
SS ee pp tt ee mm bb ee rr // OO kk tt oo bb ee rr   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
www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Zie ook pagina 34

In De Gouden Leeuw te Bergeijk won het
in de eredivisie teruggekeerde Burgmans
Biljarts met 6-2 van A1 Biljarts DPC. Mar-
co Janssen zag Cengiz Karaca in de na-
stoot op één carambole van de finish
stranden. Ook Joan Roijers tegen Kay de
Zwart werd een thriller: 38-40. Pauze-
stand derhalve 2-2. Nieuweling Anno de
Kleine had voldoende aan een gemiddel-
de van 1.290 om Ronny Lindemann
0.903 voor te blijven. Bart Ceulemans
had de langste adem tegen Richard Bita-
lis: 40-36. 

Cues & Darts/Xtreme – 
Woonwonder/’t Hartje 4-4
Een sterk optreden van Pierre Soumagne
tegen Erwin Kivits. De start van Soumagne
was imponerend met 1-5-8-2 en vervol-
gens na twee missers 1-10-6-2-4, voor een
score van 39-8 in 11 beurten. De vier mis-
sers voor de matchbal maakten de glans
van de overwinning iets minder, maar nog
altijd was Pierre Soumagne de beste win-
naar van deze dag: 40-14 in 16.

Met vlnr: Ad Burgmans, Bart Ceulemans, Johan Roijers, Marco Janssen en 
Anno de Kleine. Foto: Jan Rosmulder

DKM Tools League

Burgmans Biljarts verslaat
A1 Biljarts DPC

Voor vervolg zie pagina 2
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In Memoriam Jaap Schmitt 
(bv De Maasstad) 

Op donderdag 28 juli is Jaap Schmitt
overleden op 91 jarige leeftijd. Verliefd op
het biljartspel had hij weinig tijd om te trai-
nen. Een drukke baan en een gezin met
drie dochters vereisten samen met zijn eer-
der gestorven vrouw Sjaan veel tijd. Dus
zat er maar een ding op, namelijk wat eer-
der opstaan en trainen. Om 06.00 uur  ’s-
ochtends ging Jaap, geboren en getogen
Rotterdammer biljarten tot 08.00 uur om
zich daarna naar zijn werk te haasten. Als
hij wat eerder klaar was kon hij na zijn
werk nog een uurtje pakken. In het week-
end nog even les nemen bij Tonny Schrau-
wen bij Havermans in Zundert. Dat lever-
de hem vele goede sportieve prestaties op
o.a. nationale titels in Kader Groot en
Klein biljart. Zo produceerde hij tweemaal
achtereen een serie van 450 in het kader
38/2.

Foto: De Maasstad

Jaap was KNBB-erkend biljartinstructeur en hielp daarmee menig biljarter op een
hoger plan. De leerlingen kwamen niet alleen uit het ‘Rotterdamse’, maar ook ver uit
de omtrek.
Op hogere leeftijd was Jaap lang actief op het bestuurlijke vlak en arbitreerde hij
als nationaal arbiter regelmatig, maar hij bleef altijd biljarten ook al werd het ni-
veau wat lager.
De liefde voor de biljartsport bracht hij ook over op zijn dochter Thea, die op haar
beurt haar man stimuleerde om als arbiter aan de slag te gaan, die zelfs opklom tot
Nationaal arbiter.
Jarenlang was hij voorzitter van biljartvereniging De Maasstad en heeft hij zich
enorm ingezet voor handhaving van de biljartsport in de regio Rotterdam. Vele oud-
biljarters wisten door tussenkomst van Jaap de weg naar de biljarttafel weer te vin-
den, met name in Ommoord. 
Hij was één van de oprichters van de Arbiters-Commissie in district Rotterdam en
was zelf nationaal arbiter en deed dat met veel plezier.
Enkele onderscheidingen welke Jaap ten deel zijn gevallen: Erelid/Erevoorzitter bv
De Maasstad, Lid van Verdienste van District Rotterdam en in 2010 benoemd tot
Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Cosmos Diamond Grand Prix driebanden Capelle aan den IJssel

Jerry Hermans klopt Adrie Demming 
in finale

Twee volslagen outsiders streden om
Grand Prix winst in Capelle aan den IJs-
sel. Jerry Hermans en Adrie Demming
maakten aan het eind van een grillig en
bijzonder toernooi de sensatie compleet.
Het Eekhoorn duo, ongeplaatst en al van-
af de vroege voorronden in de race, gaf
in het eindgevecht de nationale toppers
het nakijken met uitzondering van Dick
Jaspers (afwezig door Corona). Jerry Her-
mans zegevierde in de finale tegen Adrie
Demming met 40-31 in 19, één van de
beste partijen van het toernooi. 

Het slot van de Grand Prix kon geen
mooiere climax krijgen voor het bolwerk
van De Eekhoorn in Oosterhout. De Bra-
banders, die hun thuishaven op de cam-
ping hebben, stonden nog met vier spe-
lers in de eindfase en bleven met Jerry
Hermans en Adrie Demming over voor de
strijd om Grand Prix winst. Het werd een
finale die door Jerry Hermans werd ge-
domineerd met scores van 18-9 (10), 29-
23 (16), een gelijke score van 29-29, 34-
29 (20) en tenslotte met een slotserie van
zes met 40-31 werd gewonnen in 19
beurten.

Jerry Hermans, die als jonge gast voet-
balde, maar werd geveld door een aan-

tal zware knieblessures
en operaties, begon op
zijn 20e jaar met biljar-
ten. ,,Mijn opa, die mijn
beste vriend was, werd
11 keer getroffen door
hartkwalen. Hij lag op
een gegeven moment in
het ziekenhuis. Ik vroeg
hem, opa, wat zou je
nog willen. Hij ant-
woordde: dat we samen
gaan biljarten. Ik heb
een keu gekocht en dat
zijn we gaan doen. Ik
heb hem op zijn sterf-
bed beloofd dat ik zou
blijven biljarten.'' De
Brabantse campinghou-
der, die niet van plan
was de Masters te spe-
len, heeft door de over-
winning in de Grand
Prix zijn mening bijge-

steld. ,,Ik vind dat we onze sport zo veel
mogelijk moeten promoten en dat de win-
naar van een Grand Prix zeker de
Masters moet spelen. Ik wil me dus zeker
plaatsen en meedoen.''

Adrie Demming, die alles overleefde van-
af de eerste voorronden, kon het bijna
niet geloven. ,,Het is al heel mooi dat ik
veel van de nationale topspelers heb ver-
slagen. En uiteindelijk zo'n mooie finale
tegen Jerry (Hermans), het kon niet mooi-
er eindigen. Ik had in het begin al eens
gerekend hoeveel partijen ik zou moeten
winnen. Dat is uiteindelijk nog gebeurd
ook, echt een geweldig toernooi. En als
je de finale van een Grand Prix haalt,
dan ben je vrijwel zeker ook al geplaatst
voor de Masters. Hoe mooi is dat.''

Voor de finale had Jerry Hermans zestien
wedstrijden gespeeld zonder te verliezen.
Dat werden er uiteindelijk 17 met de over-
winning in de finale meegerekend. Adrie
Demming speelde 18 partijen vanaf de
start om de finale te bereiken met 17 keer
winst en één keer verlies tegen John Tijs-
sens. Daar kwam het verlies in de finale
tegen Jerry Hermans bij.

Tekst: Frits Bakker

Foto Erik van Woerkom

Vervolg van de voorpagina
Ook winst voor Ruben Legazpi tegen
Carlos Crespo (40-27 in 20). Harrie van
de Ven sloopte Huub Wilkowski in een
snelle start, die naar 28-40 (27) leidde.
En Frank Martens zorgde voor Woon-
wonder voor een 0-4 score bij de pauze
in de Tilburgse arena.

Dallinga.com – J&F Auto/
New Jorissen 6-2
Dallinga stapte mee op het podium van
de eerste teams met ambities. Alleen Jef-
frey Jorissen wist namens de bezoekers te
winnen en wel tegen Jean-Paul de Bruijn:
35-40 (26). Peter de Backer  zegevierde
voor Dallinga na een hardnekkige achter-
volging op Therese Klompenhouwer en
uiteindelijk winst met 40-38 (26). Van Ac-
ker en Dallinga gaven Bruijstens en De
Kok weinig kans.

Team Eekhoorn – 
Dekker/AP Sprundel 2-6
Bij de thuisploeg won alleen Peter Ceule-
mans van Dave Christiani. Frans van
Kuijk maakte twee caramboles te weinig
tegen Barry van Beers. Kurt Ceulemans

Burgmans Biljarts verslaat
A1 Biljarts DPC

moest Gerwin Valentijn voor laten gaan.
Jerry Hermans ging met 35-40 onderuit
tegen Henk Blauwblomme.

Bousema Lochem – 
Zundert 6-2
De beste partij in deze ontmoeting was
voor Thorsten Frings van de bezoekers,
winst in 18 beurten op Loncelle (33-40).
Frans van Schaik had na een 20-1 (13)
voorsprong nog 42 beurten nodig voor
de winst op Rik van Beers. Coklu en Gal-
la waren ook de baas over Forthomme en
Van Etten

SIS Schoonmaak – 
Post Luchtkanalen 8-0
Grote uitblinker bij het team uit Uden was
Raymund Swertz in zijn ontmoeting tegen
Wilco van Wijk. Met serie van 19 liep hij
onverbiddelijk uit naar liefst 27-1 en 32-
3. Uiteindelijk won Swertz in 18 beurten
(40-17). Merckx, Van Erp en Van der
Spoel kwamen niet in de problemen te-
gen Van Neyen, Celen en Hens en zo
was er een 8-0 zege voor de grote titel-
favoriet tegen de nieuwkomer uit Rosma-
len.

DKM Tools League

Wordt de serie van 19 van 
Raymund Swertz nog verbeterd?

In de wedstrijd tussen SIS Schoonmaak en
Post Luchtkanalen (8-0) trad Raymund
Swertz aan tegen Wilco van Wijk. Het
zou een zeer opmerkelijk duel worden.
Na vier beurten stond er 3-0 op het sco-
rebord. Swertz kwam toen aan tafel en
produceerde een zeer fraaie serie van
19. De vraag rijst dan of deze reeks dit
seizoen nog wordt verbeterd? Een blik op
de cijferpagina van Biljartpoint seizoen
2021-2022 leert dat er in het vorige sei-
zoen een hoogste serie van 18 werd ge-
maakt en wel door teamgenoot Jean van
Erp. Frank Martens scoorde er 17 en het
drietal Martin Horn, Eddy Merckx en Je-
an-Paul de Bruijn kwamen tot 16. In het

seizoen 2020-2021 reikte Eddy Merckx,
ook al van SIS Schoonmaak, tot 21. 
Overigens wordt het wereldrecord met
een serie van 28 door vier spelers ge-
deeld: Junichi Komori (1993), Raymond
Ceulemans (1998), Roland Forthomme
(2012) en Frédéric Caudron (2013). 

Raymund Swertz. Foto: Jan Rosmulder
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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
13 oktober

2022
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

17e Lolaartoernooi bij Ons Jantje in Ommel

Kampioen Anthony Loverbos zorgt
voor primeur

Vlnr: Rinie Weemen (4), Cor van der Westen (3), Henk Rosmulder (2) en Anthony
Loverbos (1). Foto: Leon van der Heijden, Fotocreatief

Met 40 deelnemers aan de start speelde
iedereen vijf partijen. De beste acht kwa-
men in de kwartfinales tegen elkaar uit en
dat betekende toen het einde voor René
Verhaeg, Had Graat, Erik van Eijk en Jo
van Lierop. Een dag later ging de eerste
halve finale tussen Cor van der Westen en
Anthony Loverbos. Voor beiden stonden
40 caramboles libre op het programma.
Loverbos begon prima en had na vier
beurten een 8-15 voorsprong. Hij liep uit
naar 16-26 maar zag Van der Westen in
de slotfase met 34-31 de leiding overne-
men. Anthony Loverbos maakte toen 5-3-
1 en won na 37-40 en 25 beurten. In de
tweede halve eindstrijd waren er 60 ca-
ramboles libre voor Rinie Weemen en 60
caramboles bandstoten voor Henk Ros-
mulder. Na een moeizaam begin, 9-7 (5)
voor Weemen, kwam Rosmulder met 36
treffers in een tijdsbestek van acht beurten
op de proppen. Hij liet dit met drie mis-
sers volgen om aansluitend dankzij een
serie van 17 de ontmoeting met 39-60
(18) af te sluiten. Een finale dus tussen An-
thony Loverbos en Henk Rosmulder. Lo-
verbos nam na een reeks van negen in de
vierde omloop het initiatief en kwam

daarna niet meer in de problemen. De
40-23 eindstand na 15 pogingen spreekt
boekdelen. De 31-jarige inwoner van
Asten is daarmee de opvolger van Louis
van den Broek. Had Graat zorgde met
32 voor de hoogste serie. Johan Mast-
broek realiseerde met 50 caramboles na
10 beurten de kortste partij. 
Naam Gem Car 2023
1. Anthony Loverbos 1.67 50
2. Henk Rosmulder 3.06 70B
3. Cor van der Westen 1.65 50
4. Rinie Weemen 2.52 70
5. Had Graat 3.93 100
6. Jo van Lierop 1.90 50
7. Erik van Eijk 1.96 60
8. René Verhaeg 2.05 60
9. John Driessen 2.10 50B

10. Leon van der Heijden 2.27 60

Met Anthony Loverbos kreeg het zeventiende Lolaartoernooi bij café-zaal Ons
Jantje in Ommel een bijzondere winnaar. Hij is namelijk één van de drie zo-
nen die onlangs samen met hun zus het bedrijf van vader Antoon Loverbos
overnamen, Lolaar Spuitgiettechniek in Helmond. Het biljar tevenement be-
staat reeds 31 jaar en draagt de laatste 17 jaar al die tijd de naam Lolaar. 

Driebanden op vier 2.30 biljarts

Noord brengt stand tegen Zuid 
gelijk in thuisbasis Pot te Groenlo 

Het jaarlijks terugkerende biljarttoernooi
Noord tegen Zuid bij Petra Pot in Groen-
lo, is dit jaar na een bizarre ontknoping
geëindigd in een knappe overwinning
voor Noord......
In 2022 voor het eerst verdeeld over 2
dagen omdat de heren/dames van
Noord niet voldoende getraind zijn om
dit op 1 dag te doen. Bij Zuid ontbrak dit
jaar Chantal door werkzaamheden, dus
werd er met 8 tegen 8 aangevangen op
vrijdagavond half 8.
Dat Zuid zich tegoed had gedaan aan
een voortreffelijk diner van Heino lieten
zij wel zien op het laken. Noord werd he-
lemaal zoek gespeeld en eigenlijk stond
het al redelijk vast dat de felbegeerde
wisseltrofee weer meegenomen zou wor-
den naar het dominante Brabant.
Dat biljarten eigenlijk maar bijzaak is
bleek wel op het einde van de avond na-
dat Martien een droevig telefoontje had
gekregen waarin hij te horen kreeg dat
zijn vader plotseling was overleden.

