth 8 0.93 7 127
2. Renate Jansen SlootermeerScholtenhof 8 1.09 7 92
3. Sylvia Lammers SlootermeerScholtenhof 6 0.76 6 89
4. Jolanda van Hemert De Veemarkt 4 0.60 6 117
5. Diny Siebelink De Veemarkt 4 1.19 10 104
6. Roxane ter Huerne SlootermeerScholtenhof 0 0.51 5 86

Foto: Ingrid van Hemert

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
Dynamic Billard Treviso Open poolbiljart 25-27 nov
DKM Tools League driebanden 28 nov
Dynamic EK poolbiljart senioren Treviso 29 nov-6 dec
EK driebanden – 25 Los Alcázares Spanje 17-19 dec
Jumbo NK poolbiljart Berlicum 6-8 jan
Multidisciplines Blankenberge 9-16 jan
Jumbo Masters driebanden Berlicum 11-15 jan

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

http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.vlierden.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
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75 jaar Oosterhoutse Biljart Federatie

Cees Snoeren ontvangt de Gouden 
Gemeentespeld
Op zaterdag  13 no-
vember kreeg Cees
Snoeren tijdens het 75-
jarig jubileum van de
OBF een Gouden Ge-
meentespeld door de
burgemeester opge-
speld. Dit feest was
voorheen al twee keer
uitgesteld vanwege Co-
rona, maar deze keer
kon het feest in afge-
slankte vorm en tot
20.00 uur wel door-
gaan in de foyer van
Theater de Bussel. 

Nadat iedereen door
voorzitter Peter de Laat
welkom was geheten,
was er volop te eten en
te drinken. Daarnaast
was er een verrassings-
optreden van de Ooster-
houtse goochelaar Marc Woods die me-
nigeen vertwijfeld achterliet.

Huldigingen jubilarissen
Tijdens het feest werden er heel veel bil-
jarters gehuldigd. Degenen die 25 jaar,
40 jaar of 50 jaar lid zijn van de OBF
kregen een speldje en een mooi hand-
doekje met het logo van de OBF uitge-
reikt. Er waren twee personen die langer
dan 60 jaar lid zijn van de OBF: Toon
Krijnen en Cees Snoeren. Als eerste werd
Toon gehuldigd. Hij ontving naast het
speldje en handdoekje een prachtige bos
bloemen. Toon is een echte winnaar. Hij
is degene die in het libre en driebanden
de meeste titels heeft binnengehaald.

Gouden Gemeentespeld voor 
Cees Snoeren
Als laatste was Cees Snoeren aan de
beurt. Voor hem was burgemeester Mark
Buijs van de gemeente Oosterhout naar
Theater de Bussel gekomen om hem de
Gouden Gemeentespeld op te spelden.
Buijs sprak hele mooie woorden over
Cees en iedereen was het er over eens
dat Cees de speld dubbel en dwars ver-

diend heeft! Cees startte in 1958 met bil-
jarten. Hij was toen eigenlijk nog te jong
(18), maar mocht met dispensatie gaan
deelnemen aan de competities. Hij heeft
gespeeld bij de biljartverenigingen Ons
Genoegen, Torenzicht, NTZ en Molen-
zicht. Sinds 1984 speelt hij bij biljartver-
eniging BOT.

Worldcup in De Bussel
Cees Snoeren was en is niet alleen een
fanatiek en begaafd biljarter, maar heeft
zich ook op andere manieren verdienste-
lijk gemaakt voor de biljartsport in
Oosterhout. Zo is hij al 38 jaar (sinds
1982) wedstrijd- en competitieleider bij
de Oosterhoutse Biljart Federatie (OBF).
En van 1980 tot 2006 was hij bestuurslid
van de Stichting Driebanden Oosterhout,
organisator in 1980 van het Nederlands
Kampioenschap in Sporthal Oosterheide
en later van Invitatiewedstrijden en de
Worldcup in De Bussel. Met deze acti-
viteiten heeft Cees Snoeren zich zeer ver-
dienstelijk gemaakt voor de Oosterhoutse
samenleving en daarom werd hem de
Gouden Gemeentespeld toegekend.
Bron: Oosterhout.nieuws.nl

Foto: Gemeente Oosterhout

Driebanden 2e klasse district Kempenland

Bjorn Jacobs met volle buit in 
De Karper te Mierlo-Hout

De eindstand van de districtsfinale Kem-
penland in de tweede klasse driebanden
klein liet er geen twijfel over bestaan wie
de beste was. Bjorn Jacobs had in De
Karper te Mierlo-Hout de maximale 14
punten en een voorsprong van liefst 6
punten op thuisspeler Erwin Kouwenberg.
Jacobs begon zijn zegetocht op vrijdag-
avond tegen Maarten van Gompel. Op
zondagmiddag was Kouwenberg als
laatste tegenstander eveneens een prooi.
De kampioen kwam geen moment in ge-
vaar tijdens het weekeinde. Zijn hoogste

serie van zes werd geëvenaard door
Toon van Ginhoven. Nico Kwinten reali-
seerde met 0.495 het beste algemeen
moyenne. 
Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. Bjorn Jacobs BVD 14 6 0.463 100
2. Erwin Kouwenberg Karper '83 8 5 0.378 96
3. Nico Kwinten De Poedels 7 5 0.495 93
4. Maarten van Gompel De Koster 6 4 0.386 95
5. Wim Rijkers De Drie Eiken 6 5 0.407 95
6. Jan Ras Bellevue 6 3 0.346 80
7. Toon van Ginhoven Hotel Brabant 5 6 0.421 87 
8. Albert Hoppenbrouwers Amorti 4 3 0.324 85

Foto: Jan Rosmulder

Driebanden 3e klasse dag district Den Bosch

John Foolen wint in Boxtel
Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. John Foolen De Maassingel 8 0.496 3 138
2. Gerard van Schijndel De Maassingel 6 0.500 5 143
3. Jo van de Laar NAL 6 0.304 3 109

Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
4. Hans Schillemans De Vliedberg 6 0.258 3 103
5. Peter Scheijven De Vliedberg 4 0.419 3 107
6. Broer van Zoggel De Meeuwen 0 0.231 3 74

Driebanden 1e klasse district Kempenland

Raymond Caers pakt titel in 't Vrijthof  
te Oirschot
Met 9 punten uit 6 duels liet Raymond
Caers zich in 't Vrijthof te Oirschot kronen
tot districtskampioen Kempenland in de
eerste klasse driebanden klein. Hij had
aan de finish 2 punten voorsprong op Lu-
do Hermans. Caers won van Henk van
Kollenburg, Marco Vogels, Jan Coppel-
mans en Bart van de Wijgert. Een remise
was er tegen Ronaldo Kanen. Zijn enige
nederlaag leed Raymond Caers tegen
runner-up Hermans. Ronaldo Kanen

maakte met 8 de hoogste serie. Ludo Her-
mans behaalde een algemeen moyenne
van 0.941. 
Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. Raymond Caers La Carambole 2012 9 5 0.647 102
2. Ludo Hermans HAS 7 7 0.941 127
3. Henk van Kollenburg 't Caves 7 5 0.690 98
4. Ronaldo Kanen De Molen 6 8 0.778 107
5. Bart van de Wijgert Mierlo 5 4 0.527 88
6. Jan Coppelmans 't Vrijthof ‘85 4 7 0.759 100
7. Marco Vogels Karper '83 4 7 0.528 93

Districtsfinale Kempenland 27-28 november

Libre vierde klasse bij 't Vrijthof te Oirschot
In verband met de coronamaatregelen
wordt de districtsfinale Kempenland in de
vierde klasse libre met 6 deelnemers op 2
dagen gespeeld. Op zaterdag 27 no-
vember wordt om 11.00 uur begonnen.
De eindstrijd vindt plaats in café-zaal 't
Vrijthof aan Molenstraat 6 te Oirschot. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Rob Jansen Carambole '54 1.68 47
2. Jos Verholen Geldrop 1.54 45
3. Vincent van de Loo Vrijthof Libre 1.37 41
4. Paul Stax Mierlo 1.31 41
5. Melissa Pelle Mixx Libre 1.21 39
6. Noud van de Ven Vrijthof Libre 1.35 41
R1 Trees van der Heijden Steeds Beter/GL 1.47 43
R2 Nellie Kampert Combi '95 1.08 35

Driebanden 2e klasse district Oss

Bas van Kessel zegeviert bij SIS in Uden
Met de volle 14 punten liet Bas van
Kessel er geen twijfel over bestaan bij de
districtsfinale Oss in de tweede klasse
driebanden klein. In SIS Billiards Center
te Uden eindigde Hennie van Vught met
10 punten als tweede. Hij realiseerde
dankzij 0.510 ook het beste algemeen
moyenne. Frits van Beljouw zorgde
met 5 caramboles voor de hoogste serie
tijdens het door vereniging Germenzeel

georganiseerde toernooi. 
Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. Bas van Kessel Touché 14 0.397 4 110
2. Hennie van Vught Germenzeel 10 0.510 4 114
3. Peter Nederkoorn SOKO 8 0.373 3 103
4. Frits van Beljouw Germenzeel 6 0.491 5 109
5. Ronald de Groot BC Zeeland 6 0.476 4 105
6. Hans Bervoets Touché 4 0.317 4 78
7. Twan Jansen Jong Geleerd 4 0.355 4 76
8. Henk Arts De Vriendenkring 4 0.370 4 91

Simonis Biljartlakens 3e GP artistiek 1e klasse 

Patrick Vloemans de beste in Sittard
Met een ruime marge won Patrick Vloe-
mans, buiten mededinging, de 3e GP ar-
tistiek eerste klasse. Het NK bij De Veemarkt
in Doetinchem is inmiddels uitgesteld. 
Naam Pnt Pog       %
1. Patrick Vloemans 285 158 54.28
2. Wilfrie Vermeer 211 177 40.19
3. Jean-Marie Limbourg 201 171 38.28
4. René Kuijstermans 200 170 38.09

5. Eric van Kampen 194 180 36.95
6. Martin Wingelaar 189 177 36.00
7. Eric van Hoorn 159 186 30.28
8. Walter Crols 149 192 28.38
9. Bart van de Wijgert 127 186 24.19

10. Remy Sleijpen 117 191 22.28
11. Cock Ooms 104 191 19.80
12. Jan Jansen 95 193 18.09
13. Wiel Pelzer 88 205 16.76

Libre 4e klasse district Den Bosch

Corry van de Laar
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Corry van de Laar KOT 8 1.33 14
2. Joke van Alebeek De Hazelaar 6 1.19 9
3. Jan Peters De Luchtschippers 4 1.00 9
4. Hennie van Schijndel OMV 2 0.56 6
5. Nel Damen-de Haas De Hazelaar 0 0.47 4

Nico van Alebeek en Corry van de Laar.
Foto: Adrie van de Laar

http://www.debiljartballen.nl
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In Recreatie Centrum Nieuwegein

Negende landelijke toernooi voor 
Parkinson patiënten 

Tekst: Cees van Schaik

Bij RCN in Nieuwegein werd het ne-
gende landelijke toernooi voor Park-
inson patiënten georganiseerd. Het
evenement leverde 4 poulewinnaars
op.      

Al vóór de opening van het biljartcentrum
zijn de eerste spelers aanwezig. Van
heinde en ver druppelen de deelnemers
één voor één binnen. De meesten worden
begeleid door partner, mantelzorger of
chauffeur. Dit maakt, dat er gelijk een
gezellige drukte is. Dan komt iemand
binnen met een vraag! Met 8 biljarts voor
zijn neus vraagt hij of dit het juiste adres
is. Dat maakt de sfeer al gauw aantrekke-
lijk. Voor veel deelnemers is het in zo’n
groten getale met elkaar biljarten nieuw.
Om half tien zijn er al zo’n 50 mensen
binnen: supporters, vrijwilligers en spon-
soren.  

steeg legt met zijn humor en hier en daar
een kwinkslag zijn tegenstanders in de lu-
ren. In poule 3 verrast Hans Smid uit Zee-
land zijn opponenten door de meeste
punten te behalen. Bij het driebanden
blijkt dat het oefenen van de eigenlijk li-
brespeler John van Schaijk, vruchten heeft
afgeworpen. Hij zet het driebanden ste-
vig naar zijn hand.
Uiteindelijk wordt Peter Versteeg 4e, John
van Schaijk 3e, Martin de Hosson 2e en
mag Hans Smid uit Middelburg de 1ste
prijs in ontvangst nemen uit handen van
Cengiz Tunc van RCN. Deze zegt onder
de indruk te zijn van het enthousiasme
van de spelers en stelt volgend jaar weer

Hans Smid 1e

Martin de Hosson 2e
De moyennes verschillen van 0.33 en
0.47 en 1.00 tot de sterkste in het veld
met 2.00. Er zijn drie librepoules en één
driebandenpoule. Er worden halve partij-
en gespeeld om de spelers niet al te veel
te vermoeien. Na de goed verzorgde
lunch, waarvoor de tijd wordt genomen,
zijn er nog enkele poulewedstrijden te
spelen. Daarna wordt in overleg met de
deelnemers besloten om alleen de poule-
winnaars over te laten gaan naar de fina-
les.
Hier blijkt weer eens, dat Martin de Hos-
son een echte toernooispeler is. Hij gaat
er helemaal voor en sloopt de ene na de
andere tegenstander en wordt dus over-
duidelijk poulewinnaar. Ook Peter Ver-

John van Schaijk 3e

graag het RCN beschikbaar voor het 10e
toernooi op de nieuwe locatie aan de He-
renstraat in Nieuwegein. Iedereen wordt
bedankt voor hun inzet. De spelers zijn al-
len moe en straks na de thuisreis al hele-
maal, maar als het aan hen ligt, zijn zij er
volgende keer allemaal weer bij.

Landsfinales 2022
De Stichting Parkinson Events gaat nauw
samenwerken met de KNBB breedtesport
om zo  op de landsfinaledagen van de
KNBB in 2022 het biljarten voor Parkin-
sonpatiënten een podium te geven. Piet
Verschure, organisator breedtesport, is de
hele dag gebleven om een juiste indruk
op te doen.

