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Eredivisie topteam speelronde 3

Etikon/AEJ ontvangt A1 Biljarts/ 
de Veemarkt op 22 november
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of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

In de derde ronde van de eredivisie voor
topteams was Patrick Niessen uitblinker
bij titelverdediger Etikon/AEJ. A1 Bil-
jarts/de Veemarkt bleek na zes wedstrij-
den nog de enige ploeg zonder puntver-
lies. De volgende ronde is/was op za-
terdag 22 november. Nummer twee Eti-
kon/AEJ ontvangt dan koploper A1 Bil-
jarts/de Veemarkt in De Hazelaar in Ros-
malen. Ook 29 november staat er een
speelronde op het programma. 

Biljartcentrum Arnhem – 
Etikon/AEJ             2-4 en 2-4 
Patrick Niessen zorgde in de eerste ont-
moeting voor een fraaie prestatie door
tegen Martijn Egbers de honderdvijftig
caramboles 71/2 in de openingsbeurt te
realiseren. In de tweede partij leek Nies-
sen deze stunt te herhalen maar strandde
hij na 129 treffers in het zicht van de ha-
ven. Hij had even later voldoende aan
drie pogingen. De jonge Andy de Bondt
was bij het bandstoten niet opgewassen
tegen de moyennes van 14.29 en 12.50
van Jean-Paul de Bruijn. Harrie van den
Boogaard zette Gert-Jan Veldhuizen op-
zij via 200-110 (11) en 200-23 (6). 

A1 Biljarts/de Veemarkt – 
Kofferweb.nl         5-1 en 6-0
De lijstaanvoerder kwam in Doetinchem
geen moment in de problemen. Alleen
Ludger Havlik moest één punt afstaan na
zijn remise tegen Jurgen de Ridder. Ray-

mund Swertz had maar drie en twee po-
gingen nodig voor de honderdvijftig tref-
fers 71/2. Michel van Silfhout was bij
het bandstoten constant met tweemaal
honderd uit elf. Met twaalf punten na zes
wedstrijden bleef koploper A1 Biljar ts/
de Veemarkt nog zonder kleerscheuren.

BIOS/Blitz Optiek – Biljartser
vice Van Gemert    2-4 en 6-0
De eerste seizoenzege van de gasten
was een feit toen Demi Pattiruhu en Wiel
van Gemert respectievelijk na zes en
twee beurten het 47/2 en 71/2 op hun
naam brachten. Dick Jaspers redde toen,
vooral dankzij een reeks van 51, de eer
tegen Guido Kauffeld. In de tweede ron-
de revancheerden Erik van der Linden en
Peter Volleberg zich, al waren de ver-
schillen gering. Jaspers had aan 11.11
als gemiddelde ruim voldoende. 

Dibo/The City – Topteam 
Berkelland             4-2 en 2-4
De Deventer thuisploeg bracht de bezoe-
kers voor de eerste keer in deze competi-
tie een nederlaag toe. René Luijsterburg
en Dennis Timmers waren hiervoor ver-
antwoordelijk. Timmers haalde het met
150-148. Dave Christiani boog voor
Alain Remond na 84-100 en twaalf om-
lopen. In de tweede wedstrijd attendeer-
de Remond de scheidsrechter erop dat

Dibo/The City met vlnr: Dennis Timmers, René Luijsterburg en Dave Christiani.
Foto: Henry Thijssen
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Vormgeving:

NK libre groot en ankerkader 47/2 jeugd

Titels voor Sam van Etten en Ferry Jong 

Het was Sam van Etten die in Amster-
dam gehuldigd kon worden als jeugd-
kampioen van Nederland in het libre
groot, terwijl Ferry Jong de nationale
jeugdtitel in het ankerkader 47/2
greep. Op zaterdag 1 november werd
het kader afgewerkt en speelde Ferr y
Jong in de eerste ronde tegen Jim van
der Zalm in zeven beurten zijn 150 ca-
ramboles bij elkaar.  In evenzoveel po-
gingen liet Sam van Etten (serie van
112) clubgenoot Jordy Jong kansloos.
Een ronde later werd het treffen tussen
Sam van Etten en Jim van der Zalm in
drie beurten beslist. Van der Zalm liet
daarbij een reeks van 141 bijschrijven.
Jordy Jong moest zijn broer Ferr y met
126-150 uit elf voor laten gaan. Bij het
ingaan van de derde en laatste ronde
had alleen Jordy Jong geen titelkansen
meer. Jim van der Zalm schudde Jordy

Jong van zich af en verzekerde zich
hiermee van een plaats op het erepodi-
um. Voor Sam van Etten lagen tegen de
als eerst gerangschikte Ferry Jong nog
alle kansen open. De speler uit Sche-
merhorn had dan wel twee punten min-
der dan Jong, maar zijn gemiddelde
was aanmerkelijk beter. Alle illusies wer-
den Van Etten echter snel ontnomen,
want Jong nam het heft in handen en
speelde in drie omlopen naar een dui-
delijke 150-3 overwinning.

Libre groot
Een dag later stond het libre groot op
het programma. Daar wees Ferry Jong
in vier beurten Jim van der Zalm terug
en zette Sam van Etten tegen Jordy Jong
in één keer zijn benodigde 250 treffers
op het bord. In de tweede ronde moest
Jim van der Zalm met 37-250 (4) bui-
gen voor Sam van Etten en had Ferr y
Jong ook maar vier kansen nodig om
zijn broer Jordy te verslaan. In de slot-
ronde claimde Jim van der zalm zijn
eerste punten ten koste van Jordy Jong.
Sam van Etten sleepte overtuigend de ti-
tel binnen en elimineerde Ferry Jong in
één beurt met 250-31. 

Eindstand ankerkader 47/2
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ferry Jong Horna 6 21.42 64
2. Jim van der Zalm HWA 4 16.19 141
3. Sam van Etten Horna 2 22.30 112
4. Jordy Jong Horna 0 8.41 41

Eindstand  libre groot
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sam van Etten Horna 6 125.00 250
2. Ferry Jong Horna 4 59.00 250
3. Jim van der Zalm HWA 2 38.00 241
4. Jordy Jong Horna 0 12.14 47

Driebanden klein extra klasse

Kay de Zwart met de maximale
veertien punten bij NK te Almere

Boven vlnr: Roy Zielemans, Stefan Lenting, Wilfried van Beek en Kay de Zwart.
Onder vlnr: Wilco Meusen, Wil Janssen, Rob Mans en Rudy Gerritsen. 
Foto: Jan Rosmulder  
Het NK driebanden klein extra klasse is gewonnen door Kay de Zwart. In
de fraaie accommodatie van vereniging Almere '83 werd het een twee-
strijd met Roy Zielemans. De Zwart beschikte over de langste adem.

Na zes ronden had de latere kampioen
nog geen enkel verliespunt en was hij
lijstaanvoerder met twaalf punten en
een moyenne van 1.530. Roy Ziele-
mans was het toer nooi begonnen met
een 44-50 (42) nederlaag tegen pro-
vinciegenoot Wilco Meusen. Daar na
herstelde hij zich waardoor hij voor de
slotronde op de tweede plaats stond
met tien punten en 1.547 als iets beter
gemiddelde dan Kay de Zwart. Die liet
er echter in de onderlinge strijd geen
twijfel over bestaan. Met 50-32 na 28
beurten ging de Nederlandse titel naar
De Zwart. Hij verzamelde de volle veer-
tien punten en ook zijn moyenne van

1.562 was het beste van iedereen. Run-
ner-up Zielemans scoorde evenals W il
Janssen en Rob Mans een hoogste serie
van dertien. Mans zette met 2.631 te-
vens de kortste partij in de boeken. Wil
Janssen bezette de derde plaats op het
erepodium. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kay de Zwart Sprundel 14 1.562 9
2. Roy Zielemans De Oase 10 1.495 13
3. Wil Janssen DLS 8 1.381 13
4. Stefan Lenting Carambole 6 1.259 7 
5. Rob Mans BC Tegelen 5 1.497 13
6. Rudy Gerritsen Rembrandt 5 0.945 7
7. Wilfried van Beek HWA 4 1.196 6 
8. Wilco Meusen Concordia 4 1.124 9