Dat dit bij team Zuid diepe sporen achter-
liet zou op de zaterdag wel blijken. De ri-
ante voorsprong verging als sneeuw voor
de zon en zo stond Noord na 6 rondes
ver aan de leiding.
Ronde 7 was duidelijk weer voor Zuid en
met het ingaan van ronde 8 stonden we
precies gelijk in punten. De laatste ronde
was dus beslissend en daarin bleek
Noord toch over een betere conditie te
beschikken dan Zuid. Alles zeggend was
wel het inbrengen van onze privé kok
Heino tegen het ongeslagen Brabants ta-
lent Mark van Peer.
Daar waar Mark iedereen zijn wil kon
opleggen was het Heino die hem op een
grote nederlaag trakteerde, waarmee het
Noordelijke gat geslagen was. De
spreekwoordelijke pijp was helemaal
leeg bij Zuid, waarna onze kompanen
van Noord hier dankbaar gebruik van
maakten.
Na alle plichtplegingen en dankwoorden
sluiten we weer een bijzonder geslaagd
toernooi af, met de toezegging dat wij als
Zuid sterker terug zullen komen en beter
aan de conditie zullen werken.
Wij danken in het bijzonder Petra en Hei-
no Pot voor het beschikbaar stellen van
het fantastische materiaal en de prima lo-
catie. Biljarten en slapen in 1 onderko-
men is een unicum, maar voor ons een
prima vooruitzicht. Ook danken wij onze
supporters, ook die onverlaten van
Noord, want met elkaar hebben we er
toch weer iets speciaals van gemaakt.
Ook de vaste reporter Jan Rosmulder be-
dankt voor je komst en het maken van
weer prachtige actiefoto’s.
De stand is teruggebracht tot 3-3, dus de
komende editie gaat weer voor de voor-
sprong.
Tot volgend jaar.....

Tekst: Leo Lips

Op 8 en 9 oktober in Rumpt

NK driebanden
klein jeugd
Het NK driebanden klein jeugd vindt op
8 en 9 oktober plaats bij vereniging
Carambole aan Boutensteinseweg 2b in
Rumpt. De zeven deelnemers hebben
moyennes van 0.386 tot en met 1.136.
Het aantal caramboles is 25. Er wordt op
3 biljarts gespeeld. Zaterdag en zondag
gaat men om 10.00 uur van acquit.        
Het NK driebanden klein extra klasse (se-
nioren) is tegelijkertijd in dezelfde locatie. 
Naam Vereniging               Gem
1. Joris van ‘t Zelfden LBV 1.136
2. Nick Dudink Horna 0.950
3. Xavier Siahaya Merpati 0.776
4. Twan Vriens Krommenie 0.454
5. Joeri Wilkowski Overberg 0.402
6. Youri Venema Jan Wiemers 0.400
7. Sebas Lenting 't Centrum '47 0.386

Neem een
abonnement op 
De Biljart Ballen

krant

info@
debiljartballen.nl 

voor meer info

mailto:info@debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:info@debiljartballen.nl
mailto:janrosmulder@gmail.com
mailto:twgrafisch@gmail.com
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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. Senioren Biljart Ponderosa

Adres
Marsdiep 2  Winkelcentrum De Terp  Capelle aan den IJssel
010  4585733

www.capelle spc.nl

Openings jden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag en vrijdag vanaf 18.00 uur
Woensdag, donderdag en zaterdag
vanaf 13.00 uur

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

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

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

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

Café
De Drie Zwaantjes

Sint Janstraat 68
4714 EH Sprundel

0165 382271

4 biljarts waaronder 
2 matchtafels

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 06-12815082

http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.capelle%ED%AF%80%ED%B0%84spc.nl
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl
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KNBB NIEUWS

TM

Ouderenproject Tijd voor Krijt nu ook met poolbiljart
De succesvolle start van Tijd voor Krijt, het project van de KNBB met als doel gevoelens
van eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan door het bieden van een gezellig, laag-
drempelig en recreatief samenzijn via biljart en onder het genot van een kop koffie, dit
project heeft onlangs een mooi vervolg gekregen.
Excelsior Foundation, House of Esports en de KNBB trekken vanaf vrijdagmorgen 9 sep-
tember tien weken lang samen op om mensen in regio Rotterdam samen te brengen.
Het laagdrempelige, sociale, sportieve en ontspannende karakter van poolbiljart brengt
mensen samen. Even eruit, ontspannen, gezellig, competitief bezig zijn en elkaar ont-
moeten! En dat op de mooie, hippe iPool-tafel en gelegen vlakbij de interactieve (virtu-
al reality) Game Gym Wall waar de deelnemers ook gebruik van mogen maken. 
Onder begeleiding van KNBB-instructeur Awin Sewgobind kunnen ouderen uit de wijk
zo iedere vrijdag gratis kennismaken met poolbiljarten. De start was een succes!
Meer info: www.knbb.nl/nieuws/ouderenproject-tijd-voor-krijt-nu-ook-met-poolbiljart 

Volop snookernieuws: NK Snooker, 
start competities, nieuwe bestuursleden
Veel mooi nieuws vanuit sectie snooker. Na de districten zijn nu ook van start de (na-
tionale) competities. Dan is er op 24 en 25 september en op 1 en 2 oktober het Open
NK Snooker in Westend Zaandam, dat naast snookerleden ook toegankelijk is voor le-
den van KNBB Sectie Pool. En tenslotte hebben zich drie kandidaat bestuursleden be-
schikbaar gesteld voor het bestuur van Sectie Snooker: Berry Franssen, Michel de Sain
en Remco Wijnen. Op dinsdag 27 september 2022 is om 20.00 uur een extra sectie-
vergadering ingepland via Microsoft Teams waarbij gestemd kan worden over het toe-
treden van deze kandidaten. Alle info over snooker: www.snooker.nl
Alles over het Open NK Snooker: www.snooker.nl/nieuws/alles-over-het-open-nk-
snooker-2022. Alles over de kandidaat bestuursleden: www.snooker.nl/nieuws/drie-
kandidaat-bestuursleden-sectie-snooker

Live-uitzendingen Eurotour op Eyecons -
met Nederlands commentaar!
Mooi nieuws over live uitzendingen van biljart en pool. Eyecons, het Nederlandse on-
line videoplatform voor de sport, is op 8 augustus 2022 begonnen met het uitzenden
van de Eurotour - live met Nederlands duo-commentaar! Een pilot voor een jaar, om te
zien hoe het bevalt en wat de waarde is, en waarin steeds op maandag om 16:00,
17:30 en 19:00 de twee halve finales plus finale live en gratis te zien zijn.
In het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein is een fraaie set-up geplaatst om de komende
12 maanden steeds wisselende commentatoren te laten plaatsnemen voor de finaled-
agen van de Eurotour. De KNBB is trots deze commentaarploeg te presenteren: Krijn
Schuurman, Joris van Amersvoort, Kevin den Hartigh, Casper Verstegen, Niels van der
Horst, Tim Ouw, Daniel Bruens, Pascal de Smit en Nick van den Berg, en technisch
ondersteund door Jimmy Worung van Orange Forks Productions. Niet alleen bekende
namen uit het vaderlandse pool, maar ook enkele met al nationale en internationale er-
varing als commentator. Al met al een ploeg die flinke meerwaarde kan geven aan de
beelden! Er is een chatfunctie, dus na registratie kunt u als kijker niet alleen de beelden
zien en het commentaar horen, maar ook ervaringen delen. De eerstvolgende 
Uitzendingen via het KNBB Eyecons kanaal: https://eyecons.com/kanalen/knbb
Eyecons livestreams pagina: https://eyecons.com/videos/livestreams
Gratis registratie: https://eyecons.com/register

‘Hé, er doet ook een
vrouw mee’
Dat was de openingszin van een artikel in het Nieuwsblad
van het Noorden op 27 november 1989 over de geweste-
lijke libre-finale dat weekend in de Groningse sociëteit De
Harmonie. Janneke Horneman, ondertussen doorgegroeid
tot gekend bestuurder en arbiter binnen onze bond, sprak in
het artikel haar verwondering uit: ze mocht mee doen aan de finale maar de verde-
re toegang tot dit ‘mannenbolwerk’ werd haar ontzegd.
Het kostte wat jaren maar ondertussen is onze biljartwereld een stuk inclusiever ge-
worden. Het bracht niet alleen meer plezier binnen de keusporten maar ook de no-
dige successen. Nog recent won Jong Oranje met een stevig damesaandeel het EK
Poolbiljart Jeugd met 5x goud, 1x zilver, 1x brons. Vanaf 20 september kunnen we
ons warmlopen voor nog meer vrouwelijk geweld op Ziggo Sport. 
Therese Klompenhouwer zal op het WK driebanden in Heerhugowaard haar titel als
regerend wereldkampioen verdedigen, live voor het oog van televisiekijkend Neder-
land. Voor het eerst in de historie – en dat werd wel tijd.
Binnen mijn eigen Harmonie spelen nu tientallen vrouwelijke biljarters. Zelf maak ik
deel uit van een gemengd team binnen het dagbiljart.  En ik kan u verzekeren: de
sfeer is zeker niet minder dan in mijn heren avondteam!
Henk Vegter, Voorzitter KNBB

Column Henk Vegter:
Voor het eerst in de geschiedenis: 
dames driebanden live op Nederlandse tv
Het is een unicum voor het dames drieban-
den in Nederland, een beloning voor de
mondiale heerschappij van Therese Klom-
penhouwer, een grote stap richting de inclu-
sieve sport die wij met zijn allen nastreven.
Op donderdag 22 september zal de finale-
dag van het WK Dames (eerste halve finale
11.00, tweede halve finale 13.00, finale
16.00) live worden uitgezonden op Ziggo
Sport. Een geweldige promotie van het mon-
diale dames driebanden, waar titelverde-
digster en viervoudig wereldkampioene The-
rese Klompenhouwer uit Nijkerk sinds jaar
en dag onaantastbaar is, en al sinds 2010
(!) nummer 1 van de wereld is.
Klompenhouwer: “Het is geweldig dat de fi-
naledag van het WK Dames live wordt uit-
gezonden op Ziggo Sport. Het is een belo-
ning voor de steeds mondialere topsport die
het vrouwen driebanden geworden is, met
naast de concurrentie uit Europa ook steeds
meer en kwalitatief steeds sterkere oppositie
uit Azië. Ik zal alles moeten geven om ook
mijn vijfde wereldtitel te kunnen pakken. Maar dat het in Heerhugowaard is, in een gi-
gantisch spektakel met eerst ook de Night of the Magic Balls, erna het WK Junioren, én
dat nu voor het eerst dames driebanden live op tv komt, dan zijn allemaal extra moti-
vaties om deze vijfde titel te gaan halen.”
Organisator Dirk Snip heeft in de prachtige locatie Heer Hugo in Heerhugowaard een
uitgebreid en divers programma opgesteld. Eerst wordt afgetrapt met drie dagen top-
spektakel onder de naam Night of the Magic Balls, een biljartshow met enkele van de
grootste internationale sterren zoals Dick Jaspers, Eddy Merckx, Torbjörn Blomdahl en
showman pur sang Semih Sayginer. Van de drie avonden zijn er twee inmiddels uitver-
kocht; alleen voor de eerste avond op donderdag 15 september zijn nog enkele kaar-
ten beschikbaar.
Vervolgens verschuift de aandacht naar het WK Dames, waarvan de pracht van de tv-
beelden is gegarandeerd door de productie van Five & Six. Het internationale drie-
banden heeft de laatste jaren mede zo’n vlucht genomen door de haarscherpe beelden
van het spel, de stootbeelden prachtig en voor de kijker begrijpelijk in beeld gebracht,
én op Ziggo ook nog eens met fijn Nederlands commentaar. Alle ingrediënten dus om
ook het dames driebanden in Nederland een mooie boost te geven!
De driebandentrilogie in Heerhugowaard zal worden afgesloten met het WK Junioren.
Leek het er eerst nog op dat Nederlands kampioen Joris van ’t Zelfden de enige Neder-
landse deelnemer zou zijn, onlangs konden we dit mooie nieuws brengen: Nick Du-
dink, geboren en getogen in Noord-Holland op korte afstand van de locatie van het
WK, heeft van de wereldbond een wildcard gekregen en daarmee het aantal Neder-
landse deelnemers verdubbeld.
Al met al, drie geweldige evenementen om naar uit te kijken! Zie ook: 
www.knbb.nl/nieuws/voor-het-eerst-de-geschiedenis-dames-driebanden-live-op-
nederlandse-tv

Door stijgende energieprijzen in de problemen? 
Laat het ons weten
Onze biljart-, pool- en snookerlokaliteiten krijgen de laatste jaren flink wat voor de kie-
zen, veelal door omstandigheden waar zijzelf (en in veel gevallen, ook wij als KNBB)
niet veel aan kunnen doen. Na zo’n twee jaar waarin corona zorgde voor structureel
lagere inkomsten, verplichte extra maatregelen en zelfs sluitingen, hebben lokaliteiten
momenteel de uitdaging van de ongekend hoge energieprijzen: vooral voor lokaliteiten
met flexibele contracten zijn de kostenstijgingen enorm.
Dreigt u als biljart-, pool- of snookerlokaliteit door deze hoge energieprijzen in de
problemen te raken – of bent u al in de problemen? Laat dit weten aan de KNBB via
info@knbb.nl o.v.v. “Energieprijzen”. Met deze informatie kunnen wij een indruk krijgen
hoe groot de problemen zijn, en zodat wij dit mee kunnen nemen in onze overleggen
– zowel binnen de KNBB als erbuiten, bijvoorbeeld het Platform Ondernemende Sport-
aanbieders (POS) waarbij wij als KNBB zijn aangesloten, en dat zich inzet voor lage-
re energietarieven voor de sport. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met uw ge-
gevens, tenzij u expliciet aangeeft dat wij u als voorbeeld mogen gebruiken van een lo-
kaliteit die als de huidige situatie zich zou voortzetten zal gaan omvallen.
Stuur in alle gevallen graag relevante info mee over energiecontract, looptijd, en ken-
merken van de lokaliteit zoals het aantal (verwarmde?) tafels, al aangevraagde subsi-
dies etc. Hoe concreter u het aan ons aangeeft (“we hebben vier caramboletafels en
twee matchtafels, in 2021 bedroegen de kosten hiervoor … en nu zijn die kosten …”;
“we hebben tot eind 2022 een vast energiecontract maar zou er niets veranderen dan
betekent dit voor 2023…”, “afgelopen twee jaar hebben we al ingeteerd op ons ver-
mogen, al het vet op de botten is weg dus we kunnen deze kostenstijgingen simpelweg
niet meer dragen”, etc.), hoe beter. Als u zelf een suggestie hebt waar wat u betreft con-
crete/directe besparingen mogelijk zijn, of als  voorstellen heeft voor ons om mee te ne-
men richting bijvoorbeeld NOC*NSF of het POS, laat het ons weten. Hoe meer bekend
is over de precieze problemen van onze biljart-, pool- en snookerlokaliteiten, des te gro-
ter de kans dat deze lokaliteiten ook meegenomen worden bij eventuele maatregelen
en besparingen.
Alvast dank!

http://www.knbb.nl/nieuws/ouderenproject-tijd-voor-krijt-nu-ook-met-poolbiljart
http://www.snooker.nl
http://www.snooker.nl/nieuws/alles-over-het-open-nk-snooker-2022
http://www.snooker.nl/nieuws/alles-over-het-open-nk-snooker-2022
http://www.snooker.nl/nieuws/alles-over-het-open-nk-snooker-2022
http://www.snooker.nl/nieuws/drie-kandidaat-bestuursleden-sectie-snooker
http://www.snooker.nl/nieuws/drie-kandidaat-bestuursleden-sectie-snooker
http://www.snooker.nl/nieuws/drie-kandidaat-bestuursleden-sectie-snooker
https://eyecons.com/kanalen/knbb
https://eyecons.com/videos/livestreams
https://eyecons.com/register
http://www.knbb.nl/nieuws/voor-het-eerst-de-geschiedenis-dames-driebanden-live-op-nederlandse-tv
http://www.knbb.nl/nieuws/voor-het-eerst-de-geschiedenis-dames-driebanden-live-op-nederlandse-tv
http://www.knbb.nl/nieuws/voor-het-eerst-de-geschiedenis-dames-driebanden-live-op-nederlandse-tv
mailto:info@knbb.nl
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World Games in het Amerikaanse Birmingham