Peter Versteeg 4e

Districtsfinale driebanden klein 1e klasse Rotterdam
Emiel van Zijl met minimaal verschil kampioen
Naam Pnt Gem  Moy% HS
1. Emiel van Zijl 8 0.771 110.71 6
2.Kees Kalkman 8 0.623 110.42 6
3. Rien de la Rie 6 0.605 94.38 5

Naam Pnt Gem  Moy% HS
4. Cees Lageweg 4 0.619 87.03 6
5. Marco van der Hout 2 0.636 92.23 7
6. Leon Weeda 2 0.473 87.23 6

Driebandentoernooi in Oosterhout

Rabiye Soyyigit wint 
Jan Verweijmeren sr. Bokaal
In Oosterhout heeft
Rabiye Soyyigit in Café
Bubbelz het drieban-
dentoernooi om de Jan
Verweijmeren sr. Bokaal
gewonnen. Soyyigit be-
kent als collega van
eigenaar ’t Hartje Seyfi
Sarikcoaglu won in de
B poule (moyenne tot
0.490) voor Rinus Meul-
meester en Ger Vergou-
wen. Poule A moyenne
0.500 en hoger was
Stephan Ernst de sterk-
ste. Vanaf september
hebben in totaal 66
deelnemers gestreden
om de felbegeerde
wisselbeker. De bokaal heeft een plaatsje
gekregen bij Biljartcentrum ’t Hartje in
Oosterhout.
Uitslag " Jan Verweijmeren sr. Bokaal":
Poule A:
1ste prijs Stephan Ernst

2de prijs Martijn Bastiaansen
3de prijs Peter Smans
Poule B:
1ste prijs Rabiye Soyyigit
2de prijs Rinus Meulmeester 
3de prijs Ger Vergouwen

Foto De Biljart Ballen

Libre dames district Den Bosch

Joke van Alebeek
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Joke van Alebeek De Hazelaar 8 1.28 8 97
2. Hennie van Schijndel OMV 4 0.74 5 96
3. Mieke Schenkels De Linden 4 1.42 14 83
4. Nel Damen De Hazelaar 0 0.34 4 87

Sportrust 1 start sterk in B1 klasse

Landscompetitie district Duinstreek 
in volle gang
In District Duinstreek zijn de competities
weer in alle hevigheid los gebarsten. In
de afdeling driebanden B1 is Sportrust 1
uit de startblokken gesprongen en voert
de ranglijst aan, na 5/6 ronden. Vrien-
denkring/café Tapuit volgt op de voet en
ook Kamperduin, met de broertjes Schef-
fer volgen het spoor. In de B2 is voorals-
nog de Klipper heer en meester. Team 6
en 7 voeren de ranglijst aan, gevolgd
door De Krim.
De Libristen, c.q. kaderspelers van de C1
zitten elkaar ook lekker dwars. De strijd
gaat voorlopig gelijk op, maar B.C.O.,
Onder Ons/Pearl en de beide Velsen
teams doen het vooralsnog het beste. Een
trapje lager in de C2 doen B.S.M. 1 en
de Taveerne 1 heel goede zaken. De C3
bestaat uit twee poules. In poule 1 gaan
Bolwerk 6 en de Klipper 5 samen aan de

leiding, terwijl in poule 2 door LUTO 1,
Excelsior 1 en B.S.M. 2 om de bovenste
plaatsen wordt gestreden.
Het seizoen is nog pril, dus kunnen er ui-
teraard nog verrassende dingen gaan ge-
beuren. Jammer is, dat er nogal slordig
met de Corona maatregelen wordt omge-
sprongen. Het schijnt nog steeds niet dui-
delijk te zijn, met welke corona vaccinatie
bewijzen toegang wordt verleend….
Daarnaast, en dat maakt het absoluut niet
eenvoudiger, wordt niet overal op deze
regels toegezien, of nageleefd…
“Wij als District Duinstreek willen nastre-
ven, dat in elke locatie wordt gehand-
haafd. Wij als Districtsbestuur zijn geen
BOA’s, maar hopen wel, dat binnen ons
District de regels worden nageleefd” laat
een bestuurslid van het district Duinstreek
weten.

Nationale voorronde 38/2 extra klasse

Volle winst Philip Dieryck bij 
ABC 't Töpke in Siebengewald
Philip Dieryck heeft tijdens de nationale
voorronde 38/2 extra klasse goede za-
ken gedaan. De speler van BC Tegelen
behaalde bij ABC 't Töpke in Siebenge-
wald de volle 8 punten na 4 duels. Tevens
zette hij met 79 de hoogste serie op het
scorebord van D’n Boerenbond. 
Clubgenoot Bert Remmers realiseerde

dankzij 9.48 het beste algemeen ge-
middelde.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Philip Dieryck BC Tegelen 8 8.24 79
2. Jan Liebregts VOP/DWH 6 8.89 58
3. Bert Remmers BC Tegelen 3 9.48 42
4. Jan Brueren SSV 2 7.64 51
5. Winfried Mourick-Wullings ABC 't Töpke 1 5.98 52

Driebanden 2e klasse gewest ZN 2 van 26-28 november
Start op vrijdagmiddag bij Van Tienen in Tegelen
Met een aangepast tijdstip op vrijdag 26
november, namelijk 13.00 uur, wordt de
gewestelijke finale ZN2 in de tweede
klasse driebanden klein gehouden. Zater-
dag en zondag gaan de spelers om
11.00 uur van acquit. De moyennegren-
zen zijn 0.360 – 0.520 met een variabel
aantal caramboles. Plaats van handeling
is café-biljartzaal Van Tienen aan Kalden-
kerkerweg 19 in Tegelen. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Nico Kwinten De Poedels 0.530 27
2. Dré Steeghs De Maasoever 0.516 25
3. Bjorn Jacobs BVD 0.461 23
4. Jan Flecken De Biljartacademie 0.436 21
5. Fred Schonenberg Inaborg 0.432 21

6. Jan Zijlstra Niet Klossen 0.426 21
7. Egon Doijen KOT ‘50 0.403 21
8. Erwin Kouwenberg Karper '83 0.390 19 
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Driebanden 2e klasse district Noord Oost Overijssel

Bert Kregmeier ongeslagen kampioen
Bert Kregmeier is in Westerhaar districts-
kampioen geworden 2e klasse drieban-
den klein. Kregmeier wist al zijn 7 par-
tijen te winnen en was dan ook de te-
rechte winnaar. Clubgenoot Pieper werd
2e en een 3e plaats was er voor Van Mil.
Kregmeier zal het district vertegenwoor-
digen op de gewestelijke finale in Kam-
pen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS % 
1. Bert Kregmeier Phoenix 14 0.469 6 108.8
2. Bernard Pieper Phoenix 10 0.476 5 105.8
3. Marcel van Mil Carambole 10 0.418 4 98.8
4. Harry Niks De Klaampe 6 0.387 3 73.2
5. Marcel Schiphorst Carambole 4 0.424 5 90.5
6. Aad van Velzen Mans Genoeg 4 0.409 6 87.7
7. Martin Beumer Mans Genoeg 4 0.393 5 79.8
8. Jan Mulder Marktzicht 4 0.404 5 77.9

Cijferpagina driebanden competitie
DKM Tools League

Hoogste moyenne
Jean Paul de Bruijn Dallinga.com 3.636
Eddy Merckx SIS Schoonmaak 3.636
Dick Jaspers SIS Schoonmaak 3.636

Hoogste serie 
Martin Horn Bousema Lochem 16
Eddy Merckx SIS Schoonmaak 16
Davy van Havere ’t Hartje van Oosterhout 15

1e divisie 
Hoogste moyenne

Jozef Philipoom Capelle SPC 2.666
Eddy Leppens Burgmans Biljarts 2.352
Jozef Philipoom Capelle SPC 2.222

Hoogste serie 
Roy Zielemans BC De Biljartacademie 13
Bart Ceulemans Burgmans Biljarts 13
Gert-Jan van der Veen Land Transport 13

2e divisie 
Hoogste moyenne

Dany Boutet BC De Biljartacademie 2.058
John Schollink Mans Genoeg 2.000
Dirk Delmez Van der Ven Interieurbouw/Slijterij Zeegers 1.666

Hoogste serie 
Hein van Diek West-Peter 11
Erik Vijverberg Mans Genoeg 10
Ries Heeren ’t Tapperijke 10

3e divisie 
Hoogste moyenne

Jan Viskil Take Five 1.666
Frank de Ruijter BM SAT Rijssen 1.500
Gert-Jan Veldhuizen SIS Billiards 1.500

Hoogste serie 
Karel de Roy van ZuydewijnBiljartclub La Plaza 11
Leon Brouwer Van Bruggen Adviesgroep/Den Haag 10
Paul Sassen De Plas-Scandiflora 10

4e divisie 
Hoogste moyenne

Raymond Eckel Treva / Theory Cues 3 1.562
Fabian Paf Sportrust 2 1.470
Harry Meulendijks SIS Billiards 1.388

Hoogste serie 
Rene Berg Mans Genoeg 9
Richard Poleij Markeer MTS Traffic Services 8
Tonnie Jansen BV Cortini Automotive 8

Bron Biljartpoint

Tweede divisie driebanden poule 1

BCO/Paeoniapassion uit Oegstgeest 
verslaat de Rietlander
Op vrijdag 5 november trad BCO/Paeo-
niapassion  thuis aan tegen de Rietlander
uit Spijkenisse. Omdat zij met 5 man rou-
leren zat Marcel van Delden vandaag
aan de kant en mochten Robert Koster,
Bob van Ingen Schenau, Paul Witteman
en Rens Hoeba de punten binnen henge-
len. En of dat gebeurd is. In de eerste ron-
de Robert Koster tegen Henk Weber. Een
stroperige partij die uiteindelijk met een
goed einde door Koster werd gewonnen:
35-31 (48). Op de andere tafel Paul Wit-
teman tegen Rinus Vane. Witteman was
ontketend en had middels een serie van 8
zijn eerste 23 caramboles in slechts 11
beurten. Dat hij nog 9 beurten over zijn
laatste 7 caramboles deed doet niet ter
zake, want op het scorebord stond ge-
woon 30-14 (20) en een moyenne van
1.500. In de 2e ronde speelden Bob van
Ingen Schenau en Rens Hoeba tegen res-
pectievelijk Ben Thijssen en Ab van West-
broek. Van Ingen had goed afgekeken bij
zijn teamgenoot want ook hij speelde een
geweldige partij tegen Thijssen 35-17
(29). Hoeba spelend op de andere tafel
maakte de avond compleet door de 4e
overwinning binnen te halen en won van
zijn opponent Van Westbroek 30-26
(35). Derhalve een geweldige 8-0 over-
winning, aansluiting bij de bovenste
teams en een teammoyenne wat zeker in
de 2e divisie niet misstaat van 0.984. Het
team uit Oegstgeest is door twee nederla-

gen tegen respectievelijk De Pijp  en
Schroevengroothandel.nl-Toggler Pluggen
nu terug te vinden in de middenmoot.

Paul Witteman. Foto: BCO/Paeoniapassion

Driebanden 3e klasse district NOO

Titel in Dedemsvaart voor Erik Roenhorst

Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. Erik Roenhorst De Kroeg 12 5 0.424 119
2. Angelo de Weerd De Kromme Keu 8 5 0.375 102
3. Eb Brink Phoenix 8 4 0.310 97
4. Benny Slot Phoenix 7 5 0.393 113

Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
5. Anne Tinge De Viersprong 7 4 0.345 96
6. Richard Gerrits Carambole 6 4 0.418 110
7. Albert Kamphuis Harwig 6 3 0.402 102
8. Jan Rozenveld De Viersprong 2 4 0.263 74

Foto: District NO Overijssel 

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7 

SIS Billiards 8 bezorgt DBC de Mixx 
uit Geldrop eerste nederlaag

Poule 5
HGL/Keurslager Brouwer – Mans Genoeg
44 8-0. Eize Kramer behaalde 20 uit 31
ofwel 0.645. Carambole 3/Wereldrestau-
rant Happy Garden – De Haven 2 4-4. In
Daarlerveen zette Hendrik Bakker na 20
uit 20 precies 1.000 op het scorebord.
Goed voor de kortste partij en qua moyen-
ne evenaring prestatie Gert van Midden-
dorp. DOS – Mans Genoeg 22 6-2. Jetty
Beersma gaf namens de gasten het goede
voorbeeld na 0.892 met 25 uit 28. Mid-
wolda '79/2 – Noorderling 2 5-3. Thuis-
speler Fokko van Biessum scoorde een se-
rie van 7. Mans Genoeg 33 – Midwolda
'79/2 2-6. In Mariënberg had Gert van
Middendorp er gezien de 0.862 zin in.
Voor de bezoekers kwam Jaap Middel op
de vierde plaats tot 20 uit 33.

Poule 6
SIS Billiards 11 – Van Rossum Tegelwer-
ken 6-2. In Uden reikte Joop Baars tot

0.892 na 25 uit 28. BC
Tegelen – SIS Billiards
11 2-6. Baars eve-
naarde zijn prestatie
van de vorige speelron-
de. DBC de Mixx – SIS
Billiards 8 2-6. De eerste
nederlaag voor de
gastheren uit Geldrop
na 6 zeges op rij vanaf
de competitiestart. Daar-
voor verantwoordelijk
waren vader en zoon
Toon en Twan Schoofs
en Johan Sopamena.
Voor de thuisploeg red-
de Tim Peters dankzij 20
uit 32 de eer. SIS Billi-
ards 11 is nu de nieuwe
lijstaanvoerder met 13
uit 7 al blijven de ver-

schillen gering.

Poule 7
't Caves 3 – VK5/Eetcafé Riekelt 0-8.
Kopman Luc Nijs zag Johan Ekkerink in
Wintelre met 17 caramboles na 7 beur-
ten als een speer vertrekken. De Limbur-
ger kon dit tempo niet volhouden maar
had aan de eindstreep van 25 uit 20 toch
nog altijd 1.200 over. Goed voor beste
partijmoyenne en kortste duel in deze
poule. Has Biljarts – De Biljartacademie 6
6-2. Jac Willems zette 1.136 op het sco-
rebord na 25 uit 22. Teamgenoot Arnoud
Huibers realiseerde 0.925. La Caram-
bole 2012 – 't Caves 3 4-4. Raymond
Caers kwam met 0.800 voor de dag. De
Biljartacademie 5/De Daltons – 't Caves
4 6-2. Peter Vereggen scoorde 0.909.
Kees Wijnen redde de eer. 't Caves 3 –
Has Biljarts 0-8. Arnoud Huibers met 25
en Ivo Vos met 20 treffers gebruikten 31
pogingen.

SIS Billiards 8 met 3 generaties Schoofs: Toon (rechts),
Twan (links) en Tycho (voor). Johan Sopamena is de vierde
speler. Foto: Jan Rosmulder
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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

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 

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

Biljartfabriek Bierling de Schepper
Siegard Wijkstra

Verbindingsweg 38
9781DA Bedum

06 – 422 581 68
siegardwijkstra@gmail.com
www.bierlingdeschepper.nl

DE GOUDEN LEEUW
CAFÉ - ZALEN

Hof 6
5571 CC Bergeijk

www.degoudenleeuwbergeijk.nl

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
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.melmor.nl
mailto:info@melmor.nl
mailto:siegardwijkstra@gmail.com
http://www.bierlingdeschepper.nl
http://www.degoudenleeuwbergeijk.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

Corona
Ik moet het er met u toch weer over hebben….CORONA, het
heeft onze sport weer in zijn greep. Terwijl we met zijn allen
zo blij waren om weer te mogen biljarten, maar inmiddels zit-
ten we in een halve lockdown en zien we nog lang geen ein-
de in de tunnel.
Eredivisie mag gelukkig nog spelen en de ouderen onder ons
die overdag een partijtje biljarten ook geen probleem, maar
verder…..C, B, A competitie en nagenoeg alle divisies stilge-
legd. Zelfs het NK Artistiek eerste klasse  is door KVC afgelast
terwijl we aan alle maatregelen konden voldoen in de Veemarkt te Doetinchem, als
iemand het mij kan uitleggen hoor ik het graag.
Heel erg blij was ik voor de organisatie van de Jumbo World Cup wedstrijden in
Veghel dat die gewoon doorgang konden vinden en wat was het een mooi toernooi
en fijn dat Ziggo de wedstrijden grotendeels uitzond. Daniel Sanchez was de grote
winnaar en mocht een luid applaus in ontvangst nemen, en dan het volkslied…. Dat
kwam maar niet het goed en dus de organisatie in rep en roer. Ik was erbij en zag
wat er gedaan moet worden om zo’n exclusief toernooi te organiseren, hulde aan
de tientallen vrijwilligers en dus blijft het voor 90% mensenwerk.
Blijf dus niet hangen als er geen volkslied klinkt, er zijn ergere dingen in het leven zo-
als bijvoorbeeld Corona.
Houd vol en moed, maar blijf bovenal gezond.

