
MM aa aa rr tt // AA pp rr ii ll   22 00 22 22

Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten

dinsdag 9.30 - 12u   13 - 17u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 17u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 17u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 17u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

VERHOEVEN               BILJARTS

Breaking records since 1973

GRATIS
MEENEMEN

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

Zwemdoppen op maat
voor alle leeftijden

www.oordoppenservice.nl

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Zie ook pagina 20Na 2 jaar weer 
volop biljartwedstrijden

Minister Ernst Kuipers gaf op dinsdag-
avond 15 februari een persconferentie en
had goed nieuws voor iedereen rondom
de maatregelen van de coronacrisis. Het
grootste deel van de maatregelen komt
namelijk te vervallen. Horeca mag langer
open blijven, de coronapas komt te ver-
vallen en ook het mondkapje hoeft niet
meer overal op. 
Zo kunnen we vanaf nu weer alles volop
richten op competitie en persoonlijke
kampioenschappen. Hopelijk lukt het met
medewerking van iedereen de competitie

2021-2022 toch weer mooi af te sluiten.
In deze nieuwe editie van De Biljart
Ballen aandacht voor o.a. Ad Klijn mede
verantwoordelijk voor honderden indivi-
duele toernooien per jaar van de diverse
klassieke spelsoorten, NK Biatlon in
Sittard, Paul Beckers 40 jaar actief voor
KNBB, Biljartcomputer Goirle, titel voor
Michel van Silfhout, Simonis Biljartlakens
artistiek 1e klasse, aankondiging Cosmos
Diamond Grand Prix in Doetinchem,
selectie EK Pool 2022 en nog veel meer.
Veel leesplezier

NK's driebanden klein 3e klasse en NK artistiek 1e klasse bij de Veemarkt in 
Doetinchem. Foto: Jan Rosmulder 
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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

‘Tussen Kunst en Kitsch’ ballensetje

Arie Rietdijk op zoek naar informatie
Ongeveer dertig jaar geleden kocht Arie
Rietdijk het ballensetje op een antiekmarkt
in Frankrijk voor 200 gulden. De biljart-
ballen hebben een diameter van 60,5
mm.

Van welk materiaal ze zijn gemaakt en
bij eventuele informatie aangaande de
fabrikant is Rietdijk nooit achter gekomen.
Ook google kon niet helpen.

Wie kan Arie helpen? 
Mail naar info@debiljartballen.nl 

Foto’s Arie Rietdijk

Libre 2e klasse district Den Bosch

Leo van Erp de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Leo van Erp Wapen van Liempde 6 3.50 14 106
2. Karel Swarts Maassingel 4 2.85 26 97
3. Ben van Eert Wapen van Eerschot 4 3.00 13 89
4. Nico van Alebeek Wapen van Eerschot 2 3.13 22 88

Libre 4e klasse district Kempenland

Jos Verholen winnaar bij 't Vrijthof 
in Oirschot
Jos Verholen liet er tijdens de districtsfina-
le Kempenland in de vierde klasse libre
geen twijfel over bestaan dat hij de beste

was. In café-zaal 't Vrijthof te Oirschot
won hij zijn eerste vier partijen waardoor
een nederlaag in de afsluitende wedstrijd
tegen Rob Jansen zonder gevolgen bleef.
Jansen zorgde met 1.63 voor het beste al-
gemeen moyenne. Thuisspeler Noud van
de Ven eindigde als runner-up. Vincent
van de Loo, eveneens van 't Vrijthof Libre,
realiseerde met 13 de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt HS Gem % Gem
1. Jos Verholen BV Geldrop 8 11 1.56        101
2. Noud van de Ven 't Vrijthof  Libre 6 9 1.47        109
3. Rob Jansen La Carambole '54 6 12 1.63          97
4. Vincent van de Loo 't Vrijthof  Libre 4 13 1.36          98 
5. Nellie Kampert Combi '95 4 5 0.84          77
6. Melissa Pelle Mixx Libre 2 10 1.24        103

Libre 3e klasse district Den Bosch

Titel voor 
Patrick Kuipers
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Patrick Kuipers t-Ivoor 8 2.40 22 103
2. Eddy de Wit t-Ivoor 6 2.24 28 102
3. Marcel Koolen Triangel bar 6 1.61 14 96
4. Ad Geboers Wapen van Eerschot 6 1.48 13 92
5. Adrie van de Laar Krijt op tijd 2 1.71 10 101
6. Gert-Jan van de Laak Wapen van Eerschot 2 1.94 21 82

Finale 3e klasse driebanden klein district Midden Brabant

Gerrit van Geenen ongeslagen kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Gerrit van Geenen ’t Vosje 10 0.400 5 152.5
2. Rene van der Wee Landzicht 6 0.338 5 124.2
3. Karel Mathijssen KOT Zundert 6 0.389 3 117.8
4. Cliff Garrelds de Kannebuis 6 0.332 4 107.9

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Theo Peeters de Kannebuis 4 0.233 3 138.1
6. Marc Jacobs Aldoende leert men 4 0.240 3 104.5
7. Ron Verduyn VEGABV 4 0.332 5 102.5
8. Mario van den Hoek D’eule 0 0.301 4 79.7

Driebanden groot 1e klasse district Venlo

Willem van der Biezen kampioen 
bij ABC 't Töpke 
In D'n Boerenbond te
Siebengewald legde
Willem van der Biezen
beslag op de districtstitel
Venlo in de eerste klasse
driebanden groot. Van
der Biezen eindigde
evenals Jan Francissen
op 8 punten maar de
speler van BC Tegelen
had een beduidend be-
ter percentage moyen-
ne. Francissen kwam uit
namens de organiseren-
de vereniging ABC 't
Töpke. Alle zes deelne-
mers maakten een hoog-
ste serie van vier. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Willem van der Biezen BC Tegelen 8 0.397 4 103
2. Jan Francissen ABC 't Töpke 8 0.333 4 84
3. Karel Pattiruhu De Dragonder 6 0.326 4 95

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
4. Tony Erkens De Sport 4 0.330 4 100
5. Louis Beekhuijzen 't Klötske 2 0.358 4 107
6. Sjraar Jacobs BC Tegelen 2 0.317 4 75

Vlnr: Jan Francissen, Willem van der Biezen en 
Karel Pattiruhu. Foto: ABC 't Töpke 

Libre 3e klasse district Venlo

Piet Driessen de beste bij Van Tienen
in Tegelen

De districtsfinale Venlo in de derde klasse
libre is een prooi geworden voor Piet
Driessen. De speler van Den Hook verza-
melde 8 punten na 5 wedstrijden. Dat
resultaat behaalde Gonny Roulaux even-
eens. Die bleef in haar thuisbasis café-

biljartzaal Van Tienen
echter steken op een
percentage van ruim
103 qua moyenne.
Kampioen Driessen ein-
digde boven de 115
procent. Hij realiseerde
dankzij 2.67 het beste
algemeen gemiddelde
en ook zijn partijmoyen-
ne van 4.28 stak er bo-
venuit. De eer van de
hoogste serie van 15 ca-
ramboles deelde hij met
Jan Steinvoort. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Piet Driessen Den Hook 8 2.67 15 115
2. Gonny Roulaux BC Tegelen 8 1.51 10 103
3. Bert van Strien De Vriendenkring 7 1.71 12 102
4. Huub Pijpers BBC '65 4 1.52 11 79
5. Jan Steinvoort ABC 't Töpke 3 1.95 15 105
6. Mart Gielen Het Pleintje 0 1.29 8 70

Piet Driessen. Foto: Thijs Peulen
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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
6 april
2022

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden

1e klasse Vereniging Bond Dagbiljart Midden Brabant 

Jan van Dongen kampioen in Waspik
Op 29 en 30 november
werden in Den Bolder te
Waspik de finales ge-
speeld voor de drieban-
den kampioenschappen
in de 1e klasse van de
Vereniging Bond Dagbil-
jart Midden-Brabant
(VBDM). Dit biljartkam-
pioenschap werd geor-
ganiseerd door BV Den
Bolder in Waspik
Het was een enerveren-
de finale met een toer-
nooi gemiddelde van
0,631, die met de nodi-
ge corona maatregelen
gelukkig nog door kon
gaan. Verrassend maar
zeker verdiend werd Jan
van Dongen van Hunen-
hof uit Drunen de nieu-
we kampioen. Ad van Cromvoirt van de
Molenvliet Waalwijk werd met een iets la-
ger carambole gemiddelde 2e, en oud
Nederlandskampioen Dingeman Picro-
crie werd met de meest gemaakte caram-
boles derde.4e en 5e werden respectie-

velijk Hans van der Ven van de Gilden-
bond Kaatsheuvel en Toon Vervoort van
de Molenvliet Waalwijk. De prijzen wer-
den met behulp van een rest keu corona-
proef uitgereikt door wedstrijdleider Peter
van den Broek van de VBDM.

Bron foto is VBDM

Paul Beckers 40 jaar actief voor de KNBB

Tijdens de gewestelijke finale ZN 2 in de
tweede klasse driebanden was Paul
Beckers in café-biljartzaal Van Tienen in
Tegelen eind november 2021 de wed-
strijdleider. Dat was geen toeval want
Beckers, in 1942 te Venlo geboren,
maakt zich al 40 jaar verdienstelijk voor
de KNBB en later ook CEB. Beckers, van-
af 1965 woonachtig in Reuver, werd al in
1981 districtsarbiter. Vier jaar later was
hij oprichter en gedurende 6 jaar tevens
voorzitter van het arbiterscorps district
Venlo e.o. Binnen dit district is hij vanaf
1986 docent arbitrage en in hetzelfde
jaar werd Beckers gewestelijk arbiter.
Twee jaar daarna kwam de promotie
naar nationaal arbiter. Vanaf toen (1988)
tot 2013 fungeerde de Limburger als
coördinator van de arbiters tijdens de
Landsdagen. Eveneens tot 2013 maar
dan vanaf 1992 maakte hij zich verdien-
stelijk als lid van de examencommissie en
beoordelaar. In 1994 werd Paul Beckers
bondsdocent arbitrage en deze rol vervult
hij nog steeds. Ook Europees draagt hij
zijn steentje bij want met ingang van
1997 prijkt het CEB arbiter embleem op

zijn jas. Sinds 2006 heeft hij de titel ere-
arbiter CEB gekregen. Van 2003-2009
zat hij de examencommissie voor. Met de
jaren werd Beckers steeds vaker in het
zonnetje gezet vanwege zijn bijdragen
aan de biljartsport. Zo werd hij in 2008
lid van verdienste van district Venlo. In
2011 ontving hij de Waarderingsspeld in
Goud van KNBB Vereniging Carambole
(KVC) en volgde in 2013 de benoeming
tot Bondsridder van de KNBB. Dat hij in
Tegelen eind november 2021 de toer-
nooileider was bij de gewestelijke eind-
strijd is logisch want al vanaf 2010 ver-
vult hij deze rol en verzorgt eveneens nog
steeds de prijsuitreikingen van district Ven-
lo. In 2021 ontving Paul Beckers de ko-
ninklijke onderscheiding, Lid in de Orde
van Oranje Nassau.   

Foto: Jan Rosmulder

Driebanden groot 1e klasse district Den Bosch

Patrick Malot 
de kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Patrick Malot Wapen van Eerschot 8 0.413 5 124
2. Toon van den Boom Rio bar 8 0.310 4 104
3. Bert Wilsens Rio bar 4 0.411 4 98
4. Mari van Berlo Royal events Palace 4 0.305 4 94
5. Piet van Berkel Rio bar 4 0,330 4 75
6. Patrick Kuipers ’t-Ivoor 2 0.376 3 103

Overeenkomt geldt tot minimaal seizoen 2024/2025

Spelers van Team Eekhoorn 
verlengen contract

Tekst: Frits Bakker 
Het gerenommeerde viertal van Team
Eekhoorn, dat uitkomt in de Nederlandse
eredivisie driebanden, gaat verder bou-
wen aan de toekomst van het team. De
spelers Frans van Kuyk, Kurt en Peter Ceu-
lemans en de teamsponsor Jerry Hermans
hebben de verbintenis met drie jaar ver-
lengd. Zowel de spelers als de organisa-
tie zijn gelukkig met de nieuwe overeen-
komst. Team Eekhoorn speelt zijn thuis-
wedstrijden in de Camping van De Eek-
hoorn in Oosterhout.
De overeenkomst geldt tot minimaal het
seizoen 2024/2025. Jerry Hermans,
zaaleigenaar, sponsor en zelf speler wil
niets liever dan het team laten uitgroeien
tot een topper in de eredivisie. ,,Ik ben er
heel gelukkig mee dat onze vaste spelers
daarin meegaan.’’
De reacties van de spelers:
Peter Ceulemans: ,,Team Eekhoorn voelt
altijd als thuiskomen. Alles is tot in de pun-
tjes geregeld bij de familie Hermans. Ik
ben ook ontzettend blij om deze overeen-
komst te verlengen en kijk er naar uit om

mooie resultaten neer te
zetten met Frans, Kurt en
Jerry. Let’s do this.’’
Frans van Kuyk: ,,Het is
hartstikke mooi om met
zijn allen te verlengen.
Altijd prettig om in een
team te spelen waar het
goed klikt tussen de spe-
lers en de staf.’’
Kurt Ceulemans:
,,Vriendschap is een be-
langrijk aspect in team-
sporten. Team Eekhoorn

heeft dit duidelijk begrepen en streeft met
succes al jaren zowel professionaliteit als
vriendschap na. Beter dan ooit ziet het er-
naar uit dat we nog een hele tijd samen
mogen genieten van succes, amusement
en plezier.’’

Foto: Stefan Osnabrug

Finale 4e klasse libre klein district Rotterdam

Ruud Kremer blijft 
Andre van de Meer
nipt voor

Foto BV Hoogvliet
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Ruud Kremer Vriendenkring 12 1.542 11 124.96
2. Andre van de Meer Ommoord 12 1.434 12 124.71
3. Willem Roestenburg Schollevaar 8 1.171 9 107.93
4. Henk Moonen Hoogvliet 6 0.785 6 100.93
5. Rob Oostveen Schollevaar 6 0.910 5 84.00
6. Wim Hoogsteeger Schollevaar 4 0.601 10 114.80
7. Tom van Munster Schollevaar 4 0.669 6 95.80
8. René Zwerts Hofplein 4 1.211 10 93.29
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Masters NO Nederland

Hans Bakker winnaar bij Mans in 
Mariënberg
Na 4 weken voorwedstrijden met 81 bil-
jart(st)ers kwam het in horecabedrijf
Mans in Marienberg tot een finale met 16
deelnemers in twee klassen. Vanaf 10:00
uur werd de biljartarena in beslag geno-
men door de spelers die gingen strijden
om de grote bokaal Masters NO Neder-
land. 
Na twee dagen van veel plezier en ge-
zelligheid en natuurlijk veel strijd op het
laken, werd Henk Mager winnaar van de
A-poule en Hans Bakker van de B-poule.
Deze twee biljarters gingen in de grote fi-
nale uitvechten wie de Master van Ma-
rienberg 2021 werd. Mager, de biljarter
die al jaren meedoet en favoriet voor de
titel was, moest vol in de strijd om Bakker
van zich af te houden. Hans Bakker uit
Hoogeveen doet nog maar een jaar aan
driebanden en mag gezien worden als
een groot talent. Bakker maakte het Ma-
ger zeer moeilijk en bleef netjes volgen in
de strijd en ging met een daverend slot
met de grote beker naar huis. Iedereen
die heeft meegedaan en ook de organi-
satie Jan Rozenveld en Erwin de Groot en

Hans Bakker
natuurlijk het bestuur van de Masters NO
Nederland bedankt voor het gezellige
toernooi. Tekst en foto: Eric Binnenmars.

Driebanden 2e klasse gewest ZN 2

Bjorn Jacobs heer en meester bij 
Van Tienen in Tegelen
Tijdens de gewestelijke
finale ZN 2 in de twee-
de klasse van het drie-
banden klein liet Bjorn
Jacobs er geen twijfel
over bestaan dat hij de
beste was. In café-bil-
jartzaal Van Tienen in
Tegelen eindigde hij
dankzij 12 punten met 3
punten voorsprong op
nummer twee Fred Scho-
nenberg. Schonenberg
zorgde met 0.550 voor
het beste algemeen ge-
middelde en realiseerde
dankzij 0.724 ook het
beste partijmoyenne. De
hoogste serie van 6
kwam op naam van
Nico Kwinten. 
De wedstrijdleiding was in handen van
Paul Beckers. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Bjorn Jacobs BVD 12 0.465 4 100
2. Fred Schonenberg Inaborg 9 0.550 4 127

Vlnr: Bjorn Jacobs, Fred Schonenberg en Dré Steeghs.
Foto: John van Tienen 
3. Dré Steeghs De Maasoever 9 0.472 4 91
4. Jan Zijlstra Niet Klossen 8 0.401 4 94
5. Erwin Kouwenberg Karper '83 8 0.353 3 90
6. Jan Flecken De Biljartacademie 4 0.346 4 79
7. Nico Kwinten De Poedels 4 0.387 6 73
8. Egon Doijen KOT '50 2 0.346 5 85

Libre 2e klasse district Kempenland

Jean-Paul Pennings houdt eer 
Karper '83 hoog
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Jean-Paul Pennings Karper '83 10 2.88 19 97 
2. Hans Kokken de Hangijzers 8 3.44 20 98
3. Jan van der Steen Karper '83  6 3.18 20 98

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
4. Jan de Wijs La Carambole '54  2 2.90 20 103
5. Tonny Clement BDL 2 2.76 36 86
6. Ad Schriders Poedelvrees  2 2.69 16 68

Driebanden groot 1e klasse 5-6 maart

Districtsfinale Kempenland bij 
‘t Caves in Wintelre
De districtsfinale Kempenland in de eerste
klasse driebanden groot wordt op 5 en 6
maart gehouden bij Golf- en Recreatie-
park 't Caves aan Veneind 5 te Wintelre.
De moyennegrens gaat tot 0.440 en ca-
ramboles zijn gerelateerd aan het moy-
enne. Op zaterdag is de aanvang 11.00
uur en zondag wordt ter plaatse bekend-
gemaakt. Vereniging Karper ’83 uit Mier-

lo-Hout is met drie spelers goed vertegen-
woordigd. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Jan van der Steen Karper '83 0.462 23
2. Jos Kemmerling BDL 0.435 21
3. Marco Vogels Karper '83 0.420 21
4. Roy Vrolings NAS 0.384 19
5. Jan Ras Bellevue 0.309 16
6. Antoon Klokgieter Karper '83 0.395 19

Gewest Zuid Nederland 18 t/m 20 maart

Gewestelijke finale 4e klasse libre
De gewestelijke finale gewest Zuid
Nederland 4e klasse libre vindt plaats op
vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20
maart. Met moyennes van 0.001 tot
1.400 is het aantal caramboles variabel.
Aanvang van de wedstrijden is vrijdag
om 19.00 uur en op de overige dagen
11.00 uur. 
Het kampioenschap vindt plaats in Biljart-
centrum Amorti, Doctor Arienslaan 88 in
Zevenbergen.

Naam Vereniging Gem Car
1. Kevin van der Brink Avontuur 1.657 47
2. Merijn Barkman Steeds Vooruit 1.572 45
3. Rick Tak OBC 1.492 43
4. Daniel Mulder De Patrijs 1.332 41
5. Theo Peeters De Kannebuis 1.293 39
6  Ad de Crom SVW 1.010 35
7. Gerard de Koning Landzicht 1.092 35
8. Mario van den Hoek D’Eule 1.297 39
De nationale finale is op 8 t/m 10 april in
Westerhaar.

