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Dick Jaspers wint in Kaatsheuvel

KNBB Biljartpoint Masters 
overweldigend succes

’Vernieuwing en verfrissing’ was de slogan waarmee Biljart Evenementen
Nederland de KNBB Biljartpoint Masters aankondigde. Gezien de enorme
hoeveelheid positieve geluiden en felicitaties, die de organisatie mocht ont-
vangen, is men daar zeker in geslaagd. De gedurende vier dagen uitpui-
lende zaal, waar naast de ruim 200 zittende biljartliefhebbers er ook nog
vijftig tot honderd genoegen moesten nemen met een staanplaats is daar
het overtuigende bewijs van.
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Het doel van de organisatoren om
binnen drie jaar de Masters weer naar
een toonaangevend evenement te bren-
gen is nu al bereikt. Ook de media be-
gint op deze manier weer warm te draai-
en voor het driebanden. De dag- en
weekbladen toonden de nodige aan-
dacht en met 620.000 kijkers was de
samenvatting van de finale het best be-
keken sportonderdeel tijdens de middag-
uitzending van NOS Studio Spor t. Al-
leen Omroep Brabant liet verstek gaan.
Op donderdagochtend werd de organi-
satie al direct opgezadeld met een luxe
probleem. Om half elf was er geen
plaatsje meer te bemachtigen in de wed-
strijdzaal. Hierdoor moesten zo’n zestig-
tal biljartliefhebbers noodgedwongen op
een groot scherm in de naast gelegen fo-
yer de opening en de eerste wedstrijden
volgen. Deze toeloop bleek toonaange-

vend voor de overige dagen. Verschillen-
de keren werd besloten om uit veilig-
heidsredenen niemand meer toe te laten
in de overvolle zaal. Zondagochtend om
10.30 uur hadden al verschillende bil-
jartliefhebbers op de tribune plaats ge-
nomen voor de finale die om 13.00 uur
zou beginnen. 
Zaterdagavond na de halve finales
bracht Raymond Ceulemans een bezoek
aan Kaatsheuvel, de plaats waar hij 52
jaar geleden zijn eerste inter nationale
roem verwierf door Europees kampioen
te worden. Toen de organisatie bekend
maakte, dat de Masters in 2015 en
2016 weer in Kaatsheuvel wordt gehou-
den en Biljar tpoint zich ook voor deze
twee uitgaven als hoofdsponsor aan het
evenement heeft verbonden, was het
feest compleet. De daar op volgende
mededeling, dat het prijzengeld werd

Vier dagen lang was de grote zaal van De Werft in Kaatsheuvel afgeladen vol. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

verhoogd naar minimaal 15.000 euro,
klonk bij de spelers als muziek in de
oren. 
Verdere verslaggeving vindt u elders in
deze krant. 

Ook in 2015 en 2016
hoofdsponsor van 

de Masters
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Derde divisie driebanden poule 8

De Molen 3 verrast 
La Plaza Hoenbroek 2
Speelronde 12
Bax Totaalrecreatie – BC Tegelen 2-6.
John van T ienen bleek met 0.897 de
beste van iedereen. La Plaza Hoens-
broek 2 – De Molen 3 2-6. Hans van
Lierop, Staf Nys en Wiet Kaethoven ver-
trokken met de winst terug naar Reusel.
De Hazelaar 4 – Voegersbedrijf Willy
Smetsers 0-8. Alleen Harold Engelen
kon tegen Bernhard Legierse tegenstand
van betekenis bieden. TMC Group – De
Zwaan Hotel-Restaurant 4-4. Kostbaar

puntverlies voor de koploper uit Bakel
dat na twaalf ronden één punt voor-
sprong heeft op La Plaza Hoensbroek 2
en twee punten op Voegersbedrijf Willy
Smetsers.

Sam van Etten pakt twee nationale
titels in één weekend 

Op zaterdag werd gestar t met het an-
kerkader 47/2. De zes deelnemers;
Jordy Jong uit Zwaagdijk-West, Jeffrey
Lenaers uit Beverwijk en Sam van Etten
uit Schermerhorn in poule A, en Ferr y
Jong uit Zwaagdijk-West, Jim van der
Zalm uit De Lier en Y annik Jansen uit
Doetinchem in poule B, gingen strijden
om de finaleplaatsen. Hierin toonden
de thuisspelende Sam van Etten en Fer-
ry Jong zich de sterksten. In de finale
maakten beiden er een waar spektakel
van. Met Van Etten vanaf acquit ging
men in de eerste poging nog voorzich-
tig van start, maar in de tweede beur t
zorgde Sam van Etten via een serie van
86 voor een ruime voorsprong. Ferr y
Jong kwam in de vierde omloop sterk
terug en bracht met een behoedzaam
opgebouwde reeks van 94 de stand op
97-132 in zijn voordeel. Na een paar
beurten was Van Etten met een slotserie
van 30 het eerst aan de finish, maar
Jong speelde zijn laatste benodigde 13

caramboles zeer
zorgvuldig bij el-
kaar. 
Een barrage moest
uitmaken wie zich
kampioen van Ne-
derland mocht noe-
men. Opnieuw kon
Sam van Etten begin-
nen en speelde de
nu 30 te maken
caramboles in één
beurt bij elkaar. 
Ferry Jong mocht we-
derom proberen om
remise te maken.
Ook nu bleek hij
over stalen zenuwen
te beschikken en
kwam weer op gelij-
ke hoogte. In de
tweede barrage,
waarin elk twee
beurten verbruikten,
trok Sam van Etten

aan het langste eind en eigende zich de
titel toe. Ook de strijd om de derde
plaats was spannend, waarbij Jim van
der Zalm na achttien omlopen met 150-
138 van Jeffrey Lenaers won.

Libre groot
Zondag moest er aangetreden worden
voor de eindstrijd van het libre groot. De
finaleplaatsen werden precies hetzelfde
verdeeld als een dag eerder . Dus Sam
van Etten en Ferry Jong weer in de finale.
De poulefase was nu aanmerkelijk span-
nender omdat iedereen een keer won en
verloor, waardoor de beslissing viel op
gemiddelde. Hierin waren Van Etten en
Jong duidelijk een maatje te groot voor
hun tegenstanders. Wel bleek de jongere
broer van Ferry, Jordy Jong, over de no-
dige talenten te beschikken, door Jeffrey
Lenaers in twaalf beurten met een slotse-
rie van 193 te verslaan. In de finalepartij
was Sam van Etten duidelijk de sterkste
en vervulde zijn opdracht van 250 ca-

De 17- jarige Sam van Etten uit Schermerhorn is op
grootse wijze winnaar geworden van de nationale
finale bij zowel het ankerkader 47/2 alsmede het
libre groot voor de jeugd. Beide finales met de
absolute top van de Nederlandse biljartjeugd, werden
verspeeld bij biljartvereniging Horna in Hoorn.

Sam van Etten en Jordy Jong

Van 31 januari t/m 2 februari in Waalwijk

NK derde klasse libre bij De Molenvliet
Met thuisspeler John van der Sanden in
de gelederen organiseer t biljartvereni-
ging Steeds Voortuit van 31 januari t/m
2 februari de nationale finale derde
klasse libre. In clublokaal De Molenvliet
aan het Laageinde 30 te Waalwijk star-
ten de partijen met een lengte van 70
caramboles op vrijdagavond om 19.00
uur. Zaterdag en zondag staat de aan-
vangstijd voor 12.00 uur op het pro-
gramma. Met een gemiddelde van
2.99 is Henk Mager uit Vroomshoop als
eerste genoteerd. John van der Sanden

staat als zesde op de lijst met 2.45 ach-
ter zijn naam. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Henk Mager Carambole 2.99
2. Ad de Graaf DOS Winkel 2.71
3. Gert Blaas BV de Run 2.60
4. Henk van Kuppeveld Maaspoort 2.59
5. Laurens Maatman De Nijman 2.53
6. John van der Sanden Steeds Vooruit 2.45
7. Bert Ubink De Plas 2.44
8. Nicky Magneé Heer BC 2.25

Driebanden groot 2e klasse 21-23 februari

Nationale voorwedstrijd 
in 't Ottertje te Ottersum
In biljartcentrum 't Ottertje aan St. Jan-
straat 1 te Ottersum vindt van 21 tot en
met 23 februari een nationale voorwed-
strijd plaats van driebanden groot twee-
de klasse. Par tijlengte 25 caramboles
en moyennes 0.475 tot 0.650. 
Aanvang vrijdag 21 februari om 19.00
uur. 

Zaterdag en zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80
2. Frits Mast De Zwijntjes
3. Daniel Ockers Kort Oisterwijck
4. Herman Schiks Moira
5. Herold Slettenaar Woezik
6. Harrold Slijkhuis Martin

Driebanden 1e klasse in Biddinghuizen

Emon Theissen nationaal kampioen
en toppartij Gradus Hidding

Vlnr: Michael Vink, Emon Theissen en Gradus Hidding (met hond Casjha). 
Foto: Harry Cornelissen/Bart van ’t Hag

Op het NK driebanden klein eerste klas-
se bij BBC in Biddinghuizen was Mi-
chael Vink na vijf par tijen nog altijd
zonder puntverlies. Zijn enige overge-
bleven concurrent Emon Theissen volg-
de op één punt. In de voorlaatste ronde
bleek Gradus Hidding met 30-26 na 44
beurten een maatje te groot voor de 17-
jarige Vink. Theissen maakte geen fout
tegen Roger Vaassen en nam daarmee
de leiding over. Een overwinning in het
afsluitende duel betekende voor zowel
Emon Theissen en Michael Vink de na-
tionale titel. Theissen liet er geen twijfel
over bestaan en trok met 30-14 na 37
pogingen de partij en het Nederlands
kampioenschap naar zich toe. In de
slotronde haalde oud sportverslaggever
Ben de Graaf met een moyenne van

1.666 uit tegen Bob de Zeeuw , die
daarmee de derde plaats verloor aan
Gradus Hidding. Deze 66-jarige biljar-
ter uit Holsloot baarde opzien in de
tweede sessie. Hij verzamelde de dertig
treffers al na dertien beurten en dat le-
verde een bijzonder gemiddelde op
van 2.307. Hij liet slechts bij twee po-
gingen een nul noteren. Hidding zorg-
de met acht ook voor de hoogste reeks. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Emon Theissen Ivoor Groenlo 13 0.820 6
2. Michael Vink De Gaard 10 0.739 6
3. Gradus Hidding De Viersprong 9 0.762 8   
4. Bob de Zeeuw Centrum 8 0.827 6
5. Ben de Graaf 't Koetshuys 6 0.728 7
6. Roger Vaassen BCH ’70 4 0.595 6
7. Jean Verbeet Renkum 4 0.563 5
8. Peter van den Heuvel De Poedel 2 0.661 5

In HCR Prinsen 18-23 maart

Grand Dutch en Masters Artistiek
van Heerhugowaard naar Haarlo
Het Nederlands kampioenschap alle spelsoorten, het Grand Dutch, verhuist van
Heerhugowaard naar Haarlo. Met dit prestigieuze evenement zal ook de
Masters Artistiek naar dezelfde locatie in de Achterhoek verhuizen. De reden van
deze verhuizing is, dat de organisatie onder leiding van Dirk Snip de organisa-
tie heeft teruggegeven aan de KNBB. Beide kampioenschappen worden nu ge-
houden bij HCR Prinsen en vinden plaats van 18 tot en met 23 maar t. In editie
26 februari 2014 meer aandacht aan de Grand Dutch. 

ramboles in twee beurten. Voor de twee-
de keer in één weekend mocht hij zich
als kampioen van Nederland laten huldi-
gen. In de strijd om de derde en vierde
plaats was Jim van der Zalm de sterkste.
Een zeer geslaagd biljar tweekend met
veel publiek en sport van zeer hoog ge-
halte, uitstekend georganiseerd door bil-
jartvereniging Horna, onder leiding van
wedstrijdleider Kevin de Decker. 

Eindstanden 47/2 en Libre
Naam Vereniging Moy HS Moy HS 
1. Sam van Etten Horna 13.78 86 62.77 247
2. Ferry Jong Horna 12.79 94 43.57 236
3. Jim van der Zalm ’t Groene Hart 12.43 105 18.83 247
4. Jeffrey Lenaers Horna 9.12 44 17.25 242
5. Jordy Jong Horna 7.76 32 17.00 193
5. Yannik Jansen Veemarkt 2.83 14 4.86 29

Wilt u ook 
redactionele

aandacht 
in De 

Biljart Ballen?

Bel: 0416-343819
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Driebanden groot 2e klasse nat. voorw.

In De Mixx te Geldrop van 14-16 februari 
In biljartcentrum de Mixx aan Bogard-
eind 112 te Geldrop vinden van vrijdag
14 tot en met zondag 16 februari natio-
nale voorwedstrijden plaats. Dit betreft
driebanden groot tweede klasse. Moy-
ennes van 0.475 tot 0.650 en par tij-
lengte 25 caramboles. De aanvang op
de eerste speeldag is 19.00 uur en ie-

dereen speelt zes duels.
Naam Vereniging
1. Gerben de Greef DAB
2. Frans van Nunen DAB
3. Twan van Zantvoort DAB
4. Piet Smits Den Hoek
5. Wim van Bakel Nooit Volleerd
6. Arnold van der Linden La Carambole 2012

Libre 4e klasse bij Pot in Groenlo

Arjan Jochems na spannende slotfase 
op moyenne Nederlands kampioen 

Met de zondag voor de boeg gingen
Martijn Dijkman en Arjan Jochems met
acht punten aan de leiding. In de zesde
ronde verloor Jochems met 53-55 in 26
beurten van Henk B enjamins. Dijkman
won na 36 pogingen via 55-43 van Ca-
rel van Laake en kreeg daardoor  twee
punten voorsprong op Jochems. Z ijn
naaste concurrent beschikte echter over
een beter tussenmoyenne. In de beslis-

sende partij begon
Arjan Jochems uitste-
kend met 7 beurten
en 33 caramboles
middels series van
onder andere dertien
en elf. M artijn Dijk-
man reikte tot dan
toe tot dertien treffers
en begon nerveus
te worden. Jochems
hield het hoofd koel
en na 21 beurten liet
hij Dijkman bij 55-33
(21) staan. Dit lever-
de Arjan Jochems
dankzij een alge-
meen moyenne van
2.00 de titel op e n
Dijkman met 1.86 de
tweede positie. Tekst

mede met dank aan Chris Jansen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Arjan Jochems 't Dobbertje 10 2.00 13
2. Martijn Dijkman Veldhoek 10 1.86 13
3. Henk Benjamins De Koetsier 8 1.91 14
4. Carel van Laake Carambole '83 8 1.72 10
5. Jan Eijkeboom Heer BC 6 1.87 15
6. Dick van Voorst Moerkapelle 6 1.73 14
7. Wim Dubbeld Soesterkwartier 4 1.69 17
8. Nico Boelé Bolwerk ’81 4 1.54 12

Foto met dank aan Johan Jansink

Kader 38/2 derde klasse 21-23 februari

Regio Eindhoven 
met drie spelers op NK in Rumpt
Bij het NK kader 38/2 derde klasse is
de regio Eindhoven met drie deelne-
mers goed vertegenwoordigd. Het be-
treft Johan Martens uit Heeze, Piet Leer-
makers uit Sint-Oedenrode en Eindho-
venaar Sander Oostendorp. Als eerste
gekwalificeerd, namens vereniging Hor-
na, is Ed van der Steen. De nationale ti-
telstrijd vindt van 21 tot en met 23 fe-
bruari plaats. De organisatie is in han-
den van BV Carambole aan Bouten-
steinseweg 2b in Rumpt. Par tijen wor-
den gespeeld over honderdvijftig ca-
ramboles en de moyennes gaan van

7.00 tot 12.00. Aanvang op vrijdag
21 februari om 11.00 uur en dat aan-
vangstijdstip geldt ook op de andere
twee dagen. 

Naam Vereniging Gem
1. Ed van der Steen Horna 12.08
2. Johan Martens Dubac 12.05
3. Peter Schuitema HBC 11.52
4. Piet Leermakers Wapen van Liempde 11.44
5. Sander Oostendorp Biljartakademie E’ven 11.07
6. Dennis Groot Tokoloco 9.78
7. Marcel van der Woude De Friesche Club 9.44
8. Henk Bulte De Vriendenkring 8.86

Ankerkader 47/2 eerste klasse 14-16 februari

Nationale voorwedstrijden in Wijchen
In Biljarthome Verploegen aan Woezik-
sestraat 100 te Wijchen vinden van 14
tot en met 16 februari nationale voor-
wedstrijden 47/2 eerste klasse plaats.
Moyennes van 12.50 tot 30.00 en par-
tijlengte tweehonderd caramboles. Elke
deelnemer speelt vier partijen. Aanvang
vrijdag 14 februari om 19.00 uur. Za-
terdag en zondag 11.00 uur. De deel-
nemers worden vlak voor het toer nooi

op de hoogte gebracht over welke dag
ze vrij zijn. 

Naam Vereniging
1. Micha van Bochem Kaketoe '80
2. Ton van Eekelen De Ram
3. Martijn Egbers Rembrandt
4. Hans Klok Overkamp
5. Rini Megens Woezik
6. Lyon Megens Vriendenkring 

Derde klasse 14-16 februari

NK driebanden groot in Leusden
0.300 tot 0.475. De openingsronde is
vrijdag 14 februari om 15.00 uur . In
het weekeinde wordt om 11.00 uur be-
gonnen. Het Nederlands kampioen-
schap is te bezoeken aan Bavoor tse-
weg 17B te Leusden.

Naam Vereniging Gem
1. Klaas Hamstra De Friesche Club 0.545
2. Sebastiaan de Bruin Kaper 0.538
3. Marcel van de Heuvel Net Mis 0.498
4. Frans Elbers De Bun 0.496
5. Peter Tanis Vlaardingh 0.491
6. Edmond van de Venne Ames/De Peel 0.476
7. Tom Vaneker Biljart Krabbe 0.447
8. Pieter Harms Onda 0.415   

Onder leiding van BV ’75 vindt van 14
tot en met 16 februari het NK drieban-
den groot derde klasse plaats. Namens
De Friesche Club staat Klaas Hamstra
met 0.545 bovenaan de deelnemers-
lijst. De partijen gaan over twintig ca-
ramboles en de moyennegrenzen zijn

Foto: Elvira van Schaijk
Op 13 januari 2014 is Lucas geboren met een gewicht van 3730 gram en een
lengte van 51 cm. Jan en Simone Mous-Matla uit Eindhoven zijn de trotse ouders
van dit mogelijk toekomstig pooltalentje.
Beide ouders zijn actief binnen de Regionale Pool Competitie (RPC).

Libre klein 1e klasse jeugd 8-9 februari

NK in het Gelderse Hengelo
Vereniging De Keu heeft op 8 en 9 fe-
bruari de touwtjes in handen van het
NK libre klein eerste klasse jeugd. Vere-
niging Horna uit Hoorn is met twee spe-
lers goed ver tegenwoordigd. Met een
gemiddelde van 2.94 staat Roy Reute-
lingsperger namens Inaborg uit Arcen
bovenaan de deelnemerslijst. De partij-
lengte is 65 caramboles en de moyen-
nes gaan van 1.70 tot 2.50. De deel-
nemers en arbiters dienen op zaterdag
8 februari om 9.30 uur aanwezig te
zijn. Het NK vindt plaats in café Markt-

zicht aan Bleekstraat 3 te Hengelo
(Gld).

Naam Vereniging Gem
1. Roy Reutelingsperger Inaborg 2.94
2. Tobias Weening Horna 2.87
3. Nordin van Gogh Germenzeel 2.71
4. Silvy Glissenaar 't Klötske 2.42
5. Leon Dudink Horna 2.23
6. Lars van de Mortel 't Centrum 2.16
7. Jeffrey Vogels BC Zeeland 1.97
8. Dennis Engelen De Hazelaar 2.35
Res. 1. Danny Vermeulen NHD vd Borden Appel 1.89
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Topbiljarters naar Hoogeveen

Euro Grand Prix bandstoten 
21-23 februari sterk bezet

hoogste serie van
80.
Europese en
Nederlandse
top
Van de eerste tien
van het Europees
kampioenschap
2013 in Branden-
burg hebben zich in
ieder geval 7 biljar-
ters ingeschreven.
Naast Caudron en
Jean-Paul de Bruijn
zijn dat nr . 2 Ber-
nard Villiers (Fr.)
(8.34), nr. 3 Alain
Remond (Fr.) (6.91),
nr. 7 Xavier Gretillat
(Zwit.) (10.00), nr. 8
Michel van Silfhout
(Ned.) (9.83) en
nummer 9 Marek
Faus (Tsjech.)
(10.66)        Uit
Nederland doen
mee: Dave Christiani
(3e NK 9.68) René
Luijsterburg (5e NK
10.55) René Tull (7e
NK 9.81) Wiel van
Gemert (8e NK
6,18) Edgar de Hek,
Jordy de Kruijf, Ge-
orge Kenter, Germ
Bot, Eric Binnen-
mars. Patrick Nies-

sen (België), één van de beste kadristen
en lid van het Topteam van Etikon is ook
van    de partij. In 2012       werd hij sa-
men met        Tilleman en De Bruijn in
Biljartcentrum  L’Acquit nog kampioen
van Europa voor teams.