Cock Ooms
Voorzitter district Venlo eo

Kempenland en Den Bosch

Vijf nieuwe districtsarbiters

Tekst: Maria Blom

Op 17 oktober 2021 zijn we bij ’t Caves
te Wintelre gestart met de cursus arbiter
2. Johan Beaard uit Boxtel was de cursus-
leider. Er hebben 5 cursisten meegedaan,
4 van district Kempenland en 1 van
district Den Bosch. Het was toch weer
even pittig, want de tijd tussen arbiter 1
en 2 was, ook door de pandemie, meer
dan 1 jaar uitgesteld. Het examen arbiter
2 omvat de spelsoorten kader 38/2 en
driebanden klein. Op cursusdag één, 17
oktober, krijgt men de opfriscursus libre.
Cursusdag twee, 23 oktober, geldt dat
voor bandstoten. Cursusdag drie, 24 ok-
tober, is de spelsoort driebanden klein
aan de beurt. Cursusdag vier en vijf, 30
en 31 oktober, is voor kader 38/2. De
cursus kan niet zonder voorspelers ge-
houden worden en langs deze weg wil-
len wij ze bedanken.
Voor libre en kader 38/2 waren dat:
Johan Martens, Albert Sol, Henk Rosmul-

der en Adri Dijkmans. Voor bandstoten
Jac van Hoof en Jac van den Heuvel.
Voor driebanden Berty Kuijpers en Mark
van den Bosch. Wij zijn blij met deze bil-
jarters, waar we altijd een beroep op
kunnen doen.
Op 14 november was het proefexamen,
het was nog niet perfect. Maar op 21 no-
vember, de examen dag, was elke cursist
er toch klaar voor. Zij hebben allen met
goed gevolg het examen afgelegd.
De nieuwe arbiters met 2 sterren zijn: Ben
Hermans, Vincent van de Loo, Ad van
Mol, Rob van Vroenhoven van district
Kempenland en Cees Liekens van district
Den Bosch.
Allen van harte gefeliciteerd en het district
is blij met deze nieuwe arbiters. 

Wij willen ook het Caves bedanken voor
de gastvrijheid en het gebruik van hun
materiaal tijdens deze cursus. Johan
Beaard heeft de cursisten prima opgeleid,
waarvoor onze hartelijke dank. 

Vlnr: Cees Liekens, Vincent van de Loo, Ad van Mol, Rob van Vroenhoven en
Ben Hermans. Foto: Adri Dijkmans 

De Biljart Ballen 
maandelijks in 
uw brievenbus
U wilt biljartkrant De Biljart Ballen
maandelijks in uw eigen brievenbus
ontvangen? Dat kan voor een be-
drag van 27,50 euro per seizoen
(alleen geldig voor Nederland). 

Zonder langdurige verplichtingen
kunt u zich hiervoor per e-mail aan-
melden via: info@debiljartballen.nl 
Telkens voor aanvang van het nieu-
we seizoen ontvangt u een factuur. 
Na ontvangst van uw betaling
wordt uw adres toegevoegd aan de
verzendlijst. 
Wanneer betaling uitblijft, stopt
automatisch uw postabonnement.
Dus geen automatische afschrijving
en geen jarenlange verplichtingen. 

Libre dames open klasse Noord Oost Overijssel

Joyce Klunder pakt zege in Den Ham

Naam Vereniging Pnt Gem HS %Gem
1. Joyce Klunder Carambole 10 1.32 9 107.0
2. Jennie Beumerheijink Mans Genoeg 10 1.46 14 95.8
3. Carla Diek Padberg 10 1.34 11 80.1
4. Greet Houtman Phoenix 8 1.40 20 87.7

Naam Vereniging Pnt Gem HS %Gem
5. Ilona Korenromp Harwig 7 1.62 11 113.7
6. Angela Kampjes-Keuning Phoenix 7 1.37 9 101.0
7. Janca de Vries Phoenix 3 1.70 12 87.1
8. Juliette Blokzijl Phoenix 1 2.30 22 70.4

Foto: Ben Hemmes

mailto:info@debiljartballen.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

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

Onze openingstijden zijn:

donderdag & vrijdag 09.00 - 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

Ook voor
keureparaties

Pomerans 
vervangen

klaar terwijl u
wacht

http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.eureka-billard.nl
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Sánchez keert hiermee terug in top drie van de wereld

Dani Sánchez winnaar World Cup 
Veghel

De kampioen Dani Sánchez kreeg niet
het volkslied dat hij verdiende, maar het
succes van de Spaanse virtuoos had zijn
glans al gekregen. De World Cup win-
naar in Veghel kreeg na een gewonnen fi-
nale tegen de Koreaan Jung Han Heo
(50-42 in 28) een donderend applaus
van de Nederlandse toeschouwers en
straalde van geluk na zijn tweede opeen-
volgende World Cup zege na Antalya
2020. Dani Sánchez keert terug in de top
drie van de wereld nadat hij er om move-
rende reden vele jaren uit is weggeweest.
De recordhouder van het beste World
Cup gemiddelde in de historie (2.777,
Luxor 2017) en de viervoudige wereld-
kampioen heeft een nieuw, prachtig suc-
ces toegevoegd aan zijn palmares.
Op het podium stond de Spanjaard bo-
ven Jung Han Heo, die hij versloeg met
een betere eindsprint, Tayfun Tasdemir en
de andere Koreaan, Jun Tae Kim. De Eu-
ropees/Koreaanse slotdag bekroonde
het toernooi dat een einde maakte aan
de lange Coronastop. Dani Sánchez (47)
maakte aan het slot een balans op voor
zichzelf: ,,Ik ben nooit weggeweest, heb
altijd in mezelf vertrouwd, maar dit suc-
ces betekent heel veel voor me. De
wereldtop is in beweging, de moyennes
gaan elk jaar verder omhoog. Ik hoop
dat wij met de generatie topspelers het in
de komende jaren nog vol kunnen vol-
houden, hoe zwaar deze sport ook is,
mentaal en fysiek. Ik heb deze finale ge-
wonnen met een hartslag van tweehon-
derd.''
Drie grote toernooizeges op rij hebben
de status van Sánchez verhoogd. De
Spanjaard won zijn drie laatst gespeelde
officiële toernooien: de World Cup in An-
talya, het Europees kampioenschap lan-
denteams (Antalya, met Ruben Legazpi)
en deze week de World Cup in het
Nederlandse Veghel. Daarvoor moest
Sánchez onder meer Semih Sayginer, de
Turk, verslaan in een moordend gevecht,

Dick Jaspers, de nummer één van de
wereld en tenslotte Jung Han Heo.
De finale was een partij die op en neer
ging vanaf de acquit. De Koreaan maak-
te twee series van acht, Sánchez één van
zeven in de slotfase, maar telkens werd
het evenwicht hersteld met tussenstanden
van 20-18, 31-30, 42-42 en uiteindelijk
een laatste, beslissende serie van vijf van
de Spanjaard, waarna Heo in het eind-
gevecht verkrampte. Dani Sánchez over
zijn tegenstander: ,,Hij is een prachtige
biljarter en koele strijder.'' Maar op vecht-
lust en karakter zijn er weinig in de
wereld van het kaliber Dani Sánchez.
De eerste World Cup van dit jaar - en de
tweede in Veghel na de eerste in 2019 -
trok een totaal van 2.750 toeschouwers
en had het geluk dat de finale niet op
zondag werd gespeeld. Door de nieuw
aangekondigde Nederlandse Corona
maatregelen was de finaledag dan zon-
der publiek gespeeld. Het toernooi trok
over alle dagen een totaal van 2.750 toe-
schouwers, en werd liefst 38 uur live uit-
gezonden op Ziggo Sport. De organisa-
tie Biljart Evenementen Nederland heeft
voor 2022, 2023 en 2024 ook nog een
plaats op de UMB kalender na een ak-
koord met hoofdsponsor Jumbo.
De volgende World Cup is in Sharm El
Sheikh van 28 november tot en met 4 de-
cember 2021
De eindstand (top 12):
1 Dani Sánchez (Spanje) 12-1.757-12
2 Jung Han Heo (Korea) 11-2.012-12
3 Tayfun Tasdemir (Turkije) 9-1.768-9
3 Jun Tae Kim (Korea) 7-1.556-12
5 Dick Jaspers (Nederland) 8-2.029-12
6 Jeffrey Jorissen (Nederland) 8-1.833-12
7 Sameh Sidhom (Egypte) 7-1.515-7
8 Torbjörn Blomdahl (Zweden) 6-1.572-9
9 Marco Zanetti (Italië) 6-1.791-10

10 Eddy Merckx (België) 6-1.791-10
11 Semih Sayginer 5-1.673-12
12 Martin Horn 5-1.818-8
Tekst: Frits Bakker (bewerking: KNBB)

Foto’s: Ton Smilde

Jean Mailleur wint Open Nederlandse Kampioenschappen 
Rolstoelbiljarten

Elk nadeel heeft ook een voordeel 
Op zondag 14 novem-
ber pakte Jean Mailleur
in De Hazelaar te Ros-
malen de titel bij de
Open Nederlandse
Kampioenschappen Rol-
stoelbiljarten libre. Dat
de Belg uit Stabroek
zijn mobiliteit groten-
deels heeft moeten inle-
veren is heel vervelend.
Tegelijkertijd heeft het
de 59-jarige biljarter op
sportief vlak ook veel ge-
bracht.

Zij oudere broers biljart-
ten in hun stamcafé. Het
was dan ook logisch dat
Jean er ook mee in aan-
raking kwam. Hij had er enig talent voor,
zo bleek. Hij sloot zich aan bij verschil-
lende biljartverenigingen, onder meer
eentje in Putte. Op de grens van België en
Nederland, maar gelegen op Belgisch
grondgebied. Ze mochten toch meespe-
len voor de KNBB.  Aardige bijkomstig-
heid: Jean kon daardoor zowel in België
als Nederland meedoen aan wedstrijden. 
1998 is een rot jaar voor hem. “Ik kreeg
toen de diagnose multiple sclerose, MS.
De spierspanning wordt minder, ik was in
eerste instantie aangewezen op een wan-
delstok. Ik kon dus nog staand biljar-
ten.Maar na de diagnose van een verdik-
te hartspier(2014) ging dat niet meer,
ben ik in een rolstoel terechtgekomen.”
Vanuit een zittende positie de caramboles
bij elkaar tikken, is een heel lastig ver-
haal. “Voor het inschatten hoe een bal
moet worden gestoten, moet je boven het
biljart hangen. Dan zie je het hele plaatje
in perspectief. Dat kon dus niet meer, ik
zag alleen de ballen vanaf opzij. Mijn
moyenne duikelde. Ja, dat was behoorlijk
frustrerend.” Daar kwam nog bij: “Vanuit
een rolstoel zijn sommige stoten knap
lastig. Vooral als de bal een de band ligt,
of in het midden.” 
Hoe dan ook, Jean heeft met de nodige
inspanningen zijn weg gevonden in het
rolstoelbiljarten. “Hoe meer ervaring, des
te beter. Mijn gemiddelde stijgt weer een
beetje, zit nu rond de twee.” In een rol-
stoel zitten, is geen pretje. Toch heeft het
hem op sportief vlak veel gebracht. “Zon-
der rolstoel was ik niet echt  een topper, in
Rosmalen heb ik voor de vierde keer de
Open Nederlandse Kampioenschappen
gewonnen.” Eerder gebeurde dat in Kerk-
rade (driebanden),  Maaskantje (libre) en
Terneuzen (libre). 
In Rosmalen, waar naast Nederlanders,
twee Belgen en een Turk elkaar bekamp-
ten, ging het de Belg voor de wind. “In
mijn eerste partij deed ik veel zelfvertrou-
wen op, had ik twaalf beurten de 44 ca-
ramboles bij elkaar getikt.” Daarna werd
elke tegenstander, waaronder zijn team-

maat bij Delta Zuidwest, René Van Wel-
de, verslagen. Dik verdiend de titel opge-
ëist dus. Een kampioenschap waarin ook
Rudy Rousseau een rol speelde, al was hij
er in Rosmalen niet bij. “Rudy is een goe-
de maat van me. Die maakt momenteel
een heel lastige tijd door. Aan hem heb ik
mijn titel opgedragen.” 
Naast een NK is er ook een EK. Daar kan
hij niet naartoe. “Ik heb weliswaar het
NK gewonnen, maar ben een Belg. Dat is
jammer.” Maar in België zou hij toch ook
de titel kunnen pakken?  “Dat is gans on-
mogelijk. We hebben een topper, Johan
Grimon, die is niet te verslaan. En ook
Stefan Neyens is moeilijk te kloppen. En
in ons land moeten alle biljarters evenveel
punten maken. Dus heb je tegen toppers
geen schijn van kans .Wel als het moyen-
ne wordt toegepast.” 
Het is niet anders. Jean, die ook aan re-
guliere competities meedoet, staat er niet
te veel bij stil. “Ik haal veel plezier uit de
sport. En wat ik eigenlijk nog het mooiste
vind: de onderlinge band tussen de rol-
stoelbiljarters is heel sterk. Het is heel
vriendschappelijk, er is geen haat en nijd.
In een gewone competitie maak je dat
soms wel mee.”  
Een sportief en gezellig maar zeker ook
competitief kampioenschap, dat uiteinde-
lijk een podium kende met Jean Mailleur
(1e), Jan Versprille (2e) en Murat Gercek
(3e). Namens KNBB Vereniging Caram-
bole was portefeuillehouder breedtesport
Piet Verschure aanwezig. Hij verrichtte de
prijsuitreiking.