Libre groot 1e klasse in Lelystad

Nederlandse titel voor Lyon Megens

Foto: Mia Kauffeld

Lyon Megens heeft het NK libre groot
eerste klasse op zijn naam gebracht. In
Lelystad was hij na vijf ronden koploper
met acht punten. Gert van Beek volgde
met zeven punten maar een iets beter
moyenne. Wiel van Gemert zat met zes
punten op het vinkentouw. Van Gemert
kwam terug in de titelrace toen hij op
zondagmorgen Megens met 300-12 na
slechts twee beurten kansloos liet. Van
Beek profiteerde niet want hij ging met
101-300 (4) onderuit tegen Jim van der
Zalm. Voor de slotronde nam Wiel van
Gemert de koppositie over met acht
punten en 68.12. L yon Megen had
evenveel punten maar 52.76 als ge-
middelde. Een drietal spelers volgde
met zeven punten. In de slotsessie ging
Van Gemert met 107-300 na vijf pogin-
gen de boot in tegen Guido Kauffeld.
Lyon Megens maakte geen fout en ver-
sloeg Gert van Beek met 300-116 (5).
De jeugdige Jim van der Zalm eiste de
tweede plaats in de eindstand op na

een remise tegen Sjef Jansen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Lyon Megens Vriendenkring 10 53.93 289
2. Jim van der Zalm HWA 8 62.71 262
3. Wiel van Gemert Wellse Vaert 8 60.06 300
4. Gert van Beek Almere '83 7 50.71 276
5. Pieter van der Geest BC Schagen 7 36.21 283
6. Guido Kauffeld VOP/DWH 7 35.39 300
7. Sjef Jansen Woezik 5 32.57 226
8. Erik van der Linden BIOS 4 34.45 300

Etikon/AEJ ontvangt 
A1 Biljarts/de Veemarkt 
op 22 november
Vervolg van de voorpagina
Christiani de verkeerde bal nam en de
Fransman profiteerde met een serie van
64. Dat hielp niet want zijn tegenstan-
der bleek met 100-97 (12) net iets be-
ter. Dat mocht de thuisploeg niet baten
want Hans Klok en Marek Faus herstel-
den zich bij de kaderspelsoorten.

’s Lands Welvaren/Reedijk 
Bandenservice - 't Ottertje 

0-6 en 0-6 
In Kwadendamme waren Micha van
Bochem, Martien van der Spoel en Jos
Bongers in de eerste sessie opper-
machtig. Zij hadden met z’n drieën in
totaal slechts zestien beur ten nodig.
Peter de Bree kon vervolgens met 181-
200 weerstand bieden tegen V an Bo-
chem maar ook in de tweede wedstrijd
bleef de thuisploeg met lege handen. 

Vlnr.: Jim van der Zalm, Ferry Jong en Sam van Etten

Driebanden hoofdklasse district Veluwezoom

Overmacht Eric Eickhoff 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Eric Eickhoff Rembrandt 14 0.806 7
2. Nico Mortier Rembrandt 9 0.810 5
3. Arno Klaassen Rembrandt 9 0.665 7
4. Rob de la Motte Rembrandt 8 1.063 8
5. Remco Knoops St. Marten 4 0.701 8
6. Theo Scholten DVS 4 0.667 6
7. Leo Berendsen Rembrandt 4 0.618 6
8. René Langenbach F-Eckt 4 0.585 5

mailto:duoprint@planet.nl
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doch uiterlijk 22 december

NK tweede klasse libre jeugd

Roy Hartemink zegeviert 
bij De Romein in Tilburg

Het deelnemersveld en arbiters bij De Romein in Tilburg

”De laatsten zullen de eersten zijn” moet de dertienjarige Roy Hartemink
uit Lochem gedacht hebben. Voor de nationale finale tweede klasse libre
jeugd stond de biljarter van BV Sint Marten met een gemiddelde van 0.81
als zesde en laatste vermeld op de deelnemerslijst.

Toch verliet Roy zondagmiddag als
kampioen van Nederland de prachtige
biljartlocatie De Romein in Tilburg. Na-
dat hij zaterdag in de openingsronde
de drie jaar oudere Justin Huijs van In-
aborg uit Arcen had verslagen, nestelde
hij zich op de tweede plaats van het
klassement. De enige vrouwelijke deel-
neemster Naomi Struijk, die met een ge-
middelde van 1.60 en een serie van
twaalf van Marius Kroonen won, ging
hem voor. Door de over winning, die
Hartemink een ronde later op Kroonen
behaalde nam hij de leiding over. Zo-
wel Struijk als Bradley Marriott verloren
en zakten in de klassering. De derde
ronde struikelde Hartemink over Marri-
ott, zodat Naomi Struijk door winst op
Justin Huijs weer op de eerste plaats be-
landde, Bradley Marriott claimde de
tweede plaats. Door winst op Marius
Kroonen drong Martijn Dekker door in

de top drie. Na een
nachtje slapen, stond
de voorlaatste ronde
op het programma.
Die nachtrust had de
tienjarige Marius
Kroonen kennelijk
goed gedaan, want
hij maakte het de
Kaatsheuvelse Marri-
ott erg moeilijk. Toch
mocht de jongste
van het gezelschap
Marriott na 37 om-
lopen met 39-40 feli-
citeren. Hartemink
won van Struijk, zo-
dat hij en Marriott
als leiders de laatste
ronde in gingen. Met
twee spelers op zes
en drie spelers op
vier punten was er in

de slotronde nog veel mogelijk. Bradley
Marriott verspeelde zijn titelkans door
verlies tegen Naomi Struijk. Justin Huijs
wist ten koste van Marius Kroonen weer
twee punten toe te voegen. Roy Har te-
mink, die zijn handen vol had aan Mar-
tijn Dekker, wist toch met 40-35 uit 26
winnend af te sluiten en kon als nieuwe
kampioen van Nederland de felicitaties
in ontvangst nemen. 

De organisatie was bij Borduurhuis.nl/
Romein in goede handen. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Roy Hartemink St. Marten 8 1.07 5
2. Naomi Struijk Kamper BC 1911 6 1.12 12
3. Bradley Marriott JBCW 6 1.05 8
4. Justin Huijs Inaborg 6 0.94 9
5. Martijn Dekker De Liefhebber 4 1.11 8 
6. Marius Kroonen 1e Glanerbrugse 0 0.82 8

De kleinste en jongste van het gezelschap, 
Marius Kroonen, had zijn eigen opstapje meegenomen

Ankerkader 57/2 hoofdklasse in Rosmalen

Nationale voorwedstrijden 
bij De Hazelaar
Bij Sportfoyer de Hazelaar aan de TM
Kortenhorstlaan 6 in Rosmalen worden
van 12 t/m 14 december nationale
voorwedstrijden gespeeld in de hoofd-
klasse van het ankerkader 57/2. Met
moyennegrenzen van 25.00 tot  60.00
krijgen de deelnemers de opdracht 250
caramboles te maken. De aanvangstijd
voor vrijdag 12 december is bepaald
op 19.00 uur. Voor zaterdag en zon-

dag is dat in overleg met de wedstrijd-
leiding.
Deelnemers
Naam Vereniging Woonplaats
Harrie van de Boogaard BC Tegelen Velden
Eric Dericks De Hazelaar Wijchen
Alex Ulijn De Hazelaar Berlicum
Paul van de Wouw De Hazelaar Berkel-Enschot
Ton van Eekelen De Ram Roosendaal
Peter Haanen Maarland Maastricht