Programma
Vrijdagmiddag 21 februari 2014 wordt
om 13.30 uur begonnen met de ope-
ning en om 14.00 uur volgen de wed-
strijden. De 36 spelers zijn verdeeld
over twaalf poules van drie en de pou-
lewedstrijden zijn zonder onderbreking.
De twaalf poulewinnaars gaan naar de
laatste zestien, samen met de vier beste
nummers twee. Zaterdag 22 febru-ari
2014 vangen de partijen om 10.00 uur
aan en worden na de poulewedstrijden
de laatste zestien en acht 8 nog ge-
speeld. In de poules gaat het om 100
caramboles en daarna om 120.
Zondag beginnen de halve finales om
11.00 uur en de finale om 15.00 uur .
Na afloop zal de afgevaardigde van
de Europese Bond (CEB) vicepresident
Bennie Deegens de winnaars huldigen.
Biljartvereniging HBC is er in geslaagd
om enkele sponsoren te strikken, te we-
ten Sens Instoretail uit Dalen als hoofd-
sponsor, Univé Zuid-West Drenthe en de
gemeente Hoogeveen.
Het komt niet vaak voor dat biljar tlief-
hebbers in het Noorden dergelijke spe-
lers kunnen bewonderen en HBC hoopt
dan ook dat velen de weg naar Hoog-
eveen weten te vinden gedurende deze
Euro Grand Prix bandstoten 2014.
Zie ook de achterpagina van deze
krant.

HBC mocht       3
wildcards uitge-
ven en heeft dit
gedaan aan
Frédérric Cau-
dron (België) en
aan de Neder-
landers Jean-Paul
de Bruijn en Ray-
mund Swertz.
Caudron is de huidige Europees kampi-
oen 2013 met een moyenne van
11.76. Begin januari bewees bij het
Belgisch kampioenschap dat hij terecht
als alleskunner wordt gezien. Ook werd
hij in oktober 2013 wereldkampioen
driebanden in Antwerpen.
Jean-Paul de Bruijn behaalde in 2007
de wereldtitel bij het bandstoten en was
afgelopen jaar zowel in bandstoten als
het driebanden kampioen van Neder-
land. De titel in het bandstoten heeft hij
inmiddels geprolongeerd met een moy-
enne van  19.44 en een partij van 100
caramboles in één beurt. 
Raymund Swertz is de huidige Europees
kampioen 47/2 en 71/2 en eindigde
het recente NK bandstoten op de vierde
plaats met een gemiddelde van 12.34
en een partij in twee pogingen met een

Van 21 t/m 23 februari 2014 staat Biljartcentrum
L’Acquit aan Terpweg 2 in Hoogeveen weer in het te-
ken van topbiljarten. Vereniging HBC, eigenaar van
het biljartcentrum, organiseert dan de eerste Euro
Grand Prix bandstoten van de CEB. Naast het prijzen-
geld zijn hier ook punten te behalen voor het Europees
kampioenschap 2015, wat weer in Brandenburg
(Duitsland) wordt gehouden.

Frédéric Caudron. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

NK bandstoten groot ereklasse in Rosmalen

Jean-Paul de Bruijn 
prolongeert titel bij De Hazelaar

Jean Paul de Bruijn is er in geslaagd om zijn titel in het bandstoten te pro-
longeren. Ongeslagen en met een algemeen moyenne van 19.44 was hij
in het weekeinde van 10 tot en met 12 januari ongenaakbaar.

ken van de kruisfinales. Dit ondanks een
eerder kansloos verlies tegen Harrie van
den Boogaard.  In de ontmoeting met
René Tull wist Christiani na een achter-
stand van 85 -3 in de zesde beurt, met
een reeks van 25 gelijk te maken. De
laatste poulewedstrijd tussen Luijster-
burg en Christiani was een rechtstreek-
se confrontatie voor een plaats in de
kruisfinale. In eerste instantie had
Christiani een comfortabele voorspong,
maar door een serie van 75 kwam Luij-
sterburg op voorsprong en leek hij de
wedstrijd in zijn voordeel te gaan be-
slissen. 
Het was toch Christiani die de partij met
100 tegen 91 naar zich toe trok en als
poulewinnaar doorging naar de kruisfi-
nales. 

Finales
In de kruisfinale was De Bruijn wederom
oppermachtig. Met een slotserie van 99
in de tweede beur t gaf hij Raymund
Swertz geen enkele kans. Tijdens de an-
dere kruisfinale trok Jos Bongers tegen
Dave Christiani met 100 tegen 93 aan
het langste eind. Na een gelijkspel in
vijf beurten eiste Christiani na een shoo-
tout de derde plaats voor zich op ten
koste van Raymund Swertz.
De finale was een eenzijdige wedstrijd

Op vrijdagochtend barstte het vuurwerk
meteen in de eerste ronde los, toen Ray-
mund Swertz in twee beur ten met een
slotserie van 80 uitspeelde.  De grootste
klapper van het toernooi volgde echter
die middag toen Jean-Paul de Bruijn te-
gen Michel van Silfhout maar één po-
ging nodig had om de 100 caramboles
bij elkaar te spelen. Jean-Paul de Bruijn
en Jos Bongers waren in poule A na
drie partijen nog zonder puntverlies. Mi-
chel van Silfhout, Micha van Bochem en
Wiel van Gemer t hadden ieder twee
punten. Peter Volleberg was nog punt-
loos. De Bruijn en Bongers wisten ook
de vierde poulewedstrijd te winnen, zo-
dat in hun onderling duel beslist zou
worden wie als poulewinnaar naar de
kruisfinales zou gaan. In een partij van
hoog niveau was het De Bruijn die Bon-
gers met 100 tegen 73 in vier omlopen
wist te verslaan. 

Poule B
Na drie par tijen in poule B stonden
Raymund Swertz, René Luijsterburg en
Dave Christiani op vier punten, terwijl
René Tull, Harrie van den Boogaard en
Dennis Timmers ieder één keer gewon-
nen hadden. Christiani wist tijdens de
botsing met Raymund Swertz overeind
te blijven en hield zo kans op het berei-

waarin Bongers geen vuist kon maken
tegen De Bruijn. In zijn dankwoord
sprak de kampioen zijn respect en
waardering uit voor Jos Bongers, die
heeft laten zien volledig terug te zijn
aan het bandstootfront. 

De Bruijn bekende dat hij in zijn jonge
jaren het spel van Jos Bongers bestu-
deerde omdat hij dan de theorie van
zijn vroegere leermeester Tonny Schrau-
wen op een geweldige manier uitge-
voerd zag worden. 

Eindstand
Naam Pnt Moy HS
1.  Jean Paul de Bruijn 14 19,44 100 
2.  Jos Bongers 10 13,04 61 
3.  Dave Christiani 8 9,68 72 
4.  Raymund Swertz 7 12,34 80 
5.  Rene Luijsterburg 8 10,55 75 
6.  Michel van Silfhout 6 9,02 81 
7.  Rene Tull 7 9,81 61 
8.  Wiel van Gemert 2 6,18 44 
9.  Dennis Timmers 6 6,90 61 

10.  Micha van Bochem 2 5,52 32 
11.  Harrie vd Boogaard 4 6,84 43 
12. Peter Volleberg 2 4,32 42

Vlnr: Dave Christiani, Jean-Paul de Bruijn en Jos Bongers. Foto: Henry Thijssen
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Derde divisie driebanden poule 1

BCO/Puzzlingworld.nl één punt
achter koploper Het Hart van Lisse

uit Partycentrum Osdorp realiseerde
Fons van Beijnhem een reeks van acht.
Valk Waarland – Partycentrum Osdorp
4 2-6. Rob Levering 0.846 verloor van
de 1.060 spelende Reinier Schretlen.
BCO/Puzzlingworld.nl – BeautySauna
Peize 6-2. Paul W itteman 0.833 en
René van der Zwet (30-29) zetten de
4-0 op het scorebord. Anne Hoekstra
verkleinde dankzij 1.250 de marge
maar Bob van Ingen Schenau maakte
via 0.897 geen fout. Alber t Heijn Van
Rijn – 't Koetshuys 8-0. V ierde man
Gerton Bos viel op middels 0.967 en
een 30-6 zege. Veldman-Witte.nl – Ekri-
schocola.nl/RojoSoest 2-6. Frans van
Schaik 1.400 bleef als enige aan de
goede kant van de score. Bij de 4-4 te-
gen Het Har t van Lisse kwam V an
Schaik enkele dagen later tot 1.250.
BCO/Puzzlingworld.nl – Alber t Heijn
Van Rijn 4-4. Namens de thuisploeg
zorgden Bob van Ingen Schenau en
Paul Witteman voor de punten. 

Het Hart van Lisse – BV Zaanzicht 6-2.
Henk van de Vlist 0.897 en serie van
acht speelde een knappe par tij tegen
Gertjan Rayer 0.846. Sanne Badka-
mers – Oud Diemen 4-4. Voor de ploeg

Reinier Schretlen. 
Foto: Nico van der Zee

Finale 4e klasse bandstoten Midden-Brabant

Peter Veltman slaat bij 
Sportcafé RKC in slotfase toe

In Sportcafé RKC te Waalwijk wist Pe-
ter Veltman de districtstitel in de vierde
klasse bandstoten van Midden-Brabant
te veroveren. Na bijna het hele toer-
nooi in het kielzog van Michel Kemme-
ren te hebben geopereerd, kon de bil-
jarter van IVO in de laatste twee ron-
den zijn kans waar nemen. Veltman,
die zijn eerste par tij tegen Corné Kle-
mans met het hoogste partijgemiddelde
van 1.81 wist te winnen, struikelde een
ronde later over Pedri Huijbregts. De
zelfde Pedri Huijbregts wist in ronde
vier de opmars van Kemmeren te stop-
pen, zodat bij het ingaan van de laat-
ste confrontatie zowel Veltman als Kem-
meren op zes punten stonden. In de al-

les beslissende partij was Peter Veltman
oppermachtig en bewees met 40-24
over de langste adem te beschikken.
De als laatst geëindigde Cor né Kle-
mans schreef de hoogste serie van ne-
gen op zijn naam. Bij biljartvereniging
De Hofstede was de organisatie in goe-
de handen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Veltman IVO 8 1.33 8
2. Michel Kemmeren ’t Vosje 6 1.32 6
3. Pedri Huijbregts ’t Centrum 6 1.21 6
4. Henk van Wordragen ’t Raadhuis 4 1.24 8
5. Piet van de Griendt ’t Vosje 4 0.96 6 
6. Corné Klemans ’t Raadhuis 2 1.29 9

Nationale titelstrijd A en B klasse driebanden

Hans de Groot via penalty’s 
winnaar bij biljartcafé Jorissen

Vlnr: Hans de Groot, Riny Zwiers, Kay de Zwart en Rob Lamboo.
Foto: Cor Trampe

Na de Masters in Kaatsheuvel, was het
de beurt aan de A en B-klasse. Bij bil-
jartcafé Jorissen in Den Haag werd om
het Nederlands kampioenschap in de
A-klasse gespeeld. Evenals in Kaatsheu-
vel waren de spelers ook hier ingedeeld
in vier poules. In poule A won Jerry Her-
mans zijn drie partijen, terwijl Herman
Slikker op moyenne door mocht naar de
knock-out fase. Wilco van Wijk en Wim
van den Berg konden de aftocht blazen.
Raymon Groot bleef in poule B met lege
handen. Rob Lamboo, Hans de Groot
en Tom Paris wonnen alle drie twee
wedstrijden. Het gemiddelde van Paris
was niet hoog genoeg om door te
gaan.
In poule C bleven Kay de Zwar t (drie
keer winst) en Wiljan van den Heuvel
voor op Wil Janssen en Tom Beemster-
boer.
Herman van Daalen en Riny Zwiers
plaatsten zich in poule D als eerste en
tweede. Dit ten koste van W im van
Cromvoirt en Ruud Hölscher.
Kay de Zwart wees in de kwar tfinales
Tom Paris met 40-37 terug. Paris kon
alsnog aan de kwar tfinale deelnemen
omdat Jerry Hermans vanwege familie
omstandigheden moest afmelden. 
Wiljan van den Heuvel werd door Hans
de Groot met 29-40 (31) uitgeschakeld.

De 69-jarige Riny Zwiers had maar 22
beurten nodig om met 40-20 van Her-
man van Daalen te winnen.
Rob Lamboo werd de vierde halve fina-
list door met 40-25 Her man Slikker te
verslaan.
Met 40-32 uit 44 blokkeerde Zwiers in

de halve finales de ambities van Rob
Lamboo en plaatste zich voor de eind-
strijd. Hans de Groot had weinig moei-
te met Kay de Zwart en won met 40-25. 

Na een flitsende start van Hans de
Groot in de finale, leek deze op een
duidelijke overwinning af te stevenen.
Met het geluid van het Wilhelmus al in
zijn oren stokte de productie echter vol-
ledig en kwam Zwiers alsnog als eerste
aan. De Groot benutte de gelijkmaken-
de beurt, wat de stand op 40-40
bracht. Met penalty’s moest een beslis-
sing worden geforceerd. In de eerste
poging kwamen beiden tot één treffer.
In de tweede onderneming stelde Hans
de Groot met 1-0 zijn nationale titel vei-
lig.

Hans Handgraaf kampioen 
in de B klasse
Het kampioenschap van de B-klasse
werd gespeeld in Gouda. Daar plaat-
sten Hans Handgraaf, Peter Ber ndsen,
Gert Jan Esvelt, Reinier Burgemeester ,
Rudy Gerritsen, Johan Roijers, Jeffrey
van Nijnatten en Peter Vlaar zich voor
de kwartfinales. In matig gespeelde par-
tijen bleven Jeffrey van Nijnatten, Gert
Jan Esvelt, Rudy Gerritsen en Hans
Handgraaf overeind.
De halve finale gaf een ander beeld.
Handgraaf speelde in 24 beur ten met
35-16 de illusies van Jeffrey van Nijnat-
ten aan diggelen. Rudy Gerritsen klopte
Gert Jan Esvelt met 35-14.
In de finale was het Hans Handgraaf,
die met 35-29 het nationaal kampioen-
schap in de B klasse binnenhaalde.

5e klasse bandstoten gewest West-Nederland

Mike van de Mast en 
Marco Ekkendonk kampioen
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marco Ekkendonk De Klipper 12 1.22 7 
2. Henk de Wind Tempelhof 11 1.07 7
3. Co Kramer Onder Ons Wormer 10 1.21 10
4. Frits de Ruiter Hollandse Club 8 1.00 7
5. Jan Nijhuis Turnlust 7 0.85 9
6. Hans Eekels Onder Ons ’67 4 0.79 5
7. Kees Beerepoot DRL 4 0.76 7
8. Yvon Nieuweboer-Oudt Jong Leben 0 0.72 13

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Mike van de Mast De Beurs 14 1.40 7
2. Mark Honkoop Merwehof 10 1.18 10
3. Marc van den Eng Impuls 8 1.11 9
4. Marion Gersch De Posthoorn 8 1.08 9
5. Jurgen Spaan Zuiderkwartier 6 1.06 9
6. Mischa Dukker Anti Poedel 4 0.94 9
7. Jan van Marion DVO ’95 4 0.88 8
8. John van Klink De Pepersteeg 2 0.82 7

Nationale kadercompetitie poule Zuid-West

De Ram blijft ondanks verlies 
in titelrace
Speelronde 14
De Ram won met 8-0 van De Post-
hoorn/RBS 2. Frans van Hoeij was met
22.86 de betere speler. HWA/AB Kool
Speelautomaten verloor een kostbaar
punt en bleef op gelijke hoogte met De
Wellse Vaert 2. Voor de bezoekers zorg-
den Nathaniel Nguyen en Jean-Paul
Rens voor de punten. Kaderteam ’s Lands
Welvaren kreeg een gehavend Honky
Tonk op de koffie (3 pers.) en won der-
halve met 8-0. Peter de Bree rekende in
acht beurten af met Hans Gaertman. Ka-
derteam ’s Lands Welvaren 2 speelde 4-
4 gelijk tegen De Wellse Vaert. Tom Ver-
beek was de beste speler en won in acht
pogingen van Frans van de Luijtgaarden.

Speelronde 15
De Wellse Vaert 2 en Honky T onk 2
kwamen remise overeen. De Post-
hoorn/RBS deelde een gevoelige tik uit
aan titelkandidaat De Ram en won met
6-2. Bas Reedijk tekende voor 24.29.

De Posthoorn/RBS 2 en De Wellse Vaert
deelden de punten. Voor de bezoekers
waren Patrick Luijks en Harry de Jong
succesvol. Ook ’ t Groene Har t contra
Kaderteam ’s Lands Welvaren bleef on-
beslist. Voor de Zeeuwse bezoekers
speelde Peter de Bree met een ge-
middelde van 32.00 en een serie
van111 in vijf beurten uit. Tegenstander
Ian Krieken was met 19.20 kansloos. 

Speelronde 16
De Ram zette de misstap van een week
eerder goed en won met 6-2 van Honky
Tonk. Wilbert van Dijke blonk uit door in
vier omlopen met 160-14 van Ben de
Hoog te winnen. De Posthoor n/RBS 2
verloor met 3-5 van De W ellse Vaert.
Voor het eerste team van De Post-
hoorn/RBS was Kaderteam ’s Lands Wel-
varen 2 met 3-5 te sterk. HWA Verhaar
verloor met eveneens 3-5 van ’ s Lands
Welvaren 1. Hier speelde Jaap van der
Weijden van de gasten 17.14.
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Café De Ram
De bij café De Ram gevestigde verenigingen zijn:
-       BV De Ram
-       BV De Ram veteranen
-       BV Kalsdonk
-       BV Kempenaars

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

www.cafederam.com
Café De Ram is een gezellig buurtcafé met

3 biljarttafels van 2,30 m.
Er wordt gespeeld in de competities van:

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

-       Feesten en partijen
-       Koffietafels, diners, etc.
-       Recepties
-       Familiedag met gebruik van biljarts
-       Rik- en bolconcoursen

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
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

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368

Email seyfi@hartjevanoosterhout.nl

Europees Kampioen Biljart Artistiek 
2009 en Wereldkampioen 2006+2011

Sander
Jonen
Sander Jonen geeft samen met 
Rob Scholtes een sensationele 
demonstratie.

Voor boekingen of informatie 
kunt u contact opnemen.
Telefoon: 06-55708178
www.sanderjonen.nl
info@sanderjonen.nl Foto: Steegh fotografie

Europa’s grootste Biljart- en Dartcentrum 
Ook voor feesten en partijen

Nog voldoende ruimte voor clubs en teams

Sander & Chantal Jonen
Jan Rebelstraat 24 • 1069 CC Amsterdam

020-6101051 • 06-17555585 
info@partycentrumosdorp.nl • www.partycentrumosdorp.nl

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
2 Matchtafels
5 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
WWW.DEDISTEL.NL
Tel. 0165 563800

Elke dag geopend vanaf 14:00 uur t/m 02:00 uur

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Fax 0113-612773

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Café    Cafetaria    Tuinterras

”De Witte Brug”

2 biljarts aanwezig
Nieuwevaart 36

5161 AR Sprang-Capelle
telefoon (0416)-31 12 91

ROOTHAERT BILJARTCENTRUM
D.J. Ji astraat 2 • 5042 MX Tilburg

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

6 carambole (4 groot - 2 klein) - 2 snooker - 9 pool
4 dartbanen

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

2 Gabriëls matchtafels • 3 tafels 2,30x1,15

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

Clublokaal: BV Den Ouden Arend
Vanaf 1oktober 2008: 2 nieuwe biljarts: Verhoeven 

Wilhelminastraat 2 4564 AE St. Jansteen
Tel.: 0114-314468
e/mail: kroonsteen@zeelandnet.nl
Website: www.grandcafe-dekroon.nl

Grand - Café ” De Kroon”
Restaurant

Uitgebreide menukaart 
ook seizoensmenu’s

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

Enerverend weekend bij De Ponderosa in Bergen op Zoom

Gewestelijk titel met één honderdste
verschil voor John van der Sanden 

John van der Sanden op één honderd-
ste naar de titel

Bij Biljartvereniging S.V.W. in Ber-
gen op Zoom zijn ze wel wat ge-
wend, maar een gewestelijke fina-
le derde klasse libre, zoals die
werd verspeeld in het weekend van
3 t/m 5 januari was ongekend.
Maar liefst zes van de acht deelne-
mers eindigden op acht punten. 