Eindstand
Naam Pnt Gem  HS
1. Jean Mailleur Stabroek (B) 12 2.40 16
2.Jan Versprille Breda 8 3.32 19
3.Murat Gercek Ottersum 10 1.95 9
4. Frans van Buel Kerkrade 6 1.39 11
5. Rachel Venrooij Schijndel 6 1.16 10
6. Rene van Welde Sint Job in ’t Goor (B) 4 0.96 8
7. Ivo Smits Vught 4 0.65 5
8. John Bax Luijksgestel 2 0.97 7
9. Rinus Kriekaard Yerseke 2 0.62 4

Foto’s: Jan Rosmulder
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Tweede divisie driebanden poule 4

Peter van der Heijden scoort 1.296 
namens Eddies Hotel-Restaurant 

Speelronde 7
Cues & Darts – De Biljartacademie 2 4-4.
Lucien Tabbers ging ondanks 1.034
onderuit tegen de 1.206 van Dany Bou-
tet. Bij de gasten scoorde Peter van Hou-
welingen 30 uit 33. Café Het Wapen van
Strijp – Eddies Hotel-Restaurant 2-6. Er-
win Kivits 1.296 bleek een maatje te
groot voor de 1.000 van René Peters. Bil-
jartcentrum Goirle – BC Tegelen 2 6-2.
Roger Spijkers 1.093 en voor de bezoe-
kers Rudy Evers 0.909 hadden de minste
pogingen nodig. 

Speelronde 8
Eddies Hotel-Restaurant – Biljartcentrum
Goirle 6-2. In café-zalen De Gouden
Leeuw te Bergeijk blonk Peter van der
Heijden uit dankzij 1.296 na 35 uit 27.

Dat moyenne behaalde Roger Spijkers te-
gen René Peters ook. S&P/De Molenvliet
– Café Het Wapen van Strijp 1-7. Huub
Adriaanse deelde met Erwin Kivits: 35-35
(32). De Molen – Cues & Darts 4-4. Bij de
Tilburgers zette Jul van Aperen 1.060 op
het Reuselse scorebord. 

Speelronde 9
Biljartcentrum Goirle – S&P/De Molen-
vliet 3-5. Roger Spijkers verloor ondanks
0.909 want Huub Adriaanse behaalde
1.060. Bij de Waalwijkers was ook Hen-
ny de Jongh succesvol. Marten van Enge-
len deelde met thuisspeler Luc Royberghs.
S&P/De Molenvliet heeft nu 6 punten na
8 duels. Lijstaanvoerder 't Ivoor wordt op
de huid gezeten door De Molen.

Peter van der Heijden. Foto: Frans Janssen

Eerste divisie driebanden poule 1

Kruijf Biljartshop/Holding BV speelt 
nu bij De Kuul in Huisen

Speelronde 7
Hilvarenbeek – Denksportcentrum 't Spa-
erne 6-2. Fraai duel tussen de kopman-
nen Paul Bruijstens en Muammer Rahmet.
De 40-34 eindstand na slechts 25 beur-
ten leverde moyennes op van respectie-
velijk 1.600 en 1.360. Volkan Cetin
kwam tot een uitzege via 1.296. BC Te-
gelen – Post Luchtkanalen 4-4. Paul Sa-
velkoul had aan 1.178 onvoldoende te-
gen de 1.428 van Marc Celen. Sprundel
– De Biljartacademie 4-4. Marc Rooft-
hooft won dankzij 35 uit 33. Bij de Lim-
burgers behaalden Dany Boutet en Paul
Wallerand beiden 1.250. De Distel Bil-
jarts/Groene Cijfers – Zwiers Aircoservi-
ce/'t Caves 6-2. Adrie Demming gaf met
1.428 het goede voorbeeld. 

Speelronde 8
Kruijf Biljartshop/Holding – Hilvarenbeek
5-3. In de nieuwe thuislocatie café-zalen
De Kuul te Huissen gaf Robinson Morales
Lopez zijn visitekaartje af middels 40 uit
32 ofwel 1.250. Post Luchtkanalen –
Sprundel 6-2. Leslie van Neyen verloor
met 1.310 tegen de 1.379 van Tom Per-
syn. Wilco van Wijk realiseerde 1.060. 

Speelronde 9
Post Luchtkanalen – Treva/Theory Cues
6-2. Eerste man Leslie van Neyen zette
1.176 in de boeken. Met 14 uit 9 is de
ploeg van De Hazelaar koploper maar
de stand is wel vertekend. Zo heeft De Bil-
jartacademie 12 punten uit 7 duels.

De Kuul. Foto: Johan Kersten    

Eerste divisie driebanden poule 2

Jef Philipoom schittert namens 
Capelle SPC 

Speelronde 7
IQ Coach Stefan Lenting – Man op
Maat/'t Caves 8-0. In Daarlerveen liet de
thuisploeg de vele eigen supporters ge-
nieten. Murat Gökmen 1.739 en Stefan
Lenting 1.666 zorgden samen met Timo
Peters 0.972 en Theo Moes 0.777 voor
een teammoyenne van 1.171. De Eek-
hoorn – Burgmans Biljarts 1-7. Stef van
Hees maakte in beurt 27 een serie van
10 maar kwam toch te laat tegen Bart
Ceulemans: 33-40 (28). Piet Sleddens
zorgde voor het enige punt door in de na-
stoot vier keer te scoren. De Veemarkt 1D
– Capelle SPC 6-2. Bij de bezoekers gaf
Jef Philipoom via 1.666 het goede voor-
beeld. Kippenpan.nl – SIS Billiards 2 3-5.
Nicky van Venrooij hoefde maar 30 keer
van de stoel voor zijn totaal van 35. 

Speelronde 8
't Hartje van Oosterhout 2 – De Eekhoorn
2-6. In deze stadsderby redde Ton Rovers
na 35 uit 34 de eer. Ludo Dielis ging
onderuit tegen Rick Sleddens. Stef van
Hees bleek met 1.290 de beste van ie-
dereen. Burgmans Biljarts – De Veemarkt
1D 4-4. Tweede verliespunt voor de kop-
loper. In De Gouden Leeuw te Bergeijk
vertrokken Dieter Grossjung en Michel
van Silfhout met een overwinning. Johan
Roijers, met een knappe 1.521 en slotse-
rie van 9, en Bert van Manen verhinder-
den de eerste nederlaag. Man op
Maat/'t Caves – Capelle SPC 4-4. In
Wintelre kende Jef Philipoom geen par-

don met zijn voormalige teamgenoot
Raymond Ceulemans. Bij 29 caramboles
na 14 pogingen produceerde Philipoom
een fraaie slotreeks van 11 en dat leidde
tot een gemiddelde van 2.666 na 13-40
(15). Een seizoenrecord voor wat betreft
moyenne. Leslie Menheer 1.333 was in
vorm bij de gastheren. 

Speelronde 9
De Eekhoorn – Land Transport 4-4. Stef
van Hees 1.428 troefde Gert-Jan van der
Veen 1.214 af. VK/Gorissen Furniture –
IQ Coach Stefan Lenting 5-3. De verre
reis naar het zuidelijke puntje van Zuid-
Limburg liep alleen voor Stefan Lenting
1.379 goed af. Capelle SPC – Burgmans
Biljarts 4-4. Jef Philipoom miste in zijn eer-
ste 5 beurten maar kwam toen met een
serie van 12 voor de dag. Toevallig was
dat tegen Bart Ceulemans die net als
Gert-Jan van der Veen eerder in het sei-
zoen al een reeks van 13 gemaakt had.
Philipoom zegevierde dankzij 1.333.
Peter van Lieshout bleek niet opgewassen
tegen René Peters: 29-35 (32). Dan Breur
bracht de thuisploeg op 4-2. Cedric Mel-
nytschenko en Marco Janssen stonden op
35-35 toen Janssen een slotserie van 5
produceerde. Weliswaar één verliespunt
voor de koploper maar toch liepen ze uit
met 15 punten na 9 wedstrijden. IQ Co-
ach Stefan Lenting en De Eekhoorn vol-
gen op respectievelijk 3 en 4 punten. Jef
Philipoom staat na 9 ronden in de eerste
divisie op 1.590 algemeen.

Jef Philipoom. Foto is door Jan Rosmulder gemaakt tijdens world cup driebanden in
Veghel.     

Nationaal arbiter

Foto: Ton Smilde
Tijdens de World Cup driebanden in Veg-
hel werden Wil Kanen, Sabine Bakker en

Marco Ubbink benoemd tot nationaal ar-
biter bij de sectie Driebanden.
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Tweede divisie driebanden poule 2

BV Sprundel 3 nog zonder overwinning
Na 7 speelrondes in de competitie wacht
BV Sprundel 3 nog steeds op zijn eerste
overwinning. Sprundel 3 dat zijn thuis-
wedstrijden speelt bij De Drie Zwaantjes
verloor zijn laatste wedstrijd thuis van
koploper Lynn-Somers, het werd 0-8 voor
de bezoekers uit Zundert. Alleen Rudy
Maes was dicht bij een overwinning
maar verloor uiteindelijk nipt van Jef

Jacobs 28-30 (49). Ludo van Broeckho-
ven en Fredrik Nielsen kwamen er niet
aan te pas tegen respectievelijk Hans Frij-
ters en Jack van Aert. Kopman Helmut
Sulsters moest het afleggen tegen Hans
Snijders in een lange partij 29-35 (65). 
Sprundel 2 doet het beter en is terug te
vinden in de middenmoot met 7 uit 8
waarvan 5x een 4-4 als eindresultaat 

Derde divisie driebanden poule 1-2-3-4

De Eekhoorn 3 maakt het koploper 
moeilijk

Poule 1
Van Bruggen advies Groep dat zijn thuis-
basis heeft bij Biljartcafé Jorissen in Den
Haag is door een nederlaag tegen
SPRANKL reclame weggezakt uit de kop
van de ranglijst. In Lelystad werd kans-
loos verloren (6-2). BV Jorissen 4 pakte
wel een punt tegen Sprankl reclame. De
spanning zat hem in deze wedstrijd tus-
sen Cor Trampe tegen Ger Spannenburg
met winst voor Trampe met één punt ver-
schil 25-24 (54). De ontmoeting tussen
Oscar Tetteroo en Michael Lubbes was
lang in evenwicht maar uiteindelijk won
Lubbes na een lange partij 28-30 (74)
Jan Viskil van Take Five is de laatste we-
ken enorm op dreef. Eerst klopte hij Peter
Meersman in 18 beurten (1.666) en een
week later had Gregeory Bolten van Dirk
Snip Biljarts geen schijn van kans 30-18
(27). Koplopers zijn WBV Wormerveer
en SPRANKL reclame

Poule 2
Capelle SPC 2 heeft na tweemaal 4-4
weer een overwinning geboekt. In de uit-
wedstrijd bij De Hoog Biljartsociëteit
Gouda werd het 2-6 voor de bezoekers.
Alleen Stefan Osnabrug verloor zijn tref-
fen tegen Rob Sloof 25-24 (44). Mar van
der Gijs, Gill Taytelbaum en Sjon van der
Kaa bleven wel aan de goede kant van
de score. Door deze overwinning heeft

Capelle SPC 2 nu 4 punten (met een wed-
strijd meer) voorsprong op achtervolger
Van Ouds Havenzicht

Poule 3
Koploper DKM Tools kwam goed weg in
de uitwedstrijd bij De Eekhoorn 3. Uitein-
delijk werd het 4-4 nadat twee partijen
werden beslist met één carambole ver-
schil. Patrick Oelp verloor van Piet den
Ridder in 43 beurten (30-29) en Peter
Smans won met minimaal verschil van
zijn opponent Jeff Fijneman 24-25 (43).
Kopman Nick Zuijkerbuijk kende geen
pardon met Anton Krijnen 19-30 (33).
Nummer vier John Verkooijen had zijn
dag niet en verloor kansloos van tegen-
stander Frans Sebregts 25-9 (33). BV
Sprundel 4 en De Hazelaar wachten nog
steeds op de eerste overwinning en ben-
gelen beide onderaan met pas één punt.

Poule 4
Na twee overwinningen op rij is Osse-
kop/BH Keukens uit Zundert nu koploper
met 12 uit 7. In de achtervolging zijn Tap-
perijke 2 en De Distel Biljarts met respec-
tievelijk 10 punten en 9 punten maar dan
uit 8 wedstrijden. Kopman Vic Herreweg-
he van Ossekop/BH Keukens is tot heden
goed op dreef. Herreweghe wist al zijn
zeven partijen te winnen voor de koplo-
per.

Jan Viskil. Foto: Jan Rosmulder 

Vierde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Raymond Eckel scoort 100% 
Poule 1
In poule 1 lijkt de strijd om het kampioen-
schap te gaan tussen Push And Win/
Almere ’83, met de nog ongeslagen Fred
Driessen, en Nieuw Diemen. Team Nieuw
Diemen heeft na 7 rondes 12 punten en
Almere 13 uit 8.

Poule 2
De topper tussen De Haagse Regahs en
Markeer MTS Traffic Services eindigde in
een 4-4. Uitblinker in deze ontmoeting
was Richard Poleij van de bezoekers, hij
was een maatje te groot voor Dave van
de Luitgaarden 9-25 (27). 
Thuisspelers Ismet Balci en Jurgen Spaan
gaven het nakijken aan Frans van Beu-
ningen en Metin Solmaz. Peter de Nooij-
er wist er een 4-4 uit te slepen en was suc-
cesvol tegen Ruud Damen 20-18 (55).
Het Haagse Regahs blijft koploper voor
Markeer MTS Traffic Services en BV Joris-
sen 4.

Poule 3
De Zwaan verloor het topduel tegen
Michielsen 2 met 2-6. Ilhan Tufekci won
bij de thuisclub. Michielsen 2 speler Jack
Bongaards bleef aan de goede kant van
de score door zijn partij in 34 beurten in
winst om te zetten tegen Toon Nouws (19-
25). Fred van Weerd zorgde ervoor dat
er een winnaar kwam in deze ontmoeting
door Ger Roks opzij te zetten in een lan-
ge partij 16-20 (63). Stukadoors Bedrijf
Kanters profiteerde door met 6-2 te win-
nen van De Eekhoorn 4 is nu koploper.

Poule 4
Rob Jacobs Mannenmode lijkt af te steve-
nen op de titel na ruime overwinningen
op ’s Lands Welvaren 2/AVH auto’s/VSS
machinebouw en Reseda. Zandee Kloe-
tinge blijft in het spoor met twee punten
achterstand. Raymond Eckel speler van
TREVA/Theory Cues 3 wist dit seizoen al
zijn tegenstanders in 7 partijen het nakij-
ken te geven. 

Derde divisie driebanden poule 5-6-7

Van Melis Autobedrijf verhoogt de 
spanning na winst op De Molen 3 

Poule 5
Midwolda '79 – Carambole/Grolleman
Schildersbedrijf 8-0. Jarno Beerlings zorg-
de met 25 caramboles na 33 beurten
voor de kortste partij. Zijn kopman Eddie
Siemens zette in eigen huis het beste mo-
yenne op het scorebord: 0.857. De Har-
monie – Midwolda '79 4-4. Koeno Tho-
ma redde het in deze topper te Gronin-
gen ondanks 0.833 niet want Eddie Sie-
mens behaalde 1.200. Met 12 punten na
7 duels is Midwolda '79 koploper.