District Kempenland 12 en 13 maart

Bandstoten derde klasse in 
't Hangijzer te Bladel
In café-bar 't Hangijzer aan Nassauplein
26 te Bladel vindt op 12 en 13 maart de
districtsfinale Kempenland in de derde
klasse bandstoten klein plaats. Moyenne
tot 1.00 en caramboles variabel want
daarvan afhankelijk. Aanvang op zater-
dag om 12.00 uur. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Frans Bevers Vrijthof Libre 0.99 30
2. Ben Hermans Combi '95 0.97 30
3. Marc van den Brink Dubac 0.96 30
4. Geert Antonis Ambiani 0.95 30
5. Dianne van Hout Hangijzers 0.76 24
6. Yvonne Hooghuis Mixx Libre 0.51 18

Finale 3e klasse libre klein district West Brabant

Arjan Jochems ongeslagen kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Arjan Jochems Kannebuis 11 2.116 15 101.0
2. Marcel van Tienen Kannebuis 8 1.775 16 93.4
3. Kees van der Wegen DVP 8 2.069 15 89.4
4. Rien Dam NGG 7 1.808 11 95.3

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Kevin Schot SVW 6 2.026 15 122.8
6. Nis de Jong NGG 6 1.609 11 99.3
7. Lies Menheere Kannebuis 6 1.436 11 95.3
8. John de Maertelaere Kannebuis 4 1.898 15 92.2

Gewest MN 4-6 maart

Libre 3e klasse in Den Bosch
In biljartcentrum Maassingel aan Maas-
singel 474 te Den Bosch wordt van
4-6 maart de gewestelijke finale MN 2
gehouden in de derde klasse van het
libre. 
Moyennes van 1.40 tot 2.40 en aantal
caramboles variabel. 
Aanvang op vrijdag om 19.00 uur. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Patrick Kuipers 't Ivoor 2.35 60
2. Peter Holstege West-Peter 2.24 60
3. Eddy de Wit 't Ivoor 2.21 60
4. Frans Knuiman Treffers 2.06 55
5. Frank Uitterhoeve Juliana 1.75 49
6. Edwin Gerrist BV Renkum 1.68 47
7. Jeannette Habraken BC Zeeland 1.68 47
8. Rien van der Sanden BC Reek 1.53 45

World Cup in Ankara in Turkije

Jaspers weer op hoogste trede na 
bizarre World Cup

Dick Jaspers, wereldkampioen en de
beste van de wereld, heeft zijn suprema-
tie op het biljart zondag in de Turkse
hoofdstad Ankara weer gedemonstreerd
in een World Cup. Zwaaiend met een
enorme trofee, op een podium met een
Vietnamese finalist, een Turk en een Itali-
aan, werd Jaspers uitbundig gehuldigd
voor de 26e World Cup overwinning in
zijn carrière. Het Nederlandse volkslied
klonk door de Turkse arena in een ultra-
lange vertolking: het was één van de
meest bizarre, briljante en miraculeuze
overwinningen in de historie van de
World Cups. Jaspers klom naar het hoog-

ste podium na een wonderlijke aanloop.
Twee keer in zijn laatste 3 wedstrijden
won hij met minimaal verschil 50-49. Al-
leen in de finale, zondagmiddag, was
Dick Jaspers de soevereine winnaar te-
gen de Vietnamees Tran: 50-23 (19), ver-
hoogde hij zijn voorsprong op de wereld-
ranglijst, won de World Cup trofee en
20.000 euro voor de World Cup zege.
Dick Jaspers, Quyet Chien Tran, Marco
Zanetti en Tayfun Tasdemir waren de laat-
ste overlevers op weg naar de slotdag.
Jaspers versloeg Zanetti wonderbaarlijk
in de halve finale (50-49), Tran bedwong
de laatste Turkse thuisspeler met 50-42.

Tekst en foto KNBB
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KNBB NIEUWS

Viering 111-jarig jubileum: de vervolgstappen
In zijn eerste column voor de Biljart Ballen als KNBB-voorzitter heeft Henk Vegter mooi
de start van de viering van ons 111-jarig bestaan beschreven. Maar wat zijn de ver-
volgstappen?
Sowieso zullen de KNBB-website en socials het hele jaar in de tijdelijke nieuwe kleuren
zijn, met nieuwe banners, het nieuwe logo en de nieuwe payoff “Samen zijn we goud”.
En waar ons jubileumjaar is gestart op 22/1, zullen we op 1/11 het KNBB jubileum-
jaar symbolisch afsluiten met een bezoek aan de jongste van de circa 1100 aangeslo-
ten clubs. Gedurende het jaar krijgen naast deze eerste drie clubs ook de andere 1100
clubs een stukje van dit biljartlaken om te symboliseren dat we Samen goud winnen.
Want zonder clubs zijn er geen biljarttafels, zonder biljarttafels is er geen competitie en
zonder competitie kunnen er geen topsportprestaties zoals het WK-goud door Dick Jas-
pers behaald worden. Dus met het uitreiken van dit laken symboliseren we de onder-
linge band en waardering voor de clubs.  

We mogen weer!
We zijn er zo blij mee: het simpele feit dat we weer mogen biljarten. Wat hebben we
daarnaar gesnakt! We hebben gepoogd tijdens de coronacrisis onze waarde als Bond
maximaal te laten zien. Bijvoorbeeld, door zo goed mogelijke informatieverstrekking
via website en mail, door direct hulp te bieden als zalen of clubs problemen ervoeren,
en ook door actief te zijn in de lobby, zowel via NOC*NSF als via het Platform Onder-
nemende Sportaanbieders, om zowel voor het sportgedeelte als het horecagedeelte de
belangen van biljarten, pool en snooker op de agenda te krijgen. Binnenkort een uit-
gebreid stuk op onze website over wat we precies hebben gedaan, waarom en met
welk resultaat. Plus, tegelijk een oproep voor clubs, districten en spelers om juist in de
huidige tijden aan te sluiten bij de KNBB, zelfs als zou het maar zijn als niet-competitie
spelend lid (jaarcontributie: slechts €5). Hoe meer we zijn verenigd, en met hoe meer
we zijn, des te sterker worden juist in dit soort crisistijden onze belangen gehoord.
Ongekend blij dus dat de competities weer lopen, maar zeker ook dat in biljartzalen,
poolhallen en snookercafés ook weer wordt gespeeld. Hier hebben we met onze vide-
ocampagne “We mogen weer” al in juni 2021 enig effect gesorteerd: we hebben toen
met pool, snooker en biljart eenmalig in de Top 10 van de Sportdeelname-index ge-
staan, hoogstwaarschijnlijk mede vanwege de campagne. En hopelijk heeft het ook
enig effect gesorteerd eind januari 2022 na de recente versoepelingen, en bijgedragen
aan lagere instap voor zeker ook de recreatieve spelers. Want, heel simpel: zonder lo-
kaliteiten is er geen KNBB – en die lokaliteiten hebben de afgelopen twee jaar serieu-
ze klappen gehad.
Alle coronagerelateerde informatie is terug te lezen via www.knbb.nl/coronavirus en
www.knbb.nl/coronavirus-0 

Tijd voor Krijt nu ook in Nieuwegein, Alphen a/d Rijn 
en in Brabant
De KNBB is in juli 2021 gestart met een nieuw initiatief gericht op ouderen: Tijd voor
Krijt. Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma van minimaal 10 weken op
een locatie waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ont-
moeten en eenzaamheid tegen te gaan. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55
jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een mobiele biljarttafel in een sportkan-
tine/buurthuis en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten
daaromheen. Een breed onderzoek uitgevoerd door Mulier Instituut moet bijdragen aan
de ontwikkeling van de definitieve aanpak en verdere opschaling.
We zijn verheugd om te melden dat we begin 2022 zijn
gestart op maar liefst drie nieuwe locaties: bij SV Geinoord
in Nieuwegein (vanaf 3 februari iedere donderdag tussen
14:30 en 16:30), bij Sportvereniging ARC in Alphen a/d
Rijn (vanaf 11 februari iedere vrijdag tussen 14:00 en
17:00), en bij Thuis in Rooi in Sint-Oedenrode (vanaf 2
maart iedere woensdag van 13.00 uur tot max 15.30 uur).
In Sint-Oedenrode zal de opening worden verricht door nie-
mand minder dan Christ van der Smissen. Overigens heeft zich inmiddels ook al een
tweede locatie in Sint-Oedenrode aangemeld, daar zal in de lente worden gestart. Tijd
voor Krijt in Sint-Oedenrode wordt mede mogelijk gemaakt met dank aan het Brabant-
Sport Fonds.

Nieuwe Ledenadministratie
U heeft het mogelijk al gezien: sinds begin dit jaar heeft de KNBB een nieuwe Leden-
administratie. Eentje die beter voldoet aan de eisen van de huidige tijd, en die van
waarde is voor districten en verenigingen vanwege de vele nieuwe functies, maar ook
voor individuele biljarters vanwege een vernieuwd Mijn KNBB.
Alle informatie over de nieuwe Ledenadministratie, met uitgebreide en zeer duidelijke
handleidingen voor gebruikers, vindt u hier: 
www.knbb.nl/organisatie/knbb-ledenadministratie 

Agenda bijgewerkt
Nu er gelukkig weer gespeeld kan worden, is ook de KNBB agenda op onze website
bijgewerkt: www.knbb.nl/agenda Hier vindt u informatie over alle toekomstige evene-
menten, zoals de KNBB Jumbo Masters, de GP’s Artistiek Ereklasse, alles over de be-
kercompetitie, het Jumbo NK Pool, en het NK Driebanden Klein Rolstoelbiljarten.
(Op 12 en 13 maart in Kerkrade, en met opening door de wethouder.)

Column Henk Vegter:

111 jaar oud, maar wat een energie na lockdowns
Koud benoemd als voorzitter van onze KNBB viel me eind
januari de eervolle rol toe met Dick Jaspers en Willem La Ri-
viere een bezoek te brengen bij de drie nog actieve clubs
die ons 111 geleden hebben opgericht. We bezochten de
Groninger BiljartClub, De Friesche Club en de ’s-Graven-
haagsche Biljart Club op twee van hun prachtlocaties in
Den Haag en Leeuwarden. Het werd een geweldige ken-
nismaking met geschiedenis en actualiteit van onze biljart-
sport.
Optrekken met Dick Jaspers was een bijzondere ervaring.
Ambassadeur van onze geliefde sport. Maar bovenal een
sympathiek en gedreven sportman. De drie clubs ontvingen
een ingelijst stukje biljartlaken van de finaletafel waarop hij op 11 december in het
Egyptische Sharm el Sheikh zijn vijfde (!) WK-titel veroverde. ‘Een pracht symbool
van  de verbondenheid tussen de clubs en spelers op alle niveaus. Goud wint nie-
mand alleen; goud winnen we samen!’
Ook mijn kennismaking met dit KNBB-bestuur verdiende een pluim. Het besef dat er
een wereld te winnen is voor onze keusporten drijft dit enthousiaste bestuur. Aan mij
als voorzitter de taak van zo’n wat complexere bond de aangesloten disciplines tot
hun recht te laten komen. Ik zal me inzetten voor de synergie en de samenwerking
van de vier disciplines. Pool, snooker, driebanden èn carambole kunnen veel aan el-
kaar hebben. Juist gezamenlijk hebben we een enorme wervende potentie.
Zelf neem ik deel aan de dag- en de avondcompetitie en maak mee hoeveel energie
er nu weer loskomt nu we de lockdowns, naar ik hoop voorgoed, weer achter ons
mogen laten! Met dezelfde energie willen we de keusport landelijk nog meer op de
kaart zetten. Mooi dat ik in de toekomst met regelmaat via dit geweldig medium van
me kan laten horen. Zoals gezegd: u hoort van ons.
Henk Vegter
Voorzitter KNBB

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

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

E-mail: rhoeba@icloud.com

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

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

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 

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

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

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

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

Biljartend Bommelerwaard 
verlaat zich op De Korte Keu

Het dorpje Well, gelegen op de grens
van Gelderland en Noord-Brabant, heeft
een voetbalclub en een biljartvereniging.
De Korte Keu floreert en heeft een be-
langrijke functie voor omliggende dorpen
in de Bommelerwaard. “We hebben zelfs
een derde biljarttafel aangeschaft.” 

In 1983 werd De Korte Keu opgericht.
De leden tikten hun caramboles bij elkaar
in café ’t Veerhuis. Na tien jaar kwam de
eigenaar met de boodschap dat hij er
een restaurant van ging maken. De club
moest vertrekken. “We hadden snel een
oplossing gevonden”, zegt Johan Kre-
mers (68), tot vorig jaar bestuurslid van
De Korte Keu. “We konden terecht in het
dorpshuis, hebben het biljart overgeno-
men.” 
Het bleek een prima zet. Sterker nog: De
Korte Keu besloot in 2014 nóg een klein
biljart erbij zetten. “Het dorpshuis werd
grondig opgeknapt, met een flinke aan-
bouw. Daar kwamen wij in terecht. Dus
hebben we er nog eentje gekocht.” 
Vorig jaar kwam er zelfs een derde bil-
jart. En werd de tijd – er kon vanwege co-
rona toch niet worden gespeeld – benut
om alles rondom het biljarten tiptop in or-
de te maken. “Alle lakens en de banden
zijn vernieuwd. Er zijn andere tijdklokken
gekomen.”  Even terug naar dat derde bil-
jart. Vanwaar die aanschaf? “Dat had al-
les te maken met de ontwikkelingen. In de
ons omliggende dorpen gooiden steeds
meer uitbaters de handdoek in de ring,
dus de cafés gaan dicht. Daar heeft altijd
een biljart ingestaan, dus die mannen
kunnen nergens meer heen. Behalve naar

ons, we zagen ons ledenaantal flink stij-
gen, vandaar. Inmiddels hebben we ze-
ventig leden. En niet alleen maar 65+’ers,
hoor. Ook veertigers en vijftigers. Vijf, zes
teams spelen competitiewedstrijden,”,
zegt Kremers, die beheerder is van het
dorpshuis. 
Een matchtafel zul je in het dorpshuis niet
vinden. “Bijna iedereen speelt libre. En
als ze op een groot biljart willen spelen,
kunnen ze in Ammerzoden terecht. Dat is
maar een paar kilometer hier vandaan.”
De Korte Keu biedt leden ook de kans om
hun spel te verbeteren. “Vooral Hans Kre-
mers is op dat vlak heel actief. Heel soms
helpt Ad Verlouw ook mee.” Verlouw won
in 1982 en 1983 respectievelijk brons en
zilver op het NK Driebanden. 
Het dorpshuis is het ankerpunt voor lief en
leed in Well. Zo is er regelmatig een kof-
fietafel. “De biljarters zitten apart, hun
ruimte is goed geïsoleerd. Maar als we
een koffietafel hebben, wijzen we hen er
toch even op. Dat ze zich een beetje in-
houden als ze een ketser maken.”
Net als alle andere sportverenigingen
heeft De Korte Keu met corona vandoen
gehad. “We zijn er heel goed doorheen
gerold. Niet één lid heeft opgezegd. We
hebben er zelfs eentje bijgekregen.” Wat
wel vervelend was: de twee belangrijkste
wedstrijden – de Jan den Drijver Cup en
de Bert de Koek Cup - moesten op de lan-
ge baan worden geschoven. “Hopelijk
kunnen we vanaf januari weer eentje
gaan spelen.” Sterker nog: De Korte Keu
heeft meer ambities. “We hebben nog
nooit een NK naar Well kunnen halen.
Dat zou mooi zijn.”

“Het zou mooi zijn als we een keer een NK naar Well kunnen halen”, zegt Johan
Kremers. Foto: Jan Kremer

Finale 2e klasse libre klein district West Brabant

Kees Lauwen blijft Richard Vermaas voor
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Kees Lauwen Boulevard 10 2.527 12 102.6
2. Richard Vermaas SVW 8 3.219 42 107.3
3. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 8 2.602 15 96.1
4. Angelo de Jong De Ram 7 2.808 18 107.0

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Ben Spenkelink KOT 6 3.903 24 118.5
6. Thijs Visser DPP 6 3.014 26 107.6
7. Jan Jacobs Kruisstraat 6 2.796 17 83.9
8. Ton Veken Kruisstraat 5 2.603 20 77.4

Ad Klijn, ex-speler in de klassieke spelsoorten en medewerker van de KNBB: 

‘Kies voor minder toernooien en 
meer spektakel’ 
Biljarten loopt als een rode draad
door het leven van Ad Klijn. Jaren-
lang zelf aan de tafel gestaan,
sinds 1999 organiseert de Donge-
naar toernooien namens de
KNBB. Het aantal leden van de
bond neemt af. Om het tij te keren,
zou de opzet van toernooien an-
ders moeten. “Meer gericht op be-
leving zoals bijvoorbeeld bij het
darten.” 

In café ’t Galgenwiel in Waalwijk
is voor Ad Klijn de liefde voor het
biljarten ontstaan. “Wat er met die
ballen gebeurde, vond ik magisch.
Ik was meteen verkocht.” Pa vond
het maar niks dat die snotpin van
een jaar of twaalf in de kroeg bal-
len bij elkaar ging tikken, kocht
van de overbuurman een tafelbil-
jart. Een jaar later, als zijn vader is
overleden, stapte Ad over naar
Jeugd Biljart Club Waalwijk en
was hij ook regelmatig te vinden in
het café van ome Jan. “Op dins-
dag was ik vroeg klaar met
school, ging ik er samen met Huub
Adriaanse naartoe.” Een tijd later
vond hij een écht biljartcafé, dat
van Wim van Cromvoirt. “Dagen
meegemaakt dat ik al om tien
voor tien ’s morgens aan de deur stond,
’s avonds om één uur naar huis ging. Oe-
fenen, oefenen, oefenen. Biljarten was
verslavend. Van Wim heb ik ook veel ge-
leerd.” 
Hij wilde beter worden, veel beter. Dus
kwam er in 1976 een groot biljart in de
voormalige stal van de boerderij. Die zo-
mer was het gloeiend heet, lag iedereen
aan het water. Zo niet Ad Klijn, die ver-
schanste zich in zijn mancave om in drie
maanden tijd zijn spel - libre - naar een
hoger niveau op te krikken. “Ooit midden
in de nacht opgestaan, maakte ik een se-
rie van 2173.”  Het leverde hem onder
meer een trip op naar het EK jeugd. In
Duitsland werd hij tweede, achter Marco
Zanetti. 
Een grote carrière lag in het verschiet,
toch gaat voor Klijn de vergelijking met
wielrenner Joop Zoetemelk op: 37 keer
meegedaan aan Nederlandse kampioen-
schappen, hij pakte nooit de titel, werd
meestal tweede. “Er zat een blokkade in
mezelf, heeft te maken met mijn jeugd.
Toen ik heel klein was heb ik open tuber-
culose opgelopen, werd opgenomen in
een sanatorium. Ik was heel bang om te
worden geopereerd, uiteindelijk moest
dat toch gebeuren. Voor mij was dat een
traumatische ervaring. Dat werkte door
op momenten dat de spanning toenam.
Een hypnotherapeut heeft me ervan ver-
lost.” Daarna lukte het wel: drie keer
stond hij op in ons land op de hoogste
tree van het ereschavot. 
Ad Klijn werkt sinds 1999 bij de Konink-
lijke Nederlandse Biljart Bond. In Nieuw-
egein is hij mede verantwoordelijk voor
honderden individuele toernooien per

Foto: Ad Klijn

Finale Hoofdklasse driebanden klein Gewest Zuid Nederland

Organisatie in handen van LBV Lewedorp
De gewestelijke finale Hoofdklasse drie-
banden klein van Zuid Nederland wordt
gespeeld van 4 t/m 6 maart in het
Zeeuwse Lewedorp bij  Café Pension
“De Goede verwachting” Burgemeester
Vermetstraat 2. De wedstrijden starten op
vrijdag om 14.00 uur. Zaterdag en zon-
dag is dat om 11.00 uur. 
De deelnemers zijn:

Naam Vereniging District Moy Car
1. Raymon van Heumen Landzicht Midden Brabant 1.021 52
2. Edwin Junggeburth Landzicht Midden Brabant 1.018 52
3. Ronald van Geyt Treva Delta Zuid West 0.994 47
4. Patrick Koevoets Baracuda West Brabant 0.980 47
5. Marcel de Pijper ’t Pleintje West Brabant 0.870 42
6. Martin Sturm LBV Delta Zuid West 0.765 39
7. Mark Reijnders KOT Fijnaart West Brabant 0.859 42
8. Charles Mekes Hilvarenbeek Midden Brabant 0.911 47

Op 12 en 13 maart in Rumpt

NK bandstoten klein extra klasse
Vereniging Carambole organiseert aan
Boutensteinseweg 2b te Rumpt het NK
bandstoten klein extra klasse. 
Moyennes van 4.00 tot 6.00 en partij-
lengte 100 caramboles. 
Er wordt op 4 tafels gespeeld. De 12
deelnemers zijn verdeeld over 2 poules.
De nummers twee van de poule strijden
vervolgens om brons en de poulewin-
naars om de Nederlandse titel. 
Aanvang op zaterdag 12 maart om
10.00 uur en dat tijdstip geldt ook voor
de zondag. 