Op 20 en 21 december in Veldhoven

NK biljart voor teams 
met VG-spelers 2014

Op 20 en 21 december aanstaande zullen er weer tien VG-teams spelen
om het nationaal kampioenschap 2014. De Klup uit Apeldoorn is titelver-
dediger en de andere negen ploegen hebben zich geplaatst via de vier
voorrondes. 
Deze jaarlijkse NK happening wordt als
hoogtepunt door de spelers gezien. Het
is niet alleen een spor tieve strijd maar
ook een weerzien van alle deelnemers
onderling en met alle mensen die er-
omheen druk in de weer zijn. Zonder al-
le vrijwilligers voor op/afbouw, arbitra-
ge en andere hand- en spandiensten
zou dit evenement niet mogelijk zijn. En
natuurlijk is de organisatie financieel af-
hankelijk van een groot aantal sponso-
ren, waarbij de provincie Noord Bra-
bant de grootste mag worden ge-
noemd.
Het weekend zal worden gehouden in
NH Hotel Koningshof, Locht 117 te
Veldhoven.
Aanvang op beide dagen is om 10.30
uur. Op zaterdag is de laatste wedstrijd
om 18.00 uur waar na een gezamen-
lijke maaltijd en feestavond volgt. Op
zondag zal de laatste partij om 16.30
uur klaar zijn en is om 17.00 uur de
prijsuitreiking gepland. 
De toegang is gratis en iedereen wordt
van harte uitgenodigd om te komen kij-
ken. Voor meer informatie is Petra Strij-
bos beschikbaar met telefoonnummer
06-28050314.
Team Plaats
1. De Klup Apeldoorn 
2. De Blokhut Groesbeek
3. Goed Geplaatst 1 Duizel
4. Goed Geplaatst 2 Duizel
5. Cello Vught
6. Kempenhaeghe Heeze
7. Providentia Heeze
8. De Reiger Heerhugowaard

Kempenhaeghe uit Heeze

Van 12-14 december bij Verploegen in Wijchen

NK’s 71/2 ereklasse en 57/2 eerste klasse
In Zaal Verploegen aan Woeziksestraat
100 te Wijchen vinden in het weekeinde
van 12 tot en met 14 december li efst
twee Nederlandse kampioenschappen
plaats. Dit betreft het ankerkader 71/2
ereklasse en ankerkader  57/2 eerste
klasse. Bij de erek lassers zijn De Vee-
markt en Horna beide met twee deelne-
mers goed vertegenwoordigd. De num-
mers één tot en met drie zijn geplaatst.
Opvallende naam is op de vierde plek
Jos Bongers. De moyennegrens is 20.00
en hoger terwijl de duels worden beslist
over honderdvijftig caramboles. Op de
kleine tafel is met Theo Derksen een spe-
ler aanwezig van de organiserende ver-
eniging Woezik. Bij gemiddeldes van
12.50 tot 25.00 is de eindstreep na
tweehonderd treffers. Voor beide NK’s
geldt dat er vrijdag 12 december om
11.00 wordt begonnen. Op zaterdag
en zondag geldt hetzelfde tijdstip. 

NK 71/2 ereklasse Vereniging Gem
1. Raymund Swertz De Veemarkt 23.09
2. Michel van Silfhout De Veemarkt 21.56
3. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 18.68
4. Jos Bongers 't Ottertje 19.53
5. Sam van Etten Horna 18.36
6. Martijn Egbers Rembrandt 17.64
7. Micha van Bochem Kaketoe '80 16.65
8. Germ Bot Horna 14.94
Res. 1. Peter de Bree Kwadendamme 17.06
NK 57/2 eerste klasse
1. Brian ter Braak Overkamp 27.58
2. Marco van Dopperen Padoc 24.70
3. Willy Smeets Maarland 22.85
4. Rogér Schinning 't Ottertje 22.71
5. Jordy Kanters De Hazelaar 21.05
6. Mike Hofland De Musketiers 18.60
7. Theo Derksen Woezik 18.60
8. Roland Deelen VIOS 17.77
Res. 1. Herold Slettenaar Woezik 21.38
Res. 2. Frans Borgignons Maarland 24.20
Res. 3. Adri Dijkmans Dubac 16.66

9. 1 En nog 5 team 1 Oegstgeest
10. 1 En nog 5 team 2 Oegstgeest
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Op 29 en 30 november

NK driebanden klein jeugd 
bij De Romein in Tilburg
Bij Biljartcentrum De Romein wordt op
29 en 30 november de nationale finale
driebanden klein voor de jeugd gehou-
den. Deze finale wordt gespeeld om
een A en een B kampioenschap. Het A
kampioenschap is voor spelers boven
de 0.550 en het B kampioenschap voor
spelers van 0.250 tot 0.550. Voor het
A kampioenschap is het aantal te ma-
ken caramboles bepaald op 30 en voor
het B kampioenschap op 20 carambo-
les. Voor beide is een maximaal aantal
beurten van 60 van toepassing.
Er wordt volgens het A vé systeem een
dubbelprogramma gespeeld op vier ta-
fels. Bert van den Hooff is wedstrijdlei-
der en zowel op zaterdag als zondag is

de aanvang om 11.00 uur . De plaats
van handelen is: Prof. Romeinstraat 17
in Tilburg.

Deelnemers A kampioenschap
Naam Vereniging Moy
1. Jordy de Kruijf Marienberger 0.924
2. Joey de Kok LBV 0.843
3. Michael Vink De Gaard 0.698
4. Hans Snellen Amorti 0.690

Deelnemers B kampioenschap
Naam Vereniging Moy
1. Daan Glissenaar ABC 't Töpke 0.550
2. Jeffrey van Heesch ABC 't Töpke 0.525
3. Stephan van den Hooff Borduurhuis/Romein 0.505
4. Silvy Glissenaar ABC 't Töpke 0.396

In Memoriam Henk de Kleine 
Op dinsdag 11 november is Henk de
Kleine op 81-jarige leeftijd overleden.
De afscheidsdienst vond plaats op maan-
dag 17 november in de parochiekerk St.
Lucia, gelegen aan de Hoofdstraat te
Mierlo-Hout (Helmond), gevolgd door de
begrafenis op de parochiebegraafplaats
aldaar. De Kleine was drievoudig
Nederlands kampioen bandstoten in de
ereklasse. In de periode 1953-1984
deed hij in totaal aan 54 NK’s in de ere-
klasse mee in diverse spelsoor ten. Er
was behalve drie keer goud ook nog
acht keer zilver en vijftien keer brons. Hij
werd in 1954 de eerste juniorenkampi-
oen van Nederland in het 47/2. Inter-
nationaal nam Henk de Kleine aan zes
kampioenschappen mee. Zijn tweede
(achter Raymond Ceulemans) en derde
plaatsen (achter Ludo Dielis en Ceulemans) bij EK’s bandstoten in respectievelijk
1964 en 1971 waren zijn beste verrichtingen. Wellicht zijn meest imponerende
internationale optreden vond plaats in december 1966, toen hij deel uitmaakte
van de Nederlandse formatie die in Amersfoor t Europees kampioen vijfkamp
voor nationale teams (TEP) werd. Het team bestond uit Hans Vultink, Henk Schol-
te, Tiny Wijnen, Bert van Nijnatten, Henk de Kleine en Jan Doggen. Maar Henk
de Kleine biljartte niet alleen. Op 5 januari 2001 ontving hij van de KNVB een
oorkonde behorende bij de waarderingsspeld in zilver vanwege zijn verdienste
voor de voetbalbond. De Kleine had toen liefst 27 jaar als arbiter van voetbal-
wedstrijden gefungeerd. 

(Bron: Encyclopedie van de Ereklasse, Cees Sprangers)

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden Lausanne Masters kozoom.com 21-23 nov
WK driebanden Korea kozoom.com 26-30 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 7-13 dec
Eredivisie driebanden Haarlo kozoom.com 7 dec
Eurotour 9-ball men Treviso kozoom.com 11-13 dec
Eurotour 9-ball women Treviso kozoom.com 13-14 dec
NK 71/2 ereklasse Wijchen biljart.tv 12-14 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 4-11 jan
NK bandstoten groot ereklasse Hattem biljart.tv 9-11 jan
Masters driebanden Kaatsheuvel kozoom.com 15-18 jan
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.