Dick Jaspers naar tweede World 
Games goud

Op de 11e World Games was er op-
nieuw wereldgoud weggelegd voor Dick
Jaspers. De Nederlandse wereldkampi-
oen won voor een publiek met veel oran-
je sporters en fans op de tribunes de fina-
le tegen de Colombiaan Jose Juan Garcia
met 40-18 in 13 beurten. Het was voor
Jaspers zijn tweede gouden medaille op
de World Games na de overwinning in
Taiwan in 2009. Het podium werd zon-
dagavond gecompleteerd door Jose Juan
Garcia en Eddy Merckx.
Zelden was Dick Jaspers, al sinds vorig
jaar in een briljante toernooivorm, zo su-
perieur in een mondiale titelstrijd als deze
week op de World Games, waar 3600
sporters in iets meer dan 100 disciplines
strijden om medailles in bekende en on-
bekende sporten. Voor de discipline drie-
banden waren zestien van de beste bil-
jarters in de wereld geïnviteerd van wie
Dick Jaspers met voorsprong de beste
was. De Nederlander versloeg achter-
eenvolgens Pedro Piedrabuena (Ameri-
ka), Torbjörn Blomdahl (Zweden), Eddy
Merckx (België) en tenslotte Jose Juan
Garcia, de jonge Colombiaan, die zich
na een zwaar motorongeluk in 2013
weer bij de wereldtop heeft gemeld. An-
dere kanshebbers, zoals Dani Sánchez,
Marco Zanetti, Quyet Chien Tran, Tayfun
Tasdemir en Martin Horn werden in het
voortraject naar de finales uitgeschakeld.
Zoals in zijn drie voorgaande partijen op
de World Games, demonstreerde Jaspers
ook in de finale zijn superieure klasse. De
Colombiaan startte weliswaar met een se-
rie van 7 (7-0), maar daarna ontwikkelde
de wedstrijd zich tot een one-man show

van de Nederlandse balkunstenaar op
het biljart. De 56-jarige, vijfvoudige
wereldkampioen had zijn glorieuze fase
in de finale in de 4e, 5e en 6e beurt,
waarin hij met series van 6, 9 en 8 een
voorsprong nam van 29-12 in 6 beurten.
Die mentale klap kwam de Colombiaan
niet meer te boven. De partij lag na nog
een zeventje van Jaspers al lang in de be-
slissende plooi, toen de kampioen zich
voor zijn winnende carambole nog drie
gemiste matchballen kon veroorloven en
uiteindelijk riant won met 40-18 in slechts
13 beurten.
Dick Jaspers vindt het een gouden me-
daille om te koesteren. ,,Ik heb nu vier fi-
nales gespeeld op de World Games, één
keer gewonnen van Blomdahl, nu van
Garcia en twee keer had ik zilver door
verlies tegen Sánchez. Het is een titel die
telt, hoor. De Wereldspelen, dat klinkt
heel mooi en belangrijk. Ik ben er heel blij
mee, want je bent toch maar weer de
beste van de wereld. Ik heb ook een
prachtige finale gespeeld, waarin de Col-
ombiaan sterk startte, zodat ik gelijk ge-
waarschuwd was. Maar ik nam het initia-
tief snel over en ben niet meer in gevaar
geweest. Zoals trouwens in al mijn partij-
en in dit toernooi, heel wonderlijk.''
Jaspers bedankte na afloop de KNBB, de
Nederlandse biljartbond, voor de steun.
,,Ik heb iets moois terug kunnen doen met
de overwinning.'' Bovendien, zei de win-
naar, was hij verrast door de belangstel-
ling van de Nederlandse atleten. ,,Ze
kwamen supporteren
met een aantal, dat
vond ik heel mooi, ook
de chef d'équipe, de
Nederlandse sportarts.
Prachtig dat die alle-
maal kwamen kijken. Ik
was ook de enige
Nederlander bij het bil-
jarten, bij snooker en
pool had geen Neder-
lander zich geplaatst.''

Tekst: Frits Bakker

Foto: WCBS

World Cup driebanden in Seoul

Dani Sánchez: een fenomeen in Korea

Foto: Jan Rosmulder
Dani Sánchez) de glorieuze nummer één
van de wereld. Dani Sánchez was de
hoogste in moyenne met zijn overwinning
in Seoul: 2.206 voor Dick Jaspers met
1.921 en Quyet Chien Tran (1.783), die
met een 20e plaats geen rol van beteke-
nis kon spelen.
Dat spreekt uit de scores: 15-7 na vijf
beurten en na een wankelende periode
van Sánchez 21-7 in zeven. Maar de
schijn van een superieure Jaspers en een
onderliggende Sánchez bedroog. De Eu-
ropese titelhouder kreeg de wereldkampi-
oen in de tweede helft in zijn greep, na-
dat hij bij een score van 35-23 voor Jas-
pers met een serie van 13 de wedstrijd
had omgebogen naar een minimale voor-
sprong van 36-35 in 13. Dick Jaspers,
befaamd om zijn vechtersmentaliteit, gaf
zich niet gewonnen en kwam met serie-
tjes van zes en vier weer aan de leiding.
Dani Sánchez antwoordde sterk met acht,
overleefde bij 49-46 een matchpunt van
Jaspers en maakte daarna de partij uit
met vier: 50-49, een machtige apotheose
van deze wereldpartij.
Op de andere tafel, in de wedstrijd tussen
de twee outsiders Myeong Jong Cha en
Gwendal Maréchal, was het scenario
niet veel anders. De Fransman had een
veelbelovende start, demarreerde in de
4e beurt met een serie van 10 naar 17-3
en nam zelfs een voorsprong van 28-11.
Dat was het sein voor de Koreaan om
zich terug in de partij te knokken. De plot-
seling in zijn land beroemde Cha werkte
iets van de voorsprong weg met een serie
van 9, nam spelenderwijs het initiatief
over, maar zag de Franse belofte met een
serie van 8 in de 21e weer terugkomen
naar 48-47. Gwendal, die een fan-
tastisch toernooi speelt en zijn eerste gro-
te World Cup succes realiseerde, ging in
de spanning van de laatste beurten ten
onder. Hij miste vier keer in het zicht van
de winst, waarna Myeong Jong Cha tot
grote vreugde van het thuispubliek finish-
te met 2 en 1: 50-48 in 24.
Tekst: Frits Bakker

De Europese kampioen Dani Sánchez
versloeg de wereldkampioen Dick Jas-
pers, won daarna de finale tegen de Ko-
reaan Myeong Jong Cha (50-16 in 16
beurten) en won daarmee de World Cup
in Seoul. De 48-jarige Spanjaard was
een briljante winnaar met hoge ge-
middeldes, een fantastisch gevecht met
Dick Jaspers in de halve finale en tenslot-
te was hij de enige die de Koreaanse co-
ming-man Myeong Jong Cha voor eigen
publiek kon verslaan. Sánchez won daar-
mee zijn 15e World Cup in totaal, zijn
derde World Cup in Korea, dat hij zelf
graag zijn tweede thuisland noemt. Dani
Sánchez is een fenomeen in Zuid Korea.
De Catalaan Dani Sánchez heeft er een
eigen biljartcentrum, dichtbij het centrum
van Seoul, is een bekende naam gewor-
den met zijn merknaam DS Billiards,
waarmee hij ook sponsor is van veel be-
kende spelers, maar dankt zijn bekend-
heid bovenal aan zijn prachtige palma-
res. Met zijn overwinningen tegen Torb-
jorn Blomdahl (50-30, kwartfinale) en
Dick Jaspers (50-49, halve finale) bewees
de Spanjaard in de World Cup van Seoul
weer dat hij tot de allergrootste biljarters
in de wereld behoort. 
De finale tegen Myeong Jong Cha, een
speler die door zijn enorme prestatie op
de wereldranglijst van de 81e naar de
35e plaats is gestegen, was voor Dani
Sánchez eigenlijk een walk-over. De Ko-
reaan bleef even in balans met de Span-
jaard (9-8), maar werd na tien beurten al
op een ruime marge gezet (26-12), waar-
na Sánchez de wedstrijd verder domi-
neerde en via 38-16 naar een overwin-
ning van 50-16 ging. Dani Sánchez haal-
de de finale door zijn overwinning tegen
Dick Jaspers, Myeong Jong Cha won ook
in een heroïsche strijd van de Fransman
Gwendal Maréchal, één van de grote Eu-
ropese beloftes voor de toekomst van het
driebanden.
Dick Jaspers blijft na deze vierde World
Cup van dit jaar (twee keer winst Dick
Jaspers, één keer Eddy Merckx, één keer
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Hazelaar arbiters toernooi 2e jaargang

Opnieuw een geslaagd 
arbiterstoernooi

Foto: Henny Thijssen

Na het succesvolle Hazelaar Arbiters Toernooi van vorig jaar in Rosmalen is er dit
jaar van 22 t/m 24 juli een vervolg aan gegeven.  Zoals de naam al aangeeft gaat
het om een toernooi waar KNBB arbiters nu zelf de keu hanteren, op een mooie lo-
catie: Sportfoyer De Hazelaar in Rosmalen.
Er werd in 5 disciplines gestreden om de eer (en een beker): Libre, Bandstoten, Drie-
banden-klein, Driebanden-groot en Kader 38/2.  Maar het ging vooral om de ge-
zelligheid.  Het hele toernooi heerste er een gemoedelijke sfeer. Er was voor elke ta-
fel 1 arbiter beschikbaar (waaronder 2 arbiters via De Hazelaar), dus deelnemers
die even niet hoefden te spelen moesten regelmatig assisteren met tellen en schrijven,
en dat maakte alles nog gemoedelijker.  Henry Thijssen was wederom bereid om ge-
durende het hele toernooi foto’s te maken (zie de impressies op facebook en op de
website van Carambole).
Op de valreep waren er helaas een paar afmeldingen, waardoor er tot op het laatst
nog geschoven moest worden om poules met een even aantal spelers te houden.  Dit
resulteerde in volle poules van 8 bij Libre, Bandstoten en Driebanden-klein, en pou-
les van 6 bij Driebanden-groot en Kader.
Er werd gespeeld volgens een variant van het Belgische systeem (carambolepunten-
systeem), in combinatie met een beurtenlimiet.  Het gevolg daarvan is dat goed spe-
len belangrijker is dan winnen of verliezen (beter met 12-9 verliezen dan met 6-5
winnen).  Het leverde een spannende eindstand op met kleine verschillen, en uitein-
delijk ging de beker bij Libre naar André van Hattum, bij Bandstoten naar Theo van
Beekveld, bij Driebanden-klein (nipt) naar Rolf Koning, bij Driebanden-groot naar
Jack Dudink, en bij Kader (nipt) naar Raymond Timmers.
Buffet op vrijdag en zaterdag en lunch op zondag was weer prima verzorgd door
de uitbaters Frank en Marko van Sportfoyer De Hazelaar.  Kortom: een zeer ge-
slaagd toernooi!

Kleinere ploeg op het bondsbureau

KNBB Bondsbureau wenst u een 
mooi seizoen!

De medewerkers op het bondsbureau wa-
ren eind augustus waren voor eerst weer
met zijn allen op het Bondsbureau! Al-
thans, ‘allen’. Er is inmiddels een stuk klei-
nere ploeg dan voorheen met nu nog
slechts vijf werknemers. Er werd afscheid
genomen van Christ van der Smissen,
Marja van Renswoude  en Ruud Hude-
pohl. Nieuw in het team (althans, terug
van weggeweest) is Edgar de Hek, finan-
cieel administratief medewerker binnen

de afdelingen: financiën, ledenadmi-
nistratie (All United/Unify) en wedstrijd-
administratie.
Kortom, ze zijn niet meer met heel veel.
Maar enthousiast zijn ze wel, en staan
nog altijd met veel plezier klaar om u van
dienst te zijn. 
In het kort: wensen de leden van het
bondsbureau u een mooi, sportief, ge-
zond, gezellig, succesvol en hopelijk co-
ronavrij seizoen toe.

Foto: v.l.n.r.: Debby Manders (financieel), Edgar de Hek (financieel administratief),
Willem La Riviere (directeur), Ad Klijn (wedstrijdzaken Carambole PK’s), Rolf Slot-
boom (communicatie & PR). Foto: KNBB 

The Ladies Three Cushion Event in Eeklo

Monique Van Exter wint internationaal 
damestoernooi driebanden

The Ladies Three Cushion Event met als
organisatie de Koninklijke Eeklose Biljart-
club met een totale prijzenpot van 1000
Euro  kende haar 2e editie in Eeklo.

De eerste editie in 2019 werd gewonnen
door Danielle Le Bruyn met Gerrie Geelen
en Sylvia Eckel toen als respectievelijke
2e en 3e laureaten. Wegens coronacrisis
was er géén organisatie in 2020 en
2021, maar dit kalenderjaar 2022 te-
kenden dus 14 speelsters terug present in
de knappe biljartzaal Montana in Eeklo.

Deelnemers waren 9 Nederlandse, 3 Bel-
gische, 1 Duitse en 1 Zuid-Koreaanse le-
verden vanaf de kwalificatieronde een fel-
le strijd om die begeerde kwartfinale te
behalen, met daarvoor dus al zeker een
geldelijke prijs voorzien. In die kwartfina-
les een verrassende uitschakeling van
favorieten Danielle Le Bruyn en Karina Jet-
ten. Ondertussen had Monique Van Exter
al duidelijk getoond dat zij uit het goede
biljarthout gesneden is.
Haar goede basiskennis van het kader-
spel, en daaraan gekoppeld drieband-
trainingssessies met Jean-Paul De Bruyn,
legde haar dan ook géén windeieren. Zij
stootte probleemloos door naar halve
finale en finale.
In die ultieme wedstrijd bekampte zij ver-
rassend de lokale speelster Sandra De Let-
ter, lid van de organiserende club. Bij

Sandra De Letter, welke tot dan een uit-
muntend toernooi had gespeeld met o.a.
winst in kwartfinale tegen Le Bruyn en in
de halve finale tegen Sylvia Eckel, brak
de veer in die confrontatie met Monique
Van Exter. 
Maar die 2e plaats was voor Sandra
zonder twijfel evenveel waard als een
toernooizege.
Buiten haar geldprijs voor de overwinning
kreeg Monique Van Exter ook, uit handen
van co-sponsor Arthur Standaert, een ju-
weel ter waarde van circa 200 Euro.
Het podium, nà Monique en Sandra,
werd vervolledigd door Jetty Beersma
welke in de kwartfinale tegen Karina Jet-
ten de beste partij van het tornooi speelde
25 caramboles in 22 beurten (1,136).
Vier speelsters lukten een hoogste serie
van 6 te produceren: Monique Van Exter,
Sandra De Letter, Jetty Beersma en Karina
Jetten en Jetten speelde het hoogste alge-
meen gemiddelde van al de deelneem-
sters (0,662)

Het toernooi was een succes over de gan-
se lijn met sportieve wedstrijden, een ver-
diende winnares, ruime publieke belang-
stelling en een gezellige onderlinge sfeer.
Organisatoren van de Koninklijke Eeklose
Biljartclub kijken nu al uit naar de 3e edi-
tie in 2023. Met méér deelneemsters en
méér nationaliteiten en hopelijk met een
hogere prijzenpot?

Foto: De kwartfinalisten The Ladies Three Cushion. Foto: Leslie Menheer 
De Ballen van BV Hoogvliet

Fijne wedstrijden toegewenst, 
met sportiviteit en biljart plezier
”We zitten aan het einde van de vakan-
tieperiode en dus doemt aan de horizon
het nieuwe biljartseizoen alweer op.
De inschrijvingen voor teams en persoon-
lijke kampioenschappen zijn – zo goed
als mogelijk – verwerkt.
Alle functionarissen hebben weer hun ui-
terste best gedaan om al deze wedstrij-
den zo logisch mogelijk in te delen.
We hebben de afgelopen periode alleen
op clubavond gespeeld en dankbaar ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid om
vrij te biljarten.
De echte fanatiekelingen hebben zelfs les
genomen bij een biljartinstructeur. 
Maar als het straks om het echie gaat
wordt het menens en gaan we elke wed-
strijd weer in met de intentie om er een
mooie en sublieme partij van te maken.
Ondanks deze goede bedoelingen komt
het in de praktijk ook voor dat alles tegen-
zit.
Er zijn meer dan 299 redenen te beden-
ken waarom het tegenzit en je de caram-
boles niet maakt.
Wij als ‘ervaringsdeskundigen’ weten dat
tegenslag niet bestaat in biljarten.
Want alles wat er gebeurt na de afstoot is
het gevolg van de afstoot die jezelf hebt
gedaan.