Poule 6
Thekes Herpen 3 – De Hazelaar 2 0-8.
Namens de bezoekers realiseerde Niels
Verlouw 0.862. BV '75 – ABC 't Töpke 6-
2. Vierde man Klaas Hopman bleek de
beste van iedereen. Zijn 25 treffers na 30
pogingen leverden 0.833 op. Met 15 uit
8 is Petersberg lijstaanvoerder. 

Poule 7
De Biljartacademie 4 – De Peel/Van Esch
Biljarts 2-6. In Sittard was Cock Ooms bij
de gasten de uitblinker. Na slechts 27
beurten had hij de finish van 30 caram-
boles bereikt en dat betekende 1.111. De
Biljartacademie 3 – 't Caves 2 2-6. Peter
Wolters trok ondanks 0.794 aan het kort-
ste eind want Rick Sleddens produceerde
0.882. DAB – De Biljartacademie 4 4-4.
Piet Smits zette na 30 uit 26 een ge-
middelde van 1.153 in de boeken bij de
Mixx in Geldrop. Van Melis Autobedrijf –

VK2/Gorissen Furniture 8-0. In de kelder
van ’t Viltje te Bakel zette Christian Steen-
bakkers dankzij 1.034 de beste prestatie
neer. VK3/Windex – La Plaza 4-4. Thuis-
speler Jean Bessems bleek goed voor
1.034. Voor de bezoekers maakte Karel
de roy van Zuydewijn een fraaie serie
van 11 bij zijn moyenne van 1.071. De
hoogste reeks van deze poule. La Plaza –
DAB 4-4. Heinz Jacobs liet zich via
1.034 nog eens gelden terwijl tegenstan-
der Piet Smits met 0.965 maar 2 caram-
boles tekort had. Van Melis Autobedrijf –
De Biljartacademie 3 4-4. Nico van den
Heuvel kwam met zijn 1.200 in de buurt
van de kortste partij. De 30 uit 25 bete-
kenden een evenaring van Willy Smetsers
en Marcel Spiertz en één poging meer
dan Jean Bessems. De Molen 3 – Van Me-
lis Autobedrijf 2-6. In deze topper ging
Ronaldo Kanen met 23-25 na 32 beurten
onderuit tegen Hans Vermulst. Kanen
maakte in de nastoot 2 van de 4 ontbre-
kende caramboles. Ad Vermeer miste in
zijn gelijkmakende beurt tegen Wiljan
van den Heuvel: 22-25. Ook Wil de Wit
leed een thuisnederlaag en wel tegen
Christian Steenbakkers: 23-30 (40). Ro-
ger van Hoylandt redde de eer tegen Ni-
co van den Heuvel en bleek met moyenne
0.968 de beste van iedereen na 30-19
(31). Na zeven overwinningen nu de eer-
ste nederlaag voor De Molen 3 dat wel
aan de leiding blijft. Van Melis Autobe-
drijf en 't Caves 2 liggen echter op de
loer.

Nico van den Heuvel: moyenne 1.200. Foto: Jan Rosmulder
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Tweede divisie driebanden poule 3

Belangrijke uitzege Van der Ven 
interieurbouw/Slijterij Zeegers

In de onderste regionen deed Van der
Ven interieurbouw/Slijterij Zeegers goede
zaken met de triomf bij Drukkerij 3in1.
Carambole, Mans Genoeg en Thekes/
Park Tivoli strijden om de koppositie. 

Speelronde 7
West-Peter – Van der Ven interieurbouw/
Slijterij Zeegers 8-0. Twee knappen par-
tijen bij de Arnhemmers. Hein van Diek
35 uit 31 en René Gerrits 35 uit 34. 

Speelronde 8
Van der Ven interieurbouw/Slijterij
Zeegers – Thekes/Park Tivoli 2-6. Bij de
bezoekers scoorde Jurgen de Ruijter 30
keer na 24 pogingen. Albert Heijn Van
Rijn – HCR Prinsen 2-6. Voor de gasten
produceerde Freddy ter Braak een serie
van 9 bij zijn 1.060. Biljartcentrum Arn-
hem 2 – West-Peter 2-6. In café-zalen De
Kuul te Huissen kwam alleen Hans
Scheers namens de thuisploeg tot winst.
René Gerrits gaf middels 1.093 het goe-
de voorbeeld. A tot Z Stucadoors/Almere

'83 – Drukkerij 3in1 2-6. Uitblinker Taner
Bilgic kon met zijn 1.400 zege een thuis-
nederlaag van zijn ploeg niet verhinde-
ren. 

Speelronde 9
Drukkerij 3in1 – Van der Ven interieur-
bouw/Slijterij Zeegers 2-6. In Steenwijk
gaf kopman Dirk Delmez namens de be-
zoekers het goede voorbeeld door de 35
caramboles na 38 beurten te verzamelen.
De Belg bleek daarmee de beste van ie-
dereen te zijn. Toine Bongers en Jurgen
Zeegers hielden hun tegenstanders op
een totaal van 20 zodat ook zij met de
winst aan de haal gingen. Gijs Elbertsen
redde de eer. West-Peter – Mans Genoeg
4-4. René Gerrits zette nu 1.129 in de
boeken na 31 uit 35. Rob Lamboo ver-
loor tegen hem met 1.000 moyenne ter-
wijl teamgenoot John Schollink met dit ge-
middelde succesvol bleek. Carambole –
Albert Heijn Van Rijn 4-4. Martin Vermeer
zag opponent Marco Beemsterboer na
1.111 met de buit vertrekken.

Kopman Dirk Delmez van Van der Ven interieurbouw/Slijterij Zeegers. 
Foto: Jan Rosmulder 

9e ronde DKM Tools League

Jack van Peer de gevierde man bij  
Cues & Darts/Xtreme  

Tekst Frits Bakker

Cues & Darts/Xtreme uit Tilburg pakte
een belangrijke overwinning in de laatste
speelronde door met 5-3 te winnen van
het Zeeuwse Dalinga. Voor Cues &
Darts/Xtreme wonnen Pierre Soumagne
van Jean Paul de Bruijn (40-23 in 25) en
Huub Wilkowski van Berry Dallinga met
40-31 in 27, Jack van Peer en Peter De
Backer speelden gelijk in 25 beurten, uit-
eindelijk was dat goed voor de 5-3 winst
van Cues & Darts/Xtreme. Jack van Peer
had een belangrijk aandeel met vijf in de
nabeurt tegen De Backer.

Met een dubbel succes (2 keer 5-3 winst)
heeft het team van Eekhoorn uit Ooster-
hout zich in de bovenste helft van de
DKM Tools league gespeeld. Het vier-pun-
ten weekend van de Oosterhoutse cam-
pingmannen stond centraal in de speel-
ronde waarin twee wedstrijden werden
opgeschoven door Corona gevallen en
andere absenties. J&F Auto's en Eekhoorn
speelden twee wedstrijden, SIS Schoon-
maak, Bousema Lochem, Aartsbouw en 't
Hartje van Oosterhout kwamen niet in ac-
tie.
De ranglijst in de eredivisie is wat ont-
wricht door de uitgestelde wedstrijden.

Team Eekhoorn heeft met 11 wedstrijden
zelfs 3 keer meer gespeeld dan Bousema.
SIS Schoonmaak blijft riant aan kop zon-
der te spelen. Cues & Darts volgt op 4
punten na de overwinning op
Dallinga.com. De Zeeuwen uit Sluiskil
zakken naar de negende plaats, lager
dan de vroegere kampioensformatie in ja-
ren heeft gestaan.
Frans van Kuyk en Jerry Hermans waren
driepunters voor Eekhoorn. Peter Ceule-
mans, terug van een weekje ziek ge-
weest, speelde de beste wedstrijd van de
speelronde met winst tegen Gerwin Va-
lentijn: 40-22 in 19 beurten. Jelle Pijl
speelde voor A1 DPC ook zo'n knappe
partij tegen Herman van Daalen: 40-29
in 19. Daarmee was Pijl evenwel de
enige winnaar van zijn team tegen J&F
Auto's. De Hagenaars, die een dag eer-
der van Eekhoorn verloren, namen revan-
che met 6-2 winst tegen A1. Jeffrey Joris-
sen won in die wedstrijd van Dave Christi-
ani met 40-25 in 23.
STZ Zundert miste Roland Forthomme
door zijn invalbeurt in Lausanne, maar
kwam met 6-2 winst terug van de uitbeurt
bij DKM Tools. Thorsten Frings speelde de
kopman en versloeg Jack Wijnen met  40-
18 in 23. Sam van Etten won van Eddy
Willems.

Foto: Frans Janssen

Wedstrijden live te volgen via Kozoom

Simonis Biljartlakens NK Biljartvijfkamp
bij de Hazelaar
Van woensdag 8 de-
cember t/m zondag
12 december is het
Simonis Biljartlakens
NK Biljartvijfkamp
ereklasse bij Sportfo-
yer De Hazelaar, T.M.
Kortenhorstlaan 6 in
Rosmalen. 
De wedstijden op
woensdag beginnen
om 10.00 uur met de
1e ronde. De wed-
strijden op donder-
dag en vrijdag star-
ten om 09.30 uur en
zaterdag en zondag
gaan de ballen rollen vanaf 10.00 uur. Alle wedstrijden zijn live te volgen op
Kozoom.com

Deelnemers
Poule 1
1. Raymund Swertz De Hazelaar
2. Jos Bongers ABC ’t Töpke
3. Micha van Bochem Kaketoe ‘80

4. Martijn Egbers De Veemarkt
Poule 2
1. Gert-Jan Veldhuizen De Hazelaar
2. Michel van Silfhout De Pelikaan Zutphen
3. Dennis Timmers De Hazelaar
4. Wiel van Gemert The City Dibo

Gert-Jan Veldhuizen in actie terwijl Raymund Swertz 
toekijkt. Foto: Henry Thijssen

Eerste divisie topteams

De Hazelaar 3 hekkensluiter  
De Hazelaar 3 – BIOS/Laurens Schulman
0-6 en 0-6. De verschillen tussen staart-
ploeg en koploper waren groot. In het li-
bre Leon Dudink tegen Horst Wiedemann
80-250 (10). Bij het 47/2 tussen Roland
Deelen en Erik van der Linden: 33-175
(4). Het bandstoten tussen Nick Dudink
en Gert van Beek eindigde in 9-75 (8). In
de tweede ontmoeting waren de marges
kleiner met respectievelijk 136-250 (7),
59-175 (3) en 48-75 (10). Met 22 uit 12

is het drietal uit Barneveld florissant lijst-
aanvoerder. De Hazelaar 3 staat na 10
wedstrijden nog altijd met lege handen.
De Hazelaar 2 – BV '75/Hektisch Biljart-
school 4-2 en 2-4. Paul van de Wouw
rekende tweemaal royaal af met Danny
Belaey. Alex Ulijn en Patrick Janssen
speelden tegen elkaar en wonnen ieder
eenmaal. Eric Dericks ging nipt (68-75 na
9) en fors (27-75 na 11) onderuit tegen
Jacques de Beurs.
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Jorissen haalt knap de kwartfinale bij WC Veghel

Jeffrey Jorissen leent zwarte schoenen 
van Jan Rosmulder
,,Een beetje onprofessio-
neel”, vond Jeffrey Joris-
sen het van zichzelf dat
hij zijn zwarte schoenen
was vergeten mee te ne-
men naar Veghel vrij-
dagochtend. 
Zwarte schoenen zijn
verplicht bij de World
Cup, waar hij verras-
send de achtste finales
haalde. Wat nu ge-
daan?
Vriendin Kim stapte snel
in de auto terug naar
Beuningen, waar ze met
Jeffrey woont, om de
schoenen op te halen.
Dat zou nét moeten luk-
ken voor aanvang van de 1/8ste  finale
van haar vriend. Maar ze kreeg onder-
weg autopech. ,,Alle lampjes gingen
branden”, aldus Kim na de partij van Jef-
frey. ,,Ik heb een leenauto gekregen,
maar was natuurlijk veel te laat terug.”
In allerijl vroeg Jorissen (35) een half uur
voor aanvang van zijn partij aan alle al
aanwezige officials en medewerkers wie
dezelfde schoenmaat heeft als hij: 43,5.
De 65-jarige Jan Rosmulder uit Deurne,
journalist van biljartkrant ‘De Biljart Bal-
len’, stak zijn vinger op. Snel werd van
schoenen geruild. En ja hoor, ze pasten.
Ongeveer. Even later stapte Jorissen op
zijn leenschoenen de biljartarena in,

waar hij schijnbaar onverstoord zijn ca-
ramboles produceerde tegen de Koreaan
Ja In Kang.  
Na afloop verklaarde hij toch veel meer
te hebben moeten werken voor de winst
dan in voorgaande dagen. ,,Maar dat
lag niet  aan die schoenen”, zei hij met
een gulle lach. 
In de kwartfinale had Jorissen weer zijn
eigen, door zijn vriendin nagebrachte
schoenen aan. ,,Daar heb ik ook goed
mee gepresteerd de afgelopen dagen”,
verklaarde hij vooraf. Maar het sprookje
eindigde voor de Hagenaar in deze ron-
de.
Tekst Brabants Dagblad

Foto: Max van der Put (BD)

Jeugd districten Oss en Den Bosch

Overberg aan de leiding

BC Zeeland – Royal Events Palace 30-23
en 27-23. Rik Kolorz en Dylan Biemans
wonnen tweemaal terwijl Djami Theunisz
eenmaal succesvol was, verzamelden
liefst 57 punten in de twee wedstrijden.
Bart van de Valk ging met 22-19 onderuit
tegen Jay van der Pas die in het andere
duel één carambole te weinig maakte.
Royal Events Palace 2 – Overberg 16-30
en 27-21. In de ene ontmoeting bleven
Max Eggenkamp, Joeri Wilkowski en
Sven de Veer allen aan de goede kant
van de score. In de andere wedstrijd
wonnen Tijn van Hasselt en Tijl Daandels
voor het team uit Heeswijk-Dinther. De
kortste partij kwam met 15 caramboles
na 16 beurten op naam van Van Hasselt.

Overberg – BC Zeeland 29-22 en 30-27.
Max Eggenkamp, Joeri Wilkowski en
Djovanny van Eindhoven behaalden bij-
na de maximale score. Van Eindhoven re-
aliseerde 29 uit 16. Rik Kolorz voorkwam
de tweede 30 punten voor Overberg
want Max Eggenkamp bleef op 40-50
(29) steken tegen hem. Royal Events Pala-
ce 2 – Royal Events Palace 28-18 en 23-
23. Twee partijen onder de 20 beurten
voor het tweede team. Tijn van Hasselt
met een totaal van 15 caramboles na 17
beurten en teamgenoot Tijl Daandels na
19 uit 19. Na 8 speelronden is Overberg
met 214 punten lijstaanvoerder. BC Zee-
land volgt op slechts 3 punten achter-
stand.