Driebanden klein 2e klasse 12-14 december

Nationale finale in Veenendaal
Het NK driebanden klein tweede klasse
vindt van 12 tot en met 14 december
plaats. Gastheer is Snooker - en Biljart-
centrum Vink aan Veenslag 78-80 te
Veenendaal. In deze klasse gaan de
moyennes van 0.400 tot 0.550 en er
zijn 25 te maken caramboles. Op vrij-
dag 12 december staat de eerste ronde
om 15.00 uur op het programma. 
Zaterdag en zondag gaan de deelne-

mers om 11.00 uur van start. 
Naam Vereniging Gem
1. Jan Dingen La Carambole ’54 0.581
2. Theo Sanders Ons Tehuis 0.579
3. Arjèn Kieskamp Wapen van Epe 0.579
4. Ton de Vos De Hazelaar 0.570
5. Frans van Hoeve Victoria 0.556
6. Ben Snijder Dronrijp 0.554
7. Frans Hoepermans VKG 0.517
8. Leo van der Heijden GBC 0.505

AKR ranking rolstoelbiljarten

Roger Kuiper voert ranking aan
Na vier toernooien voert de Drunense
Roger Kuiper de AKR ranking aan. Kui-
per staat twintig punten voor op de num-
mer twee Rudy Rousseau uit Terneuzen.
Tijdens het laatste toer nooi in Zunder t
behaalde Joost Polak de over winning
en wist zo honderd punten aan zijn to-
taal toe te voegen. Polak bezet nu de
zesde plaats.
Uitslag toernooi Zundert
Naam Woonplaats Moy AKR pnt
1. Joost Polak Roosendaal 1,62 100
2. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0,92 85
3. Rudy Rousseau Terneuzen 2,48 75
4. Jo v/d Bogaart Oss 1,91 70
5. Jan Zagers Wernhout 1,53 65
6. Joop Beerens Roosendaal 0,86 60

7. Henk Ras Breda 1,73 55
8. Piet v Meer Steenbergen 0,20 50
Naam Woonplaats AKR pnt.
1.   Roger Kuiper Drunen 245
2.   Rudy Rousseau Terneuzen 225
3.   Henk Ras Breda 220
4.   Jan Versprille Breda 215
5.   Jan Zagers Wernhout 205
6.   Joost Polak Roosendaal 200
7.   Koos v.d. Hoff Breda 195
8.   Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 135
9.   Joop Beerens Roosendaal 125
10. Frans v Buel Kerkrade 100
11. Piet v Meer Steenbergen 100
12. Jos Vergeer Gouda 75
13. Jan v Deuveren Hoevelaken 70
14. Jo v/d Bogaart Oss 70
15. Mylene Pijpers Rijen 50

René van Hinthum is zondag tijdens de
wedstrijden van de topteamcompetitie
van de jeugd benoemd tot bondsridder
van de KNBB. Die onderscheiding
kreeg hij dit weekend van Cees Ben-
schop, voorzitter van de Commissie
Jeugd van de KNBB. René is sinds 1996
nationale trainer bij de KNBB en heeft
zich in die jaren zeer verdienstelijk ge-
maakt als trainer voor de KNBB. Zijn
grote kennis en vaardigheden heeft hij
met veel bezieling overgebracht op veel
jonge talenten. De Brabander is sinds
enige tijd ernstig ziek, maar zijn strijd-
lust is als nooit tevoren. Voor René kwam
de onderscheiding als een grote verras-
sing.

René van Hinthum en zijn vrouw.
Foto: Joke van Hoeij

René van Hinthum benoemd tot
bondsridder KNBB

Thuisbasis is D’n Babbel in Wintelre

Vereniging 't Centrum viert evenals 
voorzitter 50-jarig jubileum
In december hoopt biljar tvereniging
’t Centrum uit Wintelre het 50-jarig be-
staan te vieren. Op zich een jubileum
dat wel vaker gevierd wordt, echter bij
’t Centrum zit er toch nog een speciaal
tintje aan. De vereniging heeft nog van-
af het begin van de oprichting dezelfde
voorzitter. Omdat elke vereniging een
voorzitter moest hebben, meldde W il-
lem Hoppenbrouwers zich destijds aan
en nu, 50 jaar later , vervult hij deze
functie nog steeds.
Om dit heuglijke feit niet zo maar voor-
bij te laten gaan, organiseert ’t Centrum
vanaf maandag 8 december een libre-
toernooi met 48 deelnemers, waar van
de finale zal worden gespeeld op don-
derdag 11 december. Op vrijdag 12
december vindt er een receptie plaats
van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tevens zal
vereniging ’t Centrum van 12 t/m 14 ja-

nuari 2015 zorg dragen voor de orga-
nisatie van het NK topklasse libre
(35.00-60.00).
Zowel het jubileumtoernooi, de receptie
en het NK topklasse libre vinden plaats
in het clublokaal café den Babbel, Wil-
librordusstraat 16 in Wintelre.

Voorzitter en jubilaris Willem Hoppen-
brouwers. Foto: Paul Brekelmans

http://www.vandenbroekbiljarts.nl
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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6e klasse libre WBBR

Berna Diependaal 
neemt afstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Berna Diependaal OBC 6 0.93 7
2. Els van Zundert De Ram 4 0.64 6
3. Anita IJskoot De Laan 4 0.53 4
4. Mandy v. Vlaardingen De Laan 2 0.46 3

6e klasse libre West-Brabant

Titel Petra van Meer
op percentage
Naam Vereniging Pnt % moy HS
1. Petra van Meer De Hazelaar 10 101,8 5
2. Jakko Bom ’t Dobbertje 10 100,2 9
3. Nasja Huyps ’t Dobbertje 6 91,5 11
4. Ad de Crom SVW 6 91,1 6
5. Anita Hazen SVW 4 107,4 5
6. Els van Nispen ’t Dobbertje 4 102,3 5
7. Corrie Goossens ’t Dobbertje 2 65,6 4

5e klasse libre KNBB West-Brabant

Elly van den Heuvel zegeviert bij De Ram
Elly van den Heuvel is bij De Ram te
Roosendaal kampioen geworden in de
vijfde klasse libre van het district West-
Brabant. De biljar tster van De Arend
bleef André Moerbeek en Anneke Mul-
ders, die beiden ook tien punten ver-
gaarden, op percentage moyenne voor. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt % moy HS
1. Elly van den Heuvel De Arend 10 105,3 9
2. André Moerbeek De Kroon 10 96,8 9
3. Anneke Mulders 't Pleintje 10 94,7 9
4. Conny Westerduin 't Dobbertje 8 94,3 9
5. Henk Goossens 't Dobbertje 6 102,5 9
6. Marion de Graaf ZBGG 6 86,1 7
7. Karien Schroevers SVW 4 81,1 7
8. José Schroevers Bellevue 2 75,0 7

Elly van den Heuvel

Finale derde klasse driebanden klein West-Brabant

Berry Haans kampioen 
bij de Ponderosa in Bergen op Zoom

Vlnr: Jeroen Jochems, Berry Haans en Ronald Elings

Tijdens het finaleweekend van de derde
klasse driebanden klein van W est-Bra-
bant is Berry Haans kampioen gewor-
den. In Café de Ponderosa te Bergen op
Zoom behaalde de speler van Bellevue
elf wedstrijdpunten en bleef daar mee
twee punten voor op Jeroen Jochems
van ’t Dobbertje. 
Ronald Elings van de organiserende
vereniging werd derde. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Berry Haans Bellevue 11 0.491 5
2. Jeroen Jochems ’t Dobbertje 9 0.440 4
3. Ronald Elings SVW 8 0.439 4
4. Pierre Hazen SVW 8 0.387 4
5. Natasja Lassche De Ram 6 0.355 6
6. Corné Mol ’t Pleintje 6 0.327 4
7. Cyntia van Peer De Ram 4 0.298 4
8. Henny Storm Hof van Holland 4 0.282 5

Finale 3e klasse libre WBBR

Jan Kersten kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Kersten OBC 8 2.69 16
2. Johan Vos DPP 6 2.75 14
3. Bert Eestermans DPP 6 2.49 29
4. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 5 2.30 13
5. Jack Stoop DPP 3 2.16 22
6. Mees Sonneveld OBC 2 2.09 18