Biljarten is en blijft een fantastische sport:
‘Maar je moet wel zelf de slingers ophan-
gen.”

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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Bedoeld voor alle spelsoorten
Makkelijk te reinigen, en gaat langer mee

Nu wereldwijd geleverd
Verkrijgbaar bij de vakhandel bij u in de buurt

Website: www.dpc-cloth.nl
E-mail: info@a1biljarts.nl

http://www.dpc-cloth.nl
mailto:info@a1biljarts.nl
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Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

WWW.SPCWOENSEL.NL
040 2481112  I WinkelcentrumWoensel 84d  I Eindhoven

In Recreatie Centrum Nieuwegein

Ruud van der Horst toernooi voor 
Parkinsonpatiënten

De opkomst was ondanks de warmte gro-
ter als ooit tevoren. Maar liefst 32 deel-
nemers meldden zich aan. Groepen had-
den zich hier en daar gevormd vanuit de
dagbehandelingspraktijken, maar ook ve-
le individuelen waren er. De meesten had-
den support van eega, vriend of vriendin,
chauffeur en ook gewoon supporters.
Maar liefst 22 vrijwilligers kwamen arbi-
treren of verleenden andere hand- en
spandiensten. Genodigden maakten al
vroeg het lokaal ’s morgens lekker gezel-
lig vol. De deelnemers hadden er zin in. 
Sponsor Chris van den Hoven was uitge-
nodigd om de acquitstoot te maken voor
Rob Stolzenbach. Vooraf had zij nog
even geoefend. In haar woordje vooraf
sprak zij o.a. haar bewondering uit voor
de drive van de deelnemers. Met een
lach op het gezicht opende zij het toer-
nooi met een zeer fraaie acquitstoot, wel-
ke applaus opleverde.
De strijd kon beginnen. 6 biljarts met ie-
der 5 à 6 spelers.

In poule 1 maakte Hans de Vreede de
meeste caramboles: 89,6 %.
In poule 2 kwam niemand hoog genoeg
voor de finales.
In poule 3 won Ruud van der Horst alle 4
zijn voorwedstrijden.
In poule 4 deed Ben van de Berg hetzelf-
de kunstje.
Een wedstrijd won hij in slechts drie beur-
ten. Een record.
In poule 5 kwam Koos van Touw met
90,1 % als beste uit de bus.
In poule 6 werd Rob Stolzenbach, geheel
geïnspireerd door de acquitstoot van
Chris van den Hoven, winnaar door ook
alle vier de voorwedstrijden te winnen.
Hans de Vreede dus 5e en Koos van
Touw 4e. Strootje trekken wie van de drie
winnaars eerst tegen elkaar speelden. Dit
waren Ben van de Berg die de partij van
Ruud van der Horst won. Maar Rob Stol-
zenbach won weer overduidelijk van Van
de Berg, waardoor Stolzenbach eerste
werd Ben van de Berg tweede en Ruud
van der Horst derde. De poedelprijs was
voor Hans de Jager. 
Vervolgens was er namens de spelers een
groot eerbetoon aan Ruud en Tineke van
der Horst. Ruud was in 2012 de oprichter
van het toernooi. Dit werd in een mooie
speech verwoord door speler Albert Men-
heere uit Middelburg. Met als finale de
muziek van The Final Countdown.
Wethouder Marieke Schouten (Groen-
Links) van o.a. gezondheid en welzijn
reikte de prijzen uit.  
Het was wederom een mooie dag. 
Bedankt allemaal.
Tekst: Cees van Schaik.

Het was een warme dag waar het er heet aan toe ging. Vanwege de warmte
was zomerkleding toegestaan. Ventilatoren en airco’s hadden hun best ge-
daan in de zaal van RCN, welke de grote biljartzaal beschikbaar stelde. Ook
de lunch werd door RCN geheel verzorgd. Het gebak werd door AH Hoog
Zandveld gesponsord. Vele sponsors, zie www.parkinsonevents.nl, maakten
dat wij de spelers een heel leuke dag konden bezorgen. Dit werd ook enorm
gewaardeerd. 

Foto: Jenny Rievers

Districten Zuid-Limburg en Midden-Brabant

Zes geslaagde arbiters 1 en 2 

Op zaterdag 2 juli kwamen de kersverse
Arbiters 1 (Rob van den Ham, Desiree
Christiaans, Jo Gorski en Werner Gesche
uit het district Zuid-Limburg en Thieu Hen-
driks van het district Midden- Brabant)
naar De Biljartacademie in Sittard om het
felbegeerde certificaat Arbiter 2 te beha-
len. Theo Arets, die onlangs gezakt was
voor Arbiter 1, kreeg een herkansing.
Paul Beckers was wederom als examina-
tor van de KNBB naar het zonnige zuiden
afgereisd. Om 10:30 uur werd begon-
nen met het theoretisch examen. Na goed
een uur was iedereen klaar en kon Bec-
kers de antwoorden gaan controleren. Er
werd nog een fout ontdekt op het ant-
woordensjabloon maar gelukkig hadden
alle kandidaten de vraag toch juist weten
te beantwoorden. Iedereen bleek ge-
slaagd voor de theorie, Thieu Hendriks
maakte deze zelfs foutloos.
Na met zijn allen genoten te hebben van
een door het district Zuid-Limburg aange-
boden lunch volgde het praktijkgedeelte
van het examen. Dit in de spelsoorten
driebanden en kader 38/2 en voor Arets
(1-ster) in het spelsoort libre. In ruim 2 ½
uur in een warme biljartzaal hebben de
kandidaten al hun kennis en kunde ten-
toon gespreid. Natuurlijk ging dat niet al-
tijd foutloos maar volgens Paul Beckers
ruim voldoende waardoor alle kandida-
ten geslaagd zijn voor het examen en dus
de certificaten en badges in ontvangst
mochten nemen. De voorzitter van het
district Zuid Limburg, Marcel Spiertz, feli-
citeerde iedereen en bedankte de voor-
spelers (zowel tijdens de lessen als het

examen) voor de medewerking. Tenslotte
nog een speech van ondergetekende
waarin ik iedereen persoonlijk (zowel de
geslaagden, de voorspelers als de exa-
minator) heb verteld wat mij trots heeft ge-
maakt. Ik zal de volledige tekst van de
speech jullie besparen. Allemaal van har-
te gefeliciteerd en heel veel succes en
vooral plezier aan de tafel.
Martin Wingelaar
(Docent Arbitrage KNBB)

Vlnr: Thieu Hendriks, Theo Arets, Jo Gorski, Desiree Christiaans, Werner Gesche en
Rob van den Ham. Foto: Martin Wingelaar  

Op 8 en 9 oktober in Rumpt

NK driebanden
klein extra klasse
Het NK driebanden klein extra klasse
vindt op 8 en 9 oktober plaats bij vereni-
ging Carambole aan Boutensteinseweg
2B te Rumpt. Er verschijnen zes deelne-
mers aan de start. Moyennes van 1.100
en hoger en de partijlengte is 50 caram-
boles. Maximaal aantal beurten even-
eens 50. Op zaterdag 8 oktober wordt
om 12.00 uur van acquit gegaan. Zon-
dag om 10.00 uur. Het NK driebanden
klein jeugd vindt in hetzelfde weekeinde
eveneens in deze biljartlocatie plaats. 
Naam Vereniging                      Gem
1. Reggy Brouwers Hilvarenbeek 1.492
2. John Schollink BCA 1.290
3.  George Kenter The City/Dibo 1.088
4. Rob Mans De Picardie 1.019
5. Reinier Burgemeester Merwehof 0.993
6. John van Essen Moerkapelle 0.978

http://www.parkinsonevents.nl
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Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

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

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

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

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (Eredivisie 3bnd)
De Hazelaar topteam

2 Teams eredivisie
2 Teams 1e divisie
- 4 Matchtafels

- 6 Caramboletafels
U bent van harte welkom
Sportfoyer de Hazelaar
T.M. Kortenhorstlaan 6

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

café - darts - biljart

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

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

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

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.

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

http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
mailto:info@manopmaat.nl
http://www.dekuul.nl
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.roetienen.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.melmor.nl
mailto:info@melmor.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
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Maandelijks biljartnieUws
Plaatselijk

regionaal
nationaal

U mag het niet missen

Tweede divisie driebanden poule 1 en 2

Gelijkspel voor Burgie’s Popmuziek 
Smaak/Capelle SPC
Burgie’s Popmuziek Smaak/Capelle SPC
– Cafedepijp.nl/Sawari 4-4. 
Aad Buijs was de grote man namens de
bezoekers. Buijs won vrij eenvoudig van
zijn opponent Demi Pattiruhu in 34 beur-
ten (14-30). 
De winnaar scoorde ook een hoge serie
van 10. Kopman Paul Gruijs won even-
eens voor de Rotterdammers.
Voor de thuisploeg zegevierden Mar van
der Cijs en Reinier Burgemeester.

Poule 2
Het Zeeuwse Dallinga.com 2 is sterk be-
gonnen aan de competitie. In Sprundel
werd de volle buit gepakt tegen Bouwbe-
drijf Rams (0-8). Kopman Filip Verspeelt
zette Johan van Baal opzij in maar 37
beurten (27-35). Dion Bergmans, Ray-
mond Nicodem en Marc van den Boom
zegevierden eveneens. Een 100% score
was er verder in de openingsronde voor
Parel Dranken, Teletronika, ’t Hartje van
Oosterhout 2 en Polka Print.

Eredivisie topteam ronde 1 en 2

Maximale score voor ABC 't Töpke
Carambole/DISC – ABC 't Töpke 0-6 en
0-6. In Rumpt hadden Lyon Megens, Frank
Vermeulen en Marco Kivits in de eerste
wedstrijd niets in te brengen tegen Micha
van Bochem, Dennis Timmers en Jos Bon-
gers. In het tweede duel waren de ver-
schillen geringer. Van Bochem zorgde met
200 uit 5 en 200 uit 4 in het 47/2 voor
de kortste partijen. Egbersbeek.nl/ De
Veemarkt – BIOS/De Biljartfabriek.nl 5-1
en 4-2. In de openingswedstrijd wonnen
Martijn Egbers en Michel van Silfhout ter-
wijl Christian Pöther tegen Michael Woi-
dowski tot remise kwam. Pöther ging aan-

sluitend als enige onderuit voor de ploeg
uit Doetinchem. De Hazelaar – De Haze-
laar/XL Box 0-6 en 4-2. De gastheren,
zonder Jean-Paul de Bruijn en Raymund
Swertz in verband met GP driebanden,
zagen Jordy Kanters, Gert-Jan Veldhuizen
en Eric Dericks onderuit gaan tegen res-
pectievelijk Johan Devos, Peter de Bree en
Robert van Stevendaal. In het tweede tref-
fen revancheerde Kanters zich bij het
47/2 door de maximale serie van 200 in
de derde beurt te produceren.  Dericks
won na een achterstand het bandstoten.
Veldhuizen slikte zijn tweede verlies.

Eerste divisie driebanden poule 1speelronde 1

De Kuul 2 uit Huissen goed van start 
De Kuul 2 – Constructor Staalbouw 6-2.
Het winnende teamgemiddelde van 1.020
kwam als volgt tot stand. John Tijssens 40
uit 26 en dus 1.538. Teamleider Jordy de
Kruijf 35 uit 23 en dat betekende 1.521.
Verliezend kopman Ad Korevaar produ-
ceerde bij zijn serie van 10 een moyenne
van 0.950. Vierde man Feije Dillema be-
haalde 0.625. DKM Tools – Zwiers Airco-
service/Cues & Darts 6-2. Sterk optreden
van Jack Wijnen 1.400, Roland Uijtdewil-
legen 1.290 en Davy van Havere 1.250.
Met de 0.743 van Eddy Willems leverde
dat 1.133 op. Stephan van den Hooff

0.897 redde de Tilburgse eer. Hello Dry-
docks/Arbo Industries – Burgmans Bil-
jarts/Revast Makelaardij 4-4. Emilio Sciac-
ca 1.333 en Hans de Groot 1.129 hiel-
den de punten bij SPC Capelle. Rick Sled-
dens 1.296 en Frank Hommering 1.081
boekten de uitzeges. De Distel Biljarts/
Groene Cijfers – Biljart Centrum Arnhem
6-2. In Roosendaal bleek Marc Roofthooft
dankzij 1.333 de beste van iedereen.
Teamgenoot Reggy Brouwers 1.029 was
ook succesvol, evenals Richard Berkel-
mans. Voor de gasten van De Kuul redde
Rudy Gerritsen na 1.290 de eer.   

Eerste divisie driebanden poule 2 speelronde 1

Teammoyenne 1.203 voor De Veemarkt

In Doetinchem kwam thuisploeg De Vee-
markt prima voor de dag. Het teamge-
middelde van 1.203 kwam als volgt tot
stand. Dieter Grossjung eindigde na 40
uit 23 op 1.739, René Dericks 1.428,
Michel van Silfhout 1.296 en John van
der Stappen 0.733. Van Silfhout ging met
een serie van 11 van acquit. Treva/Theo-

ry Cues – Sprundel 8-0.
Luc Peeters 1.206 ver-
sloeg Arthur van Schijn-
del met 35-33 na 29 po-
gingen. Kopman Patrick
Kesteloot zette 1.290
op het scorebord. DKM
Tools 2 – Fietsaccu-Revi-
sie.nl 3-5. Op camping
De Eekhoorn was Jan
van Oosterhout middels
35 uit 21 (1.666) de
enige die thuiswinst be-
haalde. Rini Boeren en
Paul Bruijstens deelden
de buit. Aartsbouw
Sprundel – Man op
Maat/'t Caves 8-0. In
De Drie Zwaantjes

kwam de volle buit na teammoyenne
1.153 dankzij: Tom Persyn 1.346, Ronny
Brants 1.333, Dirk Weeremans 1.025 en
Ad Broeders 1.000. Peter van der Heij-
den verloor ondanks 1.100. Capelle SPC
– Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen 6-
2. Jef Philipoom 1.481 gaf het goede
voorbeeld. Dan Breur reikte tot 1.176. 

Dieter Grossjung. Foto: Jan Rosmulder  
Tweede divisie driebanden poule 3 en 4. Speelronde 1

René Peters van Eddies-hr.nl 
behaalt 1.093

Poule 3
René Gerrits speelde in deze poule als
enige boven 1.000 moyenne. In de wed-
strijd van West-Peter/DPC tegen De Kuul

(8-0) verzamelde hij de
35 caramboles na 30
beurten en dat leverde
1.166 op. 

Poule 4
Eddies-hr.nl – 't Ivoor 7-1.
De beste partij tussen de
kopmannen René Peters
en Ton Rovers kreeg in
De Gouden Leeuw te Ber-
geijk een 35-23 (32) uit-
slag. De 1.093 van Pe-
ters betekende het beste
gemiddelde van poule 4.
Cues & Darts 2 – BC
Goirle 4-4. In Tilburg ver-
loor eerste man Lucien
Tabbers met 28-35 na 33
pogingen van Roger Spij-

kers. De Molen – Van Melis Autobedrijf 6-
2. Thuisspeler Francois Maas behaalde
1.000 na 35 uit 35. Zijn teamgenoot Kevin
Adams reikte tot 0.909 winst.