Royal Events Palace bracht een bezoek aan de world cup driebanden in Veghel.
Foto: Jan Rosmulder   

Café De Molenvliet in Waalwijk staat te koop

De Molenvliet episch centrum van 
biljartend Waalwijk 

Zeg je Waalwijk, dan zeg je schoenen.
En biljarten, want heel wat coryfeeën -
Rini van Bracht, Wim van Cromvoirt,
Kees de Ruyter en Henny de Ruyter - heb-
ben er hun wortels liggen. Voor de lief-
hebbers van de keu en het groene laken
is café De Molenvliet hét uithangbord. 
In 1950 besloot Ad van Cromvoirt bij de
spoorlijn een café te beginnen. Het bleek
een gouden greep, totdat het pand moest
wijken voor een kruising. Dus werd er in
1967 verkast naar het Laageinde, café
De Molenvliet. “Mijn moeder vond het
verschrikkelijk”, zegt Corjan Schilders –
Van Cromvoirt, die samen met haar zoon
Mitchell de uitspanning bestiert. “Zo’n do-
de hoek, dat kon niks worden, dacht ze.
Op de dag van de opening ging ze naar
de kapper. Er was nog geen bloemstuk
bezorgd. Ze dacht dat het een giganti-
sche flop zou worden. Ze kwam thuis,
stonden er meer dan tweehonderd bloem-
stukken binnen.”
De Molenvliet was jarenlang synoniem
met biljarten. Beetje logisch was dat wel:
Ad kon goed biljarten, werd een paar
keer Nederlands kampioen. Corjan: “Pa
heeft nog een keer de Panorama ge-
haald, werd daarin de linkshandige ma-
tador genoemd.” Aan zijn zoons Wim en
Berry had hij het talent doorgeven. Zelf
goed presteren is de beste promotie voor
je eigen biljartcafé. Daardoor kon er 25
jaar geleden nog eens extra in worden
geïnvesteerd. Mitchell: “Dat was een lo-
gische stap. Ome Wim oefende achter
het café in een zaaltje op een groot bil-
jart. Het niveau onder de biljarters nam
toe, dus ook de vraag naar een matchta-

fel. Ome Wim was vijf jaar eerder vetrok-
ken naar het centrum. Daar was hij een
eetcafé begonnen, met boven een feest-
zaal en biljartcentrum. Het zaaltje en nog
wat extra vierkante meters hebben we bij
het café getrokken. Daardoor kon er nóg
een matchtafel bij worden gezet. En een
kleine tafel bij de twee die er al stonden.”
Een investering die loonde. “’s Morgens
om negen uur stonden de eerste biljarters
al aan de tafels”, vertelt Corjan, terwijl
haar man René deze morgen de lakens
stofzuigt en de ballen poetst. “Dan moch-
ten ze een uur spelen om anderen ook
een kans te geven.” 
Die tijden zijn voorbij. Komt nog bij dat
buurthuizen in Waalwijk biljarts hebben
aangeschaft. “Toch kunnen we er goed
van leven”, zegt Mitchell, die ook een uit-
zendbureau voor horecapersoneel heeft.
“We hebben elf clubs, nagenoeg elke
dag wordt er bij ons gebiljart. Tachtig
procent van onze omzet halen we uit die
doelgroep.” De biljartverengingen en De
Molenvliet zijn vervlochten met elkaar.
Mitchell, die eenmaal Nederlands kampi-
oen is geworden: “Dat zien we een paar
keer per jaar terug als er iemand wegvalt.
Krijgen we een rouwkaart, worden we
zelfs uitgenodigd voor de koffietafel.” 
Mitchell wil zijn pijlen vooral richten op
zijn eigen onderneming, Corjan nadert
de pensioengerechtigde leeftijd. Dus staat
café De Molenvliet te koop. Een Van
Cromvoirt zal er niet meer aan het roer
staan. Corjan: “Dat is niet anders. Hoe
dan ook: we hebben hier altijd veel ple-
zier aan beleefd. Dat pakken ze je nooit
meer af.”

“Vroeger stonden ze ’s morgens al om negen uur aan het biljart”, zeggen Corjan
Schilders – Van Cromvoirt en haar zoon Mitchell. Foto De Biljart Ballen

Zwemdoppen op maat
voor alle leeftijden

www.oordoppenservice.nl

http://www.debiljartballen.nl
http://www.oordoppenservice.nl
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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

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!!!

 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

http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.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.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
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Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 06-12815082

Libre speelweek 7
In de eerste klasse verzamelde Jo van
Veggel de 61 caramboles na 19 beurten.
Wil Wilms bleek in klasse twee goed
voor 42 uit 18. Namens ONA stond Jo-
han Verleisdonk na 19 pogingen aan zijn
totaal van 42 treffers en dat was in de
derde klasse. 

Libre speelweek 8
John van den Beuken hoefde in de eerste
klasse maar 19 keer van de stoel voor

125 treffers. In klasse 2 realiseerde Toon
Munsters 52 uit 17 en Karel Wijnhoven
52 uit 16.  

Libre speelweek 9
Op bezoek in 't Ankertje verzamelde Jan
Thijssen namens Ons Vermaak de 92 ca-
ramboles na 19 beurten en dat was in de
eerste klasse. In klasse twee bleek Jos van
de Kerkhof namens Vriendenkring de
beste na 69 uit 18. 

PK driebanden 4e klasse DBB

Ontknoping zondag 12 december 
bij Thijssen in Vlierden
Met eind november en begin december
nog enkele speeldagen op het program-

ma, vallen zondagmiddag 12 december
de beslissingen van het persoonlijk kam-
pioenschap driebanden 4e klasse DBB. In
café-hotel Thijssen aan Pastoriestraat 20
te Vlierden worden dan de twee halve
finales gespeeld waarna de kampioen
bekend wordt in de aansluitende finale.
Aanvang op zondagmiddag om 13.30
uur. 
Deelnemers zijn: Leon Thijssen, Karel
Wijnhoven, Henk van Dooren, Patrick
Verberne, Frans Martens, Leo Vermeulen,
Michiel van Dijk en Martien Meulendijks.

PK bandstoten 1e klasse DBB

Ben Jonker winnaar in eigen huis
Tijdens het persoonlijk kampioenschap
bandstoten eerste klasse van de Deurnese
Biljartbond  versloeg Rinie Weemen in de
eerste halve finale Wim Leereveld met 45-
36 na 34 beurten. 
De andere halve eindstrijd werd een
prooi voor Ben Jonker die Hans van Doo-

ren de baas bleek: 49-28 (31). In zijn
thuisbasis te Helenaveen werd Jonker ver-
volgens kampioen door Weemen met 49-
40 na 27 pogingen te verslaan. 
Eindstand. 5. Michel Berkers, 6. Michiel
Penninx, 7. Jan Pluijm, 8. John van der
Horst. 

PK driebanden 2e klasse DBB

Finalemiddag zaterdag 18 december 
in 't Turfke
Het persoonlijk kampioenschap DBB in
de tweede klasse van het driebanden
heeft zaterdag 4 en 11 december de laat-
ste poulewedstrijden. De top vier van de
eindstand strijdt op zaterdagmiddag 18
december vanaf 14.00 uur om de hoog-

ste eer. Deelnemers zijn: Dorus Steevens,
Rinie Weemen, Martin van de Water, Toon
Munsters, Michiel Penninx, Tonnie Thielen,
Hennie van den Anker en John van der
Horst. Plaats van handeling is café 't Turfke
aan Vlierdenseweg 5 te Deurne.

PK driebanden 3e klasse DBB

Beslissing valt op zaterdag 
11 december in 't Ankertje
Eind november en begin december vin-
den er overdag nog poulewedstrijden
plaats van het PK driebanden derde klas-
se DBB. De top vier van de eindstand be-
paalt vanaf zaterdag 11 december
14.00 uur wie er kampioen wordt. Dan
spelen de nummers 1 en 4 tegen elkaar
en 2 tegen 3. De winnaars strijden ver-

volgens om de eerste plaats. Wie van de
volgende 8 deelnemers plaatsen zich
voor de slotmiddag? Hans van Dooren,
Albert Bor, Harry Meulendijks, Jo van Lie-
rop, Harrie Thielen, Gijs van Dooren,
Henri van den Broek en Bert van den
Heuvel. Plaats van handeling is café 't An-
kertje aan Vlierdenseweg 26 te Deurne. 

PK driebanden 1e klasse DBB

Zaterdag 4 december valt de 
beslissing in De Kroeg te Zeilberg
Ook in de eerste klasse PK driebanden
DBB is het programma aangepast. Zon-
dagmiddag 28 november en zaterdag-
middag 4 december worden de laatste
poulewedstrijden gespeeld. Op 4 decem-
ber zijn ook de halve finale en eindstrijd.

Aanvang 14.00 uur in De Kroeg aan Bla-
siusstraat 7 te Zeilberg. Deelnemers zijn:
Jan Pluijm, Ivan van Oosterhout, Adriaan
Adriaans, Jan van den Heuvel, Hennie
van Moorsel, Roland van Herpen, Mario
Martens en Wim Verberne. 

PK bandstoten 2e klasse DBB

Jo van Lierop verdiende kampioen bij 
In den Sleutel te Deurne

Met Jo van Lierop kreeg het persoonlijk
kampioenschap bandstoten tweede klas-
se van de Deurnese biljartbond een win-
naar die er geen gras over liet groeien.
De speler van vereniging Vriendenkring,
speellokaal 't Ankertje, was in de poule-
wedstrijden al de beste door met zes
overwinningen en één remise als eerste te
eindigen. Hij speelde gelijk tegen Karel
Wijnhoven uit Helenaveen die de tweede
plaats in de poule opeiste. Nummers drie
en vier werden respectievelijk Albert Bor
en Harry Meulendijks, thuisfavoriet van
de organiserende vereniging D’n Anlaup. 
Op zaterdagmiddag 20 november vielen
de beslissingen in café In den Sleutel toen
de top vier van de poule weer in actie
kwam. In de eerste halve finale liet Karel
Wijnhoven er geen twijfel over bestaan
en versloeg Albert Bor met 28-9 na
slechts 13 beurten. In de andere halve
eindstrijd ging het tussen Jo van Lierop en
Harry Meulendijks via 14-13 gelijk op
waarna Van Lierop met 12 caramboles in

twee beurten een gaatje sloeg om dit niet
meer uit handen te geven: 33-28 (24).
Dat beloofde veel voor de finale met de 2
spelers die in de poule al de besten wa-
ren. Niets bleek echter minder waar.
Deurnenaar Van Lierop ging met zes van
acquit en liet aansluitend nog eens vijf ca-
ramboles noteren. Hij scoorde bij zijn
dertiende poging ook nog eens zeven
keer en liep steeds verder uit en dat resul-
teerde in een 33-7 (19) uitslag. Albert Bor
kreeg enkele records op zijn naam. Hij
zorgde voor de kortste partij met 31 ca-
ramboles na slechts 12 beurten en dus
een gemiddelde van 2.58. Daarbij scoor-
de de speler van Vriendenkring tevens de
hoogste serie van het toernooi, namelijk
17. Harry Meulendijks verzorgde de
prijsuitreiking. De overige deelnemers ein-
digden als volgt. 5. Martien Meulendijks,
6. Gijs van Dooren, 7. Jos Hover en 8.
Henk van Dooren. Café In den Sleutel
trakteerde vervolgens op soep en brood-
jes.

Jo van Lierop. Foto: Jan Rosmulder  

Maandelijks biljartnieUws
Plaatselijk

regionaal
nationaal

U mag het niet missen
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NK Pool wordt Jumbo NK Pool

Biljart Evenementen Nederland, organisator van NK Masters Driebanden en World
Cup Veghel, gaat organisatie NK Pool op zich nemen. 
Met als doelen: schaalvergroting, synergie en meer zichtbaarheid voor poolen in
Nederland. En een prijzenpot van €25.000!

De KNBB is trots een overeenkomst te hebben gesloten met Biljartevenementen Neder-
land (BEN) om samen met hoofdsponsor Jumbo het NK Pool te organiseren.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar, en het evenement krijgt
de naam Jumbo NK Pool.
De achtergrond voor deze overeenkomst is het NK Pool voor een zo groot mogelijk pu-
bliek te organiseren. Daarom is gekozen de eindronde op een mooie locatie te laten
plaatsvinden waar bezoekers in groten getale op af kunnen komen: de eerstkomende
editie zal gehouden worden van 6-8 januari 2022 in het Beneluxtheater in Berlicum.
Het Jumbo NK Pool vindt plaats direct voorafgaand aan de KNBB Jumbo Masters Drie-
banden, dat staat gepland tussen 11 en 16 januari 2022 op dezelfde locatie in Berli-
cum. Het Beneluxtheater is voor het driebanden al jarenlang het symbool van biljarten
nieuwe stijl: biljarten als belevenis, met mooie lichtshows, de televisie centraal, ruimte
voor de rol van het publiek, en met gegarandeerd een vol huis. Er zal bij het Jumbo NK
Pool een professionele livestream beschikbaar zijn om het event ook vanuit huis live te
kunnen volgen. En, waar voorgaande NK’s nog geen prijzenpot hadden, is er nu liefst
€25.000 beschikbaar: €12.500 per event, in beide gevallen liefst €4.000 voor de win-
naar.
Het gaat om de eindrondes van 9-ball en 8-ball, de spelsoorten die het meest bekend
zijn bij het grote publiek. Per discipline zullen acht spelers zich plaatsen via het spelen
van voorrondes. Op donderdag 6 januari worden de kwartfinales gespeeld van zowel
8-ball als 9-ball. Dit zal gebeuren in een arena met twee tafels. Op vrijdag 7 januari
zullen twee halve finales en de finale van 8-ball gespeeld worden, op zaterdag 8 ja-
nuari de halve finales en finale van het 9-ball kampioenschap. Op deze twee dagen
wordt er op één tafel gespeeld.
Met de samenwerking tussen KNBB en Biljart Evenementen Nederland willen beide par-
tijen het NK Pool naar een hoger plan tillen, en de kans maximaliseren om ook een
groot Nederlands poolevent op Nederlandse televisie te krijgen. De kans is groot dat
het Jumbo NK Pool uitgebreid op Ziggo Sport te zien zal zijn.