Poule A Vereniging Gem
1. Henny Renskers BCO 5.86
2. Alexander van Zanten De Harmonie 5.26
3. Theo Zwarthoed Padoc 5.18
4. Willem Siebelink De Veemarkt 4.74
5. Marco Wolfs Krijt Op Tijd '50 4.69
6. Henk Lub De Liefhebber 4.49
Poule B
1. Wilbert van Gantvoort De Rietlander 5.48
2. Robert Prakke 't Centrum '47 5.47
3. Anton Slof Padoc 4.87
4. Ben Duivenvoorde BCO 4.76
5. Rob Kok Biljart Centrum Schagen 4.67
6. Henry van Dijk Het Wapen Van Liempde 4.56

jaar van de diverse klassieke spelsoorten.
“Voor iedereen is er wat wils. Voor rol-
stoelers, jeugd, dames, verstandelijk be-
perkten enz. Dat is een groot goed. De
achterban is in het algemeen blij met de-
ze diversiteit en opzet aan persoonlijke
kampioenschappen. Aan de andere kant:
het maakt het best lastig om draagvlak te
creëren voor vernieuwingen.” 
En, zo meent de Dongenaar, die vernieu-
wingen zijn nodig om als KNBB relevant
te zijn voor alle biljarters. “Er spelen veel
mensen binnen de KNBB, maar een heel
groot deel biljart buiten de bond. En dat
is jammer.  We doen zoveel meer dan al-
leen onze kampioenschappen organise-
ren. Maar blijkbaar sluit ons product on-
voldoende op deze groep biljarters aan.” 
Dus is een andere aanpak nodig. “Er zijn
nu heel veel kleine toernooien, puur voor
de inner circle. Het is nogal steriel. Het
kan anders, dat heeft het darten en ook
het power snooker bewezen. Meer spe-
len à la darts. Publiek erbij dat tekeer
mag gaan, lichtshows erbij. Spektakel
dus. Waarom zouden we dat niet bij het
biljarten doen? Dat je het idee hebt: wow,
hier gebeurt iets. Daar wil ik bij horen.” 
Of dat er ooit van komt, Klijn (62) is bang
dat de weg nog lang is. “Soms kan één
enkele persoon iets in gang zetten. En
wat de biljarters betreft: het zijn vooral
65-plussers. Die houden misschien wat
minder van toeters en bellen, en staan
wellicht wat minder open voor verande-
ringen. Maar ik hou hoop dat we de ko-
mende jaren met wel wat veranderingen
en andere producten gaan komen, waar-
mee we nog meer mensen aan het biljar-
ten krijgen.” 



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

Slijterij Zeegers
Caves Hubert

Titus Brandsmaplein 20
5342 EN OSS

Telefoon 0412-624879
Site: www.slijterijzeegers.nl
Mail: info@slijterijzeegers.nl

De Biljart Ballen, 26e jaargang, maart/april 2022 pagina 8



De Biljart Ballen, 26e jaargang, maart/april 2022 pagina 9

District Kempenland 5 en 6 maart

Libre klein eerste klasse bij 
D’n Babbel in Wintelre
De districtsfinale Kempenland in de eerste
klasse libre klein vindt op 5 en 6 maart
plaats. De moyennes gaan van 4.00 tot
7.00 en caramboles afhankelijk van het
gemiddelde. 
Aanvang op zaterdag om 11.00 uur. De
eindstrijd wordt gehouden in café D’n
Babbel aan Willibrordusstraat 16 te Win-
telre. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Joep Caers Carambole 2012 6.69 150
2. Louis Pols BDL 6.15 140
3. Harrie Klessens D’n Babbel 5.85 130
4. René Broers Bellevue 5.03 120
5. Paul Heijkers BDL 5.91 130
6. Henk van Kollenburg Caves 4.44 100
Res. 1. Johan Slenders Bellevue 5.07 120
Res. 2. Jaap Blok BDL 5.13 120

District Venlo 4-6 maart

Libre klein 2e klasse in 
D’n Boerenbond te Siebengewald
Vereniging BBC 1965 uit Blitterswijck be-
schikt maar over één biljart en organi-
seert daarom de districtsfinale Venlo in de
tweede klasse libre klein in Siebenge-
wald. Moyennes gaan van 2.40 tot 4.00
en partijlengte met interval. 
Aanvang op vrijdag 4 maart om 19.00
uur. 
Het toernooi wordt gespeeld aan Boter-
dijk 59 te Siebengewald. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Geert Steeghs Halfweg 3.59 90
2. Bert Gerits Vonkel 3.35 80
3. Ton Schuurmans Vors 2.98 75
4. Paul Hendriks BC Tegelen 3.15 80
5. Harrie van Lier BC Tegelen 2.83 75
6. Rick van Gent Vors 2.75 70
7. John Muijsers Vonkel 3.31 80
8. Eric Thiesen Inaborg 3.01 80
Res. 1. Willem van der Biezen BC Tegelen 3.08 80

Nederlandse teams bereiken niet knock- out fase

Zweden pakt winst op EK Landen

Tekst Frits Bakker
De gouden Zweedse tandem Torbjörn
Blomdahl/Michael Nilsson won in Anka-
ra de Europese landentitel door een 2-0
overwinning in de finale tegen het Duitse
team met Ronny Lindemann en Cengiz
Karaka. Het Europese toernooi telde een
veld van twintig landen. 
Op het podium stonden de Zweedse win-
naars, de Duiters met zilver, de Span-
jaarden, die de titel verloren en de Tur-
ken.
Torbjörn Blomdahl (59) en Michael Nils-
son (51) heersten met Zweden in de mon-
diale toernooien voor landenteams in
2000 en 2001 en van 2005 tot en met
2009 met vijf titels op rij. Op het Europe-
se podium was Torbjörn drie keer succes-
vol met zijn vader Lennart (1985, 87,
91), maar nooit met Nilsson tot die histo-
rische overwinning tegen Duitsland en na
winst in de halve finale tegen Turkije.
De Zweden wonnen in de voorronden
van Griekenland 2 met 2-0 (Moulos/
Papageorgiou) en Frankrijk met 2-0
(Reverchon/Le Deventec). Daarna in de
kwartfinale van Griekenland (Blomdahl
won van Polychronopoulos met 40-31
in 22, Nilsson verloor van Kokkoris met

40-37 in 34, 15-13 in Scotch Double).
In de halve finale versloegen de Zweden
het Turkse thuisteam met 2-0. Blomdahl
was winnaar tegen Tasdemir met 40-33
in 16, één van de toppartijen van het
toernooi. Nilsson won van Cenet met 40-
33 in 26. 
De twee Nederlandse teams bereikten
niet de knock-out fase met acht overge-
bleven teams. Nederland 1met Jeffrey
Jorissen en Dave Christiani won vrijdag
nog wel van Portugal met 2-1, maar na
het kansloze verlies tegen Spanje 2 op de
eerste dag was dat onvoldoende voor
plaatsing. Nederland 2 met Jean van Erp
en Kay de Zwart startte donderdag wel
met winst tegen Tsjechië, maar was een
dag later niet opgewassen tegen de
Spaanse titelverdediger. 
De eindstand van het Europees kampi-
oenschap in Ankara
1 Zweden 10-1.417-10
2 Duitsland 7-1.243-11
3 Spanje 6-1.730-13
4 Turkije 6-1.604-15
5 België 3-1.661-15
6 Turkije 2 3-1.276-  9
7 Griekenland 2-1.286-  8
8 Spanje 2 3-1.317-  9.

Foto CEB

Gewest ZN 2 van 11-13 maart

Libre 4e klasse bij Van Tienen in Tegelen
In café-biljartzaal Van Tienen aan Kal-
denkerkerweg 19 in Tegelen wordt van
11 tot en met 13 maart de gewestelijke
finale ZN 2 in de vierde klasse libre ge-
houden. Moyennes tot 1.40 en aantal ca-
ramboles variabel. 
Aanvang op vrijdag om 19.00 uur en za-
terdag en zondag 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Rob Jansen La Carambole '54 1.68 47 
2. Jos Verholen BV Geldrop 1.55 45 
3. Noud van de Ven 't Vrijthof Libre 1.41 43 
4. Marlies Vanderlinden BC Maarland 1.38 41 
5. Rob Strijbosch De Jordaan 1.35 41 
6. Jeanne Vleugels BC Maarland 1.26 39 
7. Huub van Zuijlen ABC 't Töpke 1.23 39 
8. Michael Brantsma De Biljartacademie 1.09 35

Driebanden hoofdklasse van 4-6 maart

Gewestelijke finale in Brunssum
Het gewest ZN 2 organiseert van 4-6
maart de finale in de hoofdklasse van het
driebanden. Nederlands kampioen Benny
Smits heeft gezelschap van zijn vader Piet.
Moyennes van 0.760 tot 1.100 en caram-
boles variabel. Op vrijdag is de aanvang
14.00 uur en overige twee dagen om
11.00 uur. Plaats van handeling is Bert’s
Place aan Wilhelminastraat 1C te Bruns-
sum. Het NK wordt van 25 tot en met 27

maart georganiseerd bij 't Ivoor in Boxtel. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Benny Smits DAB 1.029 52 
2. Heinz Jacobs La Plaza 1.007 52 
3. Piet Smits DAB 0.951 47
4. Marcel Persoons Hotel Brabant 0.861 42 
5. Berty Kuijpers 't Vrijthof ‘85 0.828 42 
6. Cor de Ree Veerbenders/Ketsers 0.822 42 
7. John Titselaar De Biljartacademie 0.801 42 
8. Ton Krichel Eendracht 0.777 39 

Driebanden eerste klasse 4-6 maart

Gewestelijke eindstrijd in Gronsveld
De gewestelijke finale ZN 2 in de eerste
klasse driebanden wordt van 4 tot en met
6 maart georganiseerd in Gronsveld. Ge-
middeldes van 0.520 tot 0.760 en ca-
ramboles zijn afhankelijk van moyenne.
Aanvang op vrijdag om 18.00 uur, za-
terdag 12.00 uur en zondag 11.00 uur.
Plaats van gebeuren is café Groeselt aan
Stationsstraat 23 te Gronsveld. Het NK
zal van 18 tot en met 20 maart worden

gehouden bij De Ram in Roosendaal. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Ludo Hermans HAS 0.840 42
2. Roger Cleuskens Wilhelmina 0.745 37
3. René Snijders De Biljartacademie 0.710 35
4. Marco Miessen Veerbenders/Ketsers 0.693 35
5. Wiel Pelzer BC Tegelen 0.642 33
6. Raymond Caers La Carambole 2012 0.640 33
7. Robert Bekkers Veerbenders/Ketsers 0.583 29
8. Sjra Jacobs BC Tegelen 0.531 27

Driebanden hoofdklasse NON Noord 11-13 maart

Gewestelijke finale in Daarlerveen
Gewest NON Noord houdt van 11-13
maart de eindstrijd driebanden klein
hoofdklasse. 
Moyennes 0.760 tot 1.100 en carambo-
les met interval. 
Plaats van handeling is ‘t Vossenhol aan
Spoorstraat 7 te Daarlerveen. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Jildo Keur De Friesche Club 1.072 52 
2. Hylke Bandstra De Nostalgie  1.061 52 
3. Peter Gnodde Kamper BC 1911 0.989 47 
4. Tammo Bijlsma De Friesche Club 0.921 47 
5. Koos Riepma De Harmonie 0.921 47
6. Arno Strijker HBC 0.870 42 
7. Pieter de Jager DBC Sneek 0.802 42 
8. Teunis Spijkerman Mans Genoeg 0.770 39

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7 

Teammoyenne van 0.865 voor 
VK5/Eetcafé Riekelt
Poule 5
Mans Genoeg 44 – Midwolda '79/2 4-
4. René Berg, met 9 caramboles nog al-
tijd de hoogste serie in deze poule, reali-
seerde in Mariënberg moyenne 0.952 na
20 caramboles en 21 beurten. Carambo-
le 3 – Mans Genoeg 44 5-3. Hendrik
Bakker zorgde voor 0.769. HGL/Keur-
slager Brouwer – Biljartschool.nl/De Har-
monie 6-2. Peter Gnodde toonde zich
een sterke kopman na 0.892. Fred
Breeuwsma redde de eer voor de bezoe-
kers. Mans Genoeg 44 – DOS 8-0. René
Berg scoorde deze keer 0.625. Biljart-
school.nl/De Harmonie – Mans Genoeg
44 2-6. Hans van Engelen produceerde
0.740 voor de uitploeg. DOS – Mans
Genoeg 33 6-2. Voor de gastheren Sjaak
Dekker 0.606 en bij Mans Gert-Jan Hulst
0.806. Met liefst 19 punten na 10 speel-
ronden staat HGL/Keurslager Brouwer
een straatlengte voor. 

Poule 6
ABC 't Töpke/Maasduin Witgoed Serv-
ice – SIS Billiards 7 8-0. In Siebengewald
maakte Jan Francissen de 20 caramboles
na 30 beurten en hij bleef Patrick Kuipers
slechts nipt voor want die bleef op 19 ste-
ken. DBC de Mixx – SIS Billiards 9 4-4. In
Geldrop hield Theo van Kruysdijk dankzij
20 uit 29 de punten in eigen huis. Harrie
Meulendijks vertrok met de winst en
0.892 huiswaarts. ABC 't Töpke
2/Maasduin Witgoed Service – SIS Billi-
ards 8 6-2. Karel Pattiruhu gaf met 0.588
en serie van 7 het goede voorbeeld. SIS
Billiards 11 – ABC 't Töpke/Maasduin
Witgoed Service 4-4. In Uden ging Pedro
van de Berg ondanks 0.645 onderuit
want Pascal Kuijs realiseerde 0.806.
DBC de Mixx – BC Tegelen 6-2. Americo
Teixeira had met 20 uit 34 de kortste par-
tij. Van Melis Autobedrijf 2 – SIS Billiards

8 6-2. Johan Sopamena 0.735 redde de
eer. ABC 't Töpke 2/Maasduin Witgoed
Service – SIS Billiards 9 4-4. Harrie Meu-
lendijks zette voor de gasten 0.806 in de
boeken. Van Rossum Tegelwerken – Van
Melis Autobedrijf 2 7-1. Peter van Rossum
zorgde niet alleen voor 0.892 maar
maakte ook een reeks van 7. SIS Billiards
11 – ABC 't Töpke/Maasduin Witgoed
Service 3-5. Joop Baars leed ondanks
0.827 een nederlaag want Eddy Verhoe-
ven kwam met 0.862 voor de dag. Van
Melis Autobedrijf 2 – BC Tegelen 4-4.
Voor de Limburgers was Peter Craenmehr
middels 0.666 de beste speler. DBC de
Mixx is koploper en SIS Billiards 11 ligt
op de loer. 

Poule 7
La Carambole 2012 – VK5/Eetcafé Rie-
kelt 2-6. Raymond Caers redde de eer na
0.869. 't Caves 4 – De Biljartacademie
7/De Poolers 8-0. Henk van Kollenburg
blonk uit met 20 treffers na 23 pogingen
en derhalve 0.869. Bovendien produ-
ceerde hij een serie van 8. Een seizoen-
record in deze poule. De Biljartacademie
6 – VK5/Eetcafé Riekelt 0-8. Johan Ekke-
rink liet met 1.250 zijn klasse nog eens
zien. Teamgenoot Marcel Thans reikte tot
0.800 en Marco Miesen zelfs tot 0.869.
Dat samen met de 0.694 van Ger Kui-
pers zorgde voor een teammoyenne van
0.865. En dit in de vierde divisie. Met 23
uit 13 is het viertal uit Gronsveld dan ook
de lijstaanvoerder.  
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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

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
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Van 10-13 maart

WK driebanden voor landenteams
in Viersen

Op donderdag 10 maart is om 11.00
uur de openingsceremonie van editie 34
van het WK driebanden voor landente-
ams in de Festhalle aan Hermann-Hülser
Platz 1 in Viersen. Om 12.00 dan al di-
rect de toppartijen tussen België en Span-
je. Eddy Merckx treft Daniël Sanchez en
Peter Ceulemans stuit op Ruben Legazpi.
Duitsland kruist dan in dezelfde poule de
degens op de andere twee matchtafels
met Peru. Nederland komt om 14.00 uur
in actie tegen Vietnam. De ontmoetingen:
Dick Jaspers – Quyet Chien Tran en Rai-
mond Burgman – Duc Anh Chien

Nguyen. Reserves zijn Jeffrey Jorissen en
Dave Christiani. De twee andere landen
in deze poule zijn Frankrijk en Colombia.
België speelt de openingsdag ook om
20.00 uur en treft dan dus Duitsland of
Peru. Vrijdag 11 maart gaat men in de
prachtige biljartzaal om 11.00 uur van
acquit. Zaterdag en zondag geldt hetzelf-
de aanvangstijdstip. Scotch Double is er
alleen bij 1-1 in de knock-outfase en men
keert dus weer terug naar de gebruike-
lijke individuele wedstrijden. Partijlengte
is 40 caramboles en met nabeurt. Tijdklok
40 seconden. Turkije is titelverdediger. 