4e klasse libre district Den Haag

Peter de Groot 
ongeschonden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter de Groot BCCD 9 1.71 10
2. Jan Wagner BCCD 6 1.37 13
3. Ramdath Nohar Escamp 5 1.46 12
4. Gerard van de Ven Morgenstond 4 1.45 10
5. Martin Geelen BCCD 4 1.30 10
6. Jan Polko Morgenstond 2 1.27 10

Finale 2e klasse driebanden klein West-Brabant

Patrick van de Kasteele maakt verschil
in eigen clublokaal De Ponderosa

Vlnr: Patrick van de Kasteele, Alfred van Elteren en Frans van Burghoudt

3. Frans Burghouwt DVP 8 0.310 3
4. Ton de Vos De Hazelaar 7 0.471 5
5. John de Crom SVW 6 0.394 4
6. Kees Jansen De Kastanje 5 0.449 5
7. Frans Vermaat Bellevue 5 0.412 7
8. Adrie van Tillo ’t Dobbertje 5 0.383 5

De districtsfinale tweede klasse drieban-
den klein van West-Brabant is ten prooi
gevallen aan Patrick van de Kasteele.
De biljarter van de organiserende vere-
niging SVW behaalde elf wedstrijdpun-
ten en hield daarmee Alfred van Elteren
op twee punten achterstand. Met 0.550
zette Van de Kasteele ook het hoogste
algemeen gemiddelde in de boeken.
Met 0.833 realiseerde hij ook nog het
beste partijgemiddelde. Omdat Van de
Kasteele net boven de promotiegrens
uitkwam, speelt hij volgend jaar in de
eerste klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Patrick van de Kasteele SVW 11 0.550 6
2. Alfred van Elteren De Coop 9 0.426 5

3e klasse libre Den Haag

Sudeshkumar Biha
winnaar
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sudeshkumar Biha De Kroon 8 2.20 10
2. Puck de Jong WBd 6 2.12 12
3. Hans Pont BCCD 4 2.05 13
4. Henk Broomans BCCD 2 1.88 12
5. Boyke Rodjan De Kroon 0 1.85 12

Gewestelijke finale vijfde klasse libre

Titel in biljartcentrum Goirle 
voor Aad Campfens

Tijdens de gewestelijke finale vijfde klas-
se libre van Zuid-Nederland afdeling 1
was de spanning tot in de slotfase te
snijden. Na de eerste speeldag waren
het Aad Campfens van BVWG en
Sjaak de Rijcke van het Zeeuwse LBV
die de lijst aanvoerden. Op zaterdag
werden drie ronden afgewerkt, onder-
broken voor de door de vereniging aan-
geboden lunch. Om 15.00 werd weer
een pauze ingelast, nu waren de door
Andreas van Dooren aangeboden olie-
bollen reden voor het gewaarde opont-

houd. Aan het einde van de dag kon de
balans worden opgemaakt en had De
Rijcke de leiding over genomen, op één
punt gevolgd door Campfens. Het zou
dus een hete slotdag worden. De Rijcke
verloor in de zesde ronde en Campfens
speelde gelijk, zodat beiden op negen
punten kwamen. Met de twee eerder
genoemde kemphanen tegen elkaar in
de finaleronde, kan een wedstrijdleider
zich geen mooiere afsluiting van een
toernooi wensen. Het werd Aad Camp-
fens, die in 39 beurten de partij naar
zich toetrok en zich voor een jaar ge-
westelijk kampioen mag noemen.
Districtsafgevaardigde Wil de Rooij
nam de huldiging voor zijn rekening. Bij
biljartvereniging De Triangel was de or-
ganisatie in goede handen. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aad Campfens BVWG 11 1.09 9
2. Claudia v.d. Berge Scheldezicht 9 1.45 11
3. Sjaak de Rijcke LBV 9 1.12 9
4. Jakko Bom ‘t Dobbertje 8 0.76 6
5. Petra van Meer De Hazelaar 7 0.65 7
6. Tonnie Merle Graanbeurs 6 1.03 6
7. Elly v.d. Heuvel De Arend 4 0.71 5
8. Andreas van Dooren DKS 2 0.94 7

4e klasse libre WBBR

Maximale score 
Johan Schults  
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan Schults DPP 10 1.88 18
2. Ad van Es De vriendschap 8 1.53 14
3. Mirella Palinckx KOT Zundert 4 1.67 10
4. Johan Knook Real Biljartbal 4 1.35 10
5. Clemens v Tiggelhoven De Ram 2 1.46 9
6. Teun Helmons De Ram 2 1.21 10

Foto: Ad Smout

http://www.debiljartballen.nl
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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

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

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.

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

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

Prof. Romeinstraat 17
www.deromeintilburg.nl • info@deromeintilburg.nl

013 - 542 41 37
Feestzaal • Poolen • Snooker • Darten • Biljarten

Kortom... ZORGELOOS GENIETEN
Openingstijden:
Maandag 13:00 - 00:00 uur
Dinsdag 13:00 - 00:00 uur
Woensdag 13:00 - 01:00 uur
Donderdag 13:00 - 01:00 uur
Vrijdag 13:00 - 01:00 uur
Zaterdag 13:00 - 01:00 uur
Zondag 12:00 - 22:00 uur

De Romein heeft:
7 Biljarttafels
- 2 officiële wedstrijdtafels
- 5 kleine wedstrijdtafels

14 Pooltafels

20 Dartbanen

Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

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

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

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

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
http://www.deromeintilburg.nl
mailto:info@deromeintilburg.nl
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Sportcafé RKC dankzij sponsoring
in nieuwe outfit

De twee teams van Sportcafé RKC zijn
onlangs door drie sponsors in het nieuw
gestoken. Groente en Fruithandel V an
Bokhoven en Ons Café beiden uit Dru-
nen prijken nu samen met Sportcafé op
de kleding. De Waalwijkse biljartvere-

niging komt met twee viertallen uit in de
librecompetitie van het district Midden-
Brabant. Het eerste team voer t na tien
gespeelde wedstrijden fier de ranglijst
aan. Het tweede team profileert zich in
de middenmoot.

1e klasse driebanden West-Brabant

Robin van den Bosch kampioen 
in eigen lokaal

Percentage beslist Damesfinale WBBR

Kampioenschap voor 
Marleen Mathijssen
Naam Vereniging Pnt %car HS
1. Marleen Mathijssen KOT 6 93,75 6
2. Anita Eijskoot De Laan 6 93,47 5
3. Ella van Loon De Ram 6 93,45 7
4. Els van Zundert De Ram 2 79,31 4
5. Mandy van Vlaardinge De Laan 0 67,30 6 

Slechts één keer moest Robin van den
Bosch door remise een puntje afstaan
tijdens de distritsfinale eerste klasse drie-
banden klein van West-Brabant. De bil-
jarter wist in zijn thuishonk Café De
Ram in Roosendaal der tien wedstrijd-
punten te verzamelen en bleef hiermee
drie punten voor op de nummer twee
Frank de Graaf. Rien Bartelen, die der-
de werd, speelde met 1.000 het beste
partij partijgemiddelde, terwijl de hoog-
ste serie van acht door Frank de Graaf
bij elkaar werd gespeeld. De nummer
één t/m drie plaatsten zich voor de ge-
westelijke finale, die van 28 t/m 30 no-
vember eveneens bij De Ram wordt ge-
speeld. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Robin v/d Bosch De Ram 13 0.722 7
2. Frank de Graaf ZBGG 10 0.702 8
3. Rien Bartelen Kruisstraat 9 0.715 6
4. Marcel de Pijper ‘t Pleintje 9 0.589 6
5. Johan van Ginneken Baracuda 6 0.596 6

6. Jac Matthijssen Bellevue 5 0.603 5
7. Jean Mailleur Bellevue 4 0.575 6
8. Martien Jaspers ’t Pleintje 0 0.508 5

Robin van den Bosch

3e klasse driebanden groot Amsterdam

Jos Harte 
neemt afstand 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jos Harte ABC Rembrandt 12 0.491 4
2. Dominique van Andel Victoria 8 0.326 4
3. Joost Vos BWDK 6 0.334 6
4. Xaverio Amier PAW 6 0.317 6
5. Ineke Kooistra BCTO 4 0.351 3
6. Patrick Spannenburg Oud Diemen 4 0.296 4
7. John Bunink KOT 2 0.295 4