René Peters. Foto: Jan Rosmulder 

Derde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Bart Rossel start met 1.764

Poule 1
Het Haagse New Jorissen is de competi-
tie begonnen met 2x een gelijkspel. Het
werd zowel 4-4 tegen Megafa als tegen
Dirk Snip Biljarts en Sportprijzen. Bij de
Hagenezen scoorde Fred van Leeuwen
een serie van 8 in zijn verloren partij te-
gen Bert ten Haaft jr (Megafa). Dennis
Sassen (De Plas) wist in de 1e competitie-
ronde tevens een reeks van 8 te scoren.
Het hoogste moyenne is voor Dick Mourik
van BV Wormerveer (1.076)

Poule 2
De volle buit in de eerste competitieronde
voor GBC Dynapheres Platium, The Gam-
blers, Pool en Billiards Delft en Merwehof.
Het hoogste moyenne was voor Piet van
Es (Merwehof) die in zijn match tegen Jos
Nieuwenhuizen voor zijn 30 caramboles
maar 24 pogingen nodig had (30-11).

Poule 3
De winnaars van de eer-
ste ronde in poule 3 zijn
De Eekhoorn 3/ Biljart-
point.nl, BV Cortini
Automotive, Treva, BV
Sprundel 3 en De Eek-
hoorn 2. Uitblinker bij
De Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl was Jan Rijcka-
ert met een moyenne
van 1.153. Rijckaert
bleek in zijn ontmoeting
tegen Phuc Nguyen van
’s Lands Welvaren suc-
cesvol en won ruim met
30-14 (26).

Poule 4
In Poule 4 is Bart Rossel

met een topprestatie begonnen aan de
competitie. De kopman van Bottles/Dock-
side zegevierde in zijn match tegen René
Vermeiren van DKM Tools over 30 ca-
ramboles in maar liefst 17 beurten (17-
30). De wedstrijd eindigde overigens in
een 4-4 gelijkspel. Adrie van Mechelen
van Distel Biljarts kwam ook sterk voor de
dag met een serie van 8 en een ge-
middelde van 1.315. Willie Damen van
De Eekhoorn 4 maakte zelfs een serie van
9 in zijn gewonnen partij tegen John Ver-
kooyen van DKM Tools 30-25 (29). Top-
prestaties waren er eveneens van Paul
Bruneel (Ossekop 2) 1.153, Jack van de
Klundert (Distel 3) en Wilfred Tempelaars
(DKM Tools 4) kwamen tot een 1.111.

Jan Rijckaert van De Eekhoorn 3 / Biljartpoint.nl 
(Foto Peter Rijckaert)

http://www.debiljartballen.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

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

Onze openingstijden zijn:

donderdag & vrijdag 09.00 - 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 14.00 uur

ASTEN

Onbetwist 
de BILJART 

specialist
Dé importeur vóór  

Nederland van  
Verhoeven Biljarts

Van Kuppenveldweg 5  
(       Hazeldonk)  

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

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

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum,
073-5031264

www.eureka-billard.nl

snabrug
photography

http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.eureka-billard.nl
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Ralf Laakmann Memorial bij Van Tienen in Tegelen

Succes Jop de Jong en koppel 
Wilfrie Vermeer en Daan Glissenaar

Het laatste wekend van augustus is er tra-
ditioneel weer het Ralf Laakmann Memo-
rial toernooi bij café-biljartzaal Van Tie-
nen in Tegelen. Het deelnemersveld be-
stond uit 13 artistiekspelers. Daarbij  de
Nederlands kampioen Jop de Jong en de
bijna onoverwinnelijke René Dericks.
Maar ook, en wij noemen hem De Parel
uit het Zuiden, Mark Janssen.

De hitte was gelukkig
wat minder als de week
ervoor. Na het bekend-
maken van de koppels
en de spelers voorge-
steld te hebben gingen
de heren van start waar-
onder ook Daan Glisse-
naar die voor de eerste
keer aan het artistiek
spel mocht ruiken en ze-
ker niet onverdienstelijk
speelde met een score
van 189 punten en
goed voor een zesde
plaats ….chapeau.
Mark Janssen was de
eerste dag ongenaak-
baar en stond dan ook
bovenaan op de zater-

dag en het was die dag dan ook nog
lang gezellig. Zondag kwam de opmars
van Jop de Jong en René Dericks. Zij lie-
ten ons toch even zien hoe het artistiek
spel gespeeld wordt en De Jong won uit-
eindelijk met slechts één punt verschil van
Dericks. Bij de koppels waren Wilfrie Ver-
meer en Daan Glissenaar de winnaars
(Wilfrie had 232 punten) dus samen een
mooie score van 421 punten. Zondag na
de grandioze tombola ging een ieder
weer tevreden huiswaarts met heel veel
dank aan René Peters, Thijs en Margriet
Peulen en John en Sandra van Tienen.
Tot volgend jaar Cock Ooms.
Naam Pnt Pog Koppel
1. Jop de Jong 298 159 4
2. René Dericks 297 155 5
3. Mark Janssen 258 165 3
4. Wilfrie Vermeer 232 172 1
5. Dimitri Wittemans 199 185 2
6. Daan Glissenaar 189 185 1
7. Robert van Veenendaal 177 181 6
8. Cock Ooms 169 188 2
9. Jean-Marie Limbourg 162 183 7

10. Stef van Hees 160 187 7
11. Eric van Kampen 147 214 6
12. Bart van de Wijgert 90 195 3
13. Hendry Remmers 31 205 5

In de Veemarkt te Doetinchem

Egbert de Wit kampioen Frits Klomp 
Open driebandentoernooi

Zondag 28 augustus
was de laatste finaledag
van het Doetinchemse
Open driebandentoer-
nooi. Frits Klomp heeft
de organisatie 31 jaar
gedaan maar helaas
door ziekte kan hij het
niet meer. Er is dan ook
besloten om het een an-
dere naam te gaan ge-
ven. Voortaan heet het
Frits Klomp Open drie-
bandentoernooi. Dit in
overleg met Frits Klomp
natuurlijk. Het stokje
heeft hij aan Hilbert de
Vries overgedragen. 
Het toernooi werd in de
Veemarkt te Doetinchem
een zege voor Egbert
de Wit. Begonnen met
een gemiddelde van
0.551 eindigde hij op
maar liefst 0.737. Het
duel tegen Fred Hofman
eindigde in 27-20 na
44 beurten. 
De winnaar maakte een
serie van 7 en dat

presteerden Jan Masselink, Leo Vermeiren
en Hilbert de Vries ook. Martijn Egbers
eindigde met het beste moyenne van
1.109 op de vierde plek. Tevens scoorde
hij de hoogste serie, namelijk 9 carambo-
les.
Naam Beginmoy Car Eindmoy HS
1. Egbert de Wit 0.551 27 0.737 7
2. Fred Hofman 0.448 23 0.468 4
3. Jan Masselink 0.440 21 0.408 7
4. Martijn Egbers 1.039 52 1.109 9 
5. Frans Gerritsen 0.469 23 0.443 5
6. Leo Vermeiren 0.520 29 0.557 7
7. Hilbert de Vries 0.468 25 0.515 7
8. Henk Huntink 0.409 21 0.441 4
9. Leo Meyer 0.450 23 0.383 4
10. Cor Heuven 0.250 16 0.161 3
11. Rob Arendsen 0.468 23 0.323 4
12. Bennie Visser 0.418 23 0.323 4

Frits Klomp. Foto: Ingrid van Hemert

Het erepodium. Foto: Ingrid van Hemert

Vlnr: Daan Glissenaar en Wilfrie Vermeer. 
Foto: Thijs Peulen

Jop de Jong. Foto: Thijs Peulen

Lingewaard Cup driebanden

Jac Janssen de beste van 
96 deelnemers in De Kuul te Huissen

Op zondag 28 augustus was de finaledag
van de laatste 8 van de 96 spelers van de
Lingewaard Cup driebanden. In de eind-
strijd wist Jac Janssen de titel naar zich toe
te trekken. Hij versloeg Johan  Kersten, uit-
bater van café De Kuul, met 20-14 na 23
beurten. In de halve finale had Kersten uit-
geblonken via 17-8 (7) winst op Rudy Ger-
ritsen. Dat leverde Johan Kersten een ge-
middelde op van liefst 2.429. In de ande-
re halve eindstrijd bleek Jac Janssen na mo-
yenne 1.818 en reeks van 9 een maatje te
groot voor Frans Joostink. Er waren eerder
twee finalepoules van vier. Derde in de

poules werden André Ageling en Gert-Jan
Esvelt. Als vierde finishten toen Cees
Kersten en Fons Neijenhuis. De beste partij
ging naar Leo Berendsen met 17 caram-
boles in 3 beurten. De hoogste serie bleek
ook voor Berendsen dankzij 15 treffers.
Tweemaal zonder poedel werd eveneens
gepresteerd door Leo Berendsen en Johan
Kersten. Kortom een geslaagd toernooi
met mooie, spannende en sportieve wed-
strijden. De organisatie kan terugkijken op
een geweldige 20e editie. Grote dank
voor Willy Crijns en Marion voor de orga-
nisatie. 

Vlnr: Jac Janssen, Johan Kersten, Rudy Gerritsen en Frans Joostink. Foto: Joke Kersten

Vier Nationale arbiters geslaagd

Tijdens de jaarvergadering CAC (Com-
missie Arbiters Carambole) op 3 septem-
ber 2022 werden vier arbiters bevorderd
tot Nationaal arbiter  (**** arbiter). 

Irma Huisman, Erwin Dijksta, Karrie Bos
en Jacques Wielandt mochten uit handen
van Janneke Horneman hun vier sterren
badge met blauwe strik en oorkonde in
ontvangst nemen.

Foto: Henry Thijssen
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hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000
info@cuesendarts.nl

4 x Match
8 x Carambole

Gabriels Imperation V
12 x Pool 9 Ft

1 x Snooker 12 Ft

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Email: info@goedeverwachting.nl

www.goedeverwachting.nl
Fam. De Kok

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
16 Pooltafels

6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
3 Snookertafels
3 Mini bowlingbanen

Groot eigen privé parkeerterrein
voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
www.dedistel.nl • www.dedistelbiljarts.nl

Tel. 0165 563800
Openingstijden ma. t/m do. 14.00 - 01.00 uur,

vr. en za. 14.00 - 02.00 uur, zo. 14.00 - 00.00 uur
Onze biljartwinkel is 7 dagen per week geopend

Biljartcentrum
de distel

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

Openingstijden
Maandag: 13.30 tot 21.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag: 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 13.00 tot 18.00 uur
Zondag: 11.00 tot 18.00 uur

WWW.DALLINGA.COMFACILITEITEN:
* 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

DE GOUDEN LEEUW
CAFÉ - ZALEN

Hof 6
5571 CC Bergeijk

www.degoudenleeuwbergeijk.nl

Biljartfabriek Bierling de Schepper
Siegard Wijkstra

Verbindingsweg 38
9781DA Bedum

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

http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:siegardwijkstra@gmail.com
http://www.bierlingdeschepper.nl
mailto:info@cuesendarts.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.degoudenleeuwbergeijk.nl
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Mooi seizoen en veel 
spelplezier toegewenst
Eindelijk en na deze bloedhete zomer waarbij het zelfs te
warm was om de keu in de hand te houden is het zover dat
de competities zijn begonnen en we weer wekelijks aan de
start mogen verschijnen.
Ik hoop dat we een mooi seizoen gaan beleven met fraaie
wedstrijden in vooral sportief en strijdlustig inzicht. Dat
sportieve daar wil ik het toch ff over hebben want spelen
met bijvoorbeeld de verkeerde bal of net een band gemist?
Beste mensen waar gaat het om? Ik zou zeggen help elkaar een beetje want onze
sport wordt er niet jonger op. De uitdaging op het biljart is ook dat er een hoop nieu-
we lakens gelegd zijn en dat vergt een aanpassing en uitdaging, maar dat maakt
de biljartsport ook weer aantrekkelijk.
Op 10 en 11 september werd in Almere voor het eerst gespeeld in een gezamen-
lijke GP ere- en eerste klasse artistiek. In een nieuwe opzet dus wat voor zowel het
publiek als de uitbater aantrekkelijk is of kan zijn. Na 4 GP’s zijn de eerste 8 ere-
klasser en van plaats 9-16 eerste klasser. Er werd gestart met 22 spelers en ik ben
echt benieuwd of deze opzet het artistiek beter op de kaart zet.
Ik wens U allen een geweldig mooi seizoen toe met veel spelplezier.

Cock Ooms
vz district Venlo eo

Driebanden klein kampioenschap van Groot Bergeijk 2022

Titel voor Janus Houbraken bij de Stap

In café de Stap te Luyksgestel werd er ge-
streden om het kampioenschap drieban-
den klein van Groot Bergeijk. Dit is de

thuisbasis van vereni-
ging Nooit Volleerd Ber-
geijk. De twee best ge-
plaatste van elke poule
gingen in de finale uit-
maken wie dit jaar de
grote wisselbeker van
Groot Bergeijk zou
gaan winnen. De fina-
listen waren: Janus Hou-
braken, Nico de Lepper,
Piet van Montfort, Coby
Burgmans, John Bax en
Wim Antonis. Na alle-
maal 5 wedstrijden te
hebben gespeeld, be-
haalde Janus Houbra-
ken uiteindelijk de
meeste punten. 
Daarna werd door John
Bax de wisselbeker, ge-
schonken door Bax To-
taalrecreatie, uitgereikt
aan de kampioen. 
Proficiat Janus. 

Bestuur biljartvereniging Nooit Volleerd
bedankt alle spelers die aan dit toernooi
hebben deelgenomen. 
Tekst en foto met dank aan Wim Antonis. 

Janus Houbraken en John Bax

Vrijdag 16 september slotavond jubileumtoernooi DBB

Pentatlon bij In den Sleutel te Deurne
De Deurnese Biljartbond (DBB) organi-
seert in verband met het 75-jarig bestaan
een toernooi in de vorm van pentatlon
voor alle aangesloten verenigingen. Door
corona is een en ander enkele jaren uit-
gesteld maar eind augustus konden 32
spelers op 4 locaties hun krachten meten.
De winnaars gingen in 2 cafés naar de
volgende tussenronde, begin september.
Nu er nog 8 deelnemers in de strijd zijn,
vindt de finaledag op vrijdag 16 septem-
ber plaats in café In den Sleutel aan Sta-
tionsstraat 8 te Deurne. De aanvang is
dan 19.00 uur. Bij pentatlon staan 5

spelsoorten op het programma: direct,
1-band, 2-band, 3-band en losband.
Afhankelijk van het moyenne moet men
een aantal caramboles in elke spelsoort
maken. 

Het programma is als volgt:
1) Fer Graat – Toon Steevens
2) Jan Pluijm – Jan Rosmulder
3) Carlo Vervoordeldonk – Toon Munsters
4) Johnny Goossens – Jo van Lierop
5) Eerste halve finale
6) Tweede halve finale
7) Finale

Arbiterstoernooi district Venlo

Wim Hermans de beste bij 
Van Tienen in Tegelen

In café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen stre-
den de arbiters van
district Venlo wederom
om de hoogste eer.
Wim Hermans, geen
onbekend gezicht bij
Van Tienen, liet de zes
andere arbiters achter
zich. Thijs Peulen en
Paul Beckers eisten de
overige ereplaatsen op. 

Eindstand
1. Wim Hermans
2. Thijs Peulen
3. Paul Beckers
4. René Peters
5. René Krones
6. Jan van Geffen
7. Margriet Peulen

Foto: Thijs Peulen

Derde divisie driebanden poule 5-6-7. Speelronde 1

Moyenne 1.111 voor Rick Sleddens 
van Bandstoters/'t Caves

Poule 5
Door de sluiting van Siemens in Midwol-
da verhuisde het viertal van teamleider
Willie Siemens naar De Harmonie Win-
schoten. Bij de 2-6 zege bij Noorder-
ling/Harlingen realiseerde Harry Viswat
met 0.909 het beste moyenne in deze
poule. 