De prachtige Festhalle. Foto: Jan Rosmulder

We biljarten weer
Beste mensen gelukkig weer een echte krant in de hand, na-
melijk De Biljart Ballen. Is toch net ff iets anders dan digitaal,
het is toch prachtig om je naam of team in de krant te lezen
en dat geeft toch een beetje een kick.
Eindelijk kwamen de versoepelingen dan toch tot stand en
mogen we weer onze hobby uitoefenen. Inmiddels al mooie
wedstrijden gezien in de eredivisie driebanden DKM Tools
League met ook divisies 1-4.
Ik moet wel zeggen dat het toch weer wennen is een keu in
de hand te houden. Zo mocht ik me weer plaatsen voor het NK artistiek en na tal van
datumverplaatsingen konden we eindelijk 19 en 20 februari van start in de Veemarkt
te Doetinchem met nieuwe ballen en nieuw laken …….. wat een drama start voor ie-
dereen op de zaterdag.
Gelukkig kwam het zondag nog enigszins goed met een waardige kampioen
(zie artikel en foto elders in deze biljartkrant) en promotie naar de ereklasse, zo ook
Martin Wingelaar proficiat.
De horeca zal met ons biljarters eveneens toch wel weer blij zijn zodat er bij hun ook
weer geld in het laadje komt, want op de meeste plaatsen worden we toch aardig
verwend met een hapje in de pauze of tijdens de wedstrijden. Hulde aan hen want
zij verdienen zeker weer een volwaardig bestaan na deze beroerde tijd.
Inmiddels verlangen we toch ook weer naar het zien van familie of hebben we
carnaval gevierd. Ga lekker genieten met alles wat u van plan bent en dan zal ik dat
ook gaan doen.
Veel speelplezier.

Cock Ooms
Voorzitter district Venlo

Op 5 en 6 maart

NK driebanden junioren bij 
HCR Prinsen in Haarlo
Op 5 en 6 maart organiseert vereniging
Ellenkamp in samenwerking met de sectie
driebanden het NK driebanden voor spe-
lers onder 22 jaar. De poulewedstrijden
beginnen op zaterdag om 11.00 uur en
de laatste ronde staat die dag om 18.00
uur op het programma. Zondag zijn om
10.00 de laatste poulewedstrijden. De
halve finales vinden plaats om 11.30 uur.
Plek 5 tot en met 8 wordt om 13.30 uur
beslist terwijl de finale om 15.00 uur van
acquit gaat. Titelverdediger is Nick Du-

dink. HCR Prinsen is gevestigd aan de
Eibergseweg 13 te Haarlo.  
Poule A Plaats
1. Nick Dudink Blokker 
2. Xavier Siahaya Geleen
3. Andy Nab Homoet
4. Sebas Lenting Denekamp
Poule B
1. Joris van ‘t Zelfden Driewegen
2. Tom Slikker Den Helder
3. Twan Vriens Wormer
4. Joeri Wilkowski Sint Michielsgestel

Op 12 en 13 maart

NK driebanden rolstoel in Kerkrade
Het Open NK driebanden klein rolstoel
vindt op 12 en 13 maart plaats. De 8
deelnemers hebben 4 Verhoeven biljarts
ter beschikking en deze zijn voorzien van
Iwan Simonis 300 rapide lakens. Er
wordt gespeeld met interval en Jan Vos uit
Daarlerveen heeft met een gemiddelde
van 0.843 de uitdaging om 33 caram-
boles te maken. Frans van Buel heeft een
thuiswedstrijd. Er is een afwijkende regel-
geving voor dit NK. Deze finale wordt ge-
speeld met een maximale tijd per partij.
Het begin- en eindsignaal wordt centraal
door de organisatie duidelijk hoorbaar
aangegeven. Is de speelbal voor het eind-
signaal afgestoten dan mag de beurt ge-
heel worden afgemaakt. Wanneer het
aantal caramboles in de toegestane tijd
niet is behaald, is er geen sprake van een

nabeurt. De speler met het hoogste per-
centage gemaakte caramboles ten op-
zichte van de te maken caramboles wint
de partij. Hierbij wordt het percentage tot
maximaal 3 cijfers achter de komma be-
rekend. De aanvang in café Wilhelmina
aan Akerstraat 166 te Kerkrade is beide
dagen om 10.00 uur. De wethouder van
Sportzaken verricht de opening zaterdag
12 maart om 9.30 uur. 
Naam Plaats Gem Car
1. Jan Vos Daarlerveen 0.843 33
2. Jan Versprille Breda 0.680 28
3. Tonny Schrauwen Sint Willebrord 0.675 27
4. Murat Gercek Ottersum 0.553 22
5. John Bax Luyksgestel 0.321 14
6. Frans van Buel Kerkrade 0.313 13
7. Ivo Smits Vught 0.212 12
8. Rachel Venrooij Schijndel 0.201 12

Simonis Biljartlakens ankerkader 71/2 open

Nederlandse titel voor 
Michel van Silfhout in Rumpt

Oorspronkelijk zou het NK op vrijdag-
avond beginnen maar de storm gooide
roet in het eten en daarom werd er op za-
terdag van acquit gegaan. Van de 18 na-
men op de uitnodiging bleven er nog 16
over en er werd een maximaal aantal
beurten ingesteld. In de vier poules werd
vooral gestreden om een hoge klassering
in de knock-outfase. Er waren die dag
drie deelnemers met de volle zes punten,
namelijk Micha van Bochem, Michel van
Silfhout en Martijn Egbers. Van Bochem
stak er met een moyenne van 45.00 en
serie van 145 ver bovenuit. Raymund
Swertz belandde op plek 8 met slechts 2
punten en 21.13 als gemiddelde. Op
zondag had hij bij de laatste 16 echter
geen probleem met Erik van der Linden.
Matthijs Bakker realiseerde met 150 uit 4
in deze fase de kortste partij. Martijn
Egbers werd verrast door Patrick Janssen.
Michel van Silfhout kwam niet in de pro-
blemen tegen Cor van de Groep terwijl
Micha van Bochem zijn handen vol had
aan Tommie van Dopperen: 150-130 (9).
In de kwartfinales ging Lyon Megens met
13 caramboles verschil onderuit tegen

Eric Dericks. Patrick Janssen dubbelde
Marco van Dopperen bijna en Michel
van Silfhout zette Matthijs Bakker royaal
opzij. De topper tussen Micha van Bochem
en Raymund Swertz kreeg een opvallen-
de 150-51 uitslag na slechts 3 beurten.
De winnaar produceerde daarbij een se-
rie van 102. Van Bochem trok de goede
lijn door en rekende bij de laatste vier
soepeltjes af met Dericks gezien de 150-
61 score na 7 pogingen. Van Silfhout te-
gen Janssen kreeg bijna dezelfde cijfers:
150-56 (8). In de finale tussen Michel van
Silfhout en Micha van Bochem ging Van
Silfhout van start met een serie van 81.
Het antwoord van Van Bochem was een
reeks van 70. De stand na 5 beurten was
95 tegen 99. Na 8 pogingen bleek
Michel van Silfhout in het voordeel met
141 tegen 107. Aansluitend klaarde Van
Silfhout het karwei met 150-107. Brons
was er voor Patrick Janssen en Eric
Dericks.

Michel van Silfhout heeft het Open NK 71/2 op zijn naam gebracht. Bij
vereniging Carambole in Rumpt versloeg hij Micha van Bochem in de finale.
Raymund Swertz sneuvelde bij de laatste acht. 

Vlnr: Micha van Bochem, Michel van Silfhout, Eric Dericks en Patrick Janssen. 
Foto: Hans de Ridder

Driebanden klein 2e klasse gewest NON Noord

Cees van der Pijl winnaar in Kampen
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Cees van der Pijl De Mug 12 0.488 4 114
2. Ronald Elings Midwolda '79 10 0.404 4 103
3. Bernard Pieper Phoenix 10 0.428 4 92
4. Bert Kregmeier Phoenix 9 0.399 6 88

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Pascal Bergsma BS D van der Veen 6 0.470 5 87
6. Leen de Groot BC Akkrum 5 0.413 4 92
7. Herman Stolte Oudleusen 2 0.325 4 78
8. Gerrit van Krimpen Ca-re 2 0.311 3 71
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BiljartKeuService
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Opgave driebandentoernooi in De Karper te Mierlo-Hout

2e Open Ad van de Laar Memoriam 
Vanaf vrijdag 6 mei 2022 organiseert bil-
jartvereniging de Karper ‘83 de tweede
editie van het Memoriam toernooi ter na-
gedachtenis aan Ad van de Laar. Er
wordt op 2 biljarts van 2.30-1.15 ge-
speeld in de spelsoort driebanden. De
voorrondes zijn op woensdagavond
19.00 uur, vrijdagavond 19.00 uur en
zaterdagmiddag 13.00 uur. De finale is
zaterdag 18 juni. Dan met 2 poules van
4 personen. De nummers 1 en 2 van elke
poule spelen vervolgens tegen elkaar
voor de plaatsen 1 t/m 4. Graag opge-
ven welke dag u zeker NIET kunt. De mo-
yennes worden bepaald zoals ze bij de
KNBB bekend zijn. Voor degene die niet
bij de Nederlandse biljartbond zijn aan-
gesloten graag eerlijke opgave van moy-
enne. Dat wordt bij niet-KNBB’ers na de
voorronde aangepast. Inschrijven kan tot
en met zondag 17 april. Inschrijfgeld be-
draagt € 10,00 per persoon, tevens is in-
schrijfgeld ook prijzengeld met een gega-
randeerde prijzenpot van 400 euro.
Inschrijven kan bij Christian Steenbakkers

via c.steenbakkers8@kpnmail.nl of 
06-11599951 en bij Erwin Kouwenberg
middels 
info@kouwenberg-schilderwerken.nl of 
06-41251134.
Café de Karper is gelegen aan Walvis-
straat 34, te Mierlo-Hout (Helmond).

Ad van de Laar. Foto: Toon Smits

Herold Slettenaar in Sittard 
winnaar NK biatlon

Vlnr: Peter Vlaar, Herold Slettenaar, René Dericks en Jacques de Beurs

In het weekend van 12 en 13 februari vond het tweede NK biatlon (drieban-
den en 5-pins gecombineerd) plaats bij de Biljartacademie te Sittard. Met 20
deelnemers werd er gespeeld in 2 poules. Dit betekende 9 poulewedstrijden
om en ingespeeld te raken en uiteindelijk de sterkste deelnemers in de kwart-
finales te laten spelen. Er waren bekende gezichten maar gelukkig ook nieu-
we gezichten. Voor veel van de nieuwelingen gold dat het driebanden geen
probleem is maar het 5-pins een tactische uitdaging werd. Een van de nieuw-
komers, kadrist Jacques de Beurs, wist zelfs tot aan de halve finales te gera-
ken.

Tekst en foto: Pierre de Boer

De locatie van Mark en Yvette Janssen
maakte het met 5 matchtafels mogelijk om
ondanks het grote aantal wedstrijden (97
stuks) toch binnen een weekend alles te
spelen. Afwisselend poule A en B zorgde
voor rust voor iedereen tussen zijn/haar
partijen. Mark c.s. zorgden er zelfs voor
dat er een maaltijd door spelers en vrij-
willigers genoten kon worden. De sfeer
en inzet en moraal van een ieder bleef
ondanks de late uurtjes op zaterdag-
avond optimaal. Op zondag waren de
laatste 2 ronden poulewedstrijden en ble-
ven 8 spelers over. Helaas lukte het Chan-
tal Arntz (als enige dame) niet om in haar
laatste partij alsnog de kwartfinale te halen. 
De kwartfinale werd verrassend het einde
van de titelaspiraties van bijvoorbeeld
Marco Wolfs. Een ontketende (latere win-
naar) Herold Slettenaar startte furieus met
10 driebanders in 5 beurten om met de
stand 40-4 het 5-pins deel (tot de 80 pun-
ten) aan te vangen. Ook Ernst Driessen,
man van het eerste 5-pins uur, redde het
niet tegen René Dericks, de winnaar van

het eerste NK. Diezelfde Dericks ging in
de halve finale onderuit tegen Peter Vlaar.
Herold Slettenaar wist nieuwkomer Jac-
ques de Beurs af te troeven met wederom
fraai driebanden (10 in 7 beurten) om uit-
eindelijk met 80-68 na het 5-pins te zege-
vieren. 
De finale tussen Vlaar en Slettenaar ver-
liep slepend. Terwijl Herold Slettenaar
eerst een uitgelezen kans miste om zijn
laatste 3 punten te maken kon Peter Vlaar
zijn laatste 8 punten niet bij elkaar krij-
gen. De volgende poging voor Slettenaar
leverde hem de benodigde punten op en
de titel Nederlands kampioen biatlon.
Een bijzondere prestatie want ondanks
de zichtbare fysieke ongemakken (hernia)
bleef hij fier overeind. Slettenaar was in
seizoen 2019-2020 ook al Nederlands
kampioen 5-pins.  
Kijk eens op https://www.knbb.nl/5pins
voor meer achtergrond informatie van het
biatlon en 5-pins. 
Met dank aan de vele vrijwilligers die de
lange dagen keurig de standen digitaal
bijhielden. Alle resultaten zijn te vinden
op nkbiatlon.pdbit.nl

Libre 1e klasse district het Sticht

Cengiz Tunc kampioen in thuisbasis 
RCN te Nieuwegein
Pas geopend op een
nieuwe locatie en dan
districtskampioen het
Sticht worden in de
eerste klasse libre klein.
Dat overkwam Cengiz
Tunc in Recreatie Cen-
trum Nieuwegein, waar
hij samen met Ton van
den Heuvel verantwoor-
delijk is voor de dage-
lijkse gang van zaken.
Aan de Herenstraat 100
eindigde Tunc na de
6 speelronden met 10
punten 1 punt voor Paul
Melkert. 
Nummer 3 Jos Blanke
eiste met 6 punten en
een beter percentage
moyenne dan Tim
Schonherr de derde plaats op. Nummer
5 Rob van de Broek zorgde voor het
beste algemeen gemiddelde van 6.07,
de hoogste serie met 60 en het beste par-
tijmoyenne via 11.53. 
De gewestelijke eindstrijd vindt van 1 tot
en met 3 april plaats bij Excelsior in Am-
sterdam. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Cengiz Tunc RCN 10 5.79 47 119
2. Paul Melkert Noord Brabant 9 5.88 57 102
3. Jos Blanke OSO 6 3.75 17 92
4. Tim Schonherr Apollo 6  5.65 35 87
5. Rob van de Broek Padoc 5 6.07 60 87
6. Dolf van Kuler OSO 4 4.31 40 73
7. Ton van den Heuvel RCN 2 3.79 22 72

Cengiz Tunc. Foto: Harjan Hooijen 

In Memoriam Jan Versteeg
Met veel verdriet, maar met prachtige herinneringen,
heeft men Jan los moeten laten op 25-1-2022. Jan Ver-
steeg uit Sprang Capelle, hij werd 81 jaar en is in het
bijzijn van zijn geliefde vrouw Jannie Treffers overleden
te Tilburg. Met maar liefst een sterke band van 60 jaar
samenzijn is het verlies enorm en nog steeds niet te be-
vatten voor haar. Kinderen en kleinkinderen missen hun
pa en opa ook enorm, want ze waren trots op hem. 
Jan was al jaren aan het sukkelen met zijn gezondheid,
maar klaagde eigenlijk nooit, want dat was Jan. In de
zomer van 2021 werd het echter erger en kreeg Jan
meer en meer problemen, die ervoor zorgde dat hij veel
levensvreugde moest inleveren en vooral veel pijn heeft
moeten doorstaan.
Naast zijn alom durende positieve kijk op het leven, heeft Jan zich heel veel ingezet
voor de biljartsport. Jarenlang was hij er dan ook geheel belangeloos voor de men-
sen met een lichamelijk/geestelijke beperking, daarvoor ging hij door het vuur.
Wanneer hij werd gevraagd om te tellen bij een toernooi voor G-biljarters zei Jan
nooit nee. Wat wist hij deze mensen te plezieren met zijn manier van arbitreren en
de omgang met ze. Hij wenste daar dan ook nooit afgelost te worden. “Dit is mijn
biljart” zei hij dan. Verder was een Jan een gewaardeerd arbiter in het district
Midden-Brabant, de dagcompetitie en het gewest Zuid-Nederland. Zelf speelde hij
ook graag zijn partijen in de competitie. Sportiviteit stond bij dit gewaardeerd mens
hoog in het vaandel.
Wat een verlies om deze persoon te moeten missen. Blijf allen zijn naam vernoe-
men, dan blijft Jan voor altijd in leven. 
Dank aan een bijzonder mens, JAN VERSTEEG!

Derde divisie driebanden poule 1-2-3-4

DKM Tools 2 stevent op titel af
Poule 1
Door de nederlaag van ’s GBC Dynaphe-
re Platium is het nu erg dringen aan de
kop van de ranglijst. Deze competitie is
helemaal op zijn kop gezet mede door
het terugtrekken van twee teams namelijk
BV Jorissen en Brouwer Project Design.
Van Bruggen Adviesgroep/Den Haag
wist met 6-2 te winnen van de koploper.
Ron Vijn, Peter Tanis en Andre Gort ble-
ven aan de goede kant van de score door
respectievelijk André Prins, Willem van
Deventer en Hans de Jager te kloppen. Le-
on Brouwer kwam er niet aan te pas te-
gen een ontketende Carel Wagenaar.
Met een serie van 7 en winst in 17 beur-
ten (30-12) was Wagenaar een maatje te
groot.

Poule 2
In poule 2 blijven de twee teams van Ca-
pelle SPC in het spoor van de leider Ouds
Havenzicht, die al zeven wedstrijden op
rij wist te winnen. In de onderste regionen
ziet het er slecht uit voor The Gamblers uit
Dordrecht met twee punten lijkt degrada-
tie wel erg dichtbij te komen.

Poule 3
Er staat geen maat op DKM Tools 2 met
o.a. een sterke Nick Zuijkerbuijck in de

gelederen. Het team uit Oosterhout leidt
soeverein met 22 punten uit 12 wedstrij-
den. Alleen ’t Hartje/Balans blijft enigs-
zins in het spoor met 5 punten achter-
stand. BV De Hazelaar en Cues & Darts
strijden onderin met elkaar om degrada-
tie te ontlopen.

Poule 4
Middenmoter The Friends/Ad’s Catering
dat een patent heeft op 4-4 (6 werden ge-
lijk gespeeld achter elkaar) won en ver-
loor de laatste twee wedstrijden en doet
nog mee voor een hoge klassering. In de
uitwedstrijd bij Ossekop/BH Keukens
moest het buigen met 6-2. Er waren in de-
ze ontmoeting twee sleutelpartijen. Zo
was het Roger Adriaensen die verloor met
één carambole verschil van Jean Luc Za-
ger (25-24). Nummer vier Stan Verheijen
gaf het nakijken aan Kees van Steen in
een lange partij 24-25 (76). Het won wel
de uitwedstrijd bij Stoeterij Stal Doorstap
met 2-6, mede door een mooie zege van
Roger Adriaensen in maar 30 beurten te-
gen Andre Sommen (10-25). Tapperijke 2
is leider met 18 uit 13 en wordt gevolgd
door BH Keukens 16 uit 12 en Stene brug
met 15 punten uit 12 ontmoetingen. The
Friends van De Drie Zwaantjes uit Sprun-
del staat op een zesde plaats.
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Eerste divisie driebanden poule 1

Post Luchtkanalen voelt hete adem 
van De Biljartacademie 

Speelronde 9 + 11
In februari werden enkele inhaalwedstrij-
den gespeeld. BC Tegelen – Zwiers Air-
coservice/'t Caves 6-2. Kopman Tom
Löwe verzamelde de 40 caramboles na
28 beurten en dat leverde moyenne
1.428 op. Riny Zwiers redde de eer na
35 uit 34 en een serie van 9. Sprundel –
Zwiers Aircoservice/'t Caves 4-4. Marc
Roofthooft maakte namens de thuisploeg
een reeks van 11. 