Tekenmoment op het KNBB Bondsbureau: v.l.n.r. Harry Mathijssen (BEN), Krijn Schuurman
(voorzitter KNBB Sectie Pool), Ad Smout (BEN), Yvonne van Dam (secretaris KNBB)

Willem La Riviere, directeur KNBB: “Het betrekken van Biljart Evenementen Nederland
en hoofdsponsor Jumbo bij het NK Pool is een geweldige injectie voor poolen in Neder-
land. Het past goed binnen onze visie als KNBB waarin alle disciplines maximaal wor-
den gepromoot. Carambole, driebanden, snooker en poolbiljart hebben allemaal een
eigen waarde en profiel, en kunnen elkaar versterken. Door te kiezen voor een bewe-
zen succesvolle locatie, een bewezen succesvolle organisator én met de hulp van een
sponsor die voor het driebanden al grote waarde heeft gehad, is de kans groot dat poo-
len in Nederland een flinke boost kan krijgen.”
Krijn Schuurman, voorzitter KNBB Sectie Pool: “Ik ben zeer blij met het afsluiten van de-
ze overeenkomst. We zijn al een tijd geleden in gesprek gegaan en vanaf het begin

was er bij alle partijen de overtuiging dat we iets moois kunnen gaan neerzetten. Biljart
Evenementen Nederland heeft veel ervaring met het organiseren van grote biljarteve-
nementen. Wij hebben een flink aantal zeer getalenteerde poolspelers die zich ook kun-
nen meten met de internationale top, maar ze zijn niet altijd goed in beeld in Neder-
land. Wij willen onze Nederlandse pooltoppers graag het podium bieden dat ze ver-
dienen, zodat een veel groter publiek kan genieten van onze mooie sport.”
Harry Mathijssen, Biljart Evenementen Nederland: “We zijn trots dat wij de eer hebben
met het Jumbo NK Pool een NK Pool nieuwe stijl te mogen organiseren. Al een aantal
jaren zijn wij succesvol met de organisatie van grote evenementen zoals de World Cup
Veghel en de KNBB Jumbo Masters. Helemaal sinds de overgang naar Berlicum zijn de-
ze Masters één groot spektakel geworden. Door het NK Pool te koppelen aan een suc-
cesvol driebanden evenement, verwachten we met pool flink wat extra media-aandacht
te genereren. Zie het als een soort synergie-effect, waardoor het NK Pool kan profiteren
van de grote media-aandacht én het vele publiek van de Masters in Berlicum, en mis-
schien ook wel andersom: dat de aansluitende KNBB Jumbo Masters Driebanden ook
interessanter wordt voor de poolliefhebbers. Door de toegang van het NK Pool het eer-
ste jaar gratis te houden verwachten we dat relatief veel vaste bezoekers van de
Masters ook een kijkje zullen gaan nemen bij dit NK Pool. En zou het lukken de Jumbo
NK Pool live op televisie te krijgen, wat overigens nog niet kan worden bevestigd maar
wat wel onze insteek is, dan is het biljartgekke Berlicum dé plek om volle tribunes te ga-
randeren, hopend althans dat dit mogelijk zal zijn binnen de coronamaatregelen voor
de periode van de Jumbo NK Pool. En wat dit allemaal kan doen voor de uitstraling van
pool in Nederland, tja dat spreekt denk ik wel voor zich.”
Ad Smout, Biljart Evenementen Nederland: “Het prijzengeld en de entourage zijn twee
belangrijke stappen vooruit. Omdat er de laatste jaren bij het NK geen prijzengeld
meer was, werd het in toenemende mate moeilijk om alle toppers bijeen te krijgen. Met
deze prijzenpot lijkt de toekomst van het NK Pool op dat gebied verzekerd. Zeker ook
omdat de mogelijkheid van televisie bestaat, en dat is natuurlijk zeer interessant voor de
sponsoren van onze toppers. En daarbij helpt de entourage als geheel. Was dit in voor-
gaande jaren in biljartzalen die weliswaar goede faciliteiten hadden voor de spelers
maar wat minder faciliteiten hadden voor de toeschouwers, nu zijn er tribunes en VIP-
boxen voor sponsoren en genodigden. Dat is echt een wereld van verschil – en we zijn
ervan overtuigd dat deze professionaliseringsslag door spelers, publiek én sponsoren
zal worden gewaardeerd.”

Bij de voorronden van het Jumbo NK Pool, die worden gespeeld bij de Distel in Roo-
sendaal en Njoy Drachten, zal vanwege coronamaatregelen geen publiek aanwezig
zijn. Deze en andere aanpassingen aan het protocol vindt u in de KNBB Sectie Pool
Helpdesk op deze plek: http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/
1000005007-protocol-reglement-jumbo-nk-pool-2021
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat bij het Jumbo NK Pool zelf gewoon publiek aan-
wezig mag zijn; zo ja dan zal de toegang gratis zijn. Nadere informatie volgt via
www.biljartevenementen.nl. Informatie over deelname aan het NK 2021 en speeldata
via www.poolbiljarten.nl. 
Tekst: KNBB/KNBB Sectie Pool/Biljart Evenementen Nederland
Banner: KNBB Sectie Pool

Foto’s: KNBB

http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/
http://www.biljartevenementen.nl
http://www.poolbiljarten.nl
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Districtsfinale district West Friesland
Jan Kok kampioen driebanden klein 1e klasse
Naam Pnt   Moy Proc Moy HS
1. Jan Kok 12 0.619 98.52 6
2. Frank Knijn 10 0.752 91.50 6
3. Jack Kaarsemaker 8 0.558 82.68 7
4. Ronald Kolken 6 0.616 91.34 6
5. Evert Bot 6 0.585 84.71 5
6. Cor Bleeker 6 0.579 91.77 6

7. John Erkemeij 6 0.646 90.47 9
8. Piet Blaauw 2 0.405 63.05 4
Toernooigemiddelde 0596

Kok gaat samen met Knijn (op basis per-
centage moyenne) naar de gewestelijke
finale in Heemskerk.

Districtsfinale libre 4e klasse West Brabant

Theo Peeters wint spannende finale
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo Peeters Kannebuis 10 1.41 11
2. Ad de Crom SVW 10 1.04 7
3. Rick Tak OBC 10 1.49 14
4. Andre Moerbeek SVW 7 0.94 8

5. Martin Rommelse DPP 6 0.79 7
6. Marleen Mathijssen KOT 5 0.68 6
7. Corrie Goossens SVW 4 0.73 7
8. Aswintha Konnijnenburg Kannebuis 4 0.82 6
Toernooigemiddelde 0.96

Driebanden 1e klasse district West Brabant

Titel voor André Botermans bij ‘t Pleintje
Naam Pnt HS Gem % Gem
1. André Botermans 10 5 0.647 114.1
2. Maikel Jansen 9 6 0.530 100.9
3. Sjaak Rijsdijk 8 5 0.570 77.6

4. Kees van der Wegen 7 5 0.569 105.3
5. Urbain Oppenbrouwer 6 5 0.502 90.9
6. Frank de Jong 2 5 0.552 83.3
7. Ali Aljilji 0 5 0.538 90.2

Gewest Zuid Nederland 27-28 november en 4 december

Kampioenschap driebanden 3e klasse klein
De gewestelijke finale  gewest Zuid
Nederland in het driebanden klein derde
klasse vindt plaats 27, 28 november en 4
december. Met moyennes van 0.350 tot
0.519 is het aantal caramboles variabel.
Aanvang van de wedstrijden is iedere
dag om 11.00. Het toernooi vindt plaats
in Café de gevleugelde vrienden, Kerkhof
N-Z 16 in Zierikzee

Naam Vereniging Gem Car
1. Jeroen van de Sande Landzicht 0.506 25
2. Ruud Waanders de Kannebuis 0.493 25
3. Iman Wesdorp de Graanbeurs 0.421 21
4. Cynthia van Peer de Ram 0.481 25
5. Rob Jacobs Aldoende Leert Men 0.421 21
6  Andre Joosse Answest 0.368 19
7. Ad Broere ’t Pleintje 0.444 23
8. Gerrit Kievit Landzicht 0.484            25

Finale 2e klasse libre district West Brabant

Finale in twee dagen op 27 en 
28 november bij De Distel
Niet in drie dagen maar in twee dagen
wordt de districtsfinale van district West
Brabant in de tweede klasse libre klein
gehouden. Zaterdag en zondag gaan de
spelers om 11.00 uur van acquit. De mo-
yennegrenzen zijn 2.40 – 4.00 met een
variabel aantal caramboles. Plaats van
handeling is Biljartcentrum De Distel Kade
46 in Roosendaal

Naam Vereniging Gem Car
1. Ben Spenkelink K.O.T. 3.293 80
2. Angelo de Jong De Ram 2.623 70
3. Kees Lauwen Boulevard 2.462 65
4. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 2.707 70
5. Jan Jacobs Kruisstraat 3.330 80
6. Ton Veken Kannebuis 3.362 80
7. Thijs Visser D.P.P. 2.799 70
8. Richard Vermaas S.V.W. 3.000 80

Libre 4e klasse district Venlo

Huub van Zuijlen winnaar
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Huub van Zuijlen ABC 't Töpke 10 1.27 11 105
2. Rob Strijbosch Jordaan 10 1.35 14 99
3. Rachid Zahraoul ABC 't Töpke 9 1.53 11 116
4. Diana Tax Jordaan 9 1.05 7 108

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Martien Gooren BBC ’65 6 0.97 9 106
6. Peter Smits ABC 't Töpke 6 1.09 11 91
7. Patrick van de Pas Maasoever 4 1.10 9 85 
8. Grad Driessen Hook 2 0.85 7 94

Op 7 verwarmde Verhoeven biljarts

NK golfbiljart in Wessem levert weer
diverse winnaars op

Tekst: Rob van Wegberg

Na een jaar géén Nederlandse kampi-
oenschappen te hebben georganiseerd,
door diverse Covid-19 maatregelen, ston-
den de Verhoeven golfbiljarts voor het
NK van 2021 er weer keurig bij. Het eer-
ste weekend was een topweekend met op
de zaterdag ruim 75 inschrijvingen.
Voor het tweede weekend werd het nog
spannend of alles door kon gaan, omdat
wederom extra maatregelen zouden wor-
den aangekondigd. Gelukkig konden we
door de aanvangstijd te vervroegen, toch
het volledige programma afwerken. Jam-
mer genoeg maar ook begrijpelijk meld-
den zich een aantal deelnemers af. Door
de toenemende besmettingen in de regio
wilde men het risico niet nemen. Uitein-
delijk plaatsten zich tijdens de beide wee-
kenden 30 spelers voor de 6 individuele
reeksen, om op zondag 14 november
2021 te strijden voor de diverse Neder-
landse titels.  

Revenich en Moonen al voor 
de 11e keer het beste koppel
De Koppel-klasse werd uitgespeeld in het
eerste weekend en de favorieten stelden
niet teleur. 
Voor de finale plaatsten zich Michèl Moo-
nen/Michel Revenich tegen Joost Drenth/
Robert Klaus. Het werd met 2-1 een prooi
voor Moonen en Revenich.

Oude Gloriën (60+reeks)
Rob van Wegberg en Wicher Drenth wa-
ren de beide finalisten in deze reeks.
Drenth won vrij gemakkelijk met 2-0

Lage reeks
Deze reeks heeft op papier de meeste po-
tentiële deelnemers, echter per saldo met

de minste inschrijvingen. Dit neemt niet
weg dat er mooie wedstrijden zijn ge-
speeld. Jan van Kimmenade en Frank van
Hout plaatsten zich voor de eindstrijd.
Van Hout blijkt met 2-1 de beste en mag
zich voor de eerste keer Nederlands kam-
pioen noemen.

Veteranen (50+reeks) 
Er komen steeds meer toppers die de leef-
tijd bereiken om in deze reeks te mogen
deelnemen. 
Kortom, deze reeks wordt sterker en ster-
ker…..De huidige finalisten, Harm Ver-
spagen en Jac van Appeven, maakten er
een mooie wedstijd van. Van Appeven
haalde het met 2-0 en daarmee voor de
6e keer in deze reeks nationaal kampi-
oen. 

Junioren
Door enig lobbywerk van het hoofdbe-
stuur was er toch een aantal junioren be-
reid om in te schrijven. In 2 poules tijdens
de voorronde plaatsen zich Mike van Vel-
thoven en Nico van Thoor voor de finale.
Mede door langere competitie ervaring
van Van Velthoven, wint deze met 2-0 en
behaalt hiermee zijn eerste Nederlandse
titel.

Hoge reeks:
Hier viel de beslissing in het afsluitende
duel tussen Patrick Wroniewicz en Henk
Pel. Het werd een 2-0 prooi voor Wronie-
wicz, die mag terugkijken op een succes-
volle reeks. Tijdens de voorronde en de fi-
naledag verloor hij slechts één set. 

Algemene - klasse: Wie kan 
Wicher Drenth stoppen?
Tijdens de diverse voorrondes werd er al
een aantal potentiële titelkandidaten naar

Het winnende duo. Foto: Rob van Wegberg

De juniorenfinale. Foto: Jan Rosmulder

huis gestuurd. Voor de finaledag waren
bij de overgebleven toppers toch weer de
usual suspects geplaatst, met echter één
nieuwkomer in de golfbiljartwereld. Roy
Gerards, een talent in diverse andere bil-
jartdisciplines plaatste zich verrassend
voor de finaledag. Uiteindelijk kon hij het
net niet redden om de halve finales te be-
reiken. Deze werden beslecht door Mi-

chèl Moonen tegen Harm Verspagen en
Wicher Drenth tegen Eric de Wit. Verspa-
gen en Drenth trokken uiteindelijk aan het
langste eind. De finale was een mooie
wedstrijd met kansen voor beide spelers.
Uiteindelijk wint Wicher Drenth met 2-1
de nog altijd belangrijkste titel en mag
zich voor de 7e keer Nederlands kampi-
oen noemen in de algemene-klasse.
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EK poolbiljart

Zilver en brons voor Marc Bijsterbosch 
en Tamara Rademakers

14.1 Heren
1. Fedor Gorst (Rus)
2. Marc Bijsterbosch (Ned)
3. Dimitri Jungo (Zwi)
3. Roman Hybler (Tsj)

14.1 Dames
1. Ina Kaplan (Dld)
2. Amalia Matas (Spa))
3. Tina Vogelmann (Dld)
3. Tamara Rademakers (Ned)

10-ball Heren
1. Mieszko Fortunski (Pol)
2. Daniel Maciol (Pol)
3. Marc Bijsterbosch (Ned)
3. Ralf Souquet (Ger)

10-ball Dames
1. Eyllul Kibaroglu (Tur)
2. Tamara Rademakers (Ned)
3. Bojana Sarac (SRB)
3. Margarita Fefilova (BLR)

Marc Bijsterbosch. Foto: EPBF Tamara Rademakers. Foto: EPBF

Kader koppel districten Gr/Dr/Fr/Zw

Verlies en winst Biljartschool.nl 
BC Gorredijk – Biljartschool.nl 5-0. In De
Friesche Club te Leeuwarden versloeg
Sipke Visser opponent Berend Erends met
140-76 na 11 beurten. Manneke Noya
bleek via 120-58 (19) een maatje te
groot voor Rob Bakker. Biljartschool.nl –
Krul Woudsend 2 5-0. Berends zette Jan
August Minke met 130-95 na 10 pogin-
gen opzij. Bakker bleef Rob de Neef
dankzij 110-84 (16) de baas. Lijstaan-
voerder Biljartschool.nl uit Assen heeft na

8 speelronden 32 punten. De Harmonie
heeft als naaste achtervolger liefst 10
punten achterstand maar wel 2 duels min-
der gespeeld. Folke Spakman heeft met
28.33 het beste partijmoyenne achter
zijn naam staan. De hoogste serie is met
99 caramboles voor Sietse Vijver. Spak-
man (170 car) en Erwin Oosterkamp
(110 car) delen de eer van de kortste par-
tij, namelijk 6 beurten. 