Poule 6
Struijk Metaal Recycling – De Hazelaar 2
6-2. In Veenendaal bleek Jan-Willem
Geerts dankzij 25 uit 31 (0.806) de
beste van iedereen. Teamgenoot Tinus

van Engelen realiseerde
0.735 na 25 treffers en
34 pogingen. De Peel/
Van Esch Biljarts – ABC
't Töpke 8-0. 
In ’t Viltje te Bakel had
Cock Ooms namens de
thuisploeg 24 carambo-
les na 23 beurten. Even
later stond er 0.892 op
het scorebord na 25 uit
28. Het beste gemiddel-
de in de openingsronde
van deze poule. 

Poule 7
Bandstoters/'t Caves –
De Biljartacademie 5/
Go to the Max 6-2. Kop-

man Rick Sleddens gaf het goede voor-
beeld met 30 caramboles na 27 beurten
en de 1.111 werd door niemand in deze
poule overtroffen. Bij de Limburgers pro-
duceerde Mark Janssen een serie van 7.
DAB/Eureka Billard – VK2/Gorissen Fur-
niture 8-0. In De Mixx te Geldrop behaal-
de de thuisploeg een teamgemiddelde
van 0.785 dankzij Benny Smits 0.810,
Piet Smits 0.714, Toine van Zantvoort
0.781 en Frans van Nunen 0.862. VK
3/Windex – DBC De Mixx 4-4. Bij de be-
zoekers maakte Harrie van Zantvoort een
reeks van 7.

Rick Sleddens. Foto: Jan Rosmulder
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Succesvolle jeugdhappening bij De Ploeg in Zoersel

Duitsland laat in drielanden wedstrijd 
België en Denemarken achter zich

De bekendmaking, dat na twee afge-
lastingen vanwege Corona ook dit jaar
de Coup van Beem niet door zou gaan
kwam hard aan bij de jeugdbiljarters en
hun begeleiders. Verbaasd en teleurge-
steld was ook Bianca Philipoom. De
vrouw, die zich de laatste jaren inzet om
de Belgische jeugd weer mogelijkheden
te bieden, liet het er niet bij zitten. Na
contact met Deense en Duitse jeugdlei-
ders nam ze het initiatief om onder de
naam DE-DK Meets Verhoeven Jeugdcir-
cuit een soortgelijk evenement te organi-
seren.
Met ondersteuning van Biljartfabriek Ver-
hoeven, een groot aantal mede sponso-
ren en ongeremde medewerking van Jan
Verhulst en Ludo Laureyssens lukte het
haar om binnen afzienbare tijd een drie-
landenwedstrijd te realiseren. Met ge-
paste trots weet Bianca te vertellen: “De
spelers uit Duitsland en Denemarken wer-
den op vrijdagavond in jeugdherberg
Drieboomkensberg onthaald. Daarna zijn
we de winkel en het atelier van Verhoe-
ven Biljartfabriek van Luc en Renata gaan
bezoeken. Zaterdagochtend werd bij Bil-
jartcentrum De Ploeg om 10.30 het start-
sein gegeven. Het bloedhete weekend
kon de pret niet drukken en we mogen
terugzien op een geslaagd toernooi. Ik
ben ervan overtuigd dat het motto nog al-
tijd moet zijn dat de jeugd de toekomst
heeft.''
Aan het einde van het toernooi, dat ge-
speeld werd in verschillende disciplines,
kwam Duitsland met 15 punten voor-
sprong op België als sterkste naar voeren.
Denemarken werd derde. Bij de Duitsers
blonken de gebroeders Amir en Ali Ibrai-
mov uit. 
Lukas Mortensen (Denemarken) moest bij
het driebanden 50 caramboles maken en
zette met 1.112 het hoogste gemiddelde
op het bord. De 14-jarige Belg Luca Phili-
poom, die naar 20 punten speelde
(0.488) bleef ongeslagen. Ook op de
kleine tafel werd er driebanden gespeeld,
daar waren het de Duitsers Ide Jacob en
Henri Zimmerman die ongeslagen ble-
ven. Bij het libre gaf oosterbuur Lennart
Menzel met een algemeen gemiddelde
van 70.58 enkele demonstraties.

Raymond Ceulemans
Niemand minder dan Raymond Ceule-
mans reikte op zondagavond de prijzen
uit. “Voor de jeugd wordt er al zo weinig
gedaan, het is geweldig wat hier ge-
beurt” sprak hij vol bewondering uit.
“Wij hadden in mijn tijd een paar hon-
derd jonge biljarttalenten, nu zijn er
hooguit nog 25 tot 30. Wij Belgen waren
met Nederland jarenlang toonaangevend
in biljarten, nu zijn dat Korea, Vietnam en
Turkije geworden. We hebben nog wel

wat topspelers, maar daarna is er een
grote leegte, dat is heel jammer.''
Bianca Philipoom, die erg in haar nopjes
was met het resultaat werd overspoeld
met complimenten, zelfs zoveel, dat er
traantjes vloeiden. Die complimenten
waren uiteraard ook voor Jan Verhulst en
Ludo Laureyssens.

Tijdens het wereldkampioenschap drie-
banden voor de jeugd in Heerhugo-
waard komen de vertegenwoordigers
van de drie deelnemende landen samen
en wordt er geëvalueerd. Bij meerdere
landen blijkt er belangstelling om tot een
vervolg te komen. Op de vraag of dat zal
leiden tot een definitieve vervanging van
de Coupe van Beem of dat het naast de
Coupe van Beem zal worden georgani-
seerd kon Bianca nog geen uitsluitsel ge-
ven. Zeker is wel, dat mede door het suc-
ces, het evenement een vervolg verdient.

Beste resultaten Duitsland
Driebanden groot
Amir Ibraimov 6-0.939-6
Ali Ibraimov 4-0.816-7
Driebanden klein
Ide Jacob 8-0.855-6
Henri Zimmerman 8-0.556-4
Libre
Lennart Menzel 8-70.58-251

Beste resultaten België
Driebanden groot
Nick Rosier 0-0.718-6
Luca Philipoom 8-0.488-5
Driebanden klein 
Yannick Peeters 1-0.632-9
Libre
Samuel Vanderveke 4-35.73-127

Beste resultaten Denemarken
Driebanden groot
Lukas Mortensen 6-1.112-10
Daniel Kristiansen 2-0.756-8
Driebanden klein
Jonas Söndergaard 3-0.573-7

Het winnende team van Duitsland. Foto: Marianne Mortensen

Bianca Philipoom mocht van Raymond
Ceulemans de complimenten ontvangen
voor haar initiatief en inzet.
Foto: Marianne Mortensen

Grand Prix driebanden in Biljartacademie Sittard

One-man show van Dick Jaspers 

De eerste Grand Prix zege voor Dick Jas-
pers in de nieuwe cyclus naar de Masters
van 2023 is binnen. De beste Neder-
landse biljarter ooit raasde in De Biljart-
academie in Sittard over al zijn rivalen in
de nationale ranglijst. Met de 160 ran-
kingpunten voor de overwinning (finale-
winst met 40-20 in 19 tegen Jeffrey Joris-
sen) klimt Jaspers naar de tweede plaats
achter Jerry Hermans. De laatste en derde
Grand Prix is dit jaar in december in Ros-
malen. Dick Jaspers miste dit jaar de eer-
ste Grand Prix en heeft nu de achtervol-
ging ingezet om zich te plaatsen voor de
Masters.
De suprematie van Hollands glorie in het
mondiale driebanden is in eigen land zel-
den zo groot geweest als in de Grand
Prix van Sittard. Jaspers rondde de eerste
ronde in een poule van drie af met 2.608
gemiddeld en een topmatch tegen Rudy
Gerritsen met 40-7 in 10 beurten en se-
ries van 16 en 14. Daarna versloeg Jas-
pers in de knock-outs achtereenvolgens
John van der Stappen met 40-27 in 25,
Sam van Etten met 40-12 in 16, Barry

van Beers met 40-17 in 19 en tenslotte
Jeffrey Jorissen met 40-20 in 19.
De drie laatste partijen van Dick Jaspers
in de prachtige entourage van de Biljart-
academie hadden een fantastische en
meedogenloze start, waarin hij zijn
tegenstanders in rap tempo op een riante
marge zette. Sam van Etten, terug in
Nederland na zijn lange Koreaanse
avontuur, kwam amper boven de tien ca-
ramboles, Barry van Beers keek na vijf
beurten tegen een gapend gat van 36-6
en Jeffrey Jorissen was met 21-6 in 4 en
32-8 in 12 al overrompeld voordat de
eindstreep goed en wel in zicht kwam.
Zo werd deze Grand Prix, de tweede edi-
tie in deze cyclus na de overwinning van
Jerry Hermans in Capelle, een one-man
show van de wereldkampioen, die dit
jaar minder in de Nederlandse eredivisie
te bewonderen zal zijn, maar gelukkig in
de Grand Prix toernooien blijft meedoen
om in de Masters mondiale rankingpun-
ten te halen.

Tekst: Frits Bakker

Foto: Paul Brekelmans

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7. Speelronde 1 

Drie generaties Schoofs succesvol 
met De Kuul 4

Poule 5
Almere '83/2 – Biljartschool.nl/De Har-
monie 4-4. Tweede man Fazli Zulaloglu
was de uitblinker met 25 caramboles na
25 beurten. Tegenstander Fred Breeuw-
sma realiseerde 0.680. 

Poule 6
De Veemarkt 2 – De Hazelaar 3 8-0. In
Doetinchem kreeg de partij tussen Sander
Sloots en Frans den Otter een 25-21 (38)
uitslag. Beiden maakten een serie van
vijf. Maasduin Witgoed Service – Maas-
duin Witgoed Service 3 8-0. In Sieben-
gewald zette Peter Visser dankzij 0.714
het beste gemiddelde op het scorebord in
D’n Boerenbond. De Kuul 4 – SIS Billiards

6 8-0. De familie Schoofs in neergestre-
ken in Huissen. Twan, Toon en Tycho be-
haalden met Johan Sopamena de volle
winst. Twan en zoon Tycho realiseerden
een serie van vijf. 

Poule 7
HAS – 't Caves/Team Funny 4-4. Jac
Willems, serie van 6, en Ivo Vos wonnen
namens de gastheren. 
Voor het team uit Wintelre bleven Piet van
Mol en Hans van Hest aan de goede kant
van de score. 't Caves 3/De Strevers –
De Biljartacademie 8/De Senioren 6-2.
Arnold van der Linden, Henny Peeters en
Eduard Kennis kwamen niet in de proble-
men.

Vlnr: Johan Sopamena, Tycho Schoofs, Twan Schoofs en Toon Schoofs. 
Foto: Yanick Schoofs
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René Keijsers sterke winnaar bij 
NK Parkinsonpatiënten
In Nieuwegein is René
Keijsers uit Boxmeer met
overtuiging landskampi-
oen van 2022 gewor-
den. De Stichting Parkin-
son Events is erg blij met
het podium dat zij ook
daar gekregen hebben
en zullen volgend jaar
met meer spelers deelne-
men.

Rechts René Keijsers. 
Foto: Harjan Hooijen

C4 klasse

Zilver voor familieteam ONA 5

Tijdens de Landsfinales behaalde ONA 5
uit Lekkerkerk de tweede plaats in de C4
klasse. 
De succesvolle formatie bestond uit vader
Kees Boon met zijn 2 zoons Yannick en

Pascal en schoonzoon Jean Marc Kok.
Toch wel bijzonder. In de finale werd
door het team van district Midden Hol-
land met 2-4 verloren van De Opkomst 3
uit district West Friesland. 

Foto: Frank Dekkers

Corry van de Laar kampioen 
PK bandstoten dag
Het NK bandstoten klein
dagbiljarten persoonlijk
werd in de derde klasse
een prooi voor Corry
van de Laar. De speel-
ster uit Boekel behaalde
de maximale 6 punten.
Tegen Nico Stuivenberg
kende ze geen proble-
men maar tegen Jan
Bulk en Bernard Have-
man waren de verschil-
len zeer gering. 
Corry en echtgenoot
Adrie van de Laar
waren ook als arbiter
actief tijdens de Simonis
Biljartlakens Landsfinale. 
Naam Vereniging Pnt Gem % Gem
1. Corry van de Laar KOT 6 0.71 98
2. Nico Stuivenberg De Plas 4 1.04 89

Naam Vereniging Pnt Gem % Gem
3. Jan Bulk Jacobswoude 2 0.81 90
4. Bernard Haveman OBV 0 0.83 93

Foto: Adrie van de Laar

De Hangijzers in C2 finale onderuit 
tegen VEGA 6
In de eindstrijd van de C2 klasse kwam
De Hangijzers uit tegen VEGA 6. Het
drietal van café-bar 't Hangijzer uit Bladel
trok met 2-4 aan het kortste eind. Derde
man Ger van Beers kreeg maar veertien
kansen van Denis Hoogesteger: 34-90.
Frans van de Ven hield de Brabantse eer
tegen de Zeeuwen hoog door Arie van

den Hoven (100) met 65-64 na zestien
pogingen opzij te zetten. Kopman Hans
Kokken liep tegen een ontketende
Michael Jasperse aan. De 17-110 uitslag
na slechts elf beurten spreekt boekdelen.
Jasperse had in de halve finale al een
moyenne van 11.00 behaald. 

Goud voor districtsteam 
Delta Zuid-West dames
Hierbij een verhaal van
Martien Kok Duijkers
van district Zuid-Limburg
die ging arbitreren na-
mens de dames van Del-
ta Zuid-West (Zeeland) –
en zo eerste rij stond bij
één van de absolute
hoogtepunten van deze
Landsfinale. De eind-
strijd ging tegen Ellen-
kamp, een combi van
HCR Prinsen en Bouse-
ma Lochem met de speel-
sters Anke Heutinck, Hei-
di ten Lohuis en Renate
Karssenberg.  
Martien Kok Dijkers:
“Een paar weken geleden vroeg het da-
mesteam Treva/Delta Zuid West, bestaan-
de uit Cynthia van Peer, Sylvia Eckel en Ca-
rolien Eversdijk, of ik niet voor hun wilde ar-
bitreren op de afsluitende dag van de Si-
monis Biljartlakens Landsfinale. Ja natuurlijk
wilde ik dat. De Landsfinale begon met de
poulewedstrijden, waarin ze overtuigend
eerste werden: slechts één partij verloren.
Daarna de halve finale gespeeld en ook

gewonnen, dus door naar de finale. Nou
was me dat ff spannend. Eén verlies en één
winst op het nippertje. Cynthia van Peer
moest de beslissende partij binnenslepen.
Nou dat was dus ongelooflijk spannend:
Van Peer nog 4, tegenstander nog 6.  Cyn-
thia van Peer maakte een supermoeilijke
bal en de partij was binnen dus Neder-
lands kampioen. En als beloning voor het
arbitreren kreeg ik ook een medaille.”

Vlnr: Sylvia Eckel, Cynthia van Peer en Carolien Eversdijk.
Foto: Jan Rosmulder

Simonis Biljartlakens Landsfinale 2022

Simonis Biljartlakens Landsfinale 2022

Slijterij Zeegers
Caves Hubert

Titus Brandsmaplein 20
5342 EN OSS

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

http://www.slijterijzeegers.nl
mailto:info@slijterijzeegers.nl
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RCN
Recrea e Centrum Nieuwegein 
Biljart  en dartcentrum 
Herenstraat 100 1e verdieping
3431 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

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

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

petersmits@live.nl

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

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.