Jean Paul Rens, uitbater van Café Pon-
derosa, had weer gezorgd dat de "Are-
na" perfect in orde was, zodat de spe-
lers ongestoord de finale konden spe-
len. Na vrijdagavond waren nog twee
spelers ongeslagen. De duidelijke af-
scheidingen in het klassement, die nor-
maal op zaterdag zichtbaar worden,
bleven uit. Aan het einde van de dag
stonden drie spelers op acht en vier spe-
lers op zes punten. Hierdoor kon men
met nog zeven kanshebbers aan de
zondag beginnen. De spelers, die met

acht punten de laatste twee wedstrijden
gingen spelen kregen alle drie nederla-
gen te verwerken, zodat alles nog dich-
ter bij elkaar kwam. Bij het ingaan van
de laatste ronde was het voor iedereen
wel duidelijk, dat het gemiddelde een
belangrijke rol zou gaan spelen. De
spanning was te snijden en dat kwam in
het spel tot uiting. Een periode van spe-
culeren en rekenen ging in en alleen de
wedstrijdleider kende precies het resul-
taat. Maar die schermde zijn computer
goed af.   
En dan is het zover, de laatste partijen
zijn gespeeld en de prijsuitreiking kan
beginnen. De wedstrijdleider zegt dat
er in de Ponderosa al heel veel finales
zijn verspeeld op allerlei niveaus maar
dat ze dit nog nooit hebben meege-
maakt. Hij verzoekt de spelers te gaan
zitten en zegt dat het niet uitmaakt waar
wie gaat zitten. Het stond al wel vast,
dat acht spelers hebben gezorgd voor
een krankzinnig verlopen finalewee-
kend. Dan kwam de onthulling. Zelfs de
nummer zes mag zeggen, dat hij ge-
deeltelijk eerste is geworden. De kampi-
oen John van der Sanden is op één hon-
derdste de nummer twee voorgebleven
en zes honderdste op de nummer drie.
Van der Sanden speelt van 31 januari
t/m 2 februari de nationale finale in zijn
eigen clublokaal De Molenvliet te Waal-
wijk.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. John v/d Sanden Steeds Vooruit 8 2,45 16
2. Johan Lauwerse O.B.V. Middelburg 8 2,44 17
3. Jurgen Bruggeman Graanbeurs 8 2,39 13
4. Jeroen Jochems ’t Dobbertje 8 2,29 14
5. Martijn Hendriksen De Herberg 8 2,26 19
6. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 8 2,06 16
7. Loet de Hooge ’t Dobbertje 4 2,50 20
8. Kees Coppens Bellevue 4 1,72 11

Derde divisie driebanden poule 5

De Hazelaar 2 voert klassement aan
In speelronde twaalf kreeg ADC Repro
in Waalwijk bezoek van koploper
De Hazelaar 2 en verloor met 2-6.
Edwin Junggeburt kreeg Cees Wittens
tegenover zich en zag deze 0.921 spe-
len. De Hazelaar 5 speelde 4-4 gelijk
tegen huisgenoot De Hazelaar 2. In
Oosterhout kwamen Eekhoor n 3 en
Café Molenvliet eveneens remise over-

een. BC Goirle zag de punten met 2-6
naar BCG IJssalon Fratello gaan. Klaas
Schrijver redde de eer door van Johan
van Oosterwijk te winnen. Autobedrijf
Lion van Loon kreeg bezoek van De
Westhoek/Van der Lee Schilder wer-
ken. Gerbert van der Lee van de be-
zoekers was met 0.875 de beste spe-
ler.

Driebanden hoofdklasse gewest West-Nederland

Titels voor Jac de Vries en Sjon van der Kaa
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jac de Vries De Hoop 11 0.811 8 
2. Marcel van Delden BCO 10 0.852 8
3. Cees te Buck Ons Genoegen 7 0.675 7
4. Gerard Lenting De Liefhebber 6 0.766 10
5. Hans Weijers Onder Ons ’67 6 0.712 6
6. Nico Groot Witte Huis 6 0.690 5
7. Piet de Ruijter Mac Power 6 0.688 7
8. Maarten Hos Assendelftse BV 4 0.720 8

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sjon van der Kaa Anti Poedel 12 0.699 6
2. Martin Wensveen BV Delft 10 0.958 9
3. Chris Wensveen BV Delft 10 0.907 8
4. Gerard Plaats Buitenzicht 8 0.931 7
5. Reinier Burgemeester Merwehof 5 0.879 7
6. Mar van der Cijs Vlaerdingh 5 0.719 8
7. Gerard de Jong ONA 4 0.703 6
8. Piet Schier Rio Deux 2 0.644 9

Finale hoofdklasse driebanden Zuid 1

Volle bak Rob van Linden in Waalwijk
Zonder ook maar één punt te laten lig-
gen is Rob van Linden in Waalwijk ge-
westelijk kampioen geworden in de
hoofdklasse driebanden klein van Zuid
1. Hij zal worden afgevaardigd naar
de nationale finale die van 21 t/m 23
februari in Daarler veen wordt gehou-
den.  Vooral de jeugdige Joey de Kok,
die derde werd, leverde een uitstekende
prestatie door met 0.876 het hoogste al-
gemeen gemiddelde te spelen.  

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rob van Linden Delta 14 0.840 7
2. Mark Reijnders Wellse Vaert 10 0.866 8
3. Joey de Kok LBV 9 0.876 7
4. Wim de Kok LBV 6 0.829 6
5. Ekber Yildirim De Kastanje 6 0.783 7
6. Johan Embrechts ZBBG 6 0.767 9
7. Martin Steketee De Herberg 5 0.673 6
8. William de Werd De Kwast 0 0.617 5
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KBO Wagenberg 
winnaar 24e Biljarttriatlontoernooi

Op zondag  29 december werd in de
fantastische ambiance van café restau-
rant de Ruif  in Wagenberg de finale-
dag gehouden van het jaarlijkse biljart-
triatlontoernooi. Dit  kersttoernooi wordt
telkens weer georganiseerd door de
daar gehuisveste biljar tvereniging de
Vriendschap. Het toernooi in de spels-
oorten libre, bandstoten en driebanden
werd gespeeld op twee tafels. In de
twaalf ploegen van vijf personen uit de
regio speelde ieder een par tij libre,
bandstoten en driebanden.
Op 19 en 20 december werden voor-
rondes gespeeld door: ESDO, PW A,
Keus Genoeg, DZD, ’t Bielske, KBO en
de Vriendschap 2 en 3

Uitslagen voorronden
ESDO - DZD 18 -12
KBO - ‘t Bielske  18 -12
PWA - Keus Genoeg 12 -18
Vriendschap 2 - Vriendschap 3 18 -12
De kwartfinales werden op 27 en 28
december afgewerkt. Hieraan werden
de halve finalisten van vorig jaar toege-
voegd. Dit waren DPP, BV Maandag,
’t Sluisje en de Vriendschap 1

Uitslag kwartfinales
BV Maandag - Keus Genoeg 18 -12  
ESDO - DPP 8 -22 
Vriendschap 1 - Vriendschap 2 13 -17
’t Sluisje - KBO 10 -20

Als grote verrassing werd de winnaar
van de vorige editie, ’t Sluisje uit Ooster-
hout door debutant KBO uit W agen-
berg in de kwartfinale met de cijfers 20
– 10 uitgeschakeld. Daarmee waren de
halve finalisten voor zondag 29 decem-
ber dus bekend. BV Maandag speelde
hierin tegen de Vriendschap 2 en won
met 19–11 waardoor BV Maandag
doorging naar de finale. KBO wist zich
door een 17-13 overwinning op DPP te
plaatsen voor de eindstrijd.
De finale tussen BV Maandag en KBO
kende een spannend verloop, want  na
het driebanden stond BV Maandag met

7-3 voor en na het bandstoten was de
stand met 12-8 nog steeds in hun voor-
deel. Bij het libre waren de KBO biljar-
ters echter ongenaakbaar en wisten alle
partijen te winnen. Een hoofdrol was
daar weggelegd voor de bijna 90 jari-
ge Oscar Driessen. Met 12-18 ging de
eindzege dus naar KBO uit W agen-
berg.

Individuele prestaties
Bij het driebanden speelde Jan Hop van
de Vriendschap een moyenne van
2.000. Oscar Driessen van KBO  kwam
bij het bandstoten tot 5.50. Nico Broe-
ders van de V riendschap zorgde met
een gemiddelde van 5.00 voor de
beste libre par tij. Dit T riatlontoernooi
werd mede mogelijk gemaakt door de
volgende sponsors: Slachterij Haver-
mans, van T urnhout schilders, Café
restaurant de Ruif, Zonzeel beheer, Pals
installatiebureau, v/d Reyt Meststoffen,
John Geers, Fievet Transport, Slager Leo
Hermans, Garage Janssens, RSK Bra-
bant, van Bragt Grondwerken, Patric
Diepstraten, Pierre Verhoef grondwer-
ken, XXL Disigne, Autobedrijf Spran-
gers, Expodium businessenter, Aanne-
mersbedrijf Johan Damen, Gebr. v. Dijk,
Bart’s renovatie, v.Groesen Transport,
Koopmans recycling, van Beek metaal-
handel, Vermeulen sloopwerken, Troef-
markt Wagenberg, de Bloemenstal Wa-
genberg, van Beek tractors, Rabobank
Amerstreek en Stolwerk metaal.

BIJ HENNY EN NANCY

6 biljarts van 2.30 m
3 biljarts van 2.85 m

De plaats voor al uw feesten en partijen en verenigingen
Er is al een all-in actie incl. drinken vanaf € 27,50 p.p.

Nu ook een Biljartwinkel op hetzelfde adres
Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen en tevens onderhoud

en reparatie van biljarts en keuen
Alles word zeer vakkundig gedaan door jarenlange ervaring 

Service en garantie is ons visitekaartje

Email: informatie@dewellsevaert.nl
Web: www.dewellsevaert.nl

Kap. Kockstraat 55-57 4651 XC Welberg
Telefoon 0167-563095

Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

Lekker partijtje biljarten terwijl uw
(klein-)kinderen zich vermaken

in de indoorspeeltuin

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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

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 

Vierde divisie driebanden poule 3

Capelle 2 stevig aan de leiding
In de vierde divisie
poule 3 gaat Capel-
le 2 na de 6-2 over-
winning op hun
clubgenoten BC Ca-
pelle 7 met zes pun-
ten voorsprong aan
de leiding. Café de
Uitspanning speelde
in ronde twaalf met
4-4 gelijk tegen De
Hazelaar 7. Böhnke/
Berkhof Auto’s had
geen moeite met De
Hazelaar 6 en won
met 8-0. Ook Hor-
dijk Bilj. Art 2 pakte in de confrontatie
met Capelle 6 de maximale over win-
ning. Sjef Welts speelde op bord vier in

31 beurten de kor tste partij. Met 6-2
bleef Eekhoorn 6 overeind tegen De Ha-
zelaar 9.

Capelle 2

3e klasse driebanden NBF
Waalwijk/kaatsheuvel

Peter Brekelmans
niet te kloppen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Brekelmans De Brekeltjes 10 0.437 4
2. Jan Damen De Heibloem 6 0.335 4
3. Ad Brekelmans De Brekeltjes 6 0.295 4
4. André Branderhorst Kromme Keu 4 0.329 3
5. Patrick van der Linden Loons Kwartier 2 0.306 5
6. Jan Wouters Efteling 2 0.306 5
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Libre 2e klasse district Kempenland

Boeiende finale in de Karper 
levert Roald Harks eerste plaats op

Na vijf ronden leidde Berty Kuijpers met
de volle tien punten en een moyenne
van 3.84. Roald Harks had twee punten
minder en 4.02 achter zijn naam.
Laurens van Hout beschikte ook over
acht punten maar bleef met 2.85 op
gemiddelde achter. In de voorlaatste
sessie ging Kuijpers onderuit tegen Van
Hout. Harks verloor echter ook en wel
van de 6.92 spelende Sjaak Rosmulder.
Laurens van Hout schoof dus door naar
positie twee en Roald Harks stond on-
danks het beste moyenne op plek drie.
In de slotronde ontnam Rosmulder zijn
tegenstander Van Hout met 90-88 (23)
de titelaspiraties. Roald Harks greep
zijn kans en versloeg Berty Kuijpers met
90-82 (22). Daardoor eindigden drie
deelnemers op tien punten. Dankzij een

promotiegemiddelde van 4.04 was
het kampioenschap voor Roald Harks.
Berty Kuijpers bezette met 3.81 de
tweede positie in café de Karper te
Mierlo-Hout. Laurens van Hout moest
genoegen nemen met de derde plaats.
Wel scoorde hij op zondag met 36 ca-
ramboles de hoogste serie. De kor tste
partij kwam met 8.18 op naam van de
kampioen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roald Harks Combi '95 10 4.04 23
2. Berty Kuijpers 't Vrijthof '85 10 3.81 18
3. Laurens van Hout De Kraanvogel 10 3.14 36
4. Sjaak Rosmulder Karper '83 8 3.57 32
5. Jan Baselmans Drie Eiken 6 2.33 17
6. Cor van Bakel De Kraanvogel 4 3.11 16
7. Ad van de Laar Karper '83 4 2.96 22
8. Eduard Kennis Biljartakademie E’ven 4 2.69 18

Libre 1e klasse district Venlo

Dre Steeghs de gelukkige 
bij Van Tienen in Tegelen
Het hele weekend waren het lange da-
gen met een toer nooigemiddelde van
net boven de minimumgrens van deze
klasse. Daadoor werd met slechts 5.00
moyenne, maar wel heel constant, Dre
Steeghs de kampioen. Silvester Jacobs
domineerde lange tijd aan de top in ca-
fé-biljartzaal Van Tienen in Tegelen en
Harrie Jacobs was een goede volger als
tweede. Er kwam in de slotronde op
beide tafels een finalewedstrijd. Op dat
moment waren er nog drie titelkandida-
ten met bovenaan Silvester Jacobs 10
punten, op de tweede plek Dre Steeghs
met 9 punten en op drie Harrie Jacobs
met 8 punten. Harrie Jacobs won met
een moyenne van 6.66 via 120-95 (17)
van Silvester Jacobs. Dré Steeghs speel-
de tegen Miel Brueren zoals gewoonlijk
constant en zette Brueren na negentien
pogingen met een gemiddelde van
6.31 opzij: 120-63. Tekst en foto met
dank aan wedstrijdleider Math Nelis-
sen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dre Steeghs De Maasoever 11 5.00 42
2. Harrie Jacobs De Vriendenkring 10 5.82 39
3. Silvester Jacobs De Jordaan 10 4.89 44

4. Bert Hendriks KOT 8 5.00 31
5. Wiel Welles Centraal 6 4.85 34
6. Miel Brueren Inaborg 6 4.55 33
7. Werner Landewee KOT 3 3.75 32
8. Sjaak Cleven De Vörs 2 3.70 34

Kampioen Dre Steeghs

Driebanden hoofdklasse gewest ZN

Peter van Houwelingen
ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter van Houwelingen La Plaza 13 0.886 9
2. Peter van der Heijden Den Hoek 9 0.967 8
3. Johnny Meijer BV Mierlo 9 0.879 8
4. Ger Borremans BC Maarland 9 0.785 6
5. Noud van Haren BC Tegelen 5 0.685 6
6. Leon Mans BC Tegelen 5 0.625 5
7. Michael Wehner Niet Klossen 4 0.731 7
8. Jan Coninx Wapen van Berg 2 0.617 7

Bandstoten 5e klasse district Venlo

Volle buit Elfriede
Achten bij Inaborg
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Elfriede Achten BV Vörs 14 0.78 6
2. Achille Thissen De Picardie 12 1.08 6
3. Hay Hanssen De Maasoever 10 0.80 7
4. Grad Driessen Den Hook 8 0.74 8
5. Hay Cox 't Pleintje 4 0.61 5
6. Martien van Leendert 't Pleintje 4 0.61 5
7. Huub van Tilburg De Jordaan 2 0.56 5
8. Truus Hanssen De Maasoever 2 0.42 3

Libre 3e klasse gewest ZN

Nastoot brengt 
Nicky Magnée de titel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nicky Magnée BC Heer 11 2.25 15
2. Piet Boskamp De Pruuvers 10 2.17 13
3. Jos Lochtman BVS 2000 9 2.24 16
4. Stijn Meelen De Kraanvogel 8 2.20 19
5. Bjorn Jacobs BvD 8 2.00 16
6. Marco Prevot BC Heer 4 2.13 19
7. John Muijsers BC Stammi 4 1.93 16
8. Sjef Pelzer Niet Klossen 2 1.98 17

Driebanden groot 
3e klasse gewest NON

Tom Vaneker 
naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Tom Vaneker De Haven 12 0.447 6
2. Hilbert de Vries De Veemarkt 9 0.519 4
3. Eric de Lange Van Otten 9 0.325 5
4. Jan Kulk Voorster BC 6 0.381 4
5. Theo Rutjes Martin 6 0.330 3
6. Remco Kogelman 't Stuupke 5 0.356 4
7. Ivo Wesselink Grens-Ribbelt 5 0.354 5
8. Kevin Broekhuis Mos 4 0.337 7

Kersttoernooi driebanden

Danny Alberts eist titel op 
bij Van Tienen in Tegelen
De dertiende editie van het Kersttoer-
nooi driebanden groot is in café-biljart-
zaal Van Tienen in Tegelen gewonnen
door Danny Alber ts. Na slechts twee
nederlagen eindigde hij op een totaal
van zestien punten. Naaste achter vol-
ger John van T ienen had een achter-
stand van twee punten. Er waren elf
deelnemers actief. 
Naam Pnt
1. D. Alberts 16 
2. J. van Tienen 14 
3. R. Mans 12 
4. H. van Aarssen 12  
5. R. Snijders   10
6. L Beekhuijzen 8 
7. C. Ooms    7 
8. W. Clabbers  7 
9. R. Krones     7

10. M. van de Brink 6
11. N. Reiding 5 Danny Alberts. Foto: John van Tienen          
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KNBB officiële mededelingen

333 jaar traditie, prestige en kwaliteit

KNBB werkt enthousiast en eensgezind 
aan nieuwe en eenvoudige structuur  

Jaap Labrujere (L) en Marcel Ceulen

Een gesprek met de voorzitter van het Bondsbestuur Marcel Ceulen en met
Jaap Labrujere, voorzitter van Vereniging Carambole, de grootste sectie
binnen de bond en tot voor kort kritisch maar staat nu open voor samen-
werking binnen de KNBB en de nieuwe structuur die er aan zit te komen.

tiebesturen, de Bondsraad en het bonds-
bestuur besloten eendrachtig te gaan
samenwerken aan het uitvoeren van dit
advies. We hebben het bondsbestuur
uitgebreid met Bennie Deegens en aan-
gevuld met alle vier de sectievoorzitters.
Vanaf dat moment is er prima samenge-
werkt. We hebben nu immers een geza-
menlijk doel voor ogen. Er wordt nu in
verschillende commissies gewerkt aan
de verschillende klussen die gedaan
moeten worden om de nieuwe structuur
van de grond te krijgen. Over hoe dat
verloopt en wat er precies gedaan
wordt gaan we alle biljar tliefhebbers
maandelijks via “De Biljar t Ballen” en
andere media, waaronder onze face-
bookpagina en op de website van de
KNBB informeren.’’

Maar wat merkt de 
gemiddelde speler aan de
tafel van al dat gepraat en
bestuurlijk gedoe?

‘’Zo min mogelijk. Gedurende de ver-
bouwing blijft de winkel gewoon open.
Ik zou willen zeggen: U speelt uw spel.
Als recreant, als prestatiespor ter of als
topsporter en u geniet van de gezellig-
heid en de sportiviteit. Laat ons het werk
maar doen. Wel hopen we, dat u zich
–met ons- wil mee ontwikkelen tot am-
bassadeur van de keuspor t en van de
KNBB. Want dat we in ledenaantallen
moeten groeien, zoveel is ons wel dui-
delijk.’’
En Jaap, hoe zit het met 
Carambole. Waarom zijn 
jullie nu ineens enthousiast
geworden?
‘’Dat is wel even een verhaal hoor ,
waarbij je- om het goed te kunnen be-
grijpen- terug in de tijd moet. In 2009

heeft de toenmalige sectie carambole
zich verzelfstandigd en werd KNBB Ver-
eniging Carambole. Vooral het financi-
eel falend beheer van de KNBB was de
reden dat we dit besloten hebben. Nu
kunnen we stellen dat de financiën van
de gehele KNBB, mede dankzij de nog
niet zo lang geleden teruggetreden Bart
Schoneveld, goed op orde zijn. De be-
heersprocessen zijn verbeterd en er zijn
lessen getrokken uit het verleden. Het
vertrouwen in de KNBB is bij ons
daardoor sterk toegenomen.’’

Hoe kijken jullie tegen de 
toekomstige structuur aan? 
‘’De maatschappij om ons heen en dus
ook de biljartwereld, verandert in een
hoog tempo en de enige optie om het
biljarten voor de toekomst te behouden
is door in te spelen op deze ontwikke-
lingen. Door goed intern overleg met el-
kaar kijkend naar de toekomst zijn wij
tot de conclusie gekomen dat de huidi-
ge KNBB organisatie inclusief de KNBB
Vereniging Carambole niet toekomstbe-
stendig is. Als we stil blijven zitten en
niets doen, leidt dit tot verar ming van
onze mooie sport.’’

Maar bij jullie waren er veel 
twijfels over de huidige 
organisatiestructuur van de
KNBB?

‘’De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen
dat het proces om te komen tot een voor
alle partijen acceptabele wending,
heeft geleid tot (te) veel strijd. Aan de
ene kant is dat goed, immers een ieder
probeert er het beste voor zichzelf uit te
halen. Aan de andere kant dient men
op te passen dat er geen onherstelbare
breuk ontstaat doordat wij vinden dat

wij alleen de KNBB zijn. Met het motto:
‘beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald’, hebben we allen de han-
den ineen geslagen en zijn we bezig
met het omvormen van de totale organi-
satie. Lering trekken uit het verleden en
de blik gericht op de toekomst is ons
elan. Een organisatie met minder be-
stuurslagen, een organisatie die sneller
inspeelt op de wensen van de leden en
een organisatie die meer bindende ele-
menten bevat.’’

Wat gaan volgens jou de 
biljarters merken van al die
activiteiten die nu aan de
gang zijn waar Marcel het
al over had en hoe zie je de
toekomst voor de nieuwe
KNBB?
“De gemiddelde biljarter zal er  op dit
moment nog maar weinig van merken,
maar voor wat betreft de toekomst ma-
ken we ons wel zorgen: nu verdwijnen
er al teams in verband met de terugloop
van leden. Dus het wordt ook steeds
moeilijker om competities te organise-
ren.

Wat gaan jullie daaraan 
doen?
Onze PR, imago en communicatie ver-
beteren en om de biljartsport nieuwe im-
pulsen te geven, gaan wij in het voor-
jaar 2014 een nieuwe biljartvorm pre-
senteren die momenteel nog in ontwik-
kelfase is. Voorlopige testen geven ons
goede hoop dat dit uit kan groeien tot
een hele populaire biljar tvorm. Maar
om de terugloop van leden een halt toe
te roepen is er meer nodig. Bijvoor-
beeld een meer geïntensiveerde samen-
werking met collegabonden en vereen-
voudigen van reglementen. De grote
vraag en uitdaging is daarbij: hoe krij-
gen wij meer biljar ters aan de tafel.
Goede suggesties zijn dan ook meer
dan welkom.