Vierde divisie driebanden poule 3

BC Capelle 7 en Engels Capelle 
verzamelen punten
In de zesde ronde van de vierde divisie
driebanden wist BC Capelle 7 gelijk te
spelen tegen De Staart/TVM. Kees van
der Stel was voor de thuisclub met
0.757 de beste speler. Op bezoek bij
RCD/Kloens Bestrating kreeg Engels
Capelle een 6-2 nederlaag te ver wer-
ken.  Een week later bleef Engels Ca-
pelle in evenwicht met De Maasstad.
Ook BC Capelle 7 hield aan het be-
zoek bij Mer wehof een 4-4 gelijkspel

over. De achtste speelronde bracht een
confrontatie tussen Engels Capelle en
BC Capelle 7, die eveneens onbeslist
bleef. Met 6-2 wist BC Capelle 7 in ron-
de negen de baas te blijven over Café
de Uitspanning en verzamelde hierdoor
in vier weken vijf punten. De Staar t/
TVM verloor met 0-8 van Engels Capel-
le. De bezoekers krabbelen hier mee
omhoog in de rangschikking.

Nationale kadercompetitie Zuid-West

Demi Pattiruhu in één poging 
naar de finish

Speelronde 6
De Ram kreeg De Posthoorn/RBS op be-
zoek en had behaalde een duidelijke
6-2 overwinning. Alleen Ton van Eeke-
len moest ondanks zijn 25.50 de partij
in zes omlopen aan Michael Vuurens la-
ten. Wilbert van Dijke (26.67) was met
in eveneens zes beurten succesvol tegen
Jaco Robbemont en Frans van Hoeij

stuurde Bas Reedijk met lege handen
naar huis. Ster van de avond was Demi
Pattiruhu, tegenstander Jan Bijl miste
van acquit, hetgeen Pattiruhu meteen af-
strafte en met een reeks van 230 uit-
maakte. Kaderteam ’s Lands Welvaren
2 kreeg in eigen huis met 0-8 de volle
laag van HWA Alblaserdam.

Speelronde 7
Honky Tonk 2 speelde 4-4 gelijk tegen
Kaderteam ’s Lands Welvaren. Voor de
gasten boekten Robert van Stevendaal
(50.00) en Jan Goudzwaard succes. 

Speelronde 8
Kaderteam ’s Lands Welvaren verloor
met 2-6 van HW A Alblasserdam. Jan
Eickenboom had als enige thuisspeler
succes en won van Jan de Bruin. Honky
Tonk was gezien de 0-8 eindstand kans-
loos tegen De Ram. T on van Eekelen
speelde voor de bezoekers uit Roosen-
daal in zes beurten de kortste partij. Ka-
derteam 's Lands Welvaren ging met 2-
6 onderuit tegen 's-GBC. 

Speelronde 9
Koploper De Ram greep een 6-2 over-
winning op HWA Hotel van Krimpen.
Frans van Hoeij was de rapste speler en
won in zeven beur ten. De Posthoorn/
RBS 2 moest de winst met 2-6 aan
Kaderteam 's Lands Welvaren 2 laten.

Demi Pattiruhu speelde met een reeks
van 230 in één beurt uit

District Noord-West Nederland

Finale 2e klasse libre
Van 27 t/m 30 november staat de
districtsfinale tweede klasse libre van
Noord-West Nederland op het pro-
gramma. De wedstrijden worden ge-
speeld bij biljartvereniging Steeds beter
aan de Belterlaan 1 in Hippolytushoef.
Met moyennegrenzen van 2.50 t/m
3.99 is de partijlengte 90 caramboles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. B. Borst WBC 4.35
2. J. van Gestel Turnlust 4.35
3. R. Stroet BCS 4.01
4. J. Middelie Kaper 3.76
5. P. Geertse Turnlust 3.57
6. C. Dekker WBC 3.43
7. A. Sprenkeling Heerhugowaard 3.21
8. H. Nierop Heerhugowaard 3.19

Vierde divisie driebanden poule 5

Böhnke/v Delft 
blijft ondanks verlies koploper
Speelronde 6
Van den Brandt – DKM T ools: 4-4, Bij
de gasten was Marc Luyten als vierde
man met 1.176 in 17 beur ten uit. DC
Michielsen 2 – Eekhoorn 5: 2-6, Johan
Aarts van De Eekhoorn speelde in 39
omlopen de kor tste partij. Corné v/d
Nieuwenhuizen – De Romein: 4-4. Café
’t Steegje 2 – Setpoint 2: 6-2. Sjaak
Westerburger redde met 0.833 de eer
voor de bezoekers. Böhnke/v. Delft ver-
huur – Eekhoorn 6: 1-7, Gerrit de Heer
van de bezoekers arriveerde in 33 po-
gingen het eerst aan de meet.

Speelronde 7
DKM Tools - Corné v/d Nieuwenhuizen
: 8-0, Marc Luyten zette op bord vier de
snelste partij neer en was in 37 beurten
uit. Setpoint 2 - Sun Control BV: 4-4. Ca-
fé 't Vaartje - v.d. Brandt: 4-4. De Ro-
mein - Böhnke/v Delft V erhuur: 2-6,
Voor de bezoekers blonk Patrick Oelp
uit met 1.111. Eekhoor n 6 - DC Mi-
chielsen 2: 6-2. Eekhoor n 5- Café 't
Steegje 2: 1-7.

Speelronde 8
Böhnke/v Delft Verhuur - DKM Tools:
4-4, John Verkooijen van DKM Tools
peelde in 34 beur ten de kortste partij.
Zijn tegenstander W im Rijvers kwam
één treffer tekort. Van den Brandt - Cor-
né v/d Nieuwenhuizen: 5-3. Café 't
Vaartje - Setpoint 2: 8-0, Jan Ligtenberg

tekende voor 1.000. DC Michielsen 2 -
De Romein: 4-4. Café 't Steegje 2 - Eek-
hoorn 6: 4-4. Sun Control BV - Eekhoorn
5: 2-6, Fons Daems van De eekhoor n
was op bod vier in 38 beurten uit. 

Speelronde 9
DKM Tools - DC Michielsen: 6-2. De Ro-
mein - Café 't Steegje: 4-4, Patrick Ou-
werkerk van De Romein speelde in 39
beurten de kortste partij. Eekhoorn 5 -
Café 't Vaartje: 2-6. Eekhoorn 6 - Sun
Control BV: 7-1, Met een gemiddelde
van 0.862 speelde Frans Michielsen in
29 beurten naar winst. Setpoint 2 - v.d.
Brandt: 6-2, Huub Westerburger maak-
te een serie van zeven. Cor né v/d
Nieuwenhuizen - Böhnke/v Delft V er-
huur: 6-2.

Marc Luyten 1.176
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Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

In sportcentrum Ames te Deurne

Florian Scholl winnaar 2e Sjaak Kort
Old School 9-ball toernooi

Winnaar Florian Scholl, vrouw en dochter van Sjaak en de gehele toernooicrew 

Sjaak, het was een geslaagde dag. Na een dag vol met spannende, leuke,
mooie en soms hier en daar wat slechte wedstrijden waren het jouw vrouw
en dochter die de eerste prijs mochten uitreiken aan de Duitser Florian
Scholl. In de finale was hij een maatje te groot voor jouw "kleine broertje".