Speelronde 14
Biljart Centrum Arnhem – Post Luchtkana-
len 2-6. Tobias Bouerdick won als enige
in eigen huis dankzij 1.481. Bij de
gasten bleken Leslie van Neyen 1.600 en
Erwin Hens 1.346 in vorm. Kruijf Biljart-
shop/Holding – De Distel Biljarts/Groene
Cijfers 2-6. In De Kuul te Huissen reali-
seerde John Brouwers voor de bezoekers
1.296. Zijn eerste man Adrie Demming
zette serie van 10 neer. Hilvarenbeek –
Sprundel 6-2. Paul Bruijstens gaf middels
1.379 het goede voorbeeld. Zwiers Air-
coservice/'t Caves – De Biljartacademie
4-4. Vader Riny Zwiers 0.833 en zoon
Johan 1.129 hielden de titelkandidaat op
een remise. Denksportcentrum 't Spaerne

– BC Tegelen 7-1. San-
der Jonnen 1.290 en
Marcel Scheffer 1.129
gebruikten allebei maar
31 pogingen. Volkan
Cetin en Karl Heinz
Gertzen speelden met
1.212 gelijk tegen el-
kaar. 

Speelronde 15
Hello Drydocks/Arbo In-
dustries – Zwiers Airco-
service/'t Caves 6-2.
Emilio Sciacca 1.290
was de beste in thuisba-
sis SPC Capelle. Sprun-
del – Denksportcentrum
't Spaerne 4-4. In De

Drie Zwaantjes gaf bezoeker Volkan Ce-
tin met 1.379 zijn visitekaartje af. De
Distel Biljarts/Groene Cijfers – Biljart
Centrum Arnhem 6-2. In Roosendaal zet-
te John Brouwers 1.206 op het score-
bord. Bij de Arnhemmers produceerde To-
bias Bouerdick 1.481. 

Speelronde 16
Biljart Centrum Arnhem – BC Tegelen 8-0.
Rudy Gerritsen blonk uit na 1.428. Zijn
kopman John van der Stappen won met 4
caramboles verschil van Karl Heinz Gert-
zen. Hilvarenbeek – Hello Drydocks/
Arbo Industries 6-2. Paul Bruijstens zette
de goede lijn voort met 1.428. Kruijf Bil-
jartshop/Holding – Sprundel 4-4. Voor de
Brabantse ploeg kwam Tom Persyn tot
1.333. De Biljartacademie – De Distel Bil-
jarts/Groene Cijfers 5-3. Mathy Monnis-
sen behaalde 1.379. Op de vierde plek
realiseerde Benoit Ramaekers een serie
van 10 bij zijn 1.129. Zwiers Aircoservi-
ce/'t Caves – Post Luchtkanalen 2-6. Marc
Celen kwam met 1.176 het beste voor de
dag namens de koploper. De ploeg van
De Hazelaar uit Rosmalen heeft 23 punten
na 15 wedstrijden. De Biljartacademie is
de achtervolger met 19 uit 12.

Kopman Leslie van Neyen heeft namens Post Luchtkanalen
12 van de 15 partijen gewonnen. Foto: Henry Thijssen 

Driebanden 3e klasse gewest MN 2

Bert van Berkum plaatst zich bij 
JBGB voor NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Bert van Berkum VDO 11 0.359 3 101
2. Willy Smaak West-Peter 9 0.382 4 108
3. Jo Heesakkers De Hazelaar 9 0.360 3 105
4. Gerard Scholten De Klok 9 0.331 5 103

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Piet Tilders SOKO 8 0.288 3 83
6. Jos Looijschelder De 3sprong 4 0.270 3 90
7. Edwin Gerrist Renkum 4 0.300 4 86
8. Bert Verhoeven De Luchtschippers 2 0.233 3 80

Eerste divisie driebanden poule 2

Torsten Anders en Bert van Manen 
blinken uit 

Speelronde 14
De Eekhoorn – N-Surance 0-8. De gasten
kwamen in Oosterhout tot teammoyenne
1.119 na Hans de Groot 1.206, Richard
Dekker 1.111, Peter van Mierlo 1.093 en
Serg Dianov 1.081. Capelle SPC – Kip-
penpan.nl 6-2. Jef Philipoom haalde uit
met 1.666 en serie van 10. Teamgenoot
Dan Breur zette 1.250 in de boeken.
Man op Maat/'t Caves – Land Transport
2-6. In Wintelre redde Raymond Ceule-
mans op fraaie wijze de eer. Vanaf beurt
18 tot en met 21 scoorde hij liefst 25
keer. De 84-jarige Belg eindigde op
1.600 na 40 uit 25 en hoogste serie van
10. Burgmans Biljarts – IQ Coach Stefan
Lenting 6-2. In deze topper in De Gouden
Leeuw te Bergeijk realiseerde Bart Ceule-
mans ook een reeks van 10. Bert van Ma-
nen eindigde op 1.250 en Joan Roijers
deed met 35 uit 33 eveneens een duit in
het zakje. De Veemarkt 1D – VK/Goris-
sen Furniture 6-2. Dieter Grossjung ver-
loor ondanks 1.565 want Maarten Jans-
sen zette 1.739 op het scorebord. Hij
maakte ook al een reeks van 10. Michel
van Silfhout bleef na 40 uit 33 aan de
goede kant van de score. 

Speelronde 15
IQ Coach Stefan Lenting
– 't Hartje van Ooster-
hout 2 4-4. Bezoeker
Frits Broeders bleef met
1.212 iedereen voor.
De Eekhoorn – Man op
Maat/'t Caves 2-6. Nu
zette Raymond Ceule-
mans 1.250 in de boe-
ken. 

Speelronde 16
't Hartje van Oosterhout
2 – Kippenpan.nl 4-4.
Ad Broeders 1.333 en
Ivan Stitschinsky hielden

de punten in eigen huis. Danny Geysen
1.521 en Bryan Vangenechten 1.029
vertrokken met        de winst. De Veemarkt
1D – De Eekhoorn 6-2. Vuurwerk in de
openingspartij waar Torsten Anders tegen
Piet Sleddens na 10 beurten al met 20-8
leidde. Daarna miste de Duitser driemaal
om vervolgens middels 5-4-3-0-3 met 35-
21 na slechts 18 pogingen te finishen.
Goed voor een moyenne van 1.944. Re-
né Dericks produceerde 1.176 en Dieter
Grossjung won ook en dat was ondanks
een serie van 10 van Stef van Hees. Ca-
pelle SPC – N-Surance 4-4. De thuisploeg
heeft met kopman Jef Philipoom een spe-
ler van ruim 1.500. De Belg bleek ook nu
weer goud waard want 40 uit 21 leverde
1.904 op. Man op Maat/'t Caves – SIS
Billiards 2 6-2. Deze keer was het de om-
gekeerde wereld want nu verloor alleen
Raymond Ceulemans die niet was opge-
wassen tegen de 1.600 van Rudy de
Laet. Wil Janssen realiseerde 1.093 na
35 uit 32. Philip Coenen en Bert Pijnen-
burg hielden elkaar met 26-26 in even-
wicht maar Coenen had de langste
adem. Burgmans Biljarts – VK/Gorissen
Furniture 7-1. Bert van Manen 1.818

bleek in vorm en Johan
Roijers deed evenals Re-
né Peters ook een duit in
het zakje. Met slechts 7
duels voor de boeg
heeft het nog altijd on-
geslagen Burgmans Bil-
jarts 26 punten na 15
wedstrijden. Daarmee is
de marge liefst 6 punten
op runner-up IQ Coach
Stefan Lenting. Bert van
Manen is met 8 keer
winst en één remise nog
zonder verliespartij. Dat
geldt ook voor Nicky
van Venrooij die na-
mens SIS Billiards 2 zes-
maal in actie kwam.Bert van Manen. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden groot extra klasse 19 en 20 maart

Nationale voorronde bij Van Tienen
in Tegelen
Op zaterdag 19 maart begint om 11.00
uur de nationale voorronde driebanden
groot extra klasse bij café-biljartzaal Van
Tienen aan Kaldenkerkerweg 19 in Tege-
len. 
Moyennes vanaf 0.640 en aantal caram-
boles 35. Iedereen speelt 4 partijen. 

Naam Vereniging                       Gem
1. Joop Baars Coba 0.640
2. John van Tienen BC Tegelen 0.660
3. Ger Holka Bonanza 0.663
4. Rob Mans Picardie 0.893 
5. Eddy Verhoeven ABC 't Töpke 0.646 
6. Daan Glissenaar BC Tegelen 0.636 
7. Wilfrie Vermeer De Peel 0.657 

Torsten Anders en Piet Sleddens. Foto: Jan Rosmulder

Een vraag die regelmatig terugkeert is de volgende: 
“hoe kan ik mijn niveau verbeteren”?
Het antwoord hierop wil ik deze keer in mijn column bespre-
ken. Voor u aan de slag gaat met het verbeteren van uw ni-
veau dient u zich eerst bewust te zijn van het niveau welk u op
dit moment bezit. Wanneer u duidelijk vastgesteld heeft welk
niveau u bezit, kunt u zich afvragen naar welk niveau u zou
willen toewerken en dit kunt u dan als doel stellen.
Vervolgens dient u te bekijken wat er nodig is om u zover te
doen komen. Zorg ervoor dat u met een realistisch oog kijkt,
zodat uw doelstelling past binnen een gestelde termijn en binnen uw mogelijkheden.
Maak een doelstelling of meerdere doelstellingen op korte termijn en één op langer
termijn.
Ik zal onderstaand een voorbeeld geven.
Uw huidige niveau: 1,75 moyenne libre
Doelstelling korte termijn: keuvoering en/of houding
Doelstelling lange termijn: 3,00 moyenne libre
Vraag is wat hebt u hiervoor nodig?
Zorg voor een gedegen kennis van houding, afstoot, voor- en achterhand.
Deze kennis kunt u opdoen door middel van boeken te lezen, internet of trainingen
te gaan volgen bij een kundige trainer. Wat betreft de doelstelling op langer termijn
dient u zich de vraag te stellen: wat moet ik kunnen om het ten doel gestelde niveau
te behalen? U kunt hier denken aan het aanleren van verzamelstoten, ophogen van
uw theoretische kennis van de speelbal, de looplijn van bal 2, enzovoort.
Ik hoop u inzichtelijk te hebben gemaakt dat een goede systematische aanpak be-
nodigd is om uw niveau te kunnen verbeteren.
Ik wens u veel succes met uw vorderingen. Mocht u nog vragen hebben, stelt u mij
deze dan via email: lion@deleeuwcoachingentraining.nl

Driebanden 2e klasse gewest MN 2

Marco Kersten plaatst zich in 
Den Bosch voor NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Marco Kersten De Corner 12 0.588 5 112
2. Leen Gerrist Petersberg 9 0.552 6 98
3. Bas van Kessel Touché 8 0.397 5 110
4. Patrick Kuipers 't Ivoor 7 0.389 4 80

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Henk Goettsch 't Ivoor 6 0.435 6 96
6. Hennie van Vught Germenzeel 6 0.406 5 91
7. Frans Joostink Petersberg 4 0.458 5 90
8. Peter Toonen Luctor 4 0.363 3 77
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Tweede divisie driebanden poule 4

Marten van Engelen namens S&P/ 
De Molenvliet naar moyenne 1.458 

Speelronde 14
Eddies Hotel-Restaurant – De Biljartaca-
demie 2 3-5. In Bergeijk ging René Peters
ondanks 0.937 onderuit tegen de 1.093
van Danny Boutet. Bij de gasten scoorde
Christoph Wyn 30 uit 31. ‘t Ivoor – 't Har-
tje van Oosterhout 3 5-3. Kopmannen
Marc Roofthooft en Mik Durwael hielden
elkaar in evenwicht: 35-35 (31). Anjo
Krijnen won als enige voor de ploeg uit
West-Brabant dankzij 1.029. 

Speelronde 15
De Biljartacademie 2 - S&P/De Molen-
vliet 8-0. Stephan Rutten verbeterde de
hoogste serie in deze poule naar 12 ca-
ramboles. Teamgenoot Peter van Houwe-
lingen realiseerde 30 uit 33. Cues&Darts
– BC Tegelen 2 4-4. Bij de thuisploeg wa-
ren Monique Wilkowski en Ton Hulter-
mans succesvol. Namens de Limburgers

vertrokken John van Tie-
nen en Lutz Heller met
de winst. De Molen –
Eddies Hotel-Restaurant
1-7. Erik van Loon be-
haalde 0.933 en reeks
van 10 maar bleek toch
niet opgewassen tegen
de 1.166 van René Pe-
ters. 

Speelronde 16
S&P/De Molenvliet – De
Molen 2-6. In Waalwijk
hadden de gasten Erik
van Loon 1.296 en
François Maes 1.029 er
zin in. 't Ivoor – Goirle
8-0. Marc Roofthooft

1.666 en Martien van de Tillaart 1.034
gaven het goede voorbeeld. 

Speelronde 10
't Ivoor – S&P/De Molenvliet 4-4. Een ver-
rassende remise in deze inhaalwedstrijd
vrijdag 25 februari tussen de grote titelfa-
voriet uit Boxtel en de laagvlieger uit
Waalwijk. Voor de thuisploeg was Louis
van der Meijden de uitblinker met een ge-
middelde van 1.428 na 30 treffers en 21
pogingen. Ook Martien van den Tillaart
bleef aan de goede kant van de score. Bij
de bezoekers vestigden kopman Huub
Adriaanse en zeker ook tweede man
Marten van Engelen de aandacht op
zich. Adriaanse kwam tot 1.346 na 35
uit 26 en Van Engelen zette zelfs 1.458
op het scorebord na 35 uit 24. Met 22
punten na 13 duels is 't Ivoor een comfor-
tabele lijstaanvoerder.

Marten van Engelen    

RCN
Recrea e Centrum Nieuwegein 
Biljart  en dartcentrum 
Herenstraat 100 1e verdieping
3441 CB Nieuwegein
Telefoon: 06 48732111
E mail: rcnnieuwegein@gmail.com
Website: h ps://rcnnieuwegein.nl

8 biljarts 230×115 
2 matchtafels 284×142

2 dartbanen
Dagelijks geopend van 12.00 – 00.00 uur

Tweede divisie driebanden poule 1

Henk Lub scoort fraaie serie van 11
Henk Lub, speler van Constructor Staal-
bouw uit Warmenhuizen, wist een serie
van 11 te scoren tegen Rinus Vane van
De Rietlander. Hij had maar 23 beurten
nodig om de partij naar zich toe te trek-
ken (30-13). De eindstand in deze ont-
moeting werd 6-2 voor de thuisploeg en
doet dan ook volop mee in strijd voor pro-
motie naar de 1e divisie. Het team uit
Warmenhuizen is na 12 competitiewed-
strijden nog altijd ongeslagen en heeft 19
punten.  Het is in volle strijd met Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong uit Den Haag en
Schroevengroothandel.nl/Toggler Plug-
gen uit Heerhugowaard. Het team uit Den
Haag won met 2-6 bij Merwehof/Déro-
gée Beveiligingen 2-6, mede door een
sterk optreden van 2e man Bradley Roe-
ten en 3e speler Rob Scholtes en blijft kop-

loper in poule 1. BCO Paeoniapassion
blijft ook in het spoor maar al wel 5 pun-
ten minder dan de lijstaanvoerder.

Foto: Henk Lub 

Tweede divisie driebanden poule 2

Teletronika brengt spanning iets terug
Door een 5-3 overwinning op Lynn So-
mers heeft Teletronika de spanning weer
terug gebracht in de top van de ranglijst.
In de topper won voor de thuisploeg
Jeffrey van Nijnatten in 38 beurten van
Hans Frijters, die zijn eerste nederlaag
kreeg te verwerken 35-29. Hein Hane-
graaf bleef aan de goede kant van de
score tegen Tilo Machielse 30-27 (49).
Peter Stuiver verloor van Jack van Aert

28-35 (49). Erwin Vissenberg en Jef
Jacobs kwamen tot een deling 30-30
(42). Door deze zege leidt Teletronika nu
met 16 uit 14, BV Sprundel heeft 15 uit
13 en De Distel Biljarts hebben 15 uit 14.
Lynn Somers staat er nog steeds het beste
voor met 15 punten uit 10 wedstrijden. In
de onderste regionen blijft het moeilijk
voor ’t Tapperijke, Pearle, BV Sprundel 3
en TREVA. 

Tweede divisie driebanden poule 3

Mirjam Pruim en Jos Bongers 
na 26 jaar weer samen op de foto

Speelronde 10
Mans Genoeg – Thekes/Park Tivoli 4-4.
In Mariënberg hield Rob Lamboo dankzij
1.166 de punten in eigen huis. Mirjam
Pruim bleef Marcel van den Heuvel 3 ca-
ramboles voor. Bij de gasten bleek Jos
Bongers met 1.000 succesvol. Maart
1995 sierden beiden de cover van Biljart
Totaal. Erik Vijverberg maakte de foto van
2021. 

Speelronde 14
A tot Z Stucadoors/Almere '83 – Biljart-
centrum Arnhem 2 6-2. Taner Bilgic was
de uitblinker na 35 uit 29 en dat leverde
1.206 op. Hans Scheers redde dankzij
0.967 de eer. Albert Heijn Van Rijn –
Mans Genoeg 2-6. John Schollink 1.093,
Erwin de Groot 1.034 en Mirjam Pruim
0.714 keerden met een uitzege huis-
waarts. HCR Prinsen – West-Peter 6-2. In
Haarlo speelde Freddy ter Braak de pan-
nen van het dak door de 30 caramboles
na slechts 14 beurten te verzamelen.
Goed voor een seizoenrecord van liefst
2.142 en tevens de kortste partij. 

Speelronde 15
Mans Genoeg – A tot Z Stucadoors/

Almere '83 6-2. Schollink zette nu 1.034
in de boeken. West-Peter – Carambole 4-
4. Opvallend resultaat van Benny Boer-
stal na 30 uit 19 ofwel 1.578.
Thekes/Park Tivoli – HCR Prinsen 2-6.
Jos Bongers kwam met 1.750 voor de
dag. 

Speelronde 16
Van der Ven Interieurbouw – Mans Ge-
noeg 0-8. In SIS Billiards Center hoefde
John Schollink maar 36 keer van de stoel
voor 35 treffers. Albert Heijn Van Rijn –
West-Peter 2-6. Gijs van Rijn verloor on-
danks 1.000 want René Gerrits behaalde
1.400. Splinter & de Vosch – Van den
Ven Interieurbouw/Slijterij Zeegers 4-4.
Voor de gasten bleven Dirk Delmez en
Peter Willems aan de goede kant van de
score. 

Speelronde 17
Mans Genoeg – Biljartcentrum Arnhem 2
6-2. John Schollink zette de goede lijn
door middels 1.304.Thekes/Park Tivoli –
Albert Heijn Van Rijn 6-2. Jos Bongers re-
aliseerde 1.400. Mans Genoeg is koplo-
per met 25 uit 15. Runner-up Carambole
volgt met 20 uit 13.