Marcel, wat jarenlang niet
lukte komt nu wel van de
grond. Er wordt  prima
samengewerkt;  
hoe verklaar je dat?
‘’De laatste jaren hebben we het in het
bestuur van de KNBB niet makkelijk ge-
had. Onze grootste sectie –carambole-
vond dat ze te weinig invloed had op
het beleid en te weinig zeggenschap
over het geld van de bond. De anderen,
het hoofdbestuur en de secties Pool,
Snooker en Driebanden, vonden dat on-
terecht. En daar kwam nogal eens ruzie
van. Het wederzijds vertrouwen was ver
te zoeken. Dat was natuurlijk heel slecht
voor de naam van de KNBB. Er werd
meer energie gestoken in allerlei con-
flicten dan dat er aandacht was voor
onze sport. Daar moest een einde aan
komen. Daarom besloot het bestuur te
laten uitzoeken wat nu eigenlijk de
beste toekomstige structuur zou zijn
voor de KNBB. We hebben dat aan In-
eke Donkervoort gevraagd, die zelf
Olympisch toproeister is geweest en al
vijftien jaar ervaring heeft als adviseur
bij veranderingsprocessen bij verschil-
lende sportbonden. Ze heeft een prima
rapport opgesteld waarmee we verder
kunnen: “Maak een bondsbestuur van
één laag, met een Algemene ledenver-
gadering. De sectiebesturen en de
bondsraad heffen zichzelf op,” is kor t
samengevat de ker n van haar bood-
schap.

Wanneer is er eigenlijk een 
beetje vaart gekomen in de
samenwerking en hoe 
hebben jullie dat als 
bestuurders aangepakt?
‘’In de zomer van 2013 hebben de sec-

Vrijwilligers gezocht

Voor het begeleiden van middelbare schooljeugd bij Clinics
Nadere informatie of geef u op bij:

Cees Benshop - cees@jeugdbiljarten.nl
Sylvia de Heus - s.deheus@knbb.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel

Beste biljartvrienden,

Masters
Terugblikkend op de Masters drieban-
den 2014 in Kaatsheuvel mogen we
constateren dat de belangstelling voor
onze sport veel groter is dan we ons
hebben voorgesteld. Zowel het aanwe-
zige publiek als de kijkers via de live uit-
zendingen bevestigen deze opvatting.
Wij werden al bij de opening van het
toernooi, op donderdag 16 januari,
aangenaam verrast door de overweldi-
gende opkomst van toeschouwers. De
zaal in het Multicultureel centrum De
Werft was overvol, de tribunes tot op de
laatste plaatsen bezet en aan de kant
waren nog supporters en toeschouwers
samengedromd om maar niets te mis-
sen. De publieksopkomst was maxi-
maal, daarna ook gedurende het hele
toernooi. Het was, in één woord, ge-
weldig om te zien!
Kort na afloop van de finalepartij werd
een samenvatting via de satelliet naar
de NOS in Hilversum verzonden. De uit-
zending van deze samenvatting kreeg
de meeste aandacht van alle sporten
die middag, met maar liefst 620.000
kijkers! Driebanden kreeg dus de
meeste aandacht.
Het is een bevestiging dat de drieban-
densport wel degelijk in de publieke be-
langstelling staat. Aan ons de taak om
van deze situatie gebruik te maken en
om onze sport beter in de media te pro-
fileren.
Met de toezegging van de organisatie
en de hoofdsponsor van de Masters -
Biljart Evenementen Nederland en Bil-
jartPoint Software - zijn wij uiterst con-
tent. Wij hebben er alle ver trouwen in
dat de volgende editie van de Masters
Driebanden in Kaatsheuvel deze al suc-
cesvolle editie nog zal over treffen. Het
belooft heel veel goeds voor onze sport! 

Nieuwe KNBB structuur.
Het overgangsbestuur, waarin de sec-
tievoorzitters zitting hebben, is weer een
stap verder gekomen in de voorberei-
ding van de contouren voor de nieuwe
structuur. In principe houdt deze struc-
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tuur in dat de drie Secties (Driebanden,
Pool en Snooker) en KVC (Carambole)
plaats zullen maken voor vier disciplin-
ecommissies, die spor ttechnisch auto-
noom zijn met eigen identiteit en eigen
begroting. De huidige bondsraad zal
navenant plaatsmaken voor een Alge-
mene Leden Vergadering (ALV).

Het stemrecht in de nieuwe AL V wordt
democratisch bepaald door het relatie-
ve ledental. 
Als voorbeeld: onze discipline, drieban-
den, telt 2100 leden. De KNBB telt in to-
taal 30.000 leden. Ons stemrecht
wordt dan 2100/30.000*100= 7%
van het totale aantal stemmen. Ook die-
nen de leden, die de vier disciplinecom-
missies aansturen, zitting te nemen in
het nieuwe bondsbestuur.
Het sectiebestuur en de sectieraad drie-
banden hechten grote waarde aan het
behoud van de eigen identiteit, het ei-
gen (top)sporttechnisch beleid en vooral
de financiële autonomie, met eigen be-
groting binnen tevoren vastgestelde ka-
ders.  
Al deze aspecten komen dan aan de or-
de bij de ontwikkeling van de contouren
van de nieuwe KNBB structuur. Wij
hopen tijdens de komende voorjaars-
vergadering van onze sectie die con-
touren in concept te kunnen presente-
ren.
Het sectiebestuur driebanden heeft tij-
dens de laatste sectieraad een structuur-
commissie benoemd die het sectiebe-
stuur in dit traject gaat assisteren en ob-
jectief aan de sectieraad zal rappor te-
ren. Wij zullen u over de voortgang re-
gelmatig blijven informeren.

Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.

Grand-Prix Osdorp
De eerste Grand-Prix driebanden van
2014 is vrijdag 31 januari van start ge-
gaan in het Par tycentrum, aan de Jan
Rebelstraat in Amsterdam-Osdorp. We-
derom nemen 96 spelers aan deze
Grand-Prix deel. 
De finale staat gepland op zaterdag 8
februari. Het is alleszins de moeite
waard om dit evenement te bezoeken.
Zie voor informatie onze webpagina:
www.KNBB.NL/DRIEBANDEN/
RANKING 2014.

Hagenaar was de revelatie van de Masters

Jeffrey Jorissen: 
ik wil een stabiele topspeler worden

Paspoort:
Naam: Jeffrey Jorissen
Woont in: Den Haag
Beroep: horeca-medewerker
Leeftijd: 29
Gehuwd met: Samantha Jorissen-Roeten
Kind: Zoon, Justin (1 jaar)
Biljartteam: Biljartcafé Jorissen

1 De podiumplaats op De Masters was
voor velen een verrassing. Jij werd de
revelatie van het toernooi genoemd.
Vind jij dat zelf ook?
Jeffrey Jorissen: ,,Ja, natuurlijk was het
een verrassing voor velen, ook voor mij-
zelf. Maar het was zeker niet onmoge-
lijk. Mijn doel was om de voorronden
door te komen en het dan wedstrijd
voor wedstrijd te bekijken. Dat leverde
dus die halve finaleplaats op.’’

2 Hoe kijk je terug op het toernooi, op
de voorronden en op het vervolg?
Jeffrey: ,,Ik ben natuurlijk super tevreden
over dit resultaat. De voorronden verlie-
pen uitstekend met als star t een goede
partij tegen Frans van Schaik, die ik na
een 22-0 tussenstand bij de pauze mak-
kelijk kon binnenhalen 21 beur ten. In
de avond ging mijn par tij tegen Huub
Wilkowski eigenlijk ook vrij gemakkelijk
tot de der tig. Ik verslapte een beetje
door vermoeidheid en werd misschien

iets te makkelijk, omdat ik al een ruime
marge had. Daardoor kon Huub terug-
komen, maar gelukkig was ik op tijd bij
de les en kon ik het in 34 beur ten uit-
maken. Vrijdagavond was mijn laatste
poulewedstrijd tegen Glenn. Ik was al
zeker van de kwar tfinale, maar je wilt
toch niet verslappen. Glenn speelde
echter een superpartij en ik was kans-
loos in twintig beurten (40-16).’’
,,Zaterdagmiddag kwam ik in de kwart-
finale tegen Barry van Beers, die in de
voorronden uitstekend had gespeeld.
Het begin wat moeilijk van mijn kant,
maar ik bleef heel rustig en kon met klei-
ne series de overhand nemen. Het werd
uiteindelijk 40-34 in 29 beur ten en
daarmee was ik natuurlijk superblij,
want dat betekende dat ik door was
naar de halve finale. Jean Paul de Bruijn
was daarin de tegenstander. Moeilijke
opgave, maar ik had weleens eerder
van hem gewonnen, dus daar hield ik
me aan vast. Het begin was niet best,
maar bij de pauze had ik toch een voor-
sprong van 26-22 en even later 30-25.
De concentratie was op dat moment net
een paar beurtjes niet goed genoeg,
waardoor ik een paar kansen om ver-
der weg te lopen miste. Daarvan profi-
teerde JeePee optimaal. Op de stand
van 32-37 miste ik ongelukkig, daarop
maakte hij een serie van tien. Dat bete-
kende eigenlijk zo’n beetje het einde
van mijn kansen.’’

3 Zie jij die positie op het podium na
Jaspers en De Bruijn ook als een door-
braak, of is het een momentopname?
Jeffrey: ,,Doorbraak is een groot woord,
het is meer een bevestiging van mijn stij-
gende lijn van de laatste tijd en een stij-
gende lijn gaat nooit vervelen, haha.’’

4 Hoe ziet jouw biljartcarrière eruit?
Wanneer gestart, opleiding en lessen
gehad?
Jeffrey: ,,Ik biljar t al vanaf dat ik kon
lopen, maar deed het maar af en toe.
Eigenlijk was ik altijd alleen maar aan
het voetballen en misschien als het héél
slecht weer was, ging ik biljar ten bij

Titels voor De Groot en
Handgraaf
Hans de Groot en Hans Handgraaf zijn
winnaars geworden van het Neder-
lands kampioenschap driebanden in de
A-klasse en de B-klasse. Die toernooien
werden gehouden in Café Jorissen in
Den Haag en in De Hoog in Gouda.
De zestien spelers in beide finales wa-
ren op de ranglijst na de Grand Prix
toernooien op de plaatsen zeventien tot
en met 48 geëindigd. De beste zestien
van de Grand Prix cyclus speelden een
week eerder in de Masters.
Hans de Groot won de finale van de
A-klasse tegen Riny Zwiers na penalty’s.

Beide spelers eindigden na 42 beurten
gelijk op 40 punten. Hans de Groot
kwam verrassend in de finale door een
ruime overwinning op Kay de Zwar t
(40-25 in 32), Riny Zwiers versloeg Rob
Lamboo met 40-32 in 44.
Zwiers had ook de beste par tij in de
eindronden gespeeld: 40-20 in 22
beurten tegen Herman van Daalen.
Hans Handgraaf toonde zich de sterk-
ste in de finale van de B-klasse, waarin
hij tegenover Rudy Gerritsen stond:
35-29 in 35 beurten. 
Handgraaf versloeg in de halve finale
Jeffrey van Nijnatten met 35-16 in 24,
Rudy Gerritsen won met grote voor-
sprong van Ger t-Jan Esvelt (35-14 in

42). Jerry Hermans kon de finaleronde
niet spelen door familieomstandighe-
den.

De top vier in beide klassen:

A-klasse:
1 Hans de Groot 1.10 42-8
2 Riny Zwiers 1.10 11-7
3  Kay de Zwart 0.80 12-6
4 Rob Lamboo 0.86 7-9

B-klasse:
1 Hans Handgraaf 0.99 0-7
2 Rudy Gerritsen 0.80 4-9
3 Jeffrey van Nijnatten 0.80 9-5
4 Gert-Jan Esvelt 0.49 4-4
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mijn opa en mijn vader in het café. Pas
toen ik zestien was ben ik fanatiek gaan
biljarten en voor het eerst aan wedstrij-
den meedoen. Op mijn twintigste kreeg
ik voor het eerst bondstraining van
Christ van der Smissen. Dat heb ik on-
geveer twee jaar gedaan.’’

5 Wanneer kreeg je voor het eerst het
gevoel dat er een aardige carrière was
weggelegd?
Jeffrey: ,,Ik werd op mijn 20e en 21e
jaar Nederlands kampioen bij de Jeugd
en ook één keer derde op een Europees
kampioenschap jeugd, dus dan weet je
in ieder geval dat je in jouw leeftijds-
klasse bij de top hoort. Maar senioren is
echt wel wat anders dan junioren. Veel
mensen zeggen nog steeds dat ik veel
meer met mijn talent moet doen, maar
misschien heb ik er altijd zelf te weinig
in geloofd. Wat dat betreft heb ik de
laatste tijd wel een soort van knop om-
gedraaid, denk ik.’’

6 Hoe moeilijk is het om jouw beroep
met biljarten op hoog niveau te combi-
neren?
Jeffrey: ,,Tsja, wat is moeilijk? Ik heb
een fulltime baan net als veel biljarters.
Ik ben natuurlijk wel veel met biljar ten

bezig in de zaak, maar soms is het wel
eens moeilijk om in mijn vrije tijd dan
ook weer in de zaak te zijn, puur omdat
je er al zo veel uren bent.’’

7 Hoe hoog leg je de lat voor de
komende jaren?
Jeffrey: ,,Hoog. Ik heb het biljarten mis-
schien te veel als spelletje gezien en niet
als topsport en dat wil ik veranderen. Ik
wil een stabiele Nederlandse topspeler
worden en elk jaar progressie maken.
Misschien gaat het bij mij niet met
sprongen, als ik maar stapjes maak.’’

8 Hoe belangrijk voor je ontwikkeling is
het team waarin je nu speelt met Jean
van Erp en Raymond Ceulemans?
Jeffrey: ,,Heel belangrijk. Je kunt zo veel
leren van kleine dingen. Niet dat je al-
les hetzelfde moet doen als deze man-
nen, want zij verschillen ook veel van el-
kaar en je moet doen wat jezelf het
beste ligt, maar ik kijk veel naar hoe ze
dingen aanpakken en dat trek ik door
naar men eigen spel. Ik merk ook dat
Ceulemans vertrouwen in mij heeft en
wie wil dat nou niet?

9 Hoe groot is de kans dat jullie aan het
eind van de competitie ook nog mee-
doen in de play-offs?
Jeffrey: ,,Die kans is gering. De belang-

Vervolg van pagina 11

rijkste reden is dat Ceulemans de uit-
wedstrijden niet meedoet en we
daardoor in de breedte met ons team
minder sterk worden.’’

10 Wat vond jij eigenlijk van de organi-
satie en de entourage rondom de
Masters?
Jeffrey: ,,Ik vond het super. Het toernooi
kon voor mij natuurlijk al niet meer stuk,
maar de sfeer was fantastisch. Volle za-
len bij vrijwel elke sessie en zelfs bij de
opening. Het is natuurlijk geweldig om
voor driehonderd mensen te spelen. Het
enthousiasme van de organisatie was
ook top, dat werkt toch door naar de
spelers en het publiek. Dat kon je mer-
ken. Ook het feit dat ze nieuwe dingen
introduceerden, of dit nu wel goed uit-
pakte of niet, was verfrissend.’’ 

11 Heb je ook het gevoel dat het toer-
nooi nieuw leven is ingeblazen?
Jeffrey: ,,Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk
kan het altijd nog beter en mooier. Wat
vooral belangrijk is geweest is dat zo-
wel de spelers als de toeschouwers met
een glimlach van oor tot oor liepen,
heel het toernooi door.’’ 

12 Zie je die podiumplaats op de
Masters als het hoogtepunt in je carriè-
re tot nu toe?
Jeffrey: ,,Zeker wel, ook al waren de ti-
tels bij de Jeugd leuk en op dat moment
fantastisch, maar hier draait het om. Op
het podium staan bij de Masters, dat
voelt super en het gaat voorlopig ook
niet vervelen lijkt me.’’

13 Jij bent één van de jongere spelers in
het circuit, onder andere samen met de
andere Hagenaar Glenn Hofman. Hoe
zie jij eigenlijk de toekomst van het drie-
banden?
Jeffrey: ,,Tsja… dat is een moeilijk
vraagstuk. De toekomst van het drie-
banden is voorlopig nog wel een tijdje
veiliggesteld, denk ik. De generaties die
nu driebanden spelen, kunnen nog wel
even mee, maar het probleem is natuur-
lijk de aanwas van jeugd. V oorlopig
wordt het driebanden alleen nog maar
mooier, want het spel evolueer t nog
steeds. Er worden hogere moyennes ge-
speeld en de series worden steeds ho-
ger. Ook de top wordt steeds breder en
dat is mooi om te zien.’’

14 Wat zou de KNBB er voor moeten
doen om meer jongeren aan het biljart
te krijgen?
Jeffrey: ,,Dat is ook weer een lastige. Ik
denk dat er op scholen veel terrein te
winnen valt. Als je kinderen daar al in
aanraking laat komen met biljarten op
een leuke, ontspannen manier, dan kun
je ze interesseren en misschien vast-
houden voor onze mooie spor t. Het is
gewoon heel moeilijk, omdat je tegen-
woordig zoveel kan doen qua spor t.
Waar je vroeger als kind met je vader
in de kroeg kwam en in aanraking
kwam met biljarten, is dat nu niet meer
zo. Dat is zeker één van de redenen
dat er minder door jeugd wordt gebil-
jart, simpel en alleen omdat ze er dus
niet gauw meer mee in aanraking ko-
men.’’

333 jaar traditie, prestige en kwaliteit

Dankwoord 
Het bestuur van de Sectie Driebanden feliciteer t
Biljart Evenementen Nederland met de prachtige
organisatie van de KNBB Biljar tPoint Masters
2014 in Kaatsheuvel en dankt daar mee tevens
het Multicultureel Centrum De W erft, alle spon-
sors, sympathisanten en vrijwilligers die het suc-
cesvolle evenement mogelijk hebben gemaakt.
Een speciaal woord van dank aan Kozoom voor
de schitterende live beelden.

KNBB SECTIE DRIEBANDEN
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Exclusief bij Hektisch biljartschool.
Privé- of groepslessen bandstoten van Jean Paul de Bruijn voor een betaalbare prijs.

Nu goed bereikbaar vanuit geheel Nederland. (Zie artikel elders in deze krant.)

Inschrijven via de site: www.hektischbiljartschool.nl

€ 760,00
ADAM X2 SUP-PRO BISHAMON 2SHFT

€ 760,00
ADAM HOTEI 2 toppen Kamui pomerans
+ extension

€ 299,90
CARAMBOLE KEU BUFFALO RUDIS

€ 139,00
ADAM SUBLIME CUE CASE 4B-6S

€ 139,00
ADAM SUBLIME CUE CASE 4B-6S

€ 139,00
BUFFALO SUBLIME CUE CASE 4B-6S

SAMEN TOTAAL EURO 438,90 
NU PACKAGE DEAL  € 359,50

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl

Openingstijden showroom:
Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur

en van 13.00 tot 17.30 uur. 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

SAMEN TOTAAL EURO 899,00 
NU PACKAGE DEAL  € 809,00

SAMEN VAN EURO 899,00 
VOOR  € 809,00

5 
MODELLEN

NAAR
KEUZE

Aanbiedingen geldig in de maand februari
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

Op één na hoogste gemiddelde in 27 jaar Masters

Dick Jaspers zegeviert 
tijdens Masters nieuwe stijl

Met de 50-47 overwinning in de finale tegen Jean-Paul de Bruijn verze-
kerde Dick Jaspers zich van zijn zestiende Masters driebandentitel. Het
publiek in de bomvolle zaal van Multifunctioneel centrum De Werft in
Kaatsheuvel werd getrakteerd op een kwalitatief hoogstaande finale,
waarin Jaspers tot een gemiddelde van 2.380 reikte en verliezend finalist
De Bruijn altijd nog goed was voor 2.238.

Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

In de Belgische competitie zijn zij bij BC
Deurne teamgenoten en stonden nu in
een zinderende finale lijnrecht tegeno-
ver elkaar. Met 12-8 in 11 beurten ging
de partij moeizaam van star t, maar
werd door het fantastische slot toch een
kroon op het toernooi. Jaspers zette in
de twaalfde beurt de aanval in met een
serie van veer tien, de hoogste samen
met Jean van Erp. De Bruijn kwam terug
met 6, 4, 7 en 4, maar leek na weer
een demarrage van Jaspers (4, 8 en 5)
bij de stand 48-29 kansloos. Het pu-
bliek dat ademloos meeleefde, werd
een geweldig slot voorgeschoteld. De
Zeeuwse titelverdediger sloeg in een
dappere eindsprint nog even zijn vleu-
gels uit en bracht de score met series
van 7, 7 en 4 op 49-47. Toen maakte
Jaspers met een lastige carambole een
eind aan het gevecht. Met 50-47 uit 21
streek hij zijn zestiende Masters drie-
bandentitel op. Jaspers, met twee ge-
middeld tot aan de finale en 2.063 als
eindmoyenne, nam na afloop de vele
gelukwensen in ontvangst. ,,Ik verdien
het misschien ook wel'', bleef hij lichtjes
bescheiden. ,,De gemiddeldes spreken
altijd in mijn voordeel, maar niet alleen
internationaal, ook in Nederland ko-
men er steeds meer spelers die op een
heel hoog niveau kunnen spelen.'' De
Nederlandse titel was een eerste piek
voor dit jaar, vanaf nu richt hij zijn pij-
len vooral weer op de World Cups en
de andere grote toernooien. ,,Daar wil
je als topspeler graag scoren, om te la-
ten zien hoe ver je internationaal staat.''
Jean-Paul de Bruijn was tijdens de
Masters de rivaal die het langst in zijn
spoor bleef en de kampioen op ge-
middelde ook aardig benaderde. De

Zeeuwse stylist haalde een huzarenstuk-
je uit in de finale, maar werd achteraf
verslagen door een beslissend moment
in de par tij. ,,Ik miste op een butage
(springende bal), waarop Dick die serie
van veertien maakte.'' Het leek op een
snelle ondergang, maar de klasse van
de uittredende kampioen zorgde voor
een onverwachte comeback.
Jean van Erp en Jeffrey Jorissen stonden
met de twee finalisten op het podium.
De Brabander heeft een patent op die
positie, voor de Hagenees was het de
eerste keer. Zijn ontwikkeling was één
van de mooie wapenfeiten van dit kam-
pioenschap. Barry van Beers en Harrie
van de Ven voldeden aan de verwach-
tingen. De twee Brabanders bleven net
buiten de kwartfinales, maar vooral Van
Beers finishte met een uitstekend ge-
middelde van 1.540. Dave Christiani,
Therese Klompenhouwer, Raimond
Burgman en Glenn Hofman speelden
een tegenvallend toernooi.
Dick Jaspers en Jean van Erp kregen de
prijs voor de hoogste serie en Jaspers
speelde met 40 in dertien de beste par-
tij. De 2.063 die Jaspers als gemiddel-
de realiseerde is het op één na hoogste
eindmoyenne ooit bij de Masters ge-
speeld. Het was september 2009 toen
de Willebrorder zelf in Nijverdal, ook
op tafels van Eureka, 2.395 optekende. 
Het eindresultaat van de Masters is niet
van invloed voor plaatsing van het WK
landenteams in Viersen. Daarvoor telt
de nationale ranking na de Grand Prix
toernooien. Dick Jaspers en Barr y van
Beers zullen zeker optreden voor
Nederland. Als er een tweede Neder-
lands team mag deelnemen, zijn dat
Raimond Burgman en Glenn Hofman.

Zaterdagavond met Raymond Ceulemans

Foto: Kozoom.com

Ook met het uitnodigen van Raymond
Ceulemans voor het zaterdagavondpro-
gramma heeft de organisatie van de
KNBB Biljartpoint Masters in de roos ge-
schoten. De grootmeester/enter tainer,
die in de arena werd geïnterviewd door
sportjournalist Frits Bakker, blikte daar-
bij terug op het behalen van zijn eerste

Europese titel in de Efteling. Verder pas-
seerden, tot groot vermaak van het pu-
bliek, diverse anekdotes uit de sportieve
loopbaan van deze immer sympathieke
Vlaming. Even later liet hij de aanwezi-
gen genieten van een aantal spectacu-
laire stoten, voorzien van zijn ludieke
commentaar.

Eerste divisie driebanden poule 1

HCR Prinsen en Burgmans Biljarts
met lichte voorsprong
HCR Prinsen is met 22 punten na der-
tien wedstrijden lijstaanvoerder . Burg-
mans Biljarts volgt op drie punten maar
heeft nog één wedstrijd meer op het
programma. Koningsleer.com en De
Veemarkt wachten op een misstap van
de top twee.  

Speelronde 12
Constructor Staalbouw – HCR Prinsen
1-7. Henk Over mars boog ondanks
1.147 voor de 1.323 van Markus Gal-
la. Raymund Swertz behaalde 1.212.
Burgmans Biljarts – Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Met een temmoyenne van
0.971 bleek de thuisploeg, zonder uit-
blinkers, te sterk. Marco Janssen verloor
met het kleinst mogelijke verschil van
John Schollink. De Liefhebber – Van Me-
lis Handelsonderneming 4-4. Tom Beem-
sterboer trok aan het kortste eind tegen
de 1.250 van Peter Heerkens. Leslie
van Neyen deed er met 1.285 nog een
schepje bovenop. Wellse Vaert – De
Veemarkt 4-4. Marcel Hopmans redde

het ondanks een serie van tien niet
tegen Thorsten Frings. FDV Jacoby/
Schuler Cues – Koningsleer .com 6-2.
Frank de Groof was de uitblinker na
1.406 en reeks van twaalf. Steven van
Acker 1.162 zag Harrie van de V en
1.216 de eer redden. Biljar t Centrum
Arnhem – Par tycentrum Osdorp 4-4.
Namens de gasten zorgde Willem van
Lith via 0.952 voor het beste moyenne
van iedereen. 

Speelronde 14
Biljart Centrum Arnhem – HCR Prinsen
0-8. Dave van Geel 1.451, Raymund
Swertz 1.428, Michel van Silfhout
1.176 en Markus Galla 1.022 reali-
seerden teamgemiddelde van 1.240.
Van Melis Handelsonderneming – Ko-
ningsleer.com 2-6. Voor de bezoekers
presteerden Harrie van de Ven 1.451,
Kenny Miatton 1.363 en Nicky van
Venrooy 0.930 prima. 
Frank Dielis redde dankzij 1.081 de
eer. 

Extraatje van hoofdsponsor Biljartpoint

Carambole van € 500,- voor Jeffrey Jorissen

Peter Rijckaert (L) en Geoffrey Molenschot (R) overhandigen de cheque van 
500 euro aan Jeffrey Jorissen. 

De hoofdsponsor van de Masters had voor de verliezende halve finalisten, Jeffrey
Jorissen en Jean van Erp, een premie van 500 euro beschikbaar gesteld.
Namens Biljartpoint legde Geoffrey Molenschot de ballen in een uiterst moeilijke
startpositie. De speler die als eerste een driebander maakte zou de 500 euro
opstrijken. Het was Jorissen, die meteen de aanval koos en in de derde poging
succes had. Hij kreeg de cheque overhandigd van Peter Rijckaerd en Geoffrey
Molenschot.
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Tweede divisie driebanden poule 3

Jos Bongers, Louis van der Meijden
en Rob Lamboo toppers

Speelronde 12
Jan Baars Interieurs/V ink – Derks
Optiek/Derks Muziek 0-8. Vierde man
Jos Derks bleek met een gemiddelde
van 0.897 de beste van iedereen. Did-
den Distributie – Carambole 4-4. Voor
de gasten maakte Gerard V eenstra
een serie van zeven. Wapen van Eer-
schot – aMate Communications 7-1.
Kopman Louis van der Meijden haalde
in Sint-Oedenrode uit met 40 caram-

boles na slechts 23 beurten en dat le-
verde moyenne 1.739 op. Ton Rovers
reikte tot 0.930. Zwiers Groot Keuken
– Veemarkt 2 4-4. Riny Zwiers liet met
0.952 nog eens zien hoe het drieban-
den gespeeld moet worden. Voor de
ploeg uit Doetinchem kwam Michael
Schlieper tot 0.921. De Haven –
BV Steenwijk/ Top Fish Urk 2-6. Rob
Lamboo 1.538 en Ger t-Jan van der
Veen 1.025 bleken een maatje te
groot. Thekes/Park Tivoli – HCR Prin-
sen 2 3-5. Jos Bongers haalde uit met
1.481 maar dat mocht niet baten voor
zijn team. 

Speelronde 13
BV Steenwijk/Top Fish Urk – Didden
Distributie 8-0. Rob Lamboo zette 1.428
in de boeken. 

Speelronde 17
Ja Baars Interieurs/Vink – Thekes/Park
Tivoli 1-7. Arie Struijk werd ondanks
0.909 gedubbeld door de 1.818 van
Jos Bongers. Bij de gasten realiseerde
Micha van Bochem 1.212. BV Steen-
wijk/Top Fish Urk is lijstaanvoerder met
25 punten na 13 wedstrijden. Naaste
achtervolgers Zwiers Groot Keuken en
HCR Prinsen 2 staan op zestien punten
na twaalf duels.

Louis van der Meijden van Wapen
van Eerschot: moyenne 1.739

Tweede divisie driebanden poule 1

Partycentrum Osdorp 2 lijstaanvoerder
Speelronde 12
Partycentrum Osdorp 3 – NHD Borden
Appel 6-2. Frans de V ries 1.290 en
Dick van Mourik 1.193 speelden een
puike partij tegen elkaar. Take 5 – Café
Siemens 4-4. Jan V iskil zette moyenne
1.250 op het scorebord maar tegen de
1.666 van Eddie Siemens bleek dat on-
voldoende. Drukkerij 3in1 – Snip Bil-
jarts 4-4. Albert Kooistra behaalde veer-
tig uit veertig. 

Speelronde 13
Partycentrum Osdorp 2 – Partycentrum
Osdorp 3 5-3. John de Bruijn had on-
voldoende aan 0.960 want Richard
van der Erf realiseerde 1.400 en serie
van negen. NHD Borden Appel – Druk-
kerij 3in1 6-2. Dick van Mourik behield
zijn vorm via gemiddelde van 1.379.
Partycentrum Osdorp 2 is de leider met
22 uit 13. Middels 20 uit 12 is Snip Bil-
jarts de enige concurrent.    

Tweede divisie driebanden poule 4

Jan van den Ouwelant speelt 1.418
In speelronde twaalf won Taxi Korthout
met 6-2 van De Geldropse formatie De
Mixx. Jan van den Ouwelant speelde
met 1.418 een uitstekende partij. Kin
Assurantiën bleef Setpoint met 6-2
voor. Voor de gasten redde Luciën
Tabbers met 1.142 de eer. 
Biljartplaza.nl/De Molen kwam in de
ontmoeting met Buro Balans eveneens

tot een 6-2 overwinning. IJssalon Fra-
tello Goirle wist tegen De Molen 2 re-
mise af te dwingen. Kopman Er win
Hens realiseerde via een reeks van
acht een moyenne van 1.250. Even-
ementenshop.com kreeg met de 2-6
nederlaag tegen hekkensluiter Boers
en Roosenboom een flinke domper te
verwerken. 

Eerste divisie driebanden poule 2

Post Luchtkanalen twee punten
voor op Eekhoorn 
In poule twee heeft Post Luchtkanalen
met negentien punten na twaalf wed-
strijden twee punten voorsprong op Eek-
hoorn. BC Capelle en AJ Biljar t/v.d.
Sanden volgen met vijftien punten. 

Speelronde 12
AJ Biljart/v.d. Sanden – Eekhoorn 2 4-
4. Opvallendste speler in biljartcentrum
De Molen te Reusel was Jerry Hermans.
De kopman van de gasten behaalde
moyenne 1.730 na 45 uit 26. Bij de
thuisploeg Jack van Peer 1.216 en Ri-
chard Berkelmans 1.176 en serie van
elf. Man op Maat/Cor fu – Burgmans-
Biljarts.nl 2-6. De thuisploeg maakte in
totaal twee caramboles meer maar
verloor toch. De beste partij ging tussen
Ivan Stitschinsky en Johan Roijers:
42-45 (40). Poelierschrauwen.nl -
MCR/Café de Uitspanning 4-4. Een bij-
zondere rol was er voor Roland Uytde-
willigen met zijn 2.045. Eekhoorn – De
Molen 8-0. Adrie Demming 1.363 ver-
sloeg Eric Hendrickx 1.121. Wiljan van
den Heuvel 1.184 zette Menno de Vries
1.052 opzij. Graphic & Mail/BC Tege-
len – Koerierbedrijf v . Rijsselt 2-6. De
kortste partij ging tussen Rob Mans en

Thomas Broux: 42-45 (40). BC Capelle
– Post Luchtkanalen 2-6. In deze topper
werd het beste moyenne behaald in de
partij tussen Tom Persyn 1.189 en Davy
van Havere 1.216.

Jerry Hermans moyenne 1.730. 
Foto: Paul Brekelmans

Nationale driebandenbeker

Biljartplaza.nl/De Molen te sterk 
voor Voegersbedrijf W. Smetsers

Foto: Paul Brekelmans
In de vierde ronde om de nationale drie-
bandenbeker toonde Biljartplaza.nl/De
Molen zich met 8-0 (11-1) en 8-0 (9-3)
een maatje te groot voor Voegersbedrijf
W. Smetsers. In Reusel was kopman
Wim van Dijck in blakende vor m. De
Belg had tegen Robbie van de Griendt
voor de 15 caramboles slechts acht, ze-
ven en zeven beurten nodig en dat re-
sulteerde in een algemeen moyenne
van 2.045. Sven van Orshaegen

1.075 verloor alleen de openingsset
van Willy Smetsers. Piet en zoon Rick
Sleddens gaven geen set af tegen Bern-
hard Legierse en Jack van de Griendt. In
de return bleek in Het Wapen van Eer-
schot te Sint-Oedenrode dat W im van
Dijck via 1.046 wederom de beste van
iedereen was. 
Willy Smetsers, Ber nhard Legierse en
René van Hak wonnen in eigen huis al-
lemaal de laatste set.

Kerst- Oudjaarstoernooi driebanden

Arnoud Huibers eerste winnaar in
zalencentrum De Graver 

Het Graver driebandentoernooi tussen
Kerst en Nieuw was in V alkenswaard
een gezellig en spor tief gebeuren met
een internationaal tintje dankzij onze
zuiderburen. In overleg met de wed-
strijdleiding: Theo Willems, Ed Cornelis-
sen en Hans van de Ven, wordt al snel
besloten om niet in twee klassen te spe-
len maar om over te stappen op moyen-
ne. Daardoor ontstonden er voor ieder-
een gelijke kansen. Met een indeling in
vier poules bleek het een gezellig en
sfeervol evenement. Tot een ieders spijt
waren enkele tellers door ziekte en/of

een ernstig  ongeluk uitgevallen. Geluk-
kig heeft niets de biljar tpret kunnen
drukken en werd de inwendige mens
van soep en hapjes voorzien. Na de
voorronden werd de finale bereikt door
Arnoud Huibers (NL) en Willy van Bom-
mel (BE). Deze wedstrijd “met een inter-
nationaal tintje” werd gewonnen door
Arnoud Huibers. Met zijn winst kreeg
hij niet alleen de 1e prijs maar werd
aan hem ook de wisselbeker overhan-
digd (zie foto) die op het 
volgende toernooi weer door hem ver-
dedigd gaat worden.

Vlnr: Hans van de Ven (De Graver), Theo Willems en Arnoud Huibers. 
Foto: www.zalencentrumdegraver.nl

www.debiljartballen.nl
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Libre 1e klasse district ’s-Hertogenbosch

Robert van de Velden bovenaan 
in Het Wapen van Eerschot
De districtsfinale Den Bosch libre eerste
klasse leverde in Het W apen van Eer-
schot te Sint-Oedenrode een prooi op
voor Robert van de Velden. De speler
van vereniging W apen van Liempde
bleef plaatselijk favoriet Pieter Hulsen
één punt voor. Beiden gaan naar de ge-
westelijke eindstrijd. Van de Velden be-
haalde acht punten. Hulsen realiseerde
met 6.35 het beste algemeen gemiddel-
de. De eer voor de hoogste serie ging
met 44 caramboles naar nummer drie
Marc Hermsen. De gewestelijke finale is
van 14 tot en met 16 februari bij vere-
niging TOG/Concordia in Brummen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Robert van de Velden Wapen van Liempde 8 5.86 43
2. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 7 6.35 42
3. Marc Hermsen KOT 5 5.48 44
4. Nico van Alebeek Helftheuvel 4 4.80 26

Robert van de Velden. 
Archieffoto: Mieke Schenkels

Kampioenschap van Oss Libre Kader nieuwe stijl

Tonnie van de Wetering 
de beste in geslaagd evenement

Tonnie van de Wetering heeft het
nieuwe kampioenschap van Oss Li-
bre Kader op indrukwekkende wij-
ze gewonnen. Tijdens de opening
memoreerde voorzitter Rémi Jan-
sen al: "Hier staat een trotse voor-
zitter. Fijn dat jullie in groten getale
hebben ingeschreven en  aanwezig
zijn". Het was inderdaad prachtig,
zoveel spelers van het district Oss
tegelijk op maar liefst zes biljartta-
fels in de splinternieuwe Berghpla-
ets te Berghem bezig te zien.  

Initiatiefnemer en wedstrijdleider, Henry
Thijssen, was zeer content met het ver-
loop en het enthousiasme van de deel-
nemers. De wisseltrofee duidt erop dat
het toernooi komend seizoen beslist een
vervolg gaat krijgen. Alle spelers waren
zeer lovend over de organisatie en dat
lieten ze blijken door nagenoeg voltallig
op de slotdag, al waren ze uitgescha-
keld, aanwezig te zijn. 
In de kwartfinales was er een gemakke-
lijke overwinning voor Theo Kuipers op
Ben van de Bogaert. Guus Reijs maakte
korte metten met Mario van der San-
den. Jo van Dijk deed het in het kader
veel beter dan zijn libre tegenstander
Antwan van de Hurk. Jan W ingens
kwam slechts vijftien caramboles tekort
tegen Tonnie van de Wetering. De halve
finales kenden twee duidelijke win-
naars. Guus Reijs speelde zijn 120 ca-
ramboles bijeen in der tien beurten.
Theo Kuipers bleef steken op 78. Tonnie
van de Wetering overklaste Jo van Dijk
middels 175-84. De resultaten in de
partijen om plaats één tot en met acht:
Naam TMC Car Brt Gem HS Pnt
De finale
1. Tonnie van de Wetering (38/2)

175 175 11 15.90 35 2
2. Guus Reys 120 93 11 8.45 26 0
Uitslag 3e en 4e plaats
3. Jo van Dijk (38/2) 125 125 14 8.92 36 2 
4. Theo Kuijpers 120 84 14 6.00 24 0
Uitslag na de strijd om de 5e t/m 8e plaats
5. Jan Wingens 150 150 12 12.50 62 2
6. Mario van der Sanden 100 100 21 4.76 12 2
7. Ben van de Bogaert (GH) 225 172 21 8.19 82 0
8. Antwan van de Hurk 100 35 12 2.91 10 0

Tonnie van de Wetering. 
Foto: Henry Thijssen

Libre 1e klasse district Kempenland

In 't Vrijthof te Oirschot 31-1 t/m 2-2
In café 't Vrijthof aan Molenstraat 6 te
Oirschot vindt van 31 januari tot en met
2 februari de districtsfinale Kempenland
in de eerste klasse libre plaats. Met du-
els over honderdtwintig caramboles zijn
de gemiddeldes van 4.00 tot 7.00.
Aanvang op vrijdag 31 januari om
19.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Hubert Boermans De Koikarpers
2. Joep Caers Dubac
3. Henk Graumans De Toerist
4. Henk Peeters ’t Groen Koffiehuis
5. Nol van Stralen 't Vrijthof Libre
6. Gerard van Uden De Brug
7. Ep Visser Dubac

District Nijmegen 15 februari

Libre dames tweede klasse in Lent
Op zaterdag 15 februari vindt in Lent de
districtsfinale Nijmegen libre dames
tweede klasse plaats. Er wordt gespeeld
met interval en deze klasse gaat tot 5.00
moyenne. Plaats van handeling is café
Waalzicht aan Oosterhoutsedijk 21.

Naam Vereniging Gem Car
1. Pia Helmich Moira 2.36 85
2. Lena van de Noll Moira 1.88 70
3. Diana Peters-Hendriks De Corner 1.72 65
4. Addy Westrik Moira 1.40 50
5. Anja Jansen Kaketoe '80 0.52 20

Van 14-16 februari in Wintelre

Babbel Kader Bokaal 2014
In het weekend van 14 tot en met 16 fe-
bruari organiseert vereniging EMM uit
Wintelre een invitatietoer nooi. Gedu-
rende deze dagen strijden 8 biljar ters
om de Babbel Kader Bokaal. Het bil-
jartspel dat wordt gespeeld is kader
38/2. De deelnemers zijn Jaap Peeren-
boom uit Son, Sander Oostendorp uit
Eindhoven, Adri Dijkmans uit Eersel,
Piet van Dooren uit Lommel (B), Johan
Martens uit Heeze, Piet Machielse uit
Oirschot en Hein van den Hurk en Ad
van Mol uit Wintelre. Van den Hurk en
Van Mol zijn beiden lid van de organi-
serende vereniging EMM. De gemiddel-
den van de kaderspelers lopen uiteen
van ongeveer 10.00 tot 25.00. De par-
tijen worden gepeeld volgens het set-
systeem. Wie het eerst 2 sets wint,
brengt de par tij op zijn naam. Het is
voor de spelers van belang om meteen
bij de les te zijn. De winnaar van de
trekstoot mag bepalen wie er met de set
begint en er is geen gelijkmakende
beurt. Als men het presteert om een set
in 1 beurt uit te spelen, krijgt men een
extra partijpunt. De speelsterkte van de
spelers bepaalt de lengte van de sets en
is vastgelegd op 70 of 90 caramboles.

De partijen beginnen op vrijdag 14 fe-
bruari om 19.00 uur. Op zaterdag en
zondag is de aanvangstijd 11.00 uur.
Het kadertoernooi wordt gespeeld in
café Den Babbel gevestigd aan W illi-
brordusstraat 16 te Wintelre.

Uitbater Hein van den Hurk is één van
de deelnemers.