Tweede divisie Zuid poolbiljart 

Volle buit voor koploper Cues&Darts 

Speelronde 3
DMT – Woensel 3-4. In De Distel te Roo-
sendaal kwam Rory van der Wee drie-
maal in actie. In het straightpool liet hij
Anand Manurat met lege handen: 75-0.
In het 8-baal verloor hij met het kleinst mo-
gelijke verschil van Bram van Dijk gezien
de 6-7 uitslag. In het koppel met William
Gelens ging Van der Wee royaal onderuit
tegen Gijs van Westenbrugge/Anand
Manurat. Gelens versloeg Van Dijk maar
moest het onderspit delven tegen Manu-
rat. Bjorn Kock behaalde in het 9-ball
winst en verlies tegen Van Westenbrugge. 

Speelronde 4
Cues & Darts – Poolcafé The Hustler 7-0.
Michael Sagar, Tom Penrose en Kenny
Voets lieten er geen gras over groeien
tegen Priscilla Thehu, Michel Menten en
Michael de Schepper. De Tilburgse lijst-
aanvoerder heeft alle 3 wedstrijden over-

tuigend tot een goed einde gebracht.
Woensel – Dijkjes Kapako’s 5-2. Anand
Manurat was individueel succesvol tegen
Gert-Jan Verkerk in zowel straightpool en
8-ball. Samen met Gijs van Westenbrug-
ge trok hij aan het kortste eind tegen Bas
Grootjans en Verkerk. Steve Webb zette
Marco Zaal met 7-1 opzij om eveneens
af te rekenen met Grootjans (8-6). Arek
Skorski boog voor Bas Grootjans terwijl
Van Westenbrugge in Eindhoven de baas
bleek over Marco Zaal. Tweede Keus –
DMT 1-6. Jean-Paul Rens was driemaal
winnaar. Individueel tegen Peter den
Reijer en Binh Le maar ook als tweetal
met William Gelens. Gelens kon dezelfde
cijfers overleggen want hij versloeg Brian
Tamin in het straight en Den Reijer met
10-ball. Kevin Beun klopte Binh Le nipt
met 8-9 maar was niet opgewassen tegen
Georgel Anghel: 9-5.

Vlnr Dennis Mast van Cues&Darts en Tom Penrose. Foto: Tom Penrose 

De Leeuw Coaching en Training topteam eredivisie ronde 9 + 10

Dibo/The City doet goede zaken 
met dubbelslag 

In Rosmalen rekende Dibo/The City
tweemaal af met thuisploeg De Haze-
laar XL Box. Daardoor stijgt het drie-
tal uit Deventer naar de middenmoot.
Bovenin maakte koploper De Haze-
laar wederom geen fout en staat met
16 uit 8 inmiddels een straatlengte
voor. 

De Hazelaar XL Box – Dibo/ 
The City 0-6 en 2-4 
Danny Walhout verloor met 151-200
(12) en 50-200 (5) van Matthijs Bakker
en dat was in het 47/2. Bij het 71/2
werden winst en verlies gedeeld tussen
Peter de Bree en Wiel van Gemert: 25-
150 (6) en 150-20 (4). In het banden-
spel was er een ruime marge tussen
Dennis Polman en John van der Stap-
pen: 38-100 (21) en 31-100 (14). De
Hazelaar XL sluit met 4 punten de rij.
Dibo/The City heeft nu 7 uit 8.

Egbersbeek.nl/de Veemarkt – 
De Hazelaar 2-4 en 2-4
In Doetinchem bleek Raymund Swertz te-
gen Christian Pöther ongenaakbaar. De
nog altijd ongeslagen Swertz verzamelde
de 200 caramboles na respectievelijk 3
en 1 poging. Martijn Egbers en Gert-Jan
Veldhuizen hielden elkaar in evenwicht:
135-150 en 150-128. Michel van Silfhout
bezorgde Jean-Paul de Bruijn zijn eerste
nederlaag: 100-89 na 11 pogingen. In
het andere duel trok De Bruijn  aan het
langste eind gezien de 51-100 (4) uitslag
met een serie van 78 voor de Zeeuw. 

Carambole DISC – De Picardie 
2-4 en 0-6
Lyon Megens ging beide wedstrijden
onderuit tegen Dennis Timmers. Frank Ver-
meulen en Micha van Bochem verdeel-
den de buit. Marco Kivits was een maatje
te klein voor Jos Bongers.

Matthijs Bakker van Dibo/The City. Foto: Henry Thijssen

Op 4 december het 14.1 en 5 december 10-ball 

NK pool 2021 bij De Distel in Roosendaal
Zaterdag 20 november stonden de eerste
kwalificatierondes op het programma van
14.1 straight pool en 10-ball. Deze wer-
den in Poolcentrum Njoy Drachten en Bil-
jartcentrum De Distel gespeeld. Bij de
kwalificatie voor 14.1 in Roosendaal zijn
geplaatst:
Jan van Lierop, Muhsin Yagli, Mika van
Berkel, Yannick Pongers, OC Chan, John
Koot, Tim Jonkman en Ivar Saris.
Bij de kwalificatieronde 10-ball in Drach-
ten hebben zich geplaatst: Jan Rempe,
Wouter Frans, Joel Kartowikromo, Maan
Sadal, Johan Koops, Bryan Woo, Joris
van Amersvoort en Michael Frans.
Dag twee, zondag 21 november, van de
kwalificatierondes NK Pool 2021 zitten
erop. Ook op deze dag stonden 14.1
straight pool en 10-ball op het menu,
maar dit keer waren de speellocaties om-
gedraaid.
In Poolclub N-Joy Drachten plaatsen zich
bij 14.1: Joel Kartowikromo, Wouter
Frans, Gilliano Smit, Joris van Amers-

voort, Zadrach Singadji, Bryan Woo, Mi-
chel Drenth en Goran Kobas.
In Biljart & poolcentrum de Distel hebben
de volgende spelers zich geplaatst voor
10-ball: Jan van Lierop, Chris Pronk, Mika
van Berkel, Ivar Saris, Tim Jonkman, Gijs
van Westenbrugge, Quinten Pongers en
Richard Eijmberts.
Op zaterdag 4 december wordt de finale
van 14.1 straight pool gespeeld en zon-
dag 5 december 10-ball. Beide finaled-
agen worden in Biljart & poolcentrum de
Distel in Roosendaal gehouden.
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Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Kader poule 1-2-3-4

Het Wapen van Alblasserdam 
koploper in poule 2

Poule 1
BC Schagen – Ons Genoegen Bussum 9-
0. Koploper BC Schagen had met Pieter
van der Geest een uitblinker. Hij verza-
melde de 230 caramboles 57/2 na
slechts 3 beurten. Goed voor een moyen-
ne van 76.66 en hoogste serie van 108.
De 3 beurten betekenden een evenaring
van het kortste duel  dat op naam staat
van teamgenoot Kees Klijbroek (Neo 210
car). 

Poule 2
BCO – De Engel/A&M Rijschool 2-7. In
Oegstgeest kreeg Fons Moerdijk maar 9
kansen van Erik van Dijk die toen zijn
120 treffers bij elkaar had. HWA Verhaar
BiljartKeuService – BCO 0-9. In Het Wa-
pen van Alblasserdam zorgden de be-
zoekers voor 2 duels onder de 10 pogin-
gen. Danny Kind via 140 uit 7 en Jos
Kerkman na 130 uit 8. Het Wapen van
Alblasserdam is met 40 punten na 7 wed-
strijden koploper. Namens dat team heeft

Reijer van Kooten met 101 caramboles
de hoogste serie. 

Poule 3
Kwadendamme – De Ram 2-7. Bij de
gasten waren Ronny Mathysen middels
180 uit 7 en Wilbert van Dijke met 170
uit 8 snel aan de finish. De Ram – SVW 7-
2. Mathysen herhaalde zijn prestatie van
een week eerder. Van Dijke moest nu een-
maal vaker van de stoel voor zijn zege.
Hotel van Krimpen – De Ram 7-2. Kop-
man Ricardo Goud gaf met 160 treffers
na 9 omlopen het goede voorbeeld. 

Poule 4
De Hazelaar – De Hazelaar 3 2-7. Voor
het winnende viertal scoorde Paul van de
Wouw 190 uit 8. 't Centrum – De Haze-
laar 8-1. Remise tussen Danny van Kaste-
ren en Alex Ulijn: 160-160 (8). Met 47
punten na 8 speelronden is De Hazelaar
3 lijstaanvoerder.

Het Wapen van Alblasserdam is thuisbasis van liefst 3 kaderteams

Derde divisie Zuid/Oost poolbiljart

Capelle SPC/De Vandalen aan de leiding 
Speelronde 4
Effortless – Pool Oldies 3-4. In Snooker-
en Poolcentrum Woensel te Eindhoven
had vooral Jeroen van Kuringen een suc-
cesvolle middag. Individueel versloeg hij
zowel Géron de Werd en Arno Disco.
Samen met Anna Huang werden deze
twee tegenstanders ook aan de zegekar
gebonden. Jeroen Voesenek en Anna
Huang gingen bij de singles allebei de
boot in tegen Marc van Grinsven. Huang
tegen Disco eindigde in 2-6 en Voesenek
versus De Werd kreeg een 3-8 eindstand.
Infinity 3 – Capelle SPC/De Vandalen
3-4. Sergiy Hazebroek deed bij de
gasten goede zaken door zeges op
Raymond de Leeuw en Glenn Verhaar.
Ho Bang Tang leed twee nederlagen.

Ka Shing Lui bleek zowel met koppel met
Sun succesvol alsook in het straight tegen
De Leeuw. Sun was de min.

Speelronde 5
Capelle SPC/De Vandalen - Infinity 4 7-0.
Volle buit in Capelle aan den IJssel al
waren de verschillen in deze topper niet
zo groot als het lijkt. Hsu-jong Sun won
het 9-ball met 8-7 van Ka-wing Lam.
Sergiy Hazebroek maakte het spannend
tegen Joost Kettmann en Ka-wing Lam:
6-5 en 75-65. Ka Shing Lui bleek goed
voor 6-2 en in het koppel met Sun 6-4.
Ho Bang Tang versloeg Paul Eijskoot via
8-6 en 7-6. Na vijf speelronden heeft
Capelle SPC/De Vandalen de koppositie
na vier zeges en één nederlaag. Infinity 4
kan dezelfde cijfers overleggen.

Kader poule 5-6-7-8

Christel Willemse in 5 beurten naar 
de finish

Poule 5
Terborgse wijncentrale/De Veemarkt – De
Driehoek/Willemsen Bestratingen 4-5.
Willem Siebelink gaf in eigen huis te
Doetinchem met 190 caramboles na 8
beurten het goede voorbeeld. DOS/De
Poedel – Ben er Bij 8-1. Cor van de
Groep evenaarde en brak enkele records
dankzij 210 treffers in het 57/2 na 3 po-
gingen. Goed voor het beste moyenne
van 70.00, hoogste serie van 152 en
evenaring kortste partij. 

Poule 6
BIOS/Baruch ICT – De Korenmolen 9-0.
Eerste man Erik van der Linden haalde na-
mens de lijstaanvoerder uit met 210 uit 3.
Een evenaring qua beurten van de eer-
dere prestatie van Sven Nabuurs (240
uit 3). 

Poule 7
BC Tegelen – D’n Bab-
bel/DAS Keukens 6-3.
Harrie van den Boo-
gaard stond na 8 om-
lopen aan de eindstreep
van 140. De Hazelaar
2/Bouwbedrijf van Ba-
kel – VOP/DWH 4-5.
Christel Willemse blonk
uit met een totaal van
110 treffers na slechts 5
pogingen. Teamgenoot
Harold Megens zette in
Rosmalen 200 uit 9 op
het scorebord. D’n Bab-
bel/DAS Keukens – Jong
Geleerd 3-6. Bezoeker

Willy Rooijendijk viel op met 260 caram-
boles na 5 beurten. VOP/DWH – BC Te-
gelen 7-2. Leon Elbers en Jan Brueren hoef-
den voor de thuisploeg maar 9 keer van
de stoel voor respectievelijk 130 en 120
punten. Jong Geleerd – VIOS/Van Esch Bil-
jarts 9-0. Rooijendijk behaalde nu 260 uit
9. Na negen speelronden heeft Jong Ge-
leerd 54 punten, BC Tegelen 53 en De Ha-
zelaar 2/Bouwbedrijf van Bakel 51. 

Poule 8
BC Maarland – Veerbenders/Van Esch
Biljarts 2-7. Willem Snijders redde op
fraaie wijze de eer na 110 uit 4. Bij de
gasten scoorde Roger Cleuskens 130
keer na 9 pogingen. Veerbenders/Van
Esch Biljarts – De Biljartacademie 7-2.
Jean Godeyne arriveerde na 7 omlopen
bij zijn totaal van 210.

Christel Willemse. EK 2019. Foto: Henry Thijssen   

Van 20 t/m 22 mei 2022 bij De Hazelaar in Rosmalen

CEB Grand Prix Artistic toegewezen 
aan Rosmalen
Mooi nieuws voor de
liefhebbers van artistiek
biljart op het allerhoog-
ste niveau: de CEB heeft
bekend gemaakt dat de
Grand Prix Artistic tus-
sen 20 en 22 mei 2022
zal worden gespeeld in
de Hazelaar.
Voor een entry fee van
€125 (al het geld gaat
in de prijzenpot) wordt
drie dagen lang gestre-
den om deze mooie titel. Eén van de drij-
vende krachten achter de CEB Grand Prix
Artistic is Sander Jonen. “Je zou kunnen
zeggen dat dit een echt spelersinitiatief is.
De Europese artistiek toppers zagen dat
er volop initiatieven zijn in bijvoorbeeld
driebanden, maar het artistiek blijft nog
wat achter. We wilden dit veranderen met
een mooi, groot evenement waarbij de
Europese top aanwezig is, en gelukkig is
dit na enig getouwtrek toch gelukt. Bete-
kent dat er ook rankingpunten verdiend
worden bij dit evenement, en dat is heel
belangrijk.” 
“Het was niet gemakkelijk een datum te

vinden, omdat alle agenda’s supervol zit-
ten. En tafels klaarmaken voor artistiek
kost ook altijd wat tijd, en zeker als je
dan twee weekends achter elkaar wilt
dan is dat niet altijd gemakkelijk. Maar
nu van 20 t/m 22 mei is perfect, omdat
de week ervoor op dezelfde plek in Ros-
malen de Masters Artistiek wordt gehou-
den. Kortom: Rosmalen is twee weken
lang het artistiek mekka! Liefhebbers van
artistiek kunnen twee weekends lang ge-
nieten van het beste wat het internationa-
le artistiek biljart te bieden heeft.”

Tekst: KNBB

Foto: Ton Smilde
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