De gastvrijheid van Harry, het professi-
onele grafische werk van Martin en de
sublieme en soepele wedstrijdleiding
van Susan en Gino. Samen zorgden zij
ervoor dat deze dag geslaagd was. Het
deed mij heel erg goed om ook heel
veel old school poolers te zien zoals
Gerrit van der Velden, Sil van Venrooy,
John de Groot, Alex Wellens, Alex Lely,
Jacco Wieringa, Jesse Thehu, Richard
van Velthoven (die door blessure helaas
moest afzeggen maar wel de moeite
nam om langs te komen), Etienne V er-
heem, Henk de Ruiter , Gijs van Hel-

mond, Jimmy W orung, Kim Uyten-
bogaardt en René Peters. Alle andere
spelers natuurlijk ook bedankt dat jullie
zijn gekomen. Tot volgend jaar. Tekst:
Nick van den Berg.
De eindstand:
1. Florian Scholl (D)
2. Nick van den Berg
3. Martin Steinlage (D)
3. Noël Bruynooghe (B)
5. Sydney Florisson
5. Gijs van Westenbrugge
5. Jimmy Worung
5. Richard Klein

Bij HCR Prinsen in Haarlo

Gert-Jan Veldhuizen Nederlands
kampioen 47/2 ereklasse

fers steken. Ger t-Jan
Veldhuizen bereikte
de eindstrijd door in
poule B als eerste te
eindigen met slechts
één verliespartij te-
gen Martijn Egbers
en in de kruisfinale
Roij van Raaij uit
Kampen door een
shoot-out de weg
naar de finale te ver-
sperren. Swertz
werd in poule A eer-
ste met slechts één
verliespunt, tegen
Dennis Timmers, en
een 200-45 overwin-
ning in twee beurten
op Micha van Bo-
chem uit Kranenburg
in de kruisfinale.
Voor Veldhuizen, die
al tal van Nederland-
se en Europese kam-
pioenschappen op

zijn naam heeft staan, was dit de eerste
titel bij de senioren. Gedeeld derde
werden Van Raaij en Van Bochem.

Naam Part Pnt Gem HS
1. Gert-Jan Veldhuizen 7 11 28.40 200
2. Raymund Swertz 7 9 52.41 193
3. Micha van Bochem 6 6 36.03 195
3. Roij van Raaij 6 9 28.91 128
5. Ian van Krieken 6 8 28.38 170
6. Martijn Egbers 6 5 21.05 124
7. Sam van Etten 6 6 46.47 200
8. René Luijsterburg 6 4 18.53 172
9. Peter de Bree 5 4 20.25 78

10. Germ Bot 5 3 15.70 129
11. Martien van der Spoel 5 2 20.15 95
12. Dennis Timmers 5 1 24.00 164

In de finale versloeg Veldhuizen de ge-
doodverfde favoriet voor de titel Ray-
mund Swertz in de eerste beurt door di-
rect vanaf de start een serie van 200 ca-
ramboles neer te zetten. Swer tz, die
ook in staat moest worden geacht zo’n
stunt uit te halen bleef echter op 58 tref-

De pas 22-jarige Gert-Jan Veldhuizen, tegenwoordig
uit Diemen, heeft in HCR Prinsen te Haarlo de Neder-
landse titel in het ankerkader 47/2 ereklasse voor zich
opgeëist. Hij werd de opvolger van Henri Tilleman uit
Dronten die met het biljarten is gestopt.

Vlnr: Raymund Swertz, Gert-Jan Veldhuizen, Roij van Raaij
en Micha van Bochem. Foto: Alie Prinsen

Libre 5e klasse gewest MN

Zege Jesper van den Bogaard
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jesper van den Bogaard Kaketoe '80 12 1.10 9
2. Anthony van Welij Ons Tehuis 12 1.40 12
3. Jeroen van Zoelen De Burgemeester 7 0.99 8
4. Jeffry Zoontjens 't Centrum 6 0.79 10

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Jo Heesakkers De Hazelaar 6 1.07 8
6. Michael Eulink Petersberg 6 1.23 11
7. Theo van Dijk Vriendenkring 4 0.87 8
8. Hanny Wouters De Burgemeester 3 1.18 9

Driebanden groot beker 

De Molen 2 tegen AEJ/Dallinga
ware biljarthappening 

De Molen 2 en AEJ/Dallinga. Foto: Paul Brekelmans

Ronde 3
DAB – De Molen 2-10. Namens de
thuisploeg van biljar tcentrum De Mixx
uit Geldrop wonnen T wan van Zant-
voort en Frans van Nunen ieder één set.
Dat deden ze beiden in stijl door de vijf-
tien caramboles na twaalf beur ten te
verzamelen: 1.250. Voor de gasten ble-
ven Guus van Grinsven en Paul Bruij-
stens met 0-3 zonder setverlies. Bruij-
stens behaalde met vijftien uit elf een-
maal 1.363 als moyenne. Bierling de
Schepper/de Harmonie – Hotel Stadt
Lobberich/BCT 1-11. In Groningen wist
Fabian Paf opponent Paul Savelkoul
een setje af te snoepen. De gasten uit
Tegelen hadden de verre reis niet voor
niets gemaakt. Karl Heinz Gertzen:
1.250, 1.000 en 1.000. Rob Mans
1.071 en 1.000. Paul Savelkoul 1.363
en 1.250. Roland Löwe 1.071. Mans
zette met acht de hoogste reeks op het
scorebord. Café Siemens 3 – De Distel
Biljarts 2-10. De thuisploeg snoepte via
Alaa Ali en Robert Berg in totaal twee
setjes. John Tijssens was nog fris na de
lange reis: 3.000, 2.500 en 1.363. Hij
realiseerde ook de hoogste serie van
tien. Jef Philipoom boekte 1.875,
1.666 en 1.000. Puck van Aar t be-
haalde één keer 1.363. Poelierschrau-
wen.nl – Ripa Recycling/Pearle 4-8.
Voor de gasten ging Dion Bergmans
met 2-1 onderuit tegen Hans Snijders.
Jens van Dam, Ronny Brants en Francis

Forton bleven aan de goede kant van
de score. Veel kijkplezier en massale
belangstelling  was er bij de 1-11 in bil-
jartcentrum De Molen te Reusel. Gast-
heer De Molen 2 bleek zoals verwacht
mocht worden kansloos tegen topploeg
AEJ/Dallinga. Dat kon de pret echter
niet drukken en dus louter blijde gezich-
ten. De circa 135 toeschouwers zagen
Wim Wellessen tegen een ontketende
Eddy Merckx, die over de gehele partij
van drie setjes een moyenne behaalde
van liefst 3.461. Wiet Kaethoven wist
één set met 15-14 te winnen van Jean-
Paul de Bruijn. Patrick Adams zag Dick
Jaspers met elf treffers de hoogste serie
maken. Het gemiddelde van de win-
naar was 2.142. Daar bleef kopman
Frédéric Caudron na 1.875 een beetje
onder maar hij liet Stephan Rutten on-
danks diens twee setjes van 1.000, met
lege handen achter. Pure reclame voor
de biljartsport was na afloop de alge-
mene mening. 

Programma 3e ronde
Zaterdagavond 22 november om
19.30 uur is V oegersbedrijf W. Smet-
sers in Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode gastheer voor Het Caves,
de succesvolle formatie van Raymond
Ceulemans uit Wintelre. Zaterdag 6 de-
cember om 13.00 uur staat Eekhoorn 3
in Oosterhout klaar om Carambole 3
welkom te heten.

Café Siemens 3 met De Distel Biljarts. Foto: Willie Siemens

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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Van de bestuurstafel
Beste biljartvrienden,

Door middel van deze rubriek wordt u
geïnformeerd over actualiteiten betref-
fende onze driebandensport. Aandacht
wordt besteed aan zowel nationaal als
internationaal nieuws over onder wer-
pen die zowel met de spor t als met de
organisatorische aspecten daar van te
maken hebben.
De verschijning van deze driebanden-
pagina valt samen met de sectieraads-
vergadering driebanden, die wordt (is)
gehouden op 20 november 2014 op
het nieuwe bondsbureau te Nieuwe-
gein. Omdat er geen samenvattend ver-
slag van de vergadering in deze rubriek
kan worden gepubliceerd, zal ik alvast
een aantal onderwerpen onder uw aan-
dacht brengen en waar van toepassing
toelichten.

Huldiging 
Therese Klompenhouwer
Therese Klompenhouwer ontving op za-
terdag 1 november, op de eerste dag
van het hoofdtoernooi van het Open
Nederlands kampioenschap drieban-
den in Oosterhout, de KNBB Erespeld in
goud met oorkonde. De Nijkerkse bil-
jartster werd tevens benoemd tot am-
bassadrice van de KNBB sectie Drie-
banden. Deze onderscheiding werd
door de Sectievoorzitter uitgereikt, niet
alleen wegens de geweldige spor tieve
prestaties, maar vooral voor haar door-
zettingsvermogen, sportieve gedrag en
voorbeeldfunctie voor het damesbiljar-
ten in het bijzonder.