Inschrijven teams Hoogeveen tot 3 maart

Stichting Biljarten voor Goede Doelen
in Drenthe en omstreken
Biljarten voor goede doelen is een stich-
ting die ieder jaar in het voorjaar een
groot biljartspektakel organiseert waar-
van de opbrengsten naar kinderdagver-
blijven in Drenthe gaan, die zich bezig-
houden met de opvang van lichamelijke
en geestelijke gehandicapte kinderen
en de Altiband uit Meppel. Het evene-
ment zal dit jaar voor het eerst georga-
niseerd worden onder de naam Zwaag-
stra toernooi. Iedereen die maximaal 3
personen op de been kan krijgen, mag
inschrijven. Dus naast reguliere biljartte-
ams kunnen ook bedrijven, families of
vriendengroepen meedoen. Inschrijven
is mogelijk in vier categorieën, namelijk
senioren libre, recreanten libre, drie-
banden klein en driebanden groot. De

recreanten biljarten ’s middags en de
overigen klassen ’s avonds. Er wordt al-
tijd doordeweeks gespeeld, behalve op
de vrijdagavond. De eerste rondes wor-
den in poules afgewerkt. De beste twee
teams gaan over naar de volgende ron-
de, waarbij het knock-out systeem wordt
gehanteerd. Het toernooi start op maan-
dagavond 7 april, de finales worden op
zaterdagmiddag 14 juni afgewerkt. De
inschrijvingstermijn sluit op maandag 3
maart. Het inschrijfgeld bedraagt
slechts €15,-- per team. 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de wedstrijdcoördinator:
Dirk Schaafsma, tel: 06-83189415,
e-mailadres: 
dirk_schaafsma@hotmail.com. 

Bram van Aarle wint jeugdtoernooi
Bram van Aarle van BC Zeeland heeft
het Van Iersel jeugdtoer nooi bij De
Hazelaar in Rosmalen op zijn naam ge-
schreven. De junior uit Schijndel won
zijn eerste acht par tijen. De negende
confrontatie moest hij buigen, maar had
het overgrote deel van het deelnemers-
veld al van zich afgeschud. Alleen Justin
Huijs van Inaborg kon nog volgen. Van
Aarle maakte echter geen fout meer en
eigende zich de eindoverwinning toe.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Bram van Aarle BC Zeeland 18 0,90 9   
2. Justin Huijs Inaborg 16 0,93 7   
3. Kenny Boskamp ABC ’t Töpke 14 1,36 12   
4. Pieter Pennings De Hazelaar 13 0,68 6   
5. Max Eggenkamp De Hazelaar 11 0,73 8   
6. Cedric Thiesen Inaborg 10 1,16 7   
7. Pim ten Westenend ABC ’t Töpke 10 0,65 5   

Foto: Helene van Aarle
8. Dennis Engelen De Hazelaar 8 1,96 16   
9. Yannick Verbeten JBGB)      5 0,49 4   

10. Edwin Kuijpers JBGB 4 0,52 6   
11. Roche van Grinsven JBGB 1 0,76 7   

5. Themar Bosch Helftheuvel 4 4.30 39
6. Paul Stoks De Hazelaar 2 4.52 32

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden Bogota, Colombia kozoom.com 1-2 feb
9-Ball Euro-Tour Treviso, Italië kozoom.com 6-8 feb
Worldcup driebanden Istanbul, Turkije kozoom.com 10-16 feb
CEB GP bandstoten Hoogeveen biljart.tv 21-23 feb
NK snooker biljart.tv 22-23 feb
WK driebanden landenteams Viersen biljart.tv 13-16 mrt
Grand Dutch + Masters Artistiek biljart.tv 18-23 mrt
Worldcup driebanden Luxor, Egypte kozoom.com 23-29 mrt
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.
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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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

5e klasse bandstoten Midden-Brabant

Maximale score Ine van Wordragen
Bij Biljartcentrum Roothaert in Tilburg
bleek Ine van W ordragen opper-
machtig. Zij won alle partijen en kwam
tot een gemiddelde van 0.90. Jeroen
Hamers van De Hofstede werd op twee
punten achterstand tweede, maar pro-

moveert wel naar de vierde klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ine van Wordragen ’t Raadhuis 10 0.90 5
2. Jeroen Hamers de Hofstede 8 1.02 7
3. Marianne Oerlemans ’t Raadhuis 6 0.84 7
4. Ad Molenschot De Triangel 4 0.85 7
5. Bert van den Hooff Havenzicht 2 0.66 4
6. Tiny van de Griendt De Hofstede 0 0.66 5

District Den Haag

Finale 
eerste klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. IJsbrand Feeke WBd 13 6.66 55
2. Hans van Werven WBd 9 6.94 37
3. Romke Steensma BCCD 8 5.27 55
4. Joop Sinteur BCCD 8 4.71 51
5. Alex Voorst WBd 6 4.70 42
6. Hans Mulder Morgenstond 6 4.42 43
7. Eduard Meijer BCCD 4 5.25 56
8. Peter van Wijk BCCD 2 3.90 27

Nieuweweg 2
Hulst
0114-

311729

O B.V. Reynart
O P.V. de Herleving

www.eetcafedeherleving.nl

District Midden-Brabant

Finale eerste klasse libre
Van 31 januari t/m 2 februari wordt bij
’t Snoekske aan de Valkenvoortweg 20

te Waalwijk de finale eerste klasse libre
van het district Midden-Brabant gehou-
den. Op vrijdagavond 31 januari om
19.00 uur beginnen de par tijen met
een lengte van 120 caramboles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ivo Vastre HMS 6.46
2. Toon Vervoort BSV 6.01
3. Joris Vastre HMS 5.29
4. Gerard Snoeren BSV 4.71
5. Hans Ketelaars VOO 4.40
6. Piet Brekelmans BSV 4.21
7. John Tyrell ’t Snoekske 4.00

KNBB ere-penning voor Ger van Eck

Biljartclub De Midget-Gilde uit Gorin-
chem heeft een succesvolle nieuwjaars-
receptie gegeven in A15 wereldrestau-
rant. Het nagenoeg complete ledenbe-
stand was aanwezig om samen met de
sponsors het glas te heffen op het nieu-
we jaar en het spor tieve seizoen. De
bijeenkomst kreeg een bijzonder feeste-
lijk tintje toen een delegatie van de
K.N.B.B. ten tonele verscheen om één
van de leden te onderscheiden. V oor

zijn jarenlange to-
meloze inzet voor
de biljartsport in
Gorinchem en ver
daarbuiten werd
voorzitter Ger van
Eck uit Gorinchem
geridderd. Hij kreeg
de K.N.B.B. ere-
penning opgespeld
door coördinator
breedtesport Piet
Verschure en werd
tevens toegesproken
en bedankt door
districtsvoorzitter Piet
Verhaar. Samen met

Bert Lehmler, vormt van Eck de drijven-
de kracht achter de jongste club uit de
regio, die de gloriedagen van zijn bil-
jartcafé De Midgetgolf doet herleven. 

Ger van Eck(l) met ere-penning. Foto: Wout Pluijmert

Finale 4e klasse bandstoten district Rotterdam

John Marcussen overtuigend 
kampioen in Barendrecht

In Barendrecht werd bij V riendenkring
de gewestelijke finale vierde klasse
bandstoten van het district Rotterdam
gehouden. In de eerste twee ronden
werd er zeer snel gespeeld en konden
er moyennes genoteerd worden van ver
boven de 2.00. De partijen duurden
dan ook niet langer dan een uur. Op de
tweede dag scheidden John Marcussen
en Aad de Vlaam zich af van de rest.
Cees van den Berg maakte een serie
van zestien. Lange tijd bleven Gerard

Bongers en Bert Willems achter met het
behalen van punten, maar ook zij won-
nen op de tweede dag hun wedstrijden.
Op de laatste wedstrijddag had John
Marcussen twee punten voorsprong op
Aad de Vlaam. Cees van den Berg won
in achttien beurten van John Marcussen.
Door de winst van Aad de Vlaam tegen
John Muller ontstond er een mooie fina-
lepartij voor de laatste ronde. Deze
wedstrijd werd daarom ook een half uur
later gestart waardoor iedereen kon
zien dat Marcussen zijn zenuwen beter
onder controle had dan De Vlaam. Af-
gevaardigde Johan Langezaal kon
daarom de eerste prijs uitreiken aan
Marcussen.
In deze finale promoveerden John Mar-
cussen (1.72) en Aad de Vlaam (1.59)
naar de derde klasse.

Eindstand
Naam vereniging Pnt Moy. HS
1. John Marcussen Kralingen 12 1.72 11
2. Aad de Vlaam Kralingen 10 1.59 12
3. John Muller Hoogvliet 8 1.45 10
4. Kees Wijnmalen Posthoorn 8 1.30 10
5. Cees van den Berg Posthoorn 6 1.45 16
6. Gerard Mens Hoogvliet 6 1.18 8
7. Gerard Bongers Vriendenkring 4 1.14 7 
8. Bert Willems Ommoord 2 1.06 10

John Marcussen

Tweede divisie driebanden poule 2

Polka Print verliest aansluiting
De Distel Biljarts 2 moest in de twaalfde
speelronde de eer met 2-6 aan
HWA/Hordijk Bilj. Art. laten. Sprun-
del/Q-lite won met 6-2 van Polka Print.
Dirk Vlerick zorgde bij de gasten voor
een partijwinst.TOVV.NL/MCR kreeg
bezoek van Pearle Opticiens en speelde
gelijk. 

Vierde divisie driebanden poule 1

Zesde remise voor 
Partycentrum Osdorp 5
't Koetshuys 2 – Partycentrum Osdorp 5
4-4. Namens de gasten realiseerde
Frans Opdam met 0.694 het beste mo-
yenne van iedereen. Hij maakte evenals
de andere winnaar bij de Amsterdam-
mers, Toon Schaap, een serie van vijf.
Quant Schilderwerken – OSP Catering
4-4. In De Liefhebber zette Gerard Len-
ting 0.609 op het scorebord. Na der-
tien wedstrijden hebben BC Push and
Win en Blauw Wit/De Klos de leiding.  

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
biljartcafé Jorissen

Raak um, Togo, Vsob & Tog,
Ampol, Escamp & Neptunis,

WBD & bv Jorissen 2000
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’Amazing’ support voor MEES

Bedrag van 2815,50 euro 
in 50 uren biljarten
Als je kindje een ernstige ziekte overkomt, dan stort de fundering van je
hele bestaan in. Die boodschap van een ernstige ziekte met de naam
Neuroblastoom kwam als een donderslag in het leven van de familie Van
der Schans binnen. Een mooi gezin en de jongste telg uit dit gezin die als
hij net drie jaar is geworden, een neuroblastoom tumor – stadium vier in
zijn bijnier gediagnosticeerd krijgt met uitzaaiingen in zijn beenmerg en
bovenbeen. Stadium vier, een van de stadia met de minst goede vooruit-
zichten en de overlevingskans voor Mees van 20 tot 40%. Het wordt een
zwaar traject en niet alleen voor Mees, maar voor het hele gezin Van der
Schans, die de meeste tijd verblijven in het St. Radboud ziekenhuis te Nij-
megen waar Mees het eerste half jaar zeer zware chemo’s moet onder-
gaan, operatie- bestraling en beenmergtransplantatie.
Na al deze zware ingrepen van behan-
deling zou de kleine Mees ‘schoon’
moeten zijn. Echter de ziekte geeft de
grote kans dat het ondanks alles toch
weer terugkeert. Om deze kans te ver-
minderen zou er nog wel een andere
optie zijn, namelijk aansluitend na zijn
verblijf in Nijmegen moet hij een half
jaar in Philadelphia (USA), een im-
muuntherapie ondergaan. Hierdoor kan
zijn overlevingskans voor 30% stijgen.
Maar ook deze therapie is zwaar en
pijnlijk. Café De Molenvliet uit W aal-
wijk wilde de familie ondersteunen in
deze zware beproeving en startte hier-
voor een actie. Vanaf 17 januari zou
Mitchell Schilders star ten met een non
stop biljartevenement, waarbij het op-
gehaalde geld ten goede zou komen
voor Mees zijn behandeling. Aan dit
evenement leverden ook verschillende
artiesten hun bijdrage en daar naast
werd van elke geschonken consumptie
door café De Molenvliet telkens nog
eens 10 cent voor dit doel gesponsord.
Stichting aMEESing Mees kon met een
tevreden gevoel het eindbedrag van
2815,50 in ontvangst nemen. Het lukte
Michell om maar liefst 50 par tijen van
een uur te biljar ten tegen wisselende
tegenstanders. Door middel van een
zandloper die op een groot scher m in
het café te zien was, werd aangegeven
dat er weer een uur voorbij was. Alle
50 spelers hadden 25 euro gedoneerd
om het goede doel te steunen. Veel lo-
kale zangers hielpen Mitchell er de

moed inhouden, want het was zeker
niet niks. Maar als kleine sterke Mees
zich zo sterk presenteert, ja, dan geef je
als volwassene natuurlijk al helemaal
voor zoiets niet op! Een gedeelte van de
behandeling gaat door de zorgverze-
keraar vergoed worden, maar er is veel
geld nodig, heel veel geld en vooral
moed, heel veel moed! Wij wensen de-
ze familie en vooral de kleine doorzet-
ter Mees alle kracht toe en in alle hoop
vooral herstel natuurlijk! 
“Een vogel in de wind, een blij en la-
chend kind,
Vader en  moeder, zorgzame mensen,
Met maar een stil verlangen, wat zou-
den zij willen wensen?
Eenvoudig, moedig en simpel, verdien
je vast een wimpel,
Ons lief  kind, ook zonder al je lef, noe-
men wij je een wonder”! 

Weer hoge moyennes in vijftiende speelronde eredivisie

Jeffrey Jorissen 
schittert met serie van twintig

Met zes spelers die de grens van
twee gemiddeld overschreden,
mag de vijftiende speelronde in de
eredivisie wederom als kwalitatief
hoog de boeken in gaan. Jeffrey
Jorissen wist een serie van twintig
te spelen en Eddy Merckx haalde
met 2.500 het hoogste gemiddelde.
Hoewel aangenomen mag worden
dat er al twee teams voor de play-
offs bekend zijn, wordt de strijd om
de overige twee plaatsen steeds
spannender.

Garage Verbrugge Hyundai -
’s Lands Welvaren 4 – 4
De ontmoeting tussen bovenstaande de-
gradatiekandidaten bleef onbeslist. Met
1.470 en een serie van negen presteer-
de Therese Klompenhouwer het beste.
Jack Wijnen mocht dan ook na een
kansloze missie met 0.911 zijn keu
opbergen. Bart Ceulemans zette zijn
landgenoot Francis Forton opzij. Berry
Dallinga zag de punten naar Ronnie
Daniëls (1.363) gaan en Patrick V as-
seur verloor van Jens van Dam.

Partycentrum Osdorp - 
Capelle de Terp 8 – 0
Partycentrum Osdorp claimde in hun
thuisbasis te Amsterdam met maximale
cijfers de overwinning. Sander Jonen
klopte Dan Breur en Frans van Kuyk
bleef met 45-31 ruim voor op Emillo Sci-
acca. Dick Jaspers trof een goed spe-
lende Martin Spoormans tegenover
zich, maar was met 2.380 superieur .
Hij maakte een serie van tien en won
met 50-31 uit 21. Het treffen tussen Ed-
dy Merckx (2.500) en Richard Bitalis
(2.200) zorgde voor een waar spekta-

kel. Op de serie van elf die Merckx pro-
duceerde antwoordde Bitalis met negen.
Het was uiteindelijk Merckx die voor een
50-44 overwinning mocht tekenen.

Biljartcafé Jorissen - 
Van Wanrooy Transport8 - 0
Biljartcafé Jorissen schudde  Van Wan-
rooy Transport met 8-0 van zich af. Jef-
frey Jorissen was met 2.250 en een se-
rie van twintig de held van de middag.
Eerste man Jean van Erp dwong met
zijn 2.083 tijdens de botsing met Kurt
Ceulemans eveneens bewondering af.
Raymond Ceulemans won van Frank
Martens en Herman van Daalen bleef
tegen Ad Broeders overeind. 

A1 Biljarts - 
De Distel Biljarts 2 – 6
Alleen Raimond Burgman kon voor A1
Biljarts tot winst komen en hield via een
serie van vijftien Jef Philipoom met 50-
48 van zich af. Een en ander resulteer-
de in een moyenne van 2.173 voor
Burgman en 2.086 voor Philipoom.
Martien van der Spoel zag de winst
naar Jacob Haack-Sorensen gaan en
Henk Blauwblomme had weinig kans te-
gen John Tijssens. Voor Addie Wienk
zat er eveneens geen succesje in, hij
verloor van Adrie Demming.

Aardexpress - 
Dallinga/Frans Bevers 0- 8
Geheel volgens de prognoses moest
Aardexpress alle eer aan de Zeeuwse
gasten laten. Het team uit Sluiskil was
met een teammoyenne van 1.666 enke-
le maten te groot voor Aardexpress.
Arie Weijenburg zag Eddy Leppens (se-
rie van 14) 1.851 spelen en René Wij-
nen kreeg hetzelfde gemiddelde voor-
geschoteld van Peter de Backer . Marti
Hermse wist Jean-Paul de Bruijn even
aan het wankelen te brengen, maar ver-
loor toch met 42-45. Ber t Pijnenburg
was kansloos tegen Glenn Hofman en
zag de jonge Hagenees met 25-45 uit
25 winnen. 

Team STZ - 
Holland Mineraal 3 – 5
Het Zundertse Team STZ zag in de race
naar de play-offs een paar belangrijke
punten verloren gaan en moest de winst
met 3-5 aan Holland Mineraal laten.
Met het teamgemiddelde van 1.600
dat de gasten speelden, nog niet eens
zo’n slecht resultaat. Raymond Groot
bleek kansloos tegen de 1.607 van Jel-
le Pijl en Peter Ceulemans moest met 47-
50 buigen voor Anno de kleine, die
zich met 1.851 goed in de kijker speel-
de. Roland Forthomme bedwong Murat
Naci Çoklu en Barry van Beers bleef na
dertig beurten in evenwicht met Stefan
Galla.

Jeffrey Jorissen, goed voor een serie
van twintig.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Vierde klasse bandstoten

NBF finale 
in Moerdijk
Op 1 en 2 februari wordt aan de
Havendijk 6a in Moerdijk de NBF fina-
le vierde klasse bandstoten afgewerkt.
De partijlengte is 35 caramboles en de
wedstrijden beginnen op zaterdag om
11.00 en zondag om 12.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerrit de Visser De Fotsers 1.25
2. Adwin de Bijl OGG 1.22
3. Stan van Woensel Euphonia 1.20
4. Harrie van Iersel HGL 1.20
5. Christ Brekelmans De Brekeltjes 1.17
6. Adrie Fens De Vriendschap 1.17

Speelronde twaalf derde divisie 
driebanden poule 4

Hans Boeren
goed voor 1.129
Van Hasselt Autoschade verloor met
3-5 van De Distel 3. Hans Boeren
speelde voor de gasten 1.129. Steke-
tee/De Vroone ging met 0-8 ten onder
tegen ’s Lands Welvaren. Machielsen
FA/Pressplate en Hoondert de Waard
kwamen tot 4-4. In Zundert won Tele-
tronika met 6-2 van Bottles/de Parel.
Voor de Zeeuwse formatie redde Theo
Platjouw de eer. ’t Bierwinkeltje kon
met 4-4 genoegen nemen tegen De
Wellse Vaert 2. Michael Vink was met
0.909 de beste speler. Een 6-2 over-
winning was er voor De Stene Brug te-
gen BH Keukens.