Mirjam Pruim en Jos Bongers in 1995 en 2021. Foto: Biljart Totaal en Erik Vijverberg 
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Vierde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Jamy Rossen scoort een serie van 12

Poule 1
Mario van de Velden, speler van Elbers
Transport/Camberlin Vloeren uit Hilver-
sum, leverde een mooie prestatie in zijn
treffen tegen Gerard Vooijs van Sportrust.
Van de Velden die veel van leermeester
Leon van de Pol heeft geleerd, was op-
permachtig en had voor zijn wedstrijd
maar 16 beurten nodig (20-3).
De tittelstrijd in deze poule lijkt te gaan
tussen Push and Win Almere en Nieuw
Diemen. Het team uit Almere leidt de
dans met 24 uit 14 gevolgd door Nieuw
Diemen 22 uit 13.

Poule 2
De Haagse Regahs blijft
ruim aan kop maar de
laatste drie wedstrijden
gaat het wat moeiza-
mer. Eerst verloor het met
2-6 van Valkennest 2
mede door verlies van
Dave van de Luit-
gaarden 24-25 (58) te-
gen Billy Sewsaran. In
de volgende wedstrijd
was er een 4-4 tegen
Café de Pijp en vervol-

gens werd er nipt gewonnen met 3-5 in
Capelle aan de IJssel bij De Does Trap-
pen/Café de Klapdeur. De koploper heeft
nu 16 uit 10, gevolgd door Capelle SPC
met 15 uit 12. Derde staat nu Markeer
MTS Traffic Services met 14 uit 11 duels.

Poule 3
De strijd is nog lang niet gestreden en de
stand geeft een vertekend beeld door de
gespeelde wedstrijden. Stukadoors Be-
drijf Kanters staat er het beste voor met de
minste verliespunten 14 uit 9. Dit mede
door DC Michielsen dat onverwacht twee
keer op rij een nederlaag moest incasse-
ren van zowel Hazelaar 3 (2-6) als Bikse
Biljart Bikkels (8-0). De Oosterhouters
hebben 15 punten uit 10 wedstrijden.

Poule 4
Jamy Rossen van het Zeeuwse Treva 3
scoorde in zijn partij tegen Natasja Las-
sche van Treva 4 een prachtige serie van
12 en gaf zijn tegenstander het nakijken in
32 beurten (10-20). Het team van Rossen
verloor het treffen met 6-2 en raakte verder
achterop in de strijd om promotie. Rob Ja-
cobs Mannenmode blijft in poule 4 onge-
slagen met 21 punten uit 12 wedstrijden.
In het spoor blijven Zandee Kloetinge 16
uit 11 en Ossekop 4 met 15 uit 10.

Jamy Rossen. Foto: Sylvia Eckel 

Mario van de Velden 

Nieuwe locatie met 8 kleine biljarts en 2 matchtafels

Recreatie Centrum Nieuwegein heeft 
elke biljarter wat te bieden

RCN heeft de beschikking over 8 biljart-
tafels 230×115 en 2 matchtafels 284×
142 en 2 dartbanen. Het totale opper-
vlak is 450m2, incluis een ruime keuken,
bar en ruime toiletgelegenheden. Er
wordt door 20 teams in meerdere bonds-
competities meegedaan in diverse klas-
sen. Zo wordt er gespeeld in het kader
van de KNBB maar ook in de Woerdense
Biljartbond. De scores van de biljartwed-
strijden worden bijgehouden door ultra-
moderne computergestuurde LED monito-
ren 32”. Aansturing vindt plaats via
draadloze radiografische afstandsbedie-
ningen. De eigenaren, Cengis Tunc en
Ton van den Heuvel, zijn zelf fervente bil-
jarters en helemaal thuis in die wereld en
meestal in de zaak aanwezig. Iedereen
mag er biljarten, darten, kaarten of ge-
zellig een drankje komen doen. Men
hoeft daar geen lid voor te zijn. Mensen

die geregeld komen en ook lid zijn beta-
len aangepaste (lagere) tarieven voor het
gebruik van de faciliteiten.
Begin maart stonden en staan er diverse
evenementen op het programma. Op 1
maart de finale persoonlijke kampioen-
schappen Stedelijke Utrechtse Dag Com-
petitie. Op 5 en 6 maart staat van 19.00-
24.00 uur de start van het Open Nieuw-
egeins Kampioenschap libre klein, band
klein, driebanden klein en driebanden
groot in de agenda. Er zijn maximaal 54
deelnemers per spelsoort, behoorlijke
geldprijzen en leuke wedstrijden. RCN is
iedere dag geopend van 12.00 -24.00 uur. 
Recreatie Centrum Nieuwegein (RCN)  
Herenstraat 100 1e verdieping
3441 CB Nieuwegein
Telefoon: 06-48732111
E-mail: rcnnieuwegein@gmail.com
Website: https://rcnnieuwegein.nl

Recreatie Centrum Nieuwegein, kortweg RCN, is als biljart- en dartcentrum
sinds kort gevestigd op de eerste verdieping van Herenstraat 100 in het cen-
trum van Nieuwegein. Voorheen was men gevestigd aan de Drenthehaven.

Foto: Jan Rosmulder

Hartproblemen geven zijn leven andere draai

Ad Smout beëindigt organiseren 
van biljartevenementen 

Ad Smout (69) uit Waalwijk heeft
medegedeeld te stoppen met zijn
werkzaamheden voor stichting BEN,
de organisatie van vele grote natio-
nale en internationale biljartevene-
menten. Hij vormde samen met
Harry Mathijssen een duo dat vooral
het driebanden weer op de kaart
zette met volle zalen, veel aandacht
op Ziggo Sport en in de overige me-
dia. Smout was tot anderhalf jaar
terug ook uitgever van de landelijke
krant De Biljart Ballen.   
Eind 2021 kreeg Ad Smout een hartin-
farct en heeft toen een operatie onder-
gaan. 

Hij richtte in 2013 met Harry Mathijssen
de Stichting BEN (Biljart Evenementen
Nederland) op. Aanleiding was de neer-
gaande spiraal en de negatieve publi-
citeit over de Masters driebanden in Ze-
venbergen. Het moest anders volgens
Smout en Mathijssen. Marlies, de vrouw
van Ad, werd ook ingeschakeld met de
organisatie. Het begon met de Masters in
Kaatsheuvel en al snel werd het Benelux-
theater in Berlicum het podium voor vele
succesvolle Masters driebanden. Daarna
kwamen ook de bekerfinales en de laat-
ste jaren zelfs de worldcups. Het NK
poolbiljart is voor 2022 eveneens toege-
voegd. Het koppel Smout en Mathijssen
organiseerde ook al de Vijfkamp en NK
artistiek. Veel dank is verschuldigd aan
sponsor Jumbo. Ad en Marlies gaan nu
genieten van hun vrije tijd en laten het
vaak stressvolle organiseren achter de
rug. Hij blijft overdag biljarten in zijn
woonplaats Waalwijk en gaat er regel-
matig op uit naar Zuid-Limburg en het
Sauerland. Ad Smout zal ongetwijfeld
zijn gezicht laten zien bij de vele grote
evenementen die op stapel staan. De bil-
jartwereld is hem veel dank verschuldigd. 
Harry Mathijssen gaat op zoek naar in-
vulling en heeft een indrukwekkend pro-
gramma voor de boeg met: 
1. 26-30 april KNBB Jumbo Masters

Beneluxtheater Berlicum
2. 5-7 mei Jumbo NK Pool Beneluxtheater

Berlicum
3. 6-12 juni KNBB Jumbo bekerfinale

Beneluxtheater Berlicum
4. 14-18 juni CEB Jumbo EK driebanden

Beneluxtheater Berlicum
5. 23-29 oktober UMB Worldcup Veghel

CHV Noordkade

Ad Smout. Foto: Ton Smilde
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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

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

‘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

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.

WWW.DALLINGA.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.

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!!!

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

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

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
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PK driebanden DBB 3e klasse

Albert Bor de beste in thuisbasis 
't Ankertje te Deurne

In café 't Ankertje te Deurne werd het per-
soonlijk kampioenschap driebanden in
de derde klasse van de Deurnese Biljart-
bond georganiseerd. De 8 deelnemers
streden in één poule tegen elkaar waarna
de vier besten op de slotdag in actie kwa-
men voor de hoofdprijs. In de eerste hal-
ve finale ontmoette nummer vier Harry
Meulendijks (15 car) de als eerste geëin-
digde Albert Bor (16 car). Het werd een
fraai duel waarbij Bor met 6 caramboles
in de eerste 2 beurten flitsend begon.
Meulendijks kwam echter goed terug en
nam via 9-7 zelfs de leiding. Bor scoorde

bij de volgende 8 po-
gingen liefst 9 keer en
liet Meulendijks met 13-
16 op 2 treffers van de
eindstreep staan. De 22
pogingen betekenden
de beste partij van het
toernooi met gemiddel-
des van respectievelijk
0.590 en 0.727. Ver-
volgens streden Henri
van den Broek (18 car)
tegen Hans van Dooren
(16 car) eveneens om
een plek in de eindstrijd.
Van den Broek begon

slecht getuige de 1-7 tussenstand maar
herpakte zich en kwam op 15-15. Toen
hij echter viermaal miste, besliste Van
Dooren de ontmoeting middels 15-16
(54).  
De twee finalisten Hans van Dooren en
Albert Bor hadden beiden 16 caramboles
te gaan. Van Dooren zag Bor bij 11-15
op matchpunt komen. Een paar beurten
later was de titel voor Vriendenkring thuis-
speler Albert Bor na 13-16 (51). Eind-
stand. 5. Bert van den Heuvel. 6. Jo van
Lierop, 7. Gijs van Dooren en 8. Harrie
Thielen.

Albert Bor. Foto: Jan Rosmulder  

PK driebanden 4e klasse DBB

Frans Martens kampioen bij Thijssen 
in Vlierden

In café-hotel Thijssen te Vlierden kreeg het
persoonlijk kampioenschap Deurnese Bil-
jartbond in de vierde klasse driebanden
haar ontknoping. In de eerste halve finale
namen twee spelers van Vriendenkring, te
weten Frans Martens (14 car) en Martien
Meulendijks (13 car), het tegen elkaar op.
Martens leek de partij met 10-4 gemakke-
lijk naar zijn hand te zetten maar toen de
productie haperde kwam Meulendijks tot

12-11 terug. Het was
echter toch Martens die
over de langste adem
beschikte: 14-11 (49).
De andere halve eind-
strijd ging tussen twee
deelnemers van de orga-
niserende vereniging
Ons Vermaak, namelijk
Leo Vermeulen en Patrick
Verberne. Beiden had-
den de eindstreep bij 14
treffers liggen. Vermeu-
len nam een 5-1 voor-
sprong maar zag toen
Verberne in een tijdsbe-
stek van 5 beurten liefst
zevenmaal scoren. Het
werd even later met

12-13 dan ook een      close finish waar-
bij Patrick Verberne bij poging 42 de ver-
lossende carambole maakte: 12-14. Een
finale dus tussen Patrick Verberne en Frans
Martens. De thuisspeler had de beste start
en nam met 8-4 de touwtjes in handen.
Langzaam maar zeker draaide Martens
de rollen om en toen Verberne bij beurt 45
op 12 bleef steken besliste Frans Martens
het duel met een slotserie van 2 via 12-14. 

Vlnr: Frans Martens en Patrick Verberne. Foto: Jan Rosmulder

PK driebanden 2e klasse DBB

Dorus Steevens succesvol in 't Turfke
te Deurne
Na een spannende pou-
lefase vielen de beslis-
singen bij het persoon-
lijk kampioenschap drie-
banden tweede klasse
van de Deurnese Biljart-
bond nog juist voor het
sluiten van de horeca. In
café 't Turfke stonden
Hennie van den Anker
(17 car) en Toon Mun-
sters (18 car) tegenover
elkaar in de eerste halve
finale. Van den Anker
kwam niet in zijn spel en met een moyen-
ne van 0.562 werd Munsters probleem-
loos winnaar. Bij de tweede halve eind-
strijd kwamen Dorus Steevens (19 car) en
Rinie Weemen (18 car) aan het biljart. Na
28 beurten stond het 9-13 in het voordeel
van Weemen. Steevens scoorde vervol-
gens 10 keer in de volgende 7 beurten en
dat was voldoende voor de 19-15 (35)

winst. In het beslissende duel kon het bij
16-15 (31) alle kanten op. Dorus Steevens
had met 3 treffers een prima eindsprint.
Voor Toon Munsters de opdracht om als-
nog gelijk te komen in de nastoot maar na
de eerste treffer haakte hij af. De overige
deelnemers waren in willekeurige volgor-
de Martin van de Water, Michiel Penninx,
Tonnie Thielen en John van der Horst.

Dorus Steevens. Foto: Jan Rosmulder 

PK driebanden 1e klasse DBB

Jan van den Heuvel ongenaakbaar 
in De Kroeg te Zeilberg
De persoonlijke titelstrijd
in de eerste klasse drie-
banden van de Deurne-
se Biljartbond vond
plaats in café-bistro-zaal
De Kroeg te Deurne-Zeil-
berg. Horecaonderne-
mer Mario Martens (22
car) mocht het in eigen
huis in de eerste halve fi-
nale opnemen tegen
Ivan van Oosterhout (28
car). Na 18 beurten
was het 5-5 maar ver-
volgens kwam Martens
op dreef en liep uit naar
17-11 (32). Toen stokte
het en Van Oosterhoud
profiteerde in een tijdsbestek van 7 po-
gingen met 14 treffers. Bij 19-25 moesten
beiden nog driemaal scoren en het was
Ivan van Oosterhout die aan deze op-
dracht voldeed gezien de 20-28 uitslag
na 48 omlopen. Aansluitend nam Wim
Verberne (20 car), evenals Martens lid
van de organiserende vereniging ONA,
het in de tweede halve eindstrijd op tegen
Jan van den Heuvel (23 car). Verberne
kwam slecht uit de startblokken en Van
den Heuvel nam met 3-15 duidelijk af-
stand. Uiteindelijk passeerde hij na 14-23
(53) de finish. De finale ging dus tussen
Ivan van Oosterhout en Jan van den Heu-

vel. Het werd een boeiende strijd. Van
Oosterhout zag Van den Heuvel in de
openingsbeurt al een serie van 5 produ-
ceren en liep daardoor achter de feiten
aan. Bij 27-22 (46) stonden beide deel-
nemers op matchpunt. Ivan van Ooster-
hout miste driemaal en Jan van den Heu-
vel benutte zijn kans. De speler van 't Turf-
ke presteerde het om alle 9 wedstrijden
winnend af te sluiten. De hoogste serie
van 6 kwam op naam van Ivan van
Oosterhout, Mario Martens en Roland
van Herpen. Eindstand 5. Adriaan Adri-
aans, 6. Hennie van Moorsel, 7. Roland
van Herpen en 8. Jan Pluijm.

Vlnr: Ivan van Oosterhout en Jan van den Heuvel. 
Foto: Jan Rosmulder

Gewestelijke voorronde libre klein hoofdklasse

Robbert Maijenburg behaalt 
10 punten bij RCN in Nieuwegein
Bij de gewestelijke voorronde libre hoofd-
klasse poule C in district Het Sticht kwam
Robbert Maijenburg als beste voor de
dag. 
In Recreatie Centrum Nieuwegein be-
haalde hij 10 punten na 6 speelronden.
Ook met zijn moyenne van 10.64 stak hij
ver boven de overige deelnemers uit. De
hoogste serie van 70 kwam eveneens op
naam van de speler van vereniging

Woerden. Er waren in totaal 3 poules en
de beste 8 spelers plaatsen zich voor de
gewestelijke finale, van 8-10 april in Al-
mere.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Robbert Maijenburg Woerden 10 10.64 70 104
2. Cengiz Tunc Nieuwegein 8 6.76 55 94
3. Ton Kerkhof Nieuwegein 6 6.34 48 90
4. John Kragten BVM/Apollo 3 6.40 53 91
5. Johan van Hemert Nieuwegein 3 5.72 48 81

Simonis Biljartlakens bandstoten groot open 11-13 maart

NK bij ABC 't Töpke in Siebengewald
Op vrijdag 11 maart beginnen poule A
en B om 15.00 uur met Simonis Biljartla-
kens NK bandstoten groot open. 
Poule C en D gaan dan om 17.00 uur
van acquit en als laatste poule E en F om
19.00 uur. 
Zaterdag en zondag is de aanvang

10.00 uur. De 24 deelnemers zijn dus
verdeeld over 6 poules. De moyenne-
grens is 3.00 en hoger. Bij een partij-
lengte van 100 caramboles wordt er op
4 Verhoeven biljarts gespeeld. 
Vereniging ABC 't Töpke heeft de leiding
aan Boterdijk 59 te Siebengewald. 

Poule A Poule B Poule C
1. Jean-Paul de Bruijn Raymund Swertz Michel van Silfhout
2. Harrie van den Boogaard Martijn Egbers Leo Koomen
3. Robert van Stevendaal Eric Dericks Lyon Megens
4. Gert van Beek Jordy de Kruijf Tommie van Dopperen
Poule D Poule E Poule F
1. Jos Bongers Gert-Jan Veldhuizen George Kenter
2. Wiel van Gemert Dennis Timmers Micha van Bochem
3. Sven Nabuurs Mathhijs Bakker Marco van Dopperen
4. Willy Rooijendijk Willem Hummel Paul van de Wouw 
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Biljartcomputer met een Arbiters afstandsbediening

Scorebord verdient zichzelf terug
Traditioneel wordt een wedstrijd gespeeld met
een arbiter en een schrijver. De arbiter keurt een
carambole goed of af en wanneer de serie van
de speler ten einde is, noteert de schrijver het re-
sultaat. 
Omdat het steeds moeilijker is vrijwilligers te vin-
den voor het begeleiden van een wedstrijd komt
het regelmatig voor dat een betaalde schrijver
wordt ingehuurd. Met een Biljartcomputer is dit
niet meer nodig: de arbiter zelf zet d.m.v. een
heel kleine draadloze afstandsbediening elke
carambole op het scorebord.

Voordelen
• Op het scorebord is elke carambole tijdens de serie zichtbaar
• Het scorebord geeft ook meteen de totale score, het gemiddelde en de hoogste

serie aan. 
• Als de arbiter even twijfelt aan het aantal dat hij al heeft geteld, kan hij even “spieken”

op het scorebord.
• Op het scorebord komt de melding “En nog 5”, “En nog 4”, enz. en “Aantal bereikt”. 
• En ….. een schrijver is niet meer noodzakelijk.

Bijzonderheden
Om zonder schrijver te kunnen spelen is aan de Biljartcomputer het volgende aan-
gepast:

• Na een stroomuitval gaat het scorebord weer gewoon verder met de wedstrijd;
• Tijdens en ook na de partij kun je van de laatste 1000 partijen de gehele tellijst

opvragen en printen;
• Bij een lopende serie is steeds te zien hoe groot de serie tot nu toe al is;
• De ingevoerde scores van de laatste 5 beurten zijn ter controle zichtbaar;
• De gehele partij inclusief alle beurten worden in het geheugen van het scorebord

opgeslagen en kunnen altijd uitgeprint of volledig automatisch per mail worden
verstuurd (bijvoorbeeld naar de tegenstander);

• Voor de Arbiter is er een zeer kleine afstandsbediening om het scorebord te be-
dienen.

Terugverdienen
Daarnaast kan met dit scorebord ook reclame gemaakt worden. Veel biljartvereni-
gingen maken zo reclame voor de lokale middenstand en verdienen hiermee het
systeem in korte tijd weer terug.
Biljartcomputer € 359,- incl. btw en reclamemodule, arbiter afstandsbediening is
€ 55,- incl. btw. 
Het enige waar uzelf voor moet zorgen is voor een (bestaand) beeldscherm, even-
tueel kan Biljartcomputer hier ook voor zorgen.