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.com

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

Dorpsstraat 136
1796 CE De Koog
Tel. 06-30580782

kevin.knol@icloud.com

Grandcafé
De Beerze
Doornboomstraat 22
5091 CB Middelbeers

www.debeerze.nl
Tel. 013  514 1266

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

Café New Jorissen
Nancy en Theo v.d. Vaart-Wurms

Heelsumstraat 82-92-94
2573 NP Den Haag

4 kleine tafels
3 grote tafels
2 pooltafels
3 dartsbanen

Thuisbasis van:
Team J&F Auto’s

Beer de Jong
New Jorissen 2
New Jorissen 3

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 06-12815082

mailto:rcnnieuwegein@gmail.com
http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@petersmits@hotmail.live.nl
http://www.vlierden.com
mailto:Info@hartjevanoosterhout.com
http://www.hotelpotgroenlo.nl
mailto:kevin.knol@icloud.com
http://www.debeerze.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

Feestmiddag op zaterdag 17 september

50 jaar Ouderen Biljartvereniging “De Vliedberg” te Vlijmen

Op 12 september 1972 werd Ouderen
Biljartvereniging “De Vliedberg” opge-
richt in het buurthuis de Mand in Vlijmen.
De oprichters van de vereniging vormen
ook gelijk het eerste bestuur. De reden
waarom deze specifiek voor ouderen
werd opgericht geeft gelijk aan het socia-
le aspect binnen deze vereniging. Het ge-
zellig samen zijn op het moment dat je
het nodig hebt en je contacten minder
worden door beëindiging van je werk of
het overlijden van je partner. Er bleek
door de toegenomen vrije tijd onder de
ouderen behoefte te zijn aan biljarten in
competitieverband. De KNBB had enkele
jaren daarvoor deze competitie reeds in
het leven geroepen.
De biljartvereniging was een van de eer-
ste die volop gebruikt maakte van de
Mand. Dit gebouw werd in 1972 offici-
eel geopend. De toenmalige beheerder
Jo Herman werd uiteindelijk ook de voor-
zitter van de Ouderen Biljartvereniging
“De Vliedberg”. Toeval of  niet maar de
huidige voorzitter is de zoon van Jan Her-
man namelijk Frans Herman. Je kunt wel
zeggen dat biljarten in het bloed zit. Het
oude gebouw de Mand werd in 2007
gesloopt en er werd een nieuw complex
gerealiseerd MFA Caleidoscoop dat in
2010 werd geopend waar de Mand
weer zijn vertrouwde eigen omgeving

kreeg. Tijdens de periode van 2007 tot
2010 hebben ze echter niet stil gezeten
maar hebben ze een plek gevonden in
pand waar voorheen Mommersteeg
Graszaden was gehuisvest. Dus er kon
weer tegen de witte bal worden gestoten.
Binnen de vereniging zijn enkele leden
benoemd voor hun verdienste voor de
club en als erelid benoemd. L. Caron en
W. Grootendorst, de beide heren waren
jaren deel van het bestuur maar helaas
zijn ze overleden, en Mari Kuiper. De
laatste is zelfs al sinds 1995 lid van de
vereniging. Hij is 23 jaar de secretaris
geweest van de vereniging tot het mo-
ment dat hij stokje overdroeg aan Han
van Vossen. De leden Ad van Maanen,
Mari Kuiper, Jan van Engelen, Bert v.d.
Wiel en Frans van Drunen worden na-
tuurlijk even in het zonnetje gezet vanwe-
ge hun 25 jarige lidmaatschap van de
KNBB tijdens de feestmiddag op zater-
dag 17 september. 
De vereniging staat alles behalve stil. De
31 leden spelen met 5 teams in dag com-
petitieverband. 5 dagen in de week kun-
nen ze terecht in de MFA Caleidoscoop
waar buurthuis de Mand beschikt over 3
mooie biljarttafels met een mooie ruimte
er omheen. Waar vooral ook ruimte is
voor gezelligheid. Het is er gezellig om-
dat er alles tegen elkaar gezegd kan wor-

den en dat komt omdat er een hoge ac-
ceptatie onderling is.
Als vereniging kunnen ze terugkijken
naar leuke momenten zoals ons jaarlijks
Janus Kuypers toernooi in 1993 in de ou-
de Mand. Daar deden maar liefst 90
teams mee en elk team bestond uit 4 per-
sonen. Dat is natuurlijk geweldig om aan
terug te denken. Janus had geen speciale
verdienste voor de club maar deze man
had een dermate karakteristieke positieve
uitstraling dat het toenmalige bestuur uit
1992, bij de start van het Nederlaag-
toernooi het naar Janus Kuypers hebben
vernoemd.  Het Janus Kuypers Nederlaag
toernooi heeft 22 mei dit jaar voor de
29e plaatsgevonden in de Mand. Maar
ook aan het feit men een keer met een

team  Nederlands kampioen is geweest
en destijds clublid Jan van Engelen
Nederlands kampioen.
De vereniging is blij met alle hulp die ze
krijgen van hun sponsoren waardoor ze
dingen mogelijk kunnen maken die ei-
genlijk onmogelijk zouden worden omdat
anders de contributie voor de leden aan-
zienlijk verhoogd zou moeten worden.
Een van de sponsoren zorgt ervoor dat ze
er weer netjes bij lopen door de spelers te
voorzien van blouse en hesje.
Onder het genot van een hapje en een
drankje keken de leden en genodigden
terug op een mooie tijd en vooruit op de
mooie tijd die nog zal komen. Op naar
de 60 zullen we maar zeggen.

Foto: Wil Gulpen

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Lolaar Spuitgiettechniek draagt 
biljartwereld warm hart toe

Vlnr: Carolien, Twan, Wilco, Antoon en Anthony Loverbos. Foto: Marco van de Sterre

Jarenlang is Lolaar al een bekende naam in de biljar twereld. Al jaren
sponsort het spuitgietbedrijf in Ommel een mooi toernooi, én daarnaast
spelen een aantal van de directieleden ook wekelijks in teamverband.

Vele avonden zijn ze bij vereniging OVNA in café Ons Jantje in Ommel te vinden
om tegenstanders te laten weten wie ze zijn. In de zomer sponsort Lolaar al jaren het
Lolaar Toernooi. Onlangs was hier de spannende finale van en deze werd zelfs ge-
wonnen door Anthony Loverbos. Het was een enerverende finale met verrassende
wendingen waar nog lang over gesproken zal worden. 

Lolaar
Maar om nou even stil te staan bij Lolaar. Lolaar is een kunststof verwerkend bedrijf
wat momenteel gevestigd is in Helmond. Haar oorsprong heeft ze in Ommel, waar
het in 1982 begon in de woonboerderij van Antoon en Francien Loverbos. Als snel
groeide het bedrijf uit haar voegen en moest verhuizen naar het Helmondse. Nu, he-
den ten dage, telt het bedrijf 90 spuitgietmachines en mag zich met recht één van de
grootste spuitgietbedrijven van Nederland noemen. Producten zoals onder andere
pluggen, opbergboxen, campingtoilets, bloememmers, boodschappenkratten en be-
vestigingsmaterialen; we hebben ze allemaal dagelijks wel in onze handen, zonder
te weten dat ze bij Lolaar gemaakt worden.
Maar naast dat het bedrijf in omvang groeide, groeide ook het gezin. Antoon en
Francien Loverbos (de grondleggers van het bedrijf) kregen 4 kinderen (Carolien,
Twan, Wilco en Anthony) welke alle vier werkzaam zijn in het bedrijf. Ieder op zijn
of haar eigen specialisme. 1 april 2022 was een speciale datum voor hen; ze vier-
den hun 40-jarig bestaan, én het bedrijf werd overgenomen door de 4 kinderen. An-
toon Loverbos gaf met trots zijn stokje over en Francien kijkt van bovenaf vol trots
mee. Leuke anekdote: van het personeel heeft Antoon een nieuwe biljartkeu gekre-
gen als cadeau. Want wat is er nou toepasselijker voor een man die met pensioen
gaat en zijn vrije tijd graag spendeert aan biljarten.

World Cup in Veghel van 23 t/m 29 oktober

Jeffrey Jorissen krijgt wildcard van
organisatie

De wildcards voor de World Cup in
Veghel gaan naar de Nederlanders
Jeffrey Jorissen en Jean Paul de Bruijn na-
mens de organisatie en naar de Jordaniër
Mashhour Abu Tayeh van de UMB. Door
het toewijzen van de twee wildcards kan
Nederland in totaal op 24 deelnemers
rekenen. Mashhour Abu Tayeh is de num-
mer 26 van de wereldranglijst. Jeffrey
Jorissen kreeg zijn wildcard van de Stich-
ting BEN, de organisator, Jean Paul de
Bruijn van de KNBB.
De inschrijvingen stromen op deze eerste
dag binnen, maar volgens gewoonte zijn
tickets gereserveerd voor de plaatsen 18
tot en met 98 op de wereldranglijst. Het
hangt af van die inschrijvingen, hoeveel
spelers van de reservelijst worden toege-
laten.
Wat de Nederlanders betreft, zijn Dick
Jaspers (als nummer 1 van de wereld),
Jean Paul de Bruijn en Jeffrey Jorissen (de
wildcards voor Nederland) en Barry van
Beers zeker van deelname. Daarnaast
zijn 20 plaatsen gereserveerd voor de
hoogste spelers van de doorlopende ran-
king, meestal de spelers die voor de
Masters waren geselecteerd, zoals Jean

van Erp, Raimond Burgman, Dave Christi-
ani en Raymund Swertz. Bovendien han-
teert de KNBB de regel dat vier nationale
kampioenen een ticket krijgen: Therese
Klompenhouwer als dameskampioene,
Joris van 't Zelfden als juniorenkampioen
en Tom Beemsterboer en Menno de Vries
als kampioenen van de Excellent klasse
en hoofdklasse. Twee Nederlanders heb-
ben zich al afgemeld: Martien van der
Spoel en Harrie van de Ven.
Paul Brekelmans, de sectievoorzitter,
motiveerde de twee wildcards als volgt:
,,Jean Paul de Bruijn is terug, heeft de
Masters gewonnen en was zesde op het
EK. Die verdient het als geen ander om
aangemoedigd te worden met een wild-
card. Jeffrey Jorissen is zeer ambitieus,
doet aan alle World Cups mee en staat
nu in de top 40 van de wereld. Hij heeft
de wildcard van de Stichting BEN gekre-
gen.'' Bij de opsomming van de Neder-
landse namen noemt hij ook Paul Bruijs-
tens en Jerry Hermans, die na het weg-
vallen van Harrie van de Ven en Martien
van der Spoel voor een ticket in aanmer-
king komen.
Tekst: Frits Bakker

Foto: Jan Rosmulder 

Neem een abonnement 
op De Biljart Ballen krant

info@debiljartballen.nl voor meer info

Unicum voor dames driebanden in Nederland

Voor het eerst in de geschiedenis: 
dames driebanden live op Nederlandse tv

Het is een unicum voor het dames drie-
banden in Nederland, een beloning voor
de mondiale heerschappij van Therese
Klompenhouwer, een grote stap richting
de inclusieve sport die wij met zijn allen
nastreven. 
Op donderdag 22 september zal de
finaledag van het WK Dames (eerste hal-
ve finale 11.00, tweede halve finale
13.00, finale 16.00) live worden uitge-
zonden op Ziggo Sport. 
Een geweldige promotie van het mondia-

le dames driebanden,
waar titelverdedigster
en viervoudig wereld-
kampioene Therese
Klompenhouwer uit Nij-
kerk sinds jaar en dag
onaantastbaar is, en al
sinds 2010 (!) nummer
1 van de wereld is.

Klompenhouwer: “Het is
geweldig dat de finale-
dag van het WK Dames
live wordt uitgezonden
op Ziggo Sport. Het is

een beloning voor de steeds mondialere
topsport die het vrouwen driebanden ge-
worden is, met naast de concurrentie uit
Europa ook steeds meer en kwalitatief
steeds sterkere oppositie uit Azië. Ik zal
alles moeten geven om ook mijn vijfde
wereldtitel te kunnen pakken. Maar dat
het in Heerhugowaard is,  én dat nu voor
het eerst dames driebanden live op tv
komt, dan zijn allemaal extra motivaties
om deze vijfde titel te gaan halen.”

Tekst:KNBB

Uitzendschema livebeelden Kozoom
Evenement Datum
DKM Tools League driebanden 18 sep
Kozoom Challenge driebanden, Arès 29 sep - 1 okt
DKM Tools League driebanden 2 okt
Läsko Open 9-ball 1-3 okt
EK poolbiljart senioren, Läsko 8-15 okt
Blackball, Albi 8-15 okt
DKM Tools League driebanden 9 okt
DKM Tools League driebanden 15-16 okt

mailto:info@debiljartballen.nl
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Biljartcafé Jorissen veranderd in New Jorissen

We hebben de biljarters voor ons
gewonnen’

Foto: New Jorissen

Sinds 1964 was Biljar tcafé Jorissen een familiebedrijf. Dat veranderde
in mei. Toen namen Theo van der Vaart en zijn vrouw Nancy Wurms de
horecazaak in Den Haag over. “We hebben er meer leven in geblazen.”

Theo en Nancy hebben een achtergrond in horeca. De Hagenezen bestierden ja-
renlang een café annex winkel voor duivenliefhebbers. Bier, koffie en jenever werd
er aan de toog geschonken; aan de toonbank verwisselden voer- en reisbakken en
duivenmanden van eigenaar. Op een gegeven moment besloot het echtpaar winkel
en café van de hand te doen. Nancy: “We wilden wat anders, puur horeca.”
Op een dag horen ze van een vriend dat Biljartcafé Jorissen te koop staat. Lekker ge-
maakt met woorden, laten we maar eens gaan kijken. Gezien, gesproken met Henk
en Catry Jorissen. Er is interesse, om de tafel gezeten met de makelaar. Uiteindelijk
de knoop doorgehakt: we gaan het doen.
“Nee, met biljarten hadden we helemaal niks. De enige overeenkomst met de dui-
ven was, dat ook het biljarten het lastiger heeft. Toch zagen we er wel degelijk po-
tentie in. Het biljartcafé hoort bij Den Haag, iedere biljarter kent het. Tegelijkertijd
wisten we dat er energie ingepompt moest worden, want het was wat doodgebloed.
Daar hadden we ook ideeën voor.” In mei vindt de overdracht plaats. De naam ver-
andert in New Jorissen. Een mooie geste, het eert wat de familie in al die jaren voor
de keu en caramboles in de residentiestad heeft betekend.
Zo wordt besloten om naast het biljarten en poolen ook een andere tak aan te bo-
ren: darten. Er hangen nu drie dartborden. “En we hebben de kaart wat uitgebreid.
Dus kunnen onze gasten niet alleen terecht voor een broodje bal, ook serveren we
een biefstuk stroganoff.” Daarnaast wil het echtpaar structureel kaartavonden gaan
organiseren. En op vrijdagavond is er livemuziek om het weekend lekker in te luiden.
Kortom, er is meer leven in de brouwerij gekomen. En, zo werkt het meestal in ho-
reca, meer reuring zorgt voor meer omzet.
Mooie plannen ten uitvoer gebracht. Toch waren in het begin veel vaste klanten scep-
tisch. “Theo en ik hadden niks met biljarten, daar zat het ‘m in. En ze waren al járen
de familie Jorissen gewend, omschakelen is dan lastig. Heel begrijpelijk. Maar we
hebben die biljarters voor ons gewonnen. Uiteindelijk gaat het er om dat zij zo goed
mogelijk worden gefaciliteerd om een biljartje te leggen. Daar hebben we dus extra
stappen in gezet. Dat werd uiteindelijk gewaardeerd.”
Biljartcafé Jorissen had een team dat in de ere divisie uitkwam: J&F Auto’s. Henk en
Catry waren hoofdsponsor.  Dat hebben Theo en Nancy overgekomen. Wat wel is
veranderd: Glenn Hofman,  die in 2009 en 2011 de Europese jeugdtitel in het drie-
banden pakte, heeft zich bij J&F Auto’s aangesloten. Al weet Nancy niet veel van bil-
jarten, hier is ze heel blij mee. “Glenn is een echte Hagenees. Daardoor wordt het
team sterker. Dat straalt hopelijk weer af op New Jorissen. Voor ons is Glenn een uit-
hangbord.”
In september begint het seizoen weer. Met biljarten, met darten, kaarten. “Theo en
ik hebben er verschrikkelijk veel zin in. Om er moois van te maken. Voor onszelf,
vooral voor iedereen die bij ons over de vloer komt.”