2e klasse driebanden NBF
Waalwijk/Kaatsheuvel

Dick van Haren
wint in Kaatsheuvel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dick van Haren BCW 9 0.558 6
2. Stephan van den Broek HGL 6 0.540 7
3. Mari van den Dries LBV 6 0.403 5
4. Stefan van den heuvel KOT 4 0.393 5
5. Gerrit Kieviet Landzicht 3 0.478 4
6. Christ Brekelmans Brekeltjes 2 0.364 5

NBF finale 
3e klasse driebanden
Op 8 en 9 februari wordt bij De Gil-
denbond aan de Mgr. Volkerstraat 3 te
Kaatsheuvel de NBF finale derde klasse
driebanden klein gespeeld. Op zater-
dag start men om 11.00 uur en op zon-
dag is de aanvang 12.00 uur. De par-
trijlengte is 20 caramboles. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Peter Brekelmans De Brekeltjes 0.437
2. Johan Schults DPP 0.389
3. Karel Mathijssen KOT 0.359
4. Jan Damen De Heibloem 0.335
5. Joop de Bruin DPP 0.331
6. Ad Brekelmans De Brekeltjes 0.295

NBF finale 5e klasse bandstoten

Theo Tameeris 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy
1. Theo Tameeris Real Biljartbal 8 0.72
2. Teun van Zanten DPP 8 0.65
3. Frans Vugts Euphonia 6 0.52
4. Henny van der Gouw Poedelvrees 4 0.48
5. Daniël van Peer OGG 2 0.47
6. Paul Pijpers Kromme keu 2 0.43
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1e klasse libre NW Nederland

Huub Pijnacker 
de beste
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Huub Pijnacker Prins Hendrik 12 5.35 49
2. Patrick Sombroek Langedijk 11 4.64 36
3. Fred Augustijn MB SOV 11 4.42 25
4. Paul Souwer Tempelhof 10 4.04 22
5. Arie Dik Muntjewerf KOT 6 3.88 28
6. Giel Pankras Carambole 2 3.91 31
7. Jan Kant KOT 2 3.75 26
8. Ed van Stralen BCS 2 3.36 30

Gewestelijke finale driebanden groot Zuid 1

Pieter Harms niet te kloppen 
bij De Molenvliet in Waalwijk

Tijdens de gewestelijke finale drieban-
den groot derde klasse in W aalwijk,
bleek Pieter Harms niet te kloppen. De
biljarter van Onda moest slechts één
keer remise toestaan. In de finalepar tij
werd ook zijn grootste opponent Cees
Busio van BVO opzij gezet. Coert Hage
tekende voor zowel het hoogste par tij-
gemiddelde van 0.689, als het hoogste
algemeen gemiddelde (0.420)

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Pieter Harms ONA 13 0.415 3
2. Cees Busio DVO 12 0.414 4
3. Jan Mol Kruisstraat 8 0.377 3
4. Coert Hage DVO 7 0.420 5
5. Joop de Fouw De Patrijs 7 0.344 4
6. Erik Nieuwenhuijse ONDA 5 0.327 3
7. Ricardo Rens SVW 2 0.364 5
8. Giel Mulders ’t Pleintje 2 0.283 4

District Midden-Brabant

Damesfinale in Berkel-Enschot
Biljartvereniging ’t Raadhuis organiseert
op 7, 8 en 9 februari het districtskampi-
oenschap voor dames. De plaats van
handelen is Cultureel Centrum De
Schalm, Eikenbosch 1 in Berkel-Enschot.
Het aantal te maken caramboles is vari-
abel en op vrijdag is de aanvang
19.00 uur. Op zaterdag en zondag
wordt om 12.00 begonnen. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
1. Ine van Wordragen ’t Raadhuis 1.39 47
2. Marianne Oerlemans ’t Raadhuis 1.19 41
3. Jac. Van Veldhoven BVWG 0.99 35
4. Ria Heesters BVWG 0.89 32
5. Clazien van Helvoort ’t Gelach 0.89 32
6. Willie Koenen BVWG 0.69 26
7. Petra Sip DGP -.-- 22
8. Gerrie Henskens DGP 0.49 19 

Hoofdklasse libre Noord-West Nederland

René Visser 
met titel aan de haal
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. René Visser SDS 12 6.14 47
2. Rob Korf DOS 8 7.26 39
3. Ko v.d. Heyden Turnlust 8 5.20 45
4. Dick Bernabela MBSOV 6 5.15 55
5. Gerard van Stenis MBSOV 4 5.95 73
6. Klaas Mastemaker MBSOV 0 4.35 33

Tweede klasse libre gewest West-Nederland

Han Rood en Egbert Elstgeest naar NK
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Han Rood Borden Appel 11 3.78 30
2. Jezus Perez Sanches Onder Ons ‘67 10 4.88 35
3. Piet Koops Carambole 8 3.42 27
4. Perry Boogaart DOS 7 4.49 37
5. Rob Bonnet Hazefelder 7 3.52 23
6. Herman Brethouwer Onder Ons ’67 6 3.80 19
7. Herman Pol Turnlust 6 3.41 20
8. Klaas Evers Waterland 1 3.14 28

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Egbert Elsgeest Pepersteeg 14 4.34 25
2. Janus Hordijk ’t Centrum 12 3.97 24
3. Eef van Silfthout GBC 8 4.46 57
4. Richard Kramer Oude Confiance 8 3.36 22
5. Danny Sam-sin Kralingen 6 3.37 20
6. René van Leeuwen Moerkapelle 4 3.19 18
7. Ronald de Vlaming ’t Spatje 2 3.01 30
8. Peet Schippers BOG 2 2.98 23

Kader 38/2 3e klasse 
gewest West-Nederland

Dennis Groot 
grijpt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dennis Groot Tocoloco 12 9.78 74
2. Ed van der Steen Horna 10 12.08 87
3. Peter Walgreen BCO 9 8.40 60
4. Tom Stolk BCS 6 8.47 55
5. Jacob Vermeer Rietlander 6 8.09 51
6. Ivo Opstal BCO 6 8.09 64
7. Willem v.d. Pauw Kraan ---- 5 9.08 64
8. Ad Ketels BV Velsen 2 9.09 64

5e klasse bandstoten Zuid 1

Finale bij De Herleving in Hulst
Bij Café De Herleving in Hulst wordt van
31 januari t/m 2 f ebruari de geweste-
lijke finale vijfde klasse bandstoten  van
Zuid-Nederland afdeling 1 gehouden.
De partijlengte is 30 caramboles en de
wedstrijden beginnen op vrijdagavond
om 19.00 uur. Op zaterdag en zondag
wordt om 11.00 uur gestart. De deelne-
mers kunnen een plaatsing afdwingen
voor de nationale finale, die van 7 t/m
9 maart in Sittard plaats zal vinden.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Cynthia van Peer De Ram 1.14
2. Michel Schoonen Wellse Vaert 1.11
3. Ronald van Waas De patrijs 0.99
4. Ronny Schijf Avontuur 0.96
5. Ella van Loon De Ram 0.91
6. Kees van Oerle ZBGG 0.90
7. Claudia van den Berge Carambowl 0.81
8. Bert van den Hooff Havenzicht 0.66

Finale 1e klasse libre district Rotterdam

Patrick van Barneveld 
klasse apart in Maasdam
Bij biljartvereniging De Posthoor n in
Maasdam wist Patrick van Bar neveld
op overtuigende wijze beslag te leg-
gen op de Rotterdamse districtstitel
eerste klasse libre. Direct in het eerste
treffen met Bas Vos toonde de biljarter
uit Oud-Beijerland zijn progressie. Na-
dat hij vanaf acquit had gemist vol-
tooide hij de par tij met reeksen van
41, 54 en 25 in vier beurten. Vos, die
met 8.75 toch een goede par tij neer
zette, bleef met lege handen.  Alleen
op de tweede speeldag moest Van Bar-
neveld tegen Guno Mijdt remise toe-

staan, maar maakte verder geen fout
en stoomde ongeslagen naar het kam-
pioenschap.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Patrick van Barneveld Posthoorn 13 10.50 54
2. Patrick van Dijk Schollevaar 8 6.39 37
3. Arnold van Velzen Maasstad 8 6.18 38
4. Marcel Kortlever Posthoorn 8 6.06 29
5. Arno Geest Kralingen 8 6.66 43
6. Guno Mijdt Rietlander 5 5.55 76
7. Johan v.d. Baard TOGB 4 4.64 27
8. Bas Vos Posthoorn 2 4.27 22

4e klasse bandstoten NBF Waalwijk-
Kaatsheuvel

Maximale score
Christ Brekelmans
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Christ Brekelmans De Brekeltjes 10 1.17 12
2. Stan van Woensel Euphonia 4 1.20 7
3. Harrie van Iersel ----- 4 1.20 13
4. Jan Brekelmans De Brekeltjes 4 1.17 7
5. Andre Branderhorst Kromme Keu 4 1.07 7
6. Jan Snoeren KOT 4 0.87 6

Ronald van Geyt wint Zeeuws
kampioenschap driebanden klein

Bij Tapperij ’s Lands Welvaren in Kwa-
dendamme is Ronald van Geyt uit Hans-
weert met overmacht Zeeuws kampioen
geworden in het driebanden klein. Op
de finaledag wist hij zowel W im de
Kok, Gilles Sturm als Onür Can in
slechts twee sets te verslaan. 
Van Geyt realiseerde daarmee een al-

gemeen gemiddelde van 1.364. 

Eindstand
Naam Pnt Moy HS
1. Ronald van Geyt 6 1.364 5
2. Onür Can 4 0.688 6
3. Wim de Kok 2 0.735 5
4. Gilles Sturm 0 0.575 4

Vlnr: Ronald van Geyt, Onür Can, Wim de Kok en Gilles Sturm

Nationale kadercompetitie poule West

Twee keer winst en een keer gelijk 
voor BCS/Meilink Biljarts
Speelronde 14
De Vries Juwelier won met 5-3 van BCO
Van der Luyt Selfstorage. Ger m Bot
moest Ben Duivenvoorde voor laten
gaan. Ferry Jong speelde gelijk tegen
Mark Bakker. Warme Bakker Ad Ke-

tels/BV Velsen kreeg een ijskoude dou-
che van BCS/Meilink Biljarts en verloor
met 0-8. Kees Klijbroek van de bezoe-
kers speelde 24.44.

Speelronde 15
BCO Van der Luyt Selfstorage bleef
thuis in Oegstgeest in evenwicht met Kit-
seroo Speelautomaten. Zowel Ronald
Filippo als Ben Duivenvoorde speelden
met een gemiddelde van 20.00 naar
winst. BCS/Meilink Biljar ts behaalde
een 6-2 overwinning op Onder Ons/
Pearle Kaderteam. 

Speelronde 16
BCS/Meilink Biljarts kreeg bezoek van
Kaderteam Almere ’83 en kwam tot re-
mise. Warme Bakker Ad Ketels/BV
Velsen bleef overeind tegen BCO Van
der Luyt Selfstorage en won met 6-2.

Tweede klasse libre Zuid-Nederland

Maximale score 
Jac Matthijssen 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jac Mathijssen Wellse Vaert 14 3.36 25
2. Maarten van de Ven Krasse Spelers 10 3.38 29
3. Jan Mol Kruisstraat 10 3.14 18
4. Anne Stins DOS 6 3.16 21
5. Arie v/d Hoven VegaBV 6 2.81 20
6. Edwin Fluyt D’eule 4 3.38 21
7. Piet Klaassen BSV 4 2.06 17
8. Frans van Zundert SVW 2 2.57 15
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Café HOF VAN HOLLAND
Frans en Willy

Bij ons zijn gevestigd:
BV De Kastanje
BV KDS Hof van Holland
BV ZAZOZ

Kastanjelaan 54-60
4621 HH Bergen op Zoom
Tel.: 0164-234659

Een gezellig bruin café waar ieder
weekend de sterren van de hemel 
worden gezongen.
Kom eens langs voor een lekker kopje
koffie, een heerlijk koud tapje,
of gewoon een gezellig potje biljarten.
Wij zijn de thuishaven van BV D’n Inval
en BV de Fotsers.

Tot ziens bij Leo & Ineke
Café D’n Inval 
Grotekerkstraat 32a • 4941 DP Raamsdonksveer 
Tel: 0162-742888 • M: 06-30643341

Café D’n Inval

c.dewijs@kpnmail.nl 

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Clublokaal van:
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• B.V. De Molenvliet 
• ADC-Repro
• v/d Brandt
• Nooit Volleerd
• Evenementenshop.com

CAFÉ - BILJARTCENTRUM

“DE WESTHOEK”
2 Match en 3 kleine tafels

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel.: 0416-373838

Uw gastheer en gastvrouw
Frans en Johanna

www.westhoekdrunen.nl
info@westhoekdrunen.nl

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838

www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Biljart Centrum Oegstgeest

Besoyensestraat 140
5141 AL Waalwijk tel. 0416 333788
cafedelangstraat@live.nl

In ons zaaltje (ong. 30 m2) 
is plaats voor een 

vereniging op maandag 
en donderdagavond!

Het biljart is nog vrij 
op maandagavond!

Vierde divisie driebanden poule 4

Gillus Storm speelt in twaalfde ronde 1.041
De Distel 4 verloor in eigen huis met 2-6
van Stuc. bedr. Kanters 2. Marco Scher-
beijn redde door winst op Jos Broeders
de eer. ’s Lands Welvaren onderging te-
gen Rob Jacobs Mannenmode hetzelfde
lot. Daar was het W in Walraven, die
voor de enige thuiswinst zorgde. Gillus
Storm van de gasten speelde 1.041. De
ontmoeting tussen Hydro Zorg en L&B
Ledermode eindigde onbeslist. Aan
Zeeuwse zijde verdienden Peter de
Winter en Pit Kox de punten. De Ge-
slootene Boom won met 6-2 van Rob Ja-
cobs Mannenmode 2. Rien Sandrini
was op bord vier met 1.000 de beste
speler. Met een remise namen Zandee
Kloetinge en Bevelandse Tafelridders af-
scheid van elkaar. Daan Weststrate te-
kende voor 0.833. Gillus Storm

Ad van Sas NBF kampioen 1e klasse libre

Ad van Sas

Tijdens de NBF finale eerste klasse libre
in Waalwijk bleek Ad van Sas van bil-
jartvereniging HGL uit Kaatsheuvel over
de meeste progressie te beschikken.
Van Sas speelde met een algemeen ge-
middelde van 5.63 en twee punten
voorsprong naar een verdiende over-
winning. De hoogste serie van 39 werd
verzameld door Theo van Meel van De
Ram uit Roosendaal.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ad van Sas HGL 10 5.63 32
2. Hans van Eijk OBC 8 4.29 30
3. Theo van Meel De Ram 4 4.60 39
4. Willem van Bezuyen Amicitia 2 2.89 17

www.debiljartballen.nl

Driebanden groot 3e klasse gewest West-Nederland

Sebastiaan Bruin en Peter Tanis kampioen
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sebastiaan Bruin Kaper 11 0.538 7
2. Jos Duyves Borden Appel 10 0.515 4
3. Ben Koper Carambole 9 0.393 4
4. Rob Tijms Waterland 8 0.389 5
5. Jack Buisman Kaper 7 0.492 4
6. Jan Prikkel Onder Ons ’67 5 0.336 4
7. Aad Boogaard ’t wasbeertje 4 0.414 5
8. John Busman Langrond 2 0.322 7

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Tanis Vlaerdingh 10 0.491 4
2. Fred Hanjoel Jorissen 10 0.418 6
3. Adrie van der Gaag RCD 8 0.390 6
4. Cees Weber Het Noorden 8 0.398 6
5. Kees Hunngo Rijnmond 8 0.351 3
6. Sjon van der Kaa Anti Poedel 6 0.412 5
7. Koert Venninga ’t Centrum 6 0.359 5
8. P. Opdam ….. 0 0.277 5

Derde divisie driebanden poule 2

Team Capelle 3 blijft vaandeldrager
man Reinier Burgemeester en Rinus Va-
ne moest de eer aan Michel Buquet la-
ten. Door  de 4-4 eindstand blijft Team
Capelle 3 lijstaanvoerder. Directe be-
lager Ribas verloor bij het Valkennest
en volgt nu op twee punten achter-
stand.

Op bezoek bij Samonda Die Haghe
kwam Team Capelle 3 tot een punten-
deling. Voor de gastheren klopte Ben
Thijssen Teus van Essen met 35-33 en
won Jo Pol overtuigend met 35-14 van
Huidji See. Ab Westbroek was niet op-
gewassen tegen de Capelse derde

Bekeravontuur De Distel Biljarts voorbij
Op zaterdag 25 januari stond bij bil-
jartcentrum De Distel in Roosendaal de
bekerwedstrijd tussen De Distel Biljarts
en Team STZ op het programma. Voor
de gastheren verloor Jef Philipoom met
1-2 in sets. Jacob Haack-Sorensen wist
Peter Ceulemans met 2-1 voor te blijven,
dit ondanks de 1.947 van de Belg. Ger-
win Valentijn kwam tegen Barr y van
Beers net iets tekor t en stokte bij 1-2.
John Tijssens had wel moeite met
Raymon Groot, maar wist toch een 2-1
winst op te strijken.  
Met de stand 4-4 werd een dag later in
Zundert de retur n gespeeld. Roland
Forthomme kwam tot 2.250 en was met

2-1 weer sterker dan Jef Philipoom.
Peter Ceulemans haalde zijn gram te-
gen Jacob Haack-Sorensen en bleef nu
met 2-1 aan de goede kant van de sco-
re. Barry van Beers werd tegen Gerwin
Valentijn wakker geschud en zag zijn
eerste set met 2-15 uit 6 verloren gaan.
Van Beers gaf de W illebrorder verder
geen ruimte en won met 2-1. Raymon
Groot moest ervaren dat John T ijssens
(1.800) toch een maatje te groot voor
hem was en verloor met 0-3. 

Door het eindresultaat van 10-6 in het
voordeel van Team STZ is het beker-
avontuur van de Distel biljarts voorbij. 



De Biljart Ballen, 18e jaargang, februari 2014 pagina 21

Exclusief bij Hektisch biljartschool: privé- of groepslessen
bandstoten van Jean-Paul de Bruijn voor een betaalbare prijs

Het is eigenaar Edgar de Hek gelukt om bandstootlegende Jean-Paul de
Bruijn in te lijven bij Hektisch Biljartschool. De doelstelling van Hektisch Bil-
jartschool is om binnen twee jaar alle speldisciplines aan te kunnen bieden
aan biljartend Nederland. 

lessen worden ingeschaald in vier ver-
schillende niveaus. Van beginner kleine
tafel tot gevorderde grote tafel spelers.
De 5 á 6 groepslessen duren 1.5 uur ,
zullen maximaal uit 4 deelnemers be-
staan en worden om de 14 dagen ge-
geven. Privélessen worden na een inta-
kegesprek op maat gemaakt om maxi-
maal rendement te behalen.
De lessen starten begin maart en zullen
lopen tot eind mei. De lesdagen zijn op
donderdag en vrijdag, er zal vanaf
10:00 les worden gegeven tot uiterlijk
22:00. Het is dus mogelijk om op de
dag of in de avond les te krijgen. Na de
inschrijving wordt er per groep deelne-
mers overlegd welke tijd het beste uit-
komt. Bij privélessen spreekt dit voor
zich.

De kosten voor groepslessen starten bij
€ 25,- per uur (incl. lesmateriaal). 
De privélessen  zijn € 65,- per uur (incl.
lesmateriaal)

Inschrijven kan alleen via de site:
www.hektischbiljartschool.nl

Nationale finale hoofdklasse ankerkader 57/2 in Roosendaal

Roy van Raaij al in voorlaatste ronde 
zeker van titel bij De Ram

Tijdens de nationale finale hoofdklasse
ankerkader 57/2 bij De Ram in Roo-
sendaal was Roy van Raaij ongenaak-
baar. Al in de tweede speelronde nam
hij bezit van de eerste plaats in het klas-
sement en stond deze niet meer af. De
speler van De Wellse Vaert stelde zijn ti-
tel al in de voorlaatste ronde veilig,
door in twee beur ten met 250-1 van
Sam van Etten te winnen. Zijn naaste
belager Hans Klok verloor in deze se-
ance van Leo Koomen, waardoor de
voorsprong voor Van Raaij  op dat mo-
ment al vier punten was. In de slotronde
moest Van Raaij buigen voor Hans Klok,
die daarmee zijn derde plaats consoli-
deerde. Door een ruime zege op André
Peereboom behield Harrie van den Boo-

gaard zijn tweede plaats. Sam van Et-
ten herstelde zich van de nederlaag die
hij een ronde eerder opliep en speelde
in zijn tweede poging tegen Ad Fin-
mans naar een serie van 250. Het
hoogste algemeen gemiddelde was met
63.96 voor Van Raaij.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Roy van Raaij Wellse Vaert 12 63.96 221
2. Harrie v/d Boogaard BC Tegelen 10 50.96 157
3. Hans Klok Overkamp 10 46.64 218
4. Sam van Etten Horna 8 46.50 250
5. Leo Koomen Entree 8 36.85 116
6. André Peereboom Musketiers 4 30.90 177
7. Ad Finmans HWA 4 18.90 151
8. Reijer van Kooten HWH 0 20.74 117

Foto: Peter van Dongen

Het grote probleem voor de meeste bil-
jarters om les te nemen van iemand die
er echt verstand van heeft, is de afstand.
Door de centrale ligging van de biljart-
school (Nieuwegein) in Nederland
denkt Edgar dat er genoeg biljarters ge-
ïnteresseerd zijn om lessen te volgen in
diverse spelsoorten van de beste biljar-
ters/leraren van de wereld. 

“Ik ben zeer blij te starten met Jean-Paul,
die zijn kostbare tijd beschikbaar heeft
gesteld om deze droom waar te maken.
Hoe vaak kun je zeggen dat de groot-
meester in het bandstoten les komt ge-
ven in je biljartschool.”

Er zal op diverse niveaus lesgegeven
worden. De leerlingen voor de groeps-

Driebanden hoofdklasse 14-16 februari

NK in 't Vossenhol te Daarlerveen
Het Nederlands kampioenschap drie-
banden klein hoofdklasse vindt van 14
tot en met 16 februari plaats. Onder lei-
ding van vereniging Carambole wordt
dit evenement gehouden in café-biljart-
zaal 't Vossenhol aan Spoorstraat 7 te
Daarlerveen. In de hoofdklasse zijn de
moyennegrenzen 0.750 tot 1.000 en
de duels gaan over veertig caramboles.
De uit Zeist afkomstige Bert ten Haaft jr.
is met een gemiddelde van 1.037 als
eerste geplaatst. Voor wat het waard is:
Sjon van der Kaa sluit met 0.669 de rij.
Op vrijdag 14 februari worden twee
ronden gespeeld en de aanvang is dan
15.00 uur. 
Zaterdag en zondag gaan de drieban-

denspelers om 11.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Bert ten Haaft jr. Betty Boop 1.037 
2. Gert van Middendorp Vitus 0.982
3. Eddy Verhoeven Moira 0.936
4. Peter van Houwelingen La Plaza 0.926
5. René ten Asbroek 't Stuupke 0.850
6. Rob van Linden Delta 0.840
7. Jac de Vries De Hoop 0.811
8. Sjon van der Kaa Anti Poedel 0.669

Agenda
8 Februari Country & western 

dansavond € 2,50 pp
9 Februari Hobbymarkt
15 Februari Stijldans met             

"Duncan's Deal" € 4,00 pp
1 maart Dart toernooi
1 maart Dansavond € 2,50 pp
15 maart Stijldans met                

"Gee Whizz" € 4,00 pp
29 maart Dart toernooi

Dart en biljartzaal iedere dag geopend
vanaf 14.00 uur.

www.zalencentrumdegraver.nl

Zalencentrum de Graver
Centrum voor muziek, dans, dart en biljart, bedrijfsuitjes, feesten, partijen

en bruiloften of gezellig samen zijn in ons café.
Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij 

diverse cursus ruimtes aanbieden. 
Openingstijden: iedere dag vanaf 14.00 uur. 

Zalencentrum de Graver. Kerstroosstraat 20, 5552 NS Valkenswaard
T: 040-2827070 / 0651324333 / E: info@degraver.nl

Zalencentrum de Graver
Centrum voor muziek, dans, dart en biljart, bedrijfsuitjes, feesten, partijen

en bruiloften of gezellig samen zijn in ons café.
Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij 

diverse cursus ruimtes aanbieden. 
Openingstijden: iedere dag vanaf 14.00 uur. 