Meer informatie
Website: www.biljartcomputer.nl www.biljartcomputer.be www.billardcomputer.de 
E-mail: info@biljartcomputer.nl info@biljartcomputer.be info@billardcomputer.de 
Telefoon: 013-4634703
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Van Esch Biljarts bestaat 50 jaar

Van Esch Biljarts viert het 50-jarig jubileum. In Deurne begonnen bij Ties en
wijlen Mariet van Esch en tegenwoordig in handen van Erwin en Nicole Rut-
jens en gevestigd in Asten.   
Ties van Esch vertelt. “Als hobby ben ik
op 20-jarige leeftijd na werktijd en zater-
dags biljartlakens gaan leggen met de
carnaval. De biljarts uit de cafés halen en
na de carnaval biljart weer opbouwen en
het biljartlaken omdraaien.
Dat deed ik met mijn vriend Toon van den
Boogaard uit Volkel. Ik ben in 1964 ge-
trouwd en verhuisd naar Volkel naar een
huis met een grote zolder. Ik was toen al
redelijk goed in biljarten en dacht hier zal
ik eens mooi een biljartje plaatsen want
die kan ik denk ik zelf wel maken. Ik was
tenslotte timmerman. Leiplaten en rubbers
gekocht en bij mij thuis op de koeienstal
dat biljart gemaakt. Het machinale werk
heb ik toen gedaan bij Verlaat-houtbouw
waar ik in die tijd werkte. Het was super
goed gelukt en ik heb er tot 1969 van
kunnen genieten. We zijn toen in Deurne
een café begonnen (De Schop) en die
draaide super goed. Toch bleven er re-
gelmatig mensen bellen van heb je nog
een biljartje of doe je nog lakens leggen
of kan je niet mee gaan kijken want ik
weet wel een biljartje te staan. Onder het
motto: je hebt er verstand van. 
Ik ben toen met die man mee gegaan.
Nou daar stond een biljart, de banden
zaten er helemaal verkeerd op. Ik stootte
een bal en die sprong al meteen uit het
biljart. Ik vroeg wat durf je er voor te vra-
gen. Hij zei 4.800,00 gulden. Ik ant-
woordde die verkocht ik jaren geleden
voor een paar honderd gulden en voor
die prijs maak ik een nieuwe. O ja zegt
hij maak er dan en doe er maar twee.
Oké dus dat was afgesproken. Ik huurde
een loods midden in Deurne en kocht een
combinatiemachine en ik ging aan de
slag. Toen ik die biljarts bijna klaar had
was er zo veel belangstelling dat ik er al-
weer vijf verkocht had. Ik dacht ik koop
wat grotere machines en dan maak ik die
nog even. Zo ben ik onbewust in de bil-
jartwereld gerold. 
Ik leverde voornamelijk aan de biljarthan-
del en die verkochten de tafels onder hun
eigen naam. Ik verzorgde het technische
gedeelte en mijn vrouw Mariet (overleden
4-2-2019) deed de zaken bij Van Esch
Biljarts in Deurne. 
Ik haalde het ijzer bij Swaneberg en op
zaterdag en zondag werden de frames in
elkaar gelast en op maandag stonden die
frames kant en klaar gespoten. Het ging
goed en ben de biljarts toen voortaan zelf
gaan verkopen want de biljarthandel ver-
diende meer met wegbrengen dan ik
voor het maken. In 1978 kwam Jos Ver-
hoeven uit België langs of ik niet impor-
teur voor Nederland wou worden. De

eerste Verhoeven tafel heb ik verkocht bij
café-zaal Vissers in Helmond-Brouwhuis”. 

De overname door Erwin en 
Nicole Rutjens
Erwin Rutjens kwam 10 februari 1994 in
dienst bij Van Esch Biljarts. Ties en Erwin
gingen de eerste jaren samen op pad om
de nieuweling het vak te leren. Rutjens
had de opleiding Interieurbouw gedaan.
Daarna ging Erwin Rutjens met een brief-
je met afspraken van Mariet van Esch
naar de klanten. Ties ging soms mee, bij-
voorbeeld bij gebruik van een kraan. De
bijzondere karweitjes dus. Hij riep altijd
dat Erwin t.z.t. de zaak kon overnemen.
Omdat er sprake was van een toekomsti-
ge overname schreef het echtpaar voor
woning/bedrijfsruimte in Asten en Deur-
ne in.  Erwin en Nicole Rutjens woonden
in Asten en hun voorkeur was om alles bij
elkaar te hebben. Ties en Mariet hadden
namelijk woonhuis/showroom bij elkaar
maar werkplaats elders. In Asten werd
aan Erwin en Nicole een perceel aange-
boden aan Van Kuppenveldweg 5, een
kleinschalig industrieterrein. Alles werd
vervolgens in eigen beheer gebouwd.
Op 1 juni 2009 werd alles overgeno-
men, inclusief de naam Van Esch Biljarts.
Eerst nog één maand in Deurne, daarna
naar een tijdelijke showroom in Asten om-
dat de bouw aldaar nog afgewerkt moest
worden. Vervolgens kwam alles definitief
in Asten. Het was meteen volle bak omdat
de nieuwe competitie voor de deur stond.
De eerste jaren werden er voornamelijk
biljarttafels verkocht maar de laatste ja-
ren, mede door corona, steeds meer pool-
biljarts. Het is nu fiftyfifty. Bij pooltafels is
er steeds meer keuze uit moderne model-
len en kleuren en dat spreekt de jeugd
meer aan. Erwin kan op verzoek een bil-
jart of pooltafel op maat en naar eigen
smaak maken. Ook beschikt Van Esch Bil-
jarts over een ruim aanbod van gebruikte
biljarts. Er is altijd een ruime collectie op
voorraad en dat geldt ook voor de keu’s.
De duurdere modellen staan in een afge-
sloten kastje. De openingstijden zijn op
afspraak en op zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Van Esch Biljarts, Van Kup-
penveldweg 5, Asten. Zie ook www.van-
eschbiljarts.nl.  

Viering jubileum
In verband met corona is er geen Open
Dag of receptie gehouden en was het
eveneens niet mogelijk om een feestje te
organiseren. Daarom werd oprichter
Ties van Esch met een keu verrast, een
Longoni Composita.   

Vlnr: Nicole en Erwin Rutjens overhandigen de keu aan Ties van Esch

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

* Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Kader poule 1-2-3-4

Ronny Mathysen van De Ram in 
3 beurten aan de finish

Poule 2
BCO – Padoc/VDH 7-2. In Oegstgeest
verzamelde Danny Kind de 140 caram-
boles na 8 beurten. Het Wapen van Alb-
lasserdam – De Hoog/Van der Wilt 7-2.
Thuisspeler Gerard Johler was in vorm
met 160 treffers na slechts 4 pogingen.
Goed voor 40.00 moyenne en de beste
partij in deze poule. BCO – WBD 4-5.
Jos Kerkman ging met 56-110 (8) onder-
uit tegen Harry Verschoor. Het Wapen
van Alblasserdam – De Engel/A&M Rij-
school 6-3. Kopman Jan de Bruin hoefde
in het 57/2 maar negen keer van de
stoel voor zijn totaal van 160. Met 55
punten na 10 duels heeft leider Het Wa-
pen van Alblasserdam een voorsprong
van vijf punten op De Hoog/Van der
Wilt. 

Poule 3
Honky Tonk/Vonk Glas – Kaderteam Ho-
tel van Krimpen 2-7. Winston Olivieira
ging met 71-160 na 6 beurten onderuit
tegen Ricardo Goud. De Posthoorn/ RBS
– De Ram 9-0. Jan Bijl gaf met 180 uit 8
het goede voorbeeld. De Ram – De Post-
hoorn/RBS 9-0. In Roosendaal tikte Aa-
ron Meeuwissen de 120 caramboles in 9
pogingen bij elkaar. Kwadendamme –
Honky Tonk/Vonk Glas 7-2. Robert van

Stevendaal 140 uit 5 en
Danny Walhout 220 uit
eveneens 5 hadden er
zin in. Walhout reali-
seerde een serie van
108 en dat betekende
de hoogste van deze
poule. De Posthoorn/
RBS – Kaderteam Hotel
van Krimpen 2-7. Voor
de bezoekers stond
Ricardo Goud na 9 om-
lopen aan de finish met
zijn totaal van 160.
Honky Tonk – De Ram 4-
5. Matthijs Bakker trok
met 51-180 na slechts 3
beurten aan het kortste

eind tegen Ronny Mathysen. Goed voor
op dat moment kortste partij. De hoogste
reeks van de Belg was 92. Kaderteam
Hotel van Krimpen – Honky Tonk 5-4. Ri-
cardo Goud evenaarde de kortste partij
en zette 160 uit 3 in de boeken. De Post-
hoorn/RBS is met 64 punten na 10 wed-
strijden koploper. 

Poule 4
De Hazelaar – Carambole BBG Brabant
5-4. Jordy Kanters zorgde met 150 tref-
fers na 8 pogingen voor het enige duel
onder de 10 beurten. De Hazelaar 3 –
Carambole/ BBG Brabant 3-6. Paul van
de Wouw en Marco Kivits deelden de
buit: 190-170 (9). De Hazelaar – Het
Wapen van Liempde/Regiobank 5-4.
Thuisspeler Dirk van Buuren was snel
klaar met een totaal van 170 na 5 beur-
ten. Voor de bezoekers won Henry van
Dijk na 160 uit 9. Carambole/Steinhoff
Constr – De Hazelaar 3 4-5. Voor de
Brabanders produceerde Eric Dericks een
fraai lijstje na 34-59-17-25-32-23.
Carambole/BBG Brabant – Carambole/
Steinhoff Constr 7-2. Marco Kivits, 57/2
neo, klaarde de klus in 3 beurten en 170
caramboles. De Hazelaar 3 is met 64 uit
11 lijstaanvoerder.

Ronny Mathysen, in een ander tenue. Foto: Henry Thijssen

DKM Tools League

Subtopper eindigt onbeslist
Op zondag 20 februari troffen twee top-
spelers van het internationale biljarten el-
kaar in Tilburg voor een wedstrijd in de
eredivisie tussen Cues & Darts/Xtreme en
Bousema Lochem. Thuisspeler Robinson
Morales, de Colombiaan die ook in
Spanje resisteert, versloeg Martin Horn.
De overwinning van Morales was dik ver-
diend: door een serie van 13, vijf beurten
van het einde, liet hij Martin Horn ver
achter zich: 40-21 in 17 beurten
(2.353/1.235). De wedstrijd zelf tussen
Cues & Darts en Bousema Lochem, de
nummers twee en drie van de ranglijst,
eindigde in 4-4. Team Eekhoorn was zon-
der zijn tweede man Peter Ceulemans
een plaag voor Aartsbouw. De vier partij-
en werden gewonnen door de Ooster-
houters.

Nick Zuijkerbuijk, als invaller bij DKM
Tools, gaf de wedstrijd voor zijn team een
moeizame start in de uitwedstrijd tegen
Dekker Keukens. Hij verloor van Henk
Blauwblomme, dat resulteerde uiteindelijk
in 6-2 winst voor de Keuken boys. Dekker
Keukens schurkt aan tegen de midden-
moot, maar moet nog een kleine inhaal-
slag maken. DKM Tools en Aartsbouw
sluiten de ranglijst met 7 en 4 punten.
Martien van der Spoel overklaste een
week eerder Joey de Kok van DKM Tools.
Van der Spoel maakte zijn partij na 36 uit
4 in 9 beurten uit (40-6) en bleef met zijn
team ruim aan kop in de ere divisie. Het
Udense team heeft nu 25 punten uit 13
wedstrijden, gevolgd door Cues & Darts/
Xtreme en Bousema Lochem die nu 18 uit
14 hebben.

Derde divisie driebanden poule 5-6-7

Rick Sleddens 1.304 en Hub Vereggen 1.428 

Poule 5
Midwolda '79 – Kiri Casino 8-0. Eddie
Siemens behaalde in eigen huis 1.071 en
teamgenoot Jarno Beerlings kwam tot
0.757. Midwolda '79 – Boeve Afbouw
8-0. Siemens bleek dankzij 0.882 de
beste van iedereen. Zijn team is met 18
punten na 11 wedstrijden leider in deze
poule. BM/Sat Rijssen volgt met één punt
achterstand.  

Poule 6
Thekes Herpen 2 – De Hazelaar 2 0-8.
Gert Swinkels vertrok huiswaarts met
0.967 winst. SIS Billiards 5 – De Haze-
laar 2 6-2. Hans Snellen jr gaf bij de
thuisploeg het goede voorbeeld na
0.781. Voor de gasten redde Jacky Dek-
kers 0.806 de eer. Met 19 uit 12 is Pe-
tersberg de lijstaanvoerder maar het ver-
schil in aantal gespeelde duels is groot. 

Poule 7
Voegersbedrijf W. Smetsers – De Peel/ Van
Esch Biljarts 2-6. De gasten hadden met
Frank Jonker, 0.892 en serie van 9, en Wil-
frie Vermeer 0.882 hun beste spelers. De
Peel/Van Esch Biljarts – Van Melis Autobe-
drijf 4-4. In deze Bakelse zaalderby had
Jonker met 25 uit 29 de minste beurten no-
dig. Christian Steenbakkers zette voor Van
Melis 0.937 op het scorebord na 30 uit 32.
't Caves 2 – De Biljartacademie 4 8-0. Vier-
de man Bjorn Schaeken stond na 29 pogin-
gen aan de eindstreep van 25. Kopman
Rick Sleddens zette in Wintelre 0.937 in de
boeken. DAB -VK3/ Windex 4-4. In De
Mixx te Geldrop gaf Limburger Jean Bes-
sems dankzij 1.111 het goede voorbeeld.
De Biljartacademie 4 – Van Melis Autobe-
drijf 2-6. In Sittard bleek Nico van den Heu-
vel namens de bezoekers de beste middels
1.034. Biljartclub La Plaza – 't Caves 2
4-4. Twee spelers onder de 35 beurten bij
de gasten. Rick Sleddens 30 uit 33 en Ger-
rit Harks 25 uit 34. 't Caves 2 – Voegersbe-
drijf W. Smetsers 4-4. Sleddens haalde nu
uit via 1.304 door 30 treffers na 23 pogin-
gen. Van Melis Autobedrijf – La Plaza 6-2.
Nico van den Heuvel realiseerde 1.034. De
Peel/Van Esch Biljarts – DAB 8-0. Eerste
man Wilfrie Vermeer was goed voor 1.111.
Teammaat Frank Jonker produceerde
0.833. Voegersbedrijf W. Smetsers – Van
Melis Autobedrijf 6-2. Dave Schoordijk
stond na 24 beurten aan de  finish en dat le-
verde 1.041 op. Bonanza – VK3/Windex
4-4 Hub Vereggen haalde namens de
gasten uit met 1.428. Hij scoorde 30 keer
na 21 beurten. Daarmee verbeterde hij het
seizoenrecord van Rick Sleddens. De strijd
om de titel lijkt te gaan tussen Van Melis
Autobedrijf, De Molen 3 en 't Caves 2.

Rick Sleddens. Foto: Jan Rosmulder   

Driebanden klein 3e klasse in Doetinchem

Angelo de Weerd glorieus winnaar NK in de Veemarkt
het NK de toon aange-
ven. Waar De Weerd na
7 partijen twee verlies-
punten opliep, moest
Mateman liefst zes ver-
liespunten slikken. Ge-
volg was dan ook dat
Angelo de Weerd met
vier punten verschil
Nederlands kampioen
werd. De biljarter van De
Kromme Keu eindigde
met 12 punten. Barry
Mateman finishte met 8
punten en dat deden
Gerrit van Geenen en

Brian van Langeveld ook. Mateman had
113 procent van zijn moyenne gespeeld
en bleef daarmee Van Geenen met zijn
105 procent voor. Van Langeveld viel met
zijn 91 procent net naast het erepodium. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Angelo de Weerd De Kromme Keu 12 0.448 4 112
2. Barry Mateman De Peppel 8 0.428 4 113
3. Gerrit van Geenen ‘t Vosje 8 0.531 4 105
4. Brian van Langeveld ONA 8 0.303 3 91
5. Peter Hoogendoorn Excelsior 6 0.390 4 97
6. Kees Sijm De Carambole 6 0.243 3 81
7. Bert van Berkum VDO 4 0.343 3 96
8. Heinz Liermann BCV ’t Haantje 1944 4 0.328  4 90

Vlnr: Barry Mateman, Angelo de Weerd en Gerrit van
Geenen. Foto: Ingrid van Hemert 

Het NK driebanden klein derde klasse
kende door de storm op vrijdag een valse
start want die avond verviel. In café de
Veemarkt te Doetinchem waren alle deel-
nemers het er op zaterdagmorgen mee
eens dat de gebruikelijke 7 speelronden
zouden worden aangehouden. Na de
openingsronde was Barry Mateman de
koploper. Na de derde sessie waren er
nog twee deelnemers met de maximale
punten: Mateman en Angelo de Weerd.
Gerrit Geenen en Brian van Langeveld
volgden toen met twee punten achter-
stand. Dit viertal zou ook het restant van
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NK Poolfinale bij Biljart & Poolcentrum de Distel in Roosendaal

Stuivertje wisselen tussen Ivar Saris 
en Jan van Lierop
Tekst: KNBB

Het was een fijn poolweekend in de Distel
in Roosendaal. De twee pooldisciplines
die geen onderdeel waren van het Jumbo
NK Pool in Berlicum, vonden in het sinter-
klaasweekend plaats in de Distel. Met
twee dagen lang de beste 16 spelers van
Nederland- zij het wel met afwezigheid
van Niels Feijen en Marc Bijsterbosch.
De 16 spelers voor beide events hadden
zich twee weken geleden gekwalificeerd
voor deze finaleronde, kwalificaties die
waren gespeeld bij Njoy Poolcentrum en
Biljart & poolcentrum de Distel.

Uiteindelijk kregen beide dagen dezelfde
finalisten: Jan van Lierop en Ivar Saris.
Beide spelers hadden zich door het 14.1
toernooi gewalst met zeer ruime overwin-
ningen, en in de finale bleek Van Lierop
ruimschoots de sterkste: 100-44. 

Een dag later troffen beide titanen elkaar
opnieuw in de finale van het 10-ball, dit-
maal overigens na hard te moeten wer-
ken om er te komen. Zo had Jan van Lie-
rop een zware opponent in de kwartfina-
le (Quinten Pongers, knappe 8-6 winst)
en moest Ivar Saris in de halve finale te-
gen Joël Kartowikromo alles uit de kast
halen: 8-7. Mogelijk omdat Jan van Lie-
rop in die halve finale met een 8-0 winst
op Chris Pronk wel heel overtuigend was,
bovendien de titel in het 10-ball verde-
digde, én ook de dag ervoor Ivar al had

verslagen in het 14.1, noemde 68% van
de kijkers van de livestream Van Lierop
als favoriet. Maar de werkelijkheid bleek
anders: Saris bleek met 8-5 de sterkste.
En zo hadden beide mannen uiteindelijk
dezelfde oogst: eenmaal goud, eenmaal
zilver.
Dank aan alle betrokken vrijwilligers en
de partners Biljart & poolcentrum de
Distel, Iwan Simonis lakens, Aramith pool-
ballen, De Nederlandse Loterij, Orange-
Forks Productions en JUMBO Supermark-
ten. En aan Stefan Osnabrug voor de
foto.