Vierde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Remise tussen Cortini Automotive 
en Cues & Darts
Poule 1
Nieuw Diemen 2 kwam het sterkste voor
de dag op de 1e speelronde door de uit-
wedstrijd met 0-8 af te rekenen met EDO
83. Tevens waren er zeges voor ASBC,
Nieuw Diemen, ASA Ans Schouten adm
en Aannemersbedrijf Sporto.

Poule 2
New Jorissen 2 won in de thuisontmoe-
ting van het Capelse Ladies First met 6-2.
Bij de dames bleef Janine Verkerk-Hei-
koop aan de goede kant van de score
18-20 (76). Alle overige matches waren
een prooi voor de heren uit Den Haag.
Kopman Freek Brant rekende af met Syl-
via Eckel 25-22 (57). Frans Lorsé was een
maatje te groot voor Cynthia van Peer in
48 beurten werd het 25-16 en Peter van
Driel was te sterk tegen Ponciana Weze-
poel 20-14 in 56 pogingen.

Poule 3
Cortini Automotive thuisspelend bij ’t Har-
tje in Oosterhout en Cues & Darts hebben
de punten gedeeld op de eerste speel-
dag. Sleutelpartij van het gelijkspel was
de ontmoeting tussen nummer 4 Robert
Evers en Bart van der Weegen. Het werd

een close finish met een uiteindelijke 20-
19 victorie voor Evers in 61 beurten. Bij
de gasten waren zowel Huub als Sjef
Westerburger op dreef. Uitblinker Sjef
was in zijn treffen oppermachtig tegen
Tonnie Jansen en had maar 21 beurten
nodig (14-20). Huub won in 51 pogin-
gen van Martijn Bastiaansen (19-25).
Thuisspeler Theo Keulemans zorgde dat
de winst niet naar Tilburg ging en zette
Toine Verhoeven opzij 25-14 (56).

Poule 4
Hans Broeren van De Distel 5 kan terug
kijken op een prima eerste partij. In Roo-
sendaal klopte hij zijn tegenstander Kees
Snoep van Zandee Kloetinge in maar 28
beurten (25-12) en scoorde hij een prima
serie van 6. De ontmoeting eindigde in
een 7-1 zege voor de thuisploeg. Er was
alleen remise tussen Wim Gorissen en
Daan Weststrate 20-20 (59). Erik Nieuw-
enhuijse gaf Paul Bodbijl geen schijn van
kans 20-9 (37) en tevens wist Maarten
van Boeckholtz een positief resultaat te
behalen tegen Martin Capelle 25-20
(51). Het beste uit te startblokken kwam
L&B Ledermode dat met 0-8 won in Zee-
land bij Reseda.

Programma WK Driebanden dames en junioren

Twee wereldkampioenschappen 
in Heerhugowaard

Het Nederlandse biljarten staat vanaf
dinsdag 20 september t/m zondag 25
september volop in de schijnwerpers met
twee wereldkampioenschappen, voor ju-
nioren en voor dames, in Heerhugo-
waard. Het 10e wereldkampioenschap
voor dames opent op dinsdag 20 sep-
tember het tweeluik van WK's in Hotel
Heer Hugo in Heerhugowaard met There-
se Klompenhouwer als titelverdedigster
met drie andere Nederlandse dames: Ka-
rina Jetten, Mirjam Pruim en Daisy Wer-
dekker als wildcard. 

Het WK voor junioren start op vrijdag 23
en duurt tot en met zondag 25 september,
ook in Heerhugowaard. De laatste kam-
pioen was Myung Woo Cho in Valencia.
Nederland heeft twee deelnemers en dat
zijn Nick Dudink en Joris Van ‘t Zelfden.

Het programma en de entreeprijzen 
WK dames
Entreeprijzen € 10,00 per dag en passe-
partout € 25,00.
Dinsdag 20 september: Opening 10.30
uur. Poulewedstrijden vanaf 11.00 tot
22.00 uur.
Woensdag 21 september: Achtste finales
en kwart finales van 13.00 uur tot 22.00
uur.
Donderdag 22 september: Halve finales
11.00 en 13.00 uur. Finale 16.00 uur.

Het programma en entreeprijzen 
WK junioren
Entreeprijzen € 10,00 per dag en passe-
partout € 25,00.
Vrijdag 23 september: Opening 10.30
uur. Poulewedstrijden vanaf 11.00 tot
22.00 uur.
Zaterdag 24 september: Achtste finales
en kwart finales van 13.00 uur tot 22.00
uur.
Zondag 25 september: Halve finales
11.00 en 13.00 uur: Finale 16.00 uur.

Joris Van ‘t Zelfden. Foto: Paul Brekelmans
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EK Poolbiljarten jeugd in Bulgarije

TeamNL behaalt vijfmaal goud

Opnieuw liet Jong Oranje/TeamNL zich
van haar beste kant zien op de slotdag
van het EK Poolbiljarten in Petrich, Bulga-
rije. Yannick Pongers en Jolien Schuur-
man haalden wederom goud, ditmaal in
het koningsnummer 9-ball, en als afslui-
ting van dit historische EK Jeugd was er
een bronzen plak voor het meisjesteam.

Jolien, dochter van KNBB Sectie Pool
voorzitter Krijn Schuurman, was in de fi-
nale van het 9-ball de underdog maar
daar was niets van te merken tijdens de
wedstrijd. Brutaal nam ze een ruime voor-
sprong. De tegenstander stribbelde nog
wat tegen, maar na een misser van de 9-
ball was het Jolien die de titel veilig stel-
de. 
Yannick Pongers ging in de finale als een
komeet, maar na wat ongelukkige mo-

menten stond het ook weer snel 4-4. Na
de time-out was het Yannick die weer zijn
dominantie toonde en de titel naar zich
toe trok. Met tweemaal goud een gewel-
dig EK voor dit exceptionele talent!
Beide spelers waren ook al onderdeel
van de historie die Nederland de dag er-
voor had geschreven: driemaal goud op
één dag! (Het derde goud die dag was
voor Mika van Berkel in het EK 8-ball
U17.)
Een compliment aan het begeleidingste-
am van TeamNL, bestaande uit Rienus
Gennissen, Jan Rempe, Hugo Duiven-
voorden en Olesia Bila, mag niet ontbre-
ken bij deze ongekende zegetocht. 
Het was al met al een voor de Neder-
landse pooljeugd historisch EK, met
TeamNL als de grote winnaar van het
medailleklassement.

Foto: EPFB

Regionale Poolcompetitie

SPC Woensel en The Rex nieuwelingen
Voor het nieuwe seizoen 2022-2023 van
de RPC zijn de poolteams en de poollo-
kalen bekend. Ook de wedstrijdformulie-
ren en de website zijn geüpdatet, de
wedstrijdagenda staat online ofwel het
nieuwe RPC seizoen kan beginnen. Bij de
namen van de teams en de lokalen vallen
twee nieuwe locaties op, namelijk SPC
Woensel en The Rex, beide uit Eindho-
ven. 

De teams en lokalen
De Prins - Café De Prins, Ospel
Jeu de Poolers - Laser Quest, Eindhoven
Oelewappers - La Carambole, Veldhoven
SPC Woensel - SPC Woensel, Eindhoven
(nieuw)

Stratum Centraal - Stratum Centraal,
Eindhoven
The Hustlers - Snookertown, Helmond
The Rex - The Rex, Eindhoven (nieuw)
Totaal 7 teams. De competitie begint 26
september en eindigt 7 juli 2023. Totaal
28 speelweken.  
De opzet: een dubbele 8-ball competitie
(14 wedstrijden), een enkele Allround
competitie (7 wedstrijden) en een enkele
9-ball competitie (7 wedstrijden). 
Toernooien. In verband met Covid-19 is er-
voor gekozen om het komend seizoen
geen toernooien te houden; geen Kokocup,
9-ball finaledag of Allround finaledag. Alle
9-ball en Allround wedstrijden worden ge-
woon in de speelweken georganiseerd. 

World Police and Fire Games

Tweemaal zilver Mathijs Paaps 
bij SPC Capelle

De World Police and Fire Games werden
voor de eerste keer in Nederland gehou-
den. 
Er deden ruim 10.000 sporters mee uit
ruim 70 landen en zij streden in 63 sport-
onderdelen. 
Het poolbiljart, in 3 speldisciplines, werd
bij Biljart Snooker & Poolcentrum Capelle
georganiseerd. 
Mathijs Paaps bleek met twee zilveren
medailles en een vijfde plek de meest suc-
cesvolle Nederlander. 
De Ier John O’Sullivan won alle 3 onder-
delen. 

9-ball
1. John O’Sullivan
2. Stefan Bakker
3. Bas Vermijmeren

8-ball
1. John O’Sullivan
2. Mathijs Paaps
3. Benjamin Hamburger 

Straight pool
1. John O’Sullivan
2. Mathijs Paaps
3. Hervis Hamid

Mathijs Paaps. Foto: Estelle Bijnen

Carlos, Harrie, Frits, Erwin, Berkay, 
Martin, Frank, Ivan, Yassin

Bedanken de sponsoren WoonWonder Oosterhout en 't Hartje Oosterhout
'Met de steun van jullie kunnen we dit seizoen weer genieten van de biljartsport'

Als team je sponsor willen bedanken?
Neem dan contact op met info@debiljartballen.nl 

Europaweg 15
4904 SH Oosterhout
Tel. 0161-769047

De Braak 31
4901 JL Oosterhout
Tel. 0162-463759

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

mailto:info@debiljartballen.nl
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Eerste divisie topteam speelronde 1 en 2

Dibo/The City deelt met De Hazelaar 2
Dibo/The City – De Hazelaar 2 4-2 en
2-4. In Deventer hield Matthijs Bakker de
punten in eigen huis. In het 47/2 verza-
melde hij de 175 caramboles tegen Alex
Ulijn na vier en acht beurten. John van der
Stappen tegen Eric Dericks kreeg in het
bandstoten opvallende scores: 75-45 (9)
en 24-75 (21). In het libre ging Marcel van
Dijk tweemaal onderuit tegen Peter Vande-
loo. De Belg had voor de 250 treffers res-

pectievelijk zeven en één beurt nodig. De
Hazelaar 3 – BV '75 0-6 en 6-0. Librespe-
ler Sjef Jansen ging tegen Patrick Janssen
met 103 – 250 (6) onderuit maar herstelde
zich via 250-143 (9). In het 47/2 eindig-
de Willy Rooijendijk tegen Roger Schin-
ning in 36-175 (10) en 175-42 (9). Ook
Roland Deelen had in het bandstoten
wisselend succes na 33-75 (18) en 75-59
(11) tegen Jacques de Beurs. 

Kader speelronde 1

Richard Gustke in 3 beurten 
aan de eindstreep
Poule 1
Bij de 5-4 tussen Beemster/Velsen en Tar-
ga Team verzamelde thuisspeler Richard
Gustke de 150 caramboles na 3 beurten.
Zijn hoogste serie was 145. Het betrof
een vooruitgespeelde wedstrijd van speel-
ronde 2.  

Poule 2
De Hoog/Van der Wilt – HWA/Verhaar
BiljartKeuService 9-0. Bas van der Wilt
tikte tegen Piet Verhaar de 110 punten na
6 pogingen bij elkaar. 

Poule 4
't Centrum – De Hazelaar 7-2. Ad van
Nunen stond na 5 omlopen al aan de
finish van 110. De Hazelaar 3 – Caram-
bole Brabant 2-7. Kopman Eric Dericks
versloeg Frank Vermeulen in het 57/1
duel met 130-61 (9). 

Poule 5
Terborgse Wijncentrale/De Veemarkt –
DOS 9-0. Maximale winst in Doetinchem
waarbij Willem Siebelink met 180 uit 6
de minste keren uit de stoel hoefde. 

Poule 6
Cambrinus/VTS/Van der Ven – De Haze-
laar 2/Bouwbedrijf van Bakel 2-7. Sjef
Jansen gaf met 170 caramboles na 6
beurten het goede voorbeeld en redde
daarmee de eer. VIOS/Van Esch Biljarts
– Spoorweg Sportvereniging 2-7. Harry
Vogels maakte in de openingsbeurt een
serie van 43 maar zag Jan Liebregts met
57 en 17 in de eindfase toeslaan: 105-
120 (11). Cambrinus/VTS/Van der Ven –
BC Tegelen 7-2. In dit duel uit speelronde
3 bleek Hendrie Kleinlugtenbeld dankzij
120 uit 7 de beste.   

GP biljart artistiek in Almere

Benny Smits blijft Erik Vijverberg voor

De eerste GP biljart artistiek 2022-2023
is met overmacht gewonnen door Benny
Smits. Hij maakte 6 figuren meer dan de
nummer twee Erik Vijverberg en hij ver-
beterde en passant ook nog zijn persoon-
lijk record met meer dan 6%. Jop de Jong
eindigde deze GP als derde. Aan de GP
deden 21 deelnemers mee en onder-
staande de top 10.
Naam Pnt Pog     %
1. Benny Smits 356 142 67.8
2. Erik Vijverberg 314 156 59.8
3. Jop de Jong 297 155 56.6
4. Patrick de Haan 291 164 55.4
5. Sander Jonen 283 161 53.9
6. René Dericks 251 163 47.8

7. Patrick Vloemans* 248 172 47.2
8. Martin Wingelaar 206 179 39.2
9. Wilfrie Vermeer 195 168 37.1

10. Fred Groen 191 178 36.4
11. Johnny van Mil 175 185 33.3
12. Cock Ooms 160 189 30.5
13. Walter Crols 159 183 30.3
14. Jean-Marie Limbourg 153 181 29.1
15. Fred Driessen 150 183 28.6
16. Eric van Kampen 139 188 26.5
17. Eric van Hoorn 138 182 26.3
18. Willem Schreuder 114 193 21.7
19. Mark Janssen 102 194 19.4
20. Remy Sleijpen 94 196 17.9
21. Bart van de Wijgert 73 197 13.9
*deelname buiten mededinging

Vlnr: Jop de Jong (3), Benny Smits (1) en Erik Vijverberg (2). Foto: Roos Vermeer

Vierde divisie driebanden poule 6

Joeri Wilkowski (11) maakt zijn 
competitiedebuut op de matchtafel

De Hazelaar 3. Foto: Monique Wilkowski

Op maandag 12 sep-
tember stond in Rosma-
len de wedstijd in de
vierde divisie drieban-
den poule zes tussen De
Hazelaar 3 en De Kuul
4 op het programma.
Bij de thuisploeg speel-
de Joeri Wilkowski. De
pas 11-jarige schreef op
zijn Facebook: “Van-
daag mijn eerste grote
wedstrijd in de lande-
lijke vierde divisie mo-
gen spelen. Was toch
wel een beetje span-
nend. Teleurgesteld dat
ik op 1 punt heb verlo-
ren, maar tevreden over
mijn spel, dit smaakt
naar meer! Iedereen
bedankt die mij deze
kansen geeft, DS Billi-
ards, Royal Pro en Sec-
tie Driebanden.”
Joeri, zoon van Huub en
Monique Wilkowski,
speelde samen met va-
der en zoon Frans den
Otter en kopman Jacky
Dekkers. Bij de gasten,
meer info elders in deze
biljartkrant, traden aan
vader en zoon Toon en Twan Schoofs, Jo-
han Sopamena en eerste man Ronald van
de Pas. Laatstgenoemde zorgde met

0.735 voor de beste partij. De wedstrijd
eindigde in 2-6 in het voordeel van de
gasten uit Huissen. 

Joeri Wilkowski. Foto: Monique Wilkowski

Scorebord. Foto: Monique Wilkowski

http://www.debiljartballen.nl
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