Zalencentrum de Graver. Kerstroosstraat 20, 5552 NS Valkenswaard 
T: 040-2827070 / 0651324333 / E: info@degraver.nl
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Eerste divisie topteam

De Hazelaar bezet nu tweede plaats

Speelronde 8
De Hazelaar ging op bezoek in Hattem
waar het tegen DOS tweemaal met 2-4
wist te winnen. Peter Vandeloo kon zijn
librepartijen,  tegen Jurgen Toorneman
en Ton de Graaf, beiden in twee beur-
ten uit maken. Ook Paul van de Wouw
had twee keer succes. Hij won bij het
bandstoten met 42-75 van Toorneman
en in het ankerkader 47/2 was hij te
sterk voor De Graaf (91-150). Jordy
Kanters slaagde er niet in om punten te
behalen voor de formatie uit Rosmalen,
maar dat mocht de vreugde niet druk-
ken.
Opvallend is verder de opmars van BV
Overkamp. Het team uit Eijbergen ver-
gaarde uit de laatste zes wedstrijden de
maximale twaalf punten. V oor Over-
kamp, dat tegen Onder Ons/Pearl/bil-
jartservice Kennemerland speelde, be-
haalde Hans Klok in het bandstoten de
dubbele winst tegen Marcel van Dijk en
Vincent Veldt en ook Brian ter Braak
wist dezelfde tegenstanders in het an-
kerkader 47/2 te kloppen. Jacob Berg-
sma won een keer van Jeffrey Lenaers in
het libre.
Hektisch Biljartschool/BV '75 en HWA
Alblasserdam wonnen in hun onderlin-
ge confrontatie beiden een wedstrijd.
Jacques de Beurs wees in het bandsto-
ten Jan de Bruin in zes beurten met

75-6 terug. André Peereboom zag na
vier pogingen Gerard Johler met 81-
250 de libre winst nemen.  Edgar de
Hek moest Jim van der Zalm in het ka-
der met 175-90 uit 10 voor laten gaan.
Alpha Advocaten, leed een gevoelig
verlies tegen Horna de Vries Juweliers.
Tot tweemaal toe ging de for matie uit
Hoorn met de winst aan de haal. Alleen
Freek Ottenhof wist een winstpar tij te
scoren door in het kader met 150-23
(3) van Germ Bot te winnen.
Terborgse Wijncentrale/Veltins rekende
met 6-0 en 4-2 af met Zaal Verploegen.
Voor Boudewijn Alink waren er twee
overwinningen bij het libre en Heinz
Schmale dubbelde tijdens het kader .
Willem Siebelink moest Rini Megens
een keer bij het bandstoten voor zich
dulden.

Speelronde 9
Het topteam van BV Overkamp hield
aan het bezoek bij  Forline Almere ‘83
drie punten over. De eerste confrontatie
werd met 2-4 winnend afgesloten. De
tweede eindigde in 3-3. Hans Klok
speelde weer een hoofdrol. De kopman
wist het libre te winnen van Martin Vree-
kamp. Nadat Vreekamp begonnen was
met een serie van 38 kreeg Klok de bal-
len vrij snel in de serie om niet meer te
missen en met 38-250 in één beurt win-
nend af te sluiten. Rober t Prakke won
voor de thuisclub in het kader van Brian
ter Braak. Gert van Beek zag Alex Bü-
scher bij het bandstoten winnen. Martin
Vreekamp wist nu, tegen Brian ter
Braak, wel tot librewinst te komen. Rob-
bert Prakke verloor de kaderpartij tegen
Hans Klok en Ger t van Beek bleef bij
het bandstoten op gelijke hoogte met
Alex Büscher.
Onder Ons/Pearle/Biljartsevice Kenne-
merland verloor twee keer met 2-4 van
Terborgse Wijncentrale/Veltins. Bij de
gasten was er winst voor Heinz Schma-
le, Boudewijn Alink en Willem Siebelink
(2 keer). 
Alpha Advocaten hield DOS Hattem
met 6-2 en 4-2 op afstand. Alleen Ro-
nald Filippo liet bij het libre een keer
verstek gaan tegen John de Graaf.
De Hazelaar tekende met 6-0 voor
winst en met 2-4 voor verlies. In de
tweede wedstrijd wist alleen Paul van
de Wouw punten te pakken. Hij won
het bandstoten van Edgar de Hek.

Hans Klok succesvol voor Overkamp. 
Foto: www.biljartcentrumoverkamp.nl

Topteam jeugd 

Kampioen Horna sluit in stijl af 

Nadat Horna zich al in 2013 had ver-
zekerd van de Nederlandse titel, wer-
den in januari nog vijftien wedstrijden
gespeeld. Als we ons beperken tot de
partijen onder de tien beurten, komt als
enige Topteam Biljartpoint tegen Horna
(2-4) in aanmerking. Jordy Jong verza-
melde toen zijn tweehonderdvijftig ca-
ramboles libre grote hoek na vijf beur-
ten en daarbij was een serie van 178.
Ferry Jong, kader 57/2, realiseerde

tweehonderdvijftig
uit negen. Bastijn
van Gageldonk red-
de met 150 treffers
na veertien pogin-
gen de eer namens
de thuisploeg. Zijn
teamgenoot Daisy
Werdekker scoorde
een reeks van 111 in
het libre met grote
hoek. Het andere du-
el eindigde in een

0-6 zege voor het bezoekende Horna.
JBV Amorti legde beslag op de tweede
plaats. Het beste par tijmoyenne van
125.00 was in de competitie voor Wer-
dekker. Jordy Jong produceerde daarin
met 239 de hoogste serie. De kor tste
partij van twee beurten kwam op naam
van Daisy Werdekker, Stef van Hees en
Jordy Jong. 
Op 9 maart begint de bekercompetitie
voor topteams jeugd.

Kampioen Horna. Foto: Monica Lenaers

Kader poule Midden-Nederland

Touché laat Brand met lege handen
Moira – De Hazelaar 2-6. Bezoeker
Alex Ulijn bleek de beste met 290 ca-
ramboles na zes beur ten en daarbij
was een serie van 153. Zijn tegenstan-
der Sven Nabuurs produceerde een
reeks van 102. Jordy Kanters via 160
uit 7 en Dennis Polman 230 uit 8, kwa-
men eveneens goed voor de dag. De
Hazelaar 2- Brand 4-4. Eric Dericks
maakte zijn 240 punten na acht om-
lopen. Touché – Zaal Verploegen 0-8.
Rini Megens (7) en Geer t Janssen (8)
bleven namens de gasten onder de tien
beurten. De Hazelaar – Gelre 6-2. Alex
Ulijn bleek met tweehonderdnegentig
caramboles na acht beur ten de beste
van iedereen. DOS '71 – T ouché 4-4.
Nicky van Venrooy gaf met 220 uit 9

het goede voorbeeld. Ook vader Peter
bleef aan de goede kant van de score.
Wapen van Liempde/RegioBank – De
Hazelaar 2 7-1. Piet Leer makers en
Theo Korsten deelden via 120-170 (8)
de buit. Discus/Kaketoe '80 – De Ha-
zelaar 6-2. Theo Derksen pakte uit met
honderdzeventig treffers na slechts
vijf pogingen. Touché – Brand 8-0. In
't Fabeltje te Oss behaalde de thuis-
ploeg de eerste maximale 8-0 zege van
het seizoen. Verantwoordelijk daarvoor
waren: Piet de Jongh, Otto Exters,
Harold Megens en Adje van de Lief-
voort. Carambole/12Cook.com heeft
met dertig punten na achttien wedstrij-
den al een vorssprong van zes punten
op Discus/Kaketoe 80.     

Kader poule Zuid-Nederland

Kopgroep van liefst zes teams
VOP/De Witte Hoeve – ’t Zwaantje 2-
6. Sjef Jansen zeven, T onnie Peeters
acht en Hendrie Kleinlugtenbeld negen
beurten. Jansen bovendien serie van
121. 't Luip/Eurobiljarts – BC Tegelen 2-
6. Sjeng Burhenne vertrok met honderd-
zeventig caramboles na acht pogingen
met de zege op zak. Ames/Optiek van
Gool/De Peel – Ames/V an Esch Bil-
jarts/De Peel 8-0. Jan van Oosterhout
had na 37-38-15-44 en 6 zijn honderd-
veertig punten al na vijf omlopen bij el-
kaar. Teamgenoot Gerrit van Asten be-
haalde 110 uit 9. BC Tegelen – BV De
Maasoever 6-2. Namens de gasten pro-
duceerde Sjeng Cuypers honderdtien
treffers na zes pogingen. Harrie van
den Boogaard zette serie van 142 in de
boeken. BC Maarland/Arrows Dakser-
vice – 't Luip/Eurobiljarts 8-0. Maurice
Sangen 160 uit 6. Ludy Keuten 160 en
John van Glabbeeck 170, beiden uit

negen. BouwCenter Van Hoppe –
BC Tegelen 4-4. De kortste partij kwam
met 110 uit 6 op naam van bezoeker
Rob Clumpkens en Ber t Vermeulen na-
mens de thuisploeg. W il Corstiaans
hield met 230 uit 7 de punten in Duizel.
’t Luip/Eurobiljarts – Ames/Optiek van
Gool/De Peel 5-3. Roger Cleuskens re-
aliseerde na een serie van 145 in totaal
220 caramboles na vijf pogingen. Dat-
zelfde aantal beur ten gebruikte Gerrit
van Asten bij de gasten maar dan voor
110 punten. Op de Klos – VOP/De
Witte Hoeve 2-6. Guido Kauffeld haal-
de uit met tweehonderdvijftig treffers na
zes beurten. Jan Brueren 120 uit 7 en
Leon Elbers 160 uit 8 maakten de winst
compleet. Stanis Wojcik redde met 110
uit 9 de eer. Met negentien punten na
veertien wedstrijden is VOP/De W itte
Hoeve koploper maar de verschillen
zijn erg gering.        

Kader poule Oost-Nederland

Eén punt voorsprong 
lijstaanvoerder BV Overkamp 
De Korenmolen – BV Overkamp 4-4. De
twee partijen onder de tien beur ten
kwamen op naam van de bezoekers.
Peter Heutinck behaalde honderddertig
uit zes. Brian ter Braak scoorde hon-
derdnegentig punten na acht pogingen.
Billardcafé De Veemarkt – De Pelikaan
Zutphen 4-4. In Doetinchem was Heinz
Schmale goed voor honderdzestig tref-
fers na negen omlopen. 
Kabelrups.com/Kronenhuis – BV Over-
kamp 0-8. Nu was Heutinck goed voor
130 uit 7 en Ter Braak, serie 129, deed

net zo kort over zijn 190 caramboles.
Hans Klok realiseerde 160 uit 8. 
BV Overkamp – W illemsen Bestratin-
gen/BV Ons Huis 4-4. In deze topper
tussen de nummers één en twee zette
Peter Heutinck met 130 uit 9 zijn goede
vorm voort. Bij de runner-up verzamelde
William Willemsen de 210 punten na
zes beurten en daarbij was reeks van
127. BV Overkamp heeft één punt voor-
sprong op Willemsen en Billardcafé De
Veemarkt bevindt zich in de midden-
moot.  

Eredivisie topteam ronde 8

Zes overwinningen Etikon 
brengen spanning terug
In de maand januari kwam Etikon zes
keer in actie en de ploeg uit Haarlo
maakte geen fout. Concurrent A1 Bil-
jarts/de Veemarkt verloor één van de
vier duels. Etikon is nu koploper met 30
uit 18. A1 Biljar ts/de Veemarkt heeft
drie punten minder maar ook twee wed-
strijden meer op het programma 

A1 Biljarts/de Veemarkt – 
Biljartkeu.nl/SBC Vink 5-1
en 4-2 
Michel van Silfhout en Gert-Jan Veldhui-
zen deelden na twee beur ten in het
71/2 de punten. Raymund Swertz na
twee pogingen en Frédéric Caudron
met honderd uit negen zorgden voor de
winst. In de tweede ontmoeting verloor
Van Silfhout met 61-150 (2) van V eld-
huizen. Raymund Swertz haalde in het
47/2 uit door de tweehonderd treffers
in de openingsbeur t te verzamelen.
Caudron won wederom van René Luij-
sterburg. 

Dibo/The City – Etikon 1-5 
en 0-6
Micha van Bochem zag Henri Tilleman
in de nastoot met een serie van 109 als-

nog op gelijke hoogte komen. Martien
van der Spoel strandde in de nabeurt te-
gen Patrick Niessen op een totaal van
136. Jos Bongers boog diep van Jean-
Paul de Bruijn. In het tweede duel waren
de gasten superieur. Tilleman tweehon-
derd punten vanaf acquit, Niessen twee
pogingen in het 71/2 en De Bruijn drie
omlopen in het bandstoten zorgden
voor snelle winst in totaal slechts zes
beurten.

Wellse Vaert/Reedijk Banden- 
service – De Graafschap 
Biljarts 6-0 en 6-0
Peter de Bree won na acht en twee beur-
ten van Guido Kauffeld. Ian van Krieken
wees Demi Pattiruhu na vijf en acht po-
gingen terug. Ad Koorevaar bleek met
moyennes van 14.29 en 7.14 een maat-
je te groot voor Ricardo Goud. 

Biljartcentrum Arnhem – 
BIOS/Blitz Optiek 3-3 en 6-0
Martijn Egbers won en verloor van
Christian Pöther. Marek Faus hield Erik
van der Linden onder de duim. Markus
Dömer speelde eerst gelijk tegen René
Tull om vervolgens te zegevieren. 
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel: 020-6738470 - E-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl

Biljart artistiek

Walter Bax eerste winnaar 
Jan Brunnekreef Memorial

Het eerste toernooi om de Jan Brunnek-
reef bokaal, ter nagedachtenis aan de
artistieke biljarter, is gewonnen door
Walter Bax. De Belgische routinier, ge-
louterd in inter nationale toernooien
bleef in de eindstand zijn belangrijkste
achtervolgers, de Duitser Bernd Singer,
de Nederlander René Dericks en de
Belg Eric Daelman ruimschoots voor .
Het evenement, dat volgens initiatiefne-
mer en organisator Erik Vijverberg een
jaarlijks vervolg moet krijgen, was een

groot succes. Walter
Bax leidde zowat het
hele toernooi en
scoorde met 322
punten uit 150 po-
gingen, een percen-
tage van 61.33, ver-
uit het hoogst. Bernd
Singer maakte in de
laatste ronde nog
een spectaculaire
sprong naar de
tweede plaats, waar
hij Eric Daelman ver-
drong. Ook René
Dericks had een
sterk slot, dat hem de
derde plaats oplever-
de. De jonge Neder-
lander Jop de Jong
eindigde net achter
Erik Vijverberg als

zesde, voor zijn landgenoten Rob
Scholtes en Rober t van Veenendaal.
Tekst: Kozoom.com/Frits Bakker. 
Naam Pnt Pog    %
1. Walter Bax 322 150 61.33
2. Bernd Singer 274 174 52.19
3. René Dericks 271 162 51.61
4. Eric Daelman 271 172 51.61
5. Erik Vijverberg 267 167 50.85
6. Jop de Jong 230 168 43.80
7. Rob Scholtes 179 177 34.09
8. Robert van Veenendaal 142 189 27.04

Vlnr: Bernd Singer, Walter Bax en René Dericks. 
Foto: Jos Molenaar

Eerste GP artistiek 1e klasse

Pierre Scheers blijft nieuweling 
Jop de Jong nipt de baas
De eerste GP ar-
tistiek van de eerste
klasse leverde met
Pierre Scheers een
ervaren winnaar op.
Scheers behaalde in
Mariënberg 244
punten en een per-
centage van 46.48.
Debutant Jop de
Jong vestigde me-
teen de aandacht op
zich. De pas 16-jari-
ge speler uit Bath-
men presteerde het
om met 236 punten
als tweede te eindi-
gen. De ook al zeer
ervaren Manfred
Hekerle werd door
De Jong naar de derde plaats ver we-
zen. In het sportieve en gezellige week-
end werden vier persoonlijke records
verbeterd. Danny Molier vestigde een
PR van 160 punten. Jan Jansen 145, Re-
né Kuystermans 140 en Benny Smits
133 eindigen ook boven hun oude pun-
tenaantal. Er werden zeventig figuren
gespeeld uit de sets C t/m I. De tweede
GP is op 15 en 16 februari in Vlaardin-
gen. 
Naam Pog Pnt   %
1. Pierre Scheers 177 244 46.47
2. Jop de Jong 178 236 44.95
3. Manfred Hekerle 168 233 44.38

4. Robert van Veenendaal 167 217 41.33
5. Mark Janssen 182 213 40.57
6. Jean-Marie Limbourg 181 205 39.04
7. John van Essen 173 196 37.33
8. Eric van Hoorn 174 171 32.57
9. Eric van Kampen 181 170 32.38

10. Danny Molier 189 160 30.47
11. Cock Ooms 181 158 30.09
12. Jan Jansen 190 145 27.61
13. René Kuystermans 185 140 26.66
14. Benny Smits 191 133 25.33
15. André Renkens 193 120 22.85
16. Willem Schreuder 191 115 21.90
17. John de Bruijn 191 108 20.57
18. Wilfrie Vermeer 196 95 18.09

Vlnr: Manfred Hekerle, Pierre Scheers en Jop de Jong.
Foto: Roos Vermeer

Finale kader 38/2 Zuid-Nederland

Sander Oostendorp zegeviert bij
De Wellse Vaert
Biljartvereniging De Wellse Vaert orga-
niseerde bij de gelijknamige locatie in
Steenbergen de gewestelijke finale der-
de klasse kader 38/2. Sander Oosten-
dorp van de Biljartakademie claimde
met twee punten voorsprong  op Dubac
speler Johan Martens de titel.  Beiden
spelen van 21 t/m 23 februari de na-
tionale finale in Rumpt. Opvallend was
de geringe deelname vanuit afdeling 1.
Alleen Tom Verbeek van BV Kwaden-
damme, die als zevende eindigde was

daarvoor vertegenwoordigd. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sander Oostendorp Biljartakademie 12 10.70 73
2. Johan Martens Dubac 10 12.05 57
3. Leo Kanters Maarland 10 10.79 79
4. Jac van Hoof De Ster 6 8.35 41
5. Jan Brueren Spoorweg 6 7.77 41
6. Jean-Marie Schuijren Op de Klos 4 9.07 87
7. Tom Verbeek Kwadendamme 4 8.48 53
8. Jan Liebregts Maasoever 4 7.70 44

Niels Feijen wint Capelle open

Petra en Roy van Straalen zijn al 25
jaar ondernemers in de biljar tsport.
Ook zijn zij alweer twintig  jaar eige-
naar van biljartcentrum Capelle in Ca-
pelle aan den IJssel. Om dit heugelijke
feit te vieren werd in november 2013
de Grand Prix 3-banden georganiseerd
en vond in het eerste weekend van ja-
nuari de Longoni Capelle open plaats.

Dit 10-ball evenement trof maar liefst
147 deelnemers uit o.a. Nederland,

België, Duitsland,
Frankrijk, Denemar-
ken en Zweden. Het
gehele toernooi was
live te volgen via
Ebillard.fr en de
wedstrijdresultaten
waren up to date
zichtbaar op Face-
book. Na 4 dagen
van kwalificatieron-
den en een zeer ge-
slaagd eindtoernooi
kon er slechts één
winnaar zijn. In een
hoogstaande finale
wist Niels ‘The Termi-

nator’ Feijen, ondanks het late uur , na
een 6-6 tussenstand uiteindelijk met 8-6
te winnen van  ‘Kung Fu Panda’ Huidji
See en mocht hier voor € 1000,00 in
ontvangst nemen. De verliezend finalist
incasseerde € 600,00. In totaal was er
€ 5000,00 aan prijzengeld beschik-
baar. Mede door het perfecte speelma-
teriaal en de goede condities waarin
het toernooi plaatsvond is meteen de in-
tentie uitgesproken om ook in 2015
hieraan een vervolg te geven.

Fam. van Straalen met Niels Feijen. Foto: Stefan Osnabrug

Post Luchtkanalen contra Dallinga/ Frans Bevers

Veel belangstelling voor bekerwedstrijd 
bij De Hazelaar in Rosmalen
Na vier dagen volle bak bij de Masters
in Kaatsheuvel, was het zondag 26 ja-
nuari ook bij De Hazelaar in Rosmalen
dringen voor een plaatsje.  De beker-
wedstrijd tussen Post Luchtkanalen en
Delta/Frans Bevers bracht weer heel
wat biljartliefhebbers in beweging. Dat
de thuisclub met één setwinst van Huub
Wilkowski tegen Peter de Backer ge-
noegen moest nemen nam men op de
koop toe. Marcel van Berkel wist het
Glenn Hofman in de eerste en de derde
set knap moeilijk te maken, maar ver-
loor toch met 13-15, 2-15 en 14-15.
Wilco van Wijk was tegen Jean-Paul de
Bruijn ook dicht bij een setwinst en
kwam met 3-15, 9-15 en 14-15 uit de
strijd. Huub Wilkowski speelde sterk te-
gen Peter de Backer, wat zich laat ver-
talen in de volgende eindstanden; 14-
15, 15-11 en 6-15. Henk Habraken
was kansloos tegen heersend wereld-
kampioen Frédéric Caudron, die daags

voor zijn verjaardag met 11-15,6-15 en
0-15 flink uithaalde.
De return is op zondag 2 februari bij
Hotel Dallinga in Sluiskil.

Huub Wilkowski speelde sterk tegen
Peter de Backer
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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