Foto: Stefan Osnabrug

Europa weer de sterkste bij 
Mosconi Cup poolbiljart

Team Europa heeft de Cazoo Mosconi
Cup 2021 in Alexandra Palace te Londen
gewonnen.  Het mocht de beker voor een
tweede opeenvolgend jaar behouden na
de 11-6 overwinning op Team USA. 
De ploeg van Alex Lely en Karl Boyes had

op de laatste speeldag slechts twee pun-
ten nodig om een  overwinning op de VS
veilig te stellen en het 14-13 algemeen te
maken in de geschiedenis van de beker.
Na twee van de drie partijen was de buit
binnen.

Foto: Taka G. Wu/Matchroom Multi Sport

Van 2-12 maart in Slovenië

Selectie EK poolbiljart 2022
Van 2-12 maart zal het EK poolbiljart 2022 worden gehouden in Lasko
(Slovenië). Met de medailles van Marc Bijsterbosch en Tamara Rademakers uit
Turkije en natuurlijk de indrukwekkende medailleoogst van Yannick Pongers
op deze locatie in Slovenië bij het EK Jeugd vorig jaar nog vers in het geheu-
gen, zal TeamNL hongerig zijn het Wilhelmus wederom te laten schallen uit de
luidsprekers van de EPBF. 
Meest opvallende naam in de selectie
van  bondscoach Hugo Duivenvoorden is
zonder twijfel  Nick van den Berg. Vorig
jaar tijdens het EK in Turkije werden we
nog overvallen dat de meervoudig Euro-
pees kampioen uit Zaandam was getrof-
fen door een hartinfarct. Inmiddels is de
41-jarige voldoende hersteld en gemoti-
veerd om zijn kunsten op het blauwe la-
ken weer aan de wereld te tonen.
TeamNL bestaat uit:

Dames:
Lynn Pijpers 
Melissa Kuys-Rademakers 
Tamara Rademakers 

Heren:
Nick van den Berg 
Marc Bijsterbosch 
Niels Feijen 
Jan van Lierop 
Yannick Pongers

U23:
Quinten Pongers 
De wedstrijden zullen live te volgen zijn
via Kozoom. Voor degenen die daar
geen abonnement hebben, EPBF zendt
ook sommige wedstrijden live uit via
Facebook en via hun website is er live-
scoring.

Eredivisie poolbiljart ronde 7 en 8

SPCWoensel.nl zit koploper Hague 5 
op de hielen

Februari leverde ruime winsten op voor
SPCWoensel.nl. Met vijf zeges en één
nederlaag heeft men qua frames dezelfde
cijfers als het ongeslagen Hague 5, na-
melijk 30 frames gewonnen en 12 verlo-
ren. 

SPCWoensel.nl – 
Sport Pub Goes 5-2
In Emmen behaalde Quinten Pongers rui-
me triomfen. Christoph Marien werd met

9-1 en 9-4 opzij gezet.
Samen met jongere
broer Yannick was er
met 6-1 ook royale winst
in het koppel. Yannick
verloor wel zijn beide in-
dividuele duels van Cliff
Castelein. Teamleider Ri-
chard Eijmberts bleek
via 7-3 tweemaal de
beste tegen John Abi-
ven. 

SPCWoensel.nl – 
Hustlin PCD 6-1
Yannick Pongers scoor-

de in het 9-ball succesvol tegen Chris
Pronk en Mika van Berkel. Samen met
Quinten bleef hij ook het duo Pronk en
Van Berkel de baas. Quinten Pongers
kende weinig medelijden gezien de
100-5 en 8-0 overwinningen. Richard
Eijmberts wisselde winst en verlies af na
7-3 en 2-7. In verband met het EK worden
de wedstrijden van SPCWoensel.nl van 6
maart verzet. Op 27 maart zijn er thuis-
duels in Eindhoven.

Yannick Pongers. Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie Zuid poolbiljart 

Woensel blijft Cues & Darts de baas 
Speelronde 8
Woensel – Cues & Darts 5-2. Gijs van
Westenbrugge was al zijn 3 duels  de
winnaar. Individueel tegen Michael Sa-
gar en Lesley Weeterings. In het koppel
met Aziz Moussati versloeg hij Tom Pen-
rose en Michael Sagar. Moussati zette
Penrose opzij maar ging onderuit tegen
Sagar. Ook voor Mart Guns wisselend
succes. Tegen Weeterings 7-5 maar Pen-
rose 3-7. 
Dijkjes Kapako’s tegen DMT eindigde in
3-4. De gasten van De Distel uit Roosen-
daal hadden met William Gelens indivi-
dueel en in koppel met Kevin Beun een
winnende speler in de gelederen. Team-
genoot Paul Verbruggen bleef in het 8-
ball aan de goede kant van de score
maar trok in het straight pool aan het kort-
ste eind. Beun zegevierde in het koppel
en 10-ball maar bleek in het 9-ball niet
opgewassen tegen Bas Grootjans. 
Koploper Woensel heeft na 7 wedstrijden
30 frames tot een goed einde gebracht.
Poolscool en Cues & Darts staan na 5

Gijs van Westenbrugge. 
Foto: Jan Rosmulder 
speelronden echter al op een winst van
respectievelijk 29 en 28 frames. 

Derde divisie Zuid/Oost poolbiljart

Capelle SPC/De Vandalen verslaat ook Infinity 3 
Speelronde 9
Capelle SPC/De Vandalen - Infinity 3 5-2.
Ka Shing Lui ging onderuit tegen Mike
van Doornik maar won nipt van Peter
Brink. Ho Bang Tang verloor met 5-6 te-
gen Van Doornik maar bleef Raymond de
Leeuw de baas. Sergiy Hazebroek bleek
succesvol tegen Raymond de Leeuw en
bleef met Hsu-jong Sun ook aan de goe-
de kant van de score bij het koppel.
Hsu-jong Sun won eveneens het 9-ball te-
gen Peter Brink. Met een framesaldo van
30 (43-13) is Capelle SPC/De Vandalen

onbedreigd koploper. Pool Oldies –
Effortless 5-2. In Den Bosch zette Marc
van Grinsven zowel Alastair Greene en
Jeroen van Kuringen opzij. In het koppel
met Géron de Werd werden ze met 5-6
verslagen door Greene en Jeroen van
Kuringen. De Werd bleef met lege han-
den tegen Alastair Greene maar bleek in
het 8-ball met 6-4 te sterk voor Satoru
Sakai. Arno Disco tegen Jeroen van
Kuringen kreeg een 75-36 score en
Disco ontdeed zich met 8-0 ook van
Sakai. 
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Simonis Biljartlakens artistiek 1e klasse

Johnny van Mil heerst op NK in de 
Veemarkt te Doetinchem
Het Nederlands kampi-
oenschap artistiek eerste
klasse beleefde de terug-
keer van Johnny van Mil
en dat zou grote invloed
hebben want de speler
uit Almelo liet er geen
gras over groeien. Na
de openingsset was de
top drie respectievelijk
René Kuijstermans, Wil-
frie Vermeer en Johnny
van Mil. Vanaf de twee-
de set, dus 20 van de
70 figuren, had Van Mil
de leiding om deze ver-
volgens ook niet meer
uit handen te geven. In
de gezellige Veemarkt te
Doetinchem, waar ook
het NK driebanden klein
derde klasse plaatsvond,
had Johnny van Mil za-
terdagavond na 40 figuren de koppositie
met 134 punten. René Kuijstermans was
bijna het gehele NK de naaste achtervol-
ger met 114 punten en Jean-Marie Lim-
bourg volgde daar weer 6 punten achter.
Titelverdediger Wilfrie Vermeer bezette
toen de vierde plek maar was op grond
van zijn goede GP cyclus al verzekerd
van promotie naar de ereklasse. Na de
vijfde set was de ranglijst als volgt: Van
Mil 181, Limbourg 143 en Kuijstermans
140. Na de voorlaatste sessie had René
Kuijstermans de tweede plek overgeno-
men van Jean-Marie Limbourg. In de af-
sluitende set vonden nog flinke wijzigin-
gen plaats. Voor Johnny van Mil hadden
zijn 13 punten geen gevolgen want met
220 punten bleef hij de concurrentie voor
en dus was de Nederlandse titel voor
hem. René Kuijstermans naderde hem
dankzij 38 punten tot op 14 punten. Wil-
frie Vermeer bleek in deze set de beste
met 39 punten en mede omdat Jean-Ma-
rie Limbourg slechts 5 punten behaalde,
klom Vermeer naar de derde plek in de

eindstand. Martin Wingelaar had met 35
punten een flinke eindsprint en steeg
daardoor van de zesde positie naar plek
vier. Een knappe prestatie die werd be-
loond met promotie naar de ereklasse. De
speler uit Heerlen had het artistiek pas an-
derhalf jaar geleden weer opgepakt. Ook
Van Mil, Kuijstermans en de al genoemde
Vermeer gaan naar de ereklasse, het
hoogste niveau. De eerste GP ereklasse
staat al in het eerste weekeinde van maart
in Haarlem op het programma. In de Vee-
markt waren Ewald Holzhaus en Hans
Mager de arbiters. Holzhaus hield ook de
administratie bij en informeerde de media
na elke set, waarvoor hulde.
Naam Plaats Pnt Pog %
1. Johnny van Mil Almelo 220 179 41.90
2. René Kuijstermans Roosendaal 206 174 39.23
3. Wilfrie Vermeer Deurne 170 179 32.38
4. Martin Wingelaar Heerlen 159 179 30.28
5. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois 158 184 30.09
6. Cock Ooms Venlo 143 186 27.23
7. Eric van Kampen Poortugaal 137 193 26.09
8. Eric van Hoorn Gouda 103 189 19.61

Vlnr: René Kuijstermans, Johnny van Mil en Wilfrie Vermeer.
Foto: Ingrid van Hemert

De Leeuw Coaching en Training topteam eredivisie ronde 13 + 14

De Hazelaar XL Box doet prima zaken 

In Rosmalen zette De Hazelaar XL Box
concurrent onderin Carambole DISC
tweemaal opzij. In Deventer wisselden Di-
bo/The City en Egbersbeek.nl/de Vee-
markt winst en verlies af. De Hazelaar
kwam niet in actie tegen de Picardie
maar gaat nog altijd onbedreigd aan de
leiding. Op 5 maart staat er weer een
dubbele speelronde op het programma.   

De Hazelaar XL Box – 
Carambole DISC 4-2 en 4-2
In de onderste regionen deed de thuis-

ploeg in Rosmalen goede za-
ken. Johan Devos en Peter de
Bree wonnen beiden tweemaal
in hun kaderwedstrijd tegen res-
pectievelijk Lyon Megens en
Frank Vermeulen. Devos kwam
in het 71/2 tot reeksen van 60
en 65. Robert van Stevendaal
ging in het bandenspel telkens
onderuit tegen Marco Kivits. 

Dibo/The City - Egbers
beek.nl/de Veemarkt
2-4 en 4-2 

Matthijs Bakker presteerde het om de eer
te redden dankzij een maximale serie van
200 in het 47/2 en dat was in de tweede
beurt. Bezoekers Martijn Egbers en Mi-
chel van Silfhout (moyenne bandstoten
10.00) wonnen toen. In de andere ont-
moeting bleek Bakker tegen Christian
Pöther wederom de beste. John van der
Stappen verloor bij het bandstoten voor
de tweede keer van Van Silfhout. In het
71/2 was het deze keer Wiel van
Gemert die de beste bleek tegen Egbers:
150-142 (8). 

Johan Devos. Foto: Henry Thijssen

Kader koppel districten Gr/Dr/Fr/Zw

Dubbelslag voor Biljartschool.nl 
in thuisbasis Assen
Acht koppels waren zaterdag 20 februa-
ri actief bij Biljartschool.nl in Assen. De
thuisploeg gooit in de competitie hoge
ogen en presteerde ook nu weer prima.
Biljartschool.nl – Steenwijk 5-0. Berend
Erends verzamelde de 150 caramboles
tegen Erwin Oosterkamp na 8 beurten.
Rob Bakker haalde het met 110-107 (13)
nipt tegen Jan Westerbeek want die
maakte drie caramboles te weinig.
Biljartschool.nl – Krul Woudsend 3-2.
Erends deed er nog een schepje bovenop
en zorgde voor de op één na kortste par-

tij. Tegen Stan Krul stond hij al na vier po-
gingen aan de finish. De 150 treffers
leverden een moyenne op van 37.50 en
daar was een serie van 76 bij. Namens
Steenwijk heeft Erwin Oosterkamp overi-
gens de kortste partij met 110 uit 2. Rob
Bakker ging met 39-110 na 12 beurten
onderuit tegen Johannes Miedema. Bij
Nylan tegen De Harmonie eindigde Sietse
Vijver tegen Alexander van Zanten in 160-
40 na 6 pogingen. Lijstaanvoerder Biljart-
school.nl heeft 45 punten na 12 wedstrij-
den. De Harmonie volgt met 33 uit 10.   

Op 4 t/m 6 maart in Haarlem

Simonis Biljartlakens 
1e GP Biljart Artistiek ereklasse
Het Simonis Biljartlakens 1e GP Biljart
Artistiek ereklasse staat van vrijdag 4
maart t/m zondag 6 maart op het pro-
gramma. Het evenement vindt plaats in
Denksportcentrum ’t Spaerne, Spaarn-
damseweg 416 in Haarlem. 
Op alle dagen starten de wedstrijden om
11.00 uur.

Deelnemers Poule A
Plaats
Jop de Jong Arnhem
Sander Jonen Badhoevedorp
René Dericks Doetinchem
Wilfrie Vermeer Deurne

Johnny van Mil Almelo
Cock Ooms* Venlo
* Eersteklasser

Deelnemers Poule B
Plaats
Patrick de Haan Almere
Erik Vijverberg Almelo
Mark Janssen Sittard
Robert van Veenendaal Doetinchem
René Kuijstermans Roosendaal
Martin Wingelaar Heerlen
De arbiters in Haarlem zijn Ewald Holz-
haus, Hans Mager, Mario Immink en Bart
van de Wijgert.

Kader poule 5-6-7-8

Topper in poule 5 uitgesteld
Poule 5
Terborgse Wijncentrale/De Veemarkt –
DOS/De Poedel 7-2. In Doetinchem verza-
melde Gerard Stijf de 210 caramboles na
9 beurten. Peter Heutinck en Bart Siebelink
wonnen ook terwijl Willem Siebelink ver-
loor en dat was tegen Cor van de Groep.
De topper tussen koploper De Pelikaan
Zutphen en naaste achtervolger Terborgse
Wijncentrale/De Veemarkt werd uitgesteld.
Deventer '83 ligt op de loer.

Poule 7
BC Tegelen – Cambrinus/VTS/van de
Ven 7-2. Roy Manders vestigde de aan-
dacht op zich door een moyenne van
23.33 na 140 treffers en 6 pogingen.
Zijn hoogste serie was 58. Bij de gasten
realiseerde Jaco van der Ven dankzij
14.00 het beste gemiddelde en redde
daarmee de eer. De Hazelaar 2/Bouw-
bedrijf van Bakel – Jong Geleerd 2-7.
Otto Exters bleek niet opgewassen tegen

de 260 uit 7 van Willy Rooijendijk. Van
Esch Biljarts/De Peel – BC Tegelen 2-7. In
Ysselsteyn bleek Noud Janssen als enige
bij de thuisploeg succesvol na 130 tref-
fers en 9 beurten. Thieu Vinken ging nipt
onderuit tegen Philip Dieryck. De Haze-
laar 2/Bouwbedrijf van Bakel – D’n Bab-
bel/DAS Keukens 9-0. Harold Megens
bleef dankzij 200 uit 9 als enige onder
de 10 beurten. Met 76 punten na 12
wedstrijden is Jong Geleerd de lijstaan-
voerder. BC tegelen en De Hazelaar
2/Bouwbedrijf van Bakel volgen met alle-
bei 69 punten.

Poule 8
Veerbenders/Van Esch Biljarts – BDL/Ver-
heggen Interieurs 2-7. In Gronsveld kreeg
Jean Godeyne geen kans van Johan Mar-
tens gezien de 11-150 uitslag na 6 om-
lopen. Martens realiseerde een reeks van
94. De thuisploeg staat tweede achter
Ricky`s Pub/Andy Verjans Airco Service. Eerste divisie topteams

BIOS/Laurens Schulman ook te sterk 
voor De Hazelaar 3
BIOS/Laurens Schulman – De Hazelaar 3
4-2 en 6-0. In Barneveld verzamelde Gert
van Beek bij het bandstoten de 75 ca-
ramboles na 7 beurten. Erik van der Lin-
den won in het 47/2 ook terwijl Horst
Wiedemann bij het libre met 228-250
verloor van Willy Rooijendijk. In het an-
dere duel liet de thuisploeg er geen twijfel
over bestaan. Wiedemann 250 in 5, Van
der Linden 175 in 4 en Van Beek 75 in 9
overtuigden. Met 28 punten na 16 wed-
strijden heeft de koploper een voorsprong

van 5 punten op De Hazelaar 2. De Ha-
zelaar 2 – BV '75/Hektisch Biljartschool
6-0 en 4-2. Paul van de Wouw en Alex
Ulijn wonnen allebei tweemaal. Eric De-
ricks en Edgar de hek wisselden tegen el-
kaar winst en verlies af. Exalto – De Ha-
zelaar 3 6-0 en 2-4. Bij de maximale
winst trokken Gerard Johler, Reijer van
Kooten en Jan de Bruin aan het langste
eind. In de andere ontmoeting vertrokken
Frank Diederen en Willy Rooijendijk met
de winst.    

Jeugd districten Oss en Den Bosch

Max Eggenkamp verbetert hoogste serie
BC Zeeland – Royal Events Palace 2
24-19 en 28-20. Bart van de Valk was in
topvorm want hij verzamelde de 31 ca-
ramboles na respectievelijk 17 en 18
beurten. Eerste man Rik Kolorz realiseer-
de een reeks van 12. Kolorz won ook zijn
beide duels. Royal Events Palace –
BC Zeeland 23-28 en 20-30. Heel veel
punten voor het drietal Rik Kolorz, Bart
van de Valk en Dylan Biemans. Evi van
Erp bleek de enige bij de thuisploeg die
tot winst kwam. Overberg – Royal Events

Palace 2 25-24 en 22-30. Max Eggen-
kamp verbeterde de hoogste serie en
bracht die op 16 caramboles. Het oude
record stond met 14 op naam van
Kolorz. Overberg – BC Zeeland 22-30 en
29-21. 
De wedstrijden tussen Max Eggenkamp
(47 car) en Rik Kolorz eindigden in 30-59
(31) en 46-59 (24). BC Zeeland is na 16
speelronden koploper maar Overberg en
Royal Events Palace hebben 2 duels min-
der gespeeld. 
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Programma 2022
 2630 april KNBB Jumbo Masters Beneluxtheater Berlicum
 57 mei Jumbo NK Pool Beneluxtheater Berlicum
 612 juni KNBB Jumbo bekerfinale Beneluxtheater Berlicum
 1418 juni CEB Jumbo EK driebanden Beneluxtheater Berlicum
 2329 oktober UMB Worldcup Veghel CHV Noordkade Veghel

Binnenkort meer informatie op www.biljartevenementen.com

Billiard Events Netherlands
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