Sectieraadsvergadering
Twee belangrijke onderwerpen worden
hierbij toegelicht. Een samenvattend ver-
slag van de vergadering kunt u in de
volgende nieuwsbrief en uitgave van de
Biljart Ballen verwachten.

Financiën
Begroting 2015 en contributie 2015/
2016.
De begroting toont thans een positief
saldo, dat in principe aan de bestem-
mingsreserve driebanden zal worden
toegevoegd. 
De subsidies van VWS en NOC*NSF

nemen jaarlijks af,
dit jaar met 8 pro-
cent. De topsportsub-
sidies komen dit jaar
al behoorlijk onder
druk te staan. Eind
november/begin de-
cember, na de laat-
ste Grand-Prix 2014
van Capelle a/d IJs-
sel, wordt het eind-
klassement opge-
steld dat geldt voor
uitzending naar het
EK en WK voor lan-
denteams en tevens
bepaald wie de
deelnemers aan de
Masters en de A- en
B- kampioenschap-
pen in 2015 zullen
worden. Vooralsnog

is de huidige contributie van 40 euro
per jaar toereikend voor de bijdrage
aan de kosten van het bondsbureau en
uitvoering van het sectiebeleid.
Voorstel: de jaarcontributie voor 2015/
2016 onveranderd handhaven op
€ 40,00, bestaande uit € 30,00 basis-
contributie ter dekking van de directe en
indirecte kosten inclusief de bestuur- en
commissiekosten en € 10,00 euro voor
de (aanvullende) bijdrage aan de spor-
tieve en (sport)marketing activiteiten, die
anders onmogelijk uit de basiscontribu-
tie kunnen worden bekostigd.

Nieuwe KNBB structuur
In de vorige uitgave van De Biljart Bal-
len heb ik u laten weten wat deze nieu-
we structuur voor onze sectie (straks dis-
cipline) betekent. In deze rubriek be-
steed ik graag aandacht aan de be-
stuurlijke inrichting van de nieuwe drie-
bandendiscipline. Eigenlijk heeft de be-
naming driebandendiscipline een dub-
bele betekenis. Discipline houdt de
spelsoort in (driebanden), maar is te-
vens verzamelnaam voor alle leden die
bij de discipline betrokken zijn! Nog-
maals, ’what’s in a name’. Als maar dui-
delijk wordt gemaakt wat het voor ons
betekent.

Platform driebanden
Omdat de secties ophouden te bestaan
en de beslissingsbevoegdheden van de
sectieraad niet meer van toepassing
zijn, zal een platform driebanden moe-
ten worden ingericht dat, samen met de
disciplinecommissie (thans sectiebe-
stuur) richting zal geven aan het beleid
van de discipline.
Laten we de realiteit even onder ogen
zien: in de huidige structuur vormen alle
(2033) leden in principe de sectieraad.
Indien alle 2033 leden zich voor de
sectieraadsvergadering zouden mel-
den, hebben we een gigantisch pro-
bleem, zowel technisch als infrastructu-
reel!! De realiteit is gelukkig zo, dat de
meerderheid van onze leden zich voor-
al sporttechnisch bij onze discipline be-
trokken voelt en de beleidsaspecten aan
de disciplinecommissie en de  beleids-
matig betrokken leden over laat. Hier is
niets mis mee als er maar een communi-
catiekanaal bestaat, waarin deze leden
hun (meestal spor tieve) wensen en

®

klachten kunnen deponeren. Het bonds-
bureau met een besloten internet forum
zou hierbij uitkomst kunnen bieden.
Het sectiebestuur zal in de periode tot
mei 2015 een aantal leden benaderen
dat, naar het oordeel van de sectie, be-
stuurlijke betrokkenheid heeft getoond
om zitting te nemen in het driebanden
platform, dat dan representatief is voor
onze discipline.
Ik hoop jullie hier mee voorlopig vol-
doende te hebben ingelicht. De oproep
voor versterking van het sectiebestuur
(straks disciplinecommissie) blijft van
kracht. Vooral omdat ondergetekende
en Henny W ezenbeek (wedstrijdlei-
ding) na de sectieraad van juni 2015
aftredend zijn en niet meer herkiesbaar

of verkiesbaar zijn. Voor de functie van
voorzitter van de disciplinecommissie
driebanden heeft Bennie Deegens,
thans bondsbestuurslid, zich bij het sec-
tiebestuur gekandideerd. Hij zal, even-
tueel met andere bestuurskandidaten,
voor verkiezing/benoeming op de sec-
tieraad van juni 2015 worden voorge-
dragen. In de komende weken zullen
de diverse functieprofielen worden be-
kendgemaakt waarop gesolliciteerd
kan worden.
Heeft u belangstelling voor een be-
stuursfunctie, laat het weten: 
info@sectiedriebanden.nl.

Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.

Dick Jaspers voert met grote voorsprong ranglijst aan na 99 toernooien     

Grand Prix cyclus viert jubileum in Capelle  
CAPELLE AAN DE IJSSEL – De 100e Grand Prix driebanden, die maandag
24 november van start gaat in Capelle aan de IJssel, is de vierde en laat-
ste van dit jaar en krijgt net als de voorgaande toernooien de maximale
bezetting. De jubileumeditie roept veel prachtige herinneringen op en geeft
met de statistieken nog maar eens aan dat Dick Jaspers de onbetwiste ko-
ning is.

De Brabander, drievoudig wereldkam-
pioen, won in de lange periode 53 van
de 99 toernooien. Dat blijkt uit het ar-
chief van Cees Sprangers, die alle uit-
slagen zorgvuldig heeft bijgehouden.
Frans van Kuyk volgt op gepaste eer-
bied als tweede in het klassement met
11 overwinningen voor Raimond Burg-
man met 8, Arie Weijenburg met 5 en
Henk Habraken en Ger win Valentijn
met 3.
Dick Jaspers won zijn eerste Grand Prix
in 1987 in Rotterdam met een ge-
middelde van 0.996. Zijn laatste da-
teert van dit jaar in Oosterhout met
2.121 gemiddeld. De Sint Willebrorder
is ook recordhouder moyenne: in 2005
liet hij in V eldhoven een gemiddelde
van 2.666 noteren.
Arie Weijenburg was de eerste laure-
aat, toen de Grand Prix cyclus van start
ging in Rotterdam. Hij won de eerste
twee toernooien in 1986. Jaspers had
zijn beste periode in 1997 en 1998
met vijf overwinningen op rij en verbe-
terde die serie in 2004 en 2005 met
acht opeenvolgende overwinningen in
Veldhoven, Oldenzaal, Zunder t, Wij-
chen, Oldenzaal, Zunder t, Veldhoven
en Wijchen. Ook nadat hij zich naar de
wereldtop had gespeeld, bleef Dick Jas-
pers de Grand Prix toer nooien trouw.
Het is zijn eerzucht die hem drijft naar
de nationale toernooien, maar boven-
dien is deelname aan het Masters toer-
nooi (het officiële kampioenschap van
Nederland) belangrijk voor de punten
op de wereldranglijst.
Jan Laurijssen (Stok Brouwerijen) en
Hans Coolegem (journalist en huidig uit-
gever van Biljart Totaal en Driebanden-
nieuws) hebben aan de wieg gestaan
van de Grand Prix toernooien. De inzet
van de twee initiatiefnemers was om bil-
jarten uit de sfeer van bokalen en tro-
feeën te halen en met degelijke geld-
prijzen een nieuwe impuls te geven aan
de cyclus.

Henny Wezenbeek, de huidige wed-
strijdleider namens de Sectie drieban-
den, herinnert zich goed de toernooien
die als Elite Grand Prix bekendstonden
en met 32 spelers werden afgewerkt.
De vorm waarin nu wordt gespeeld,
sinds 2012, blijkt een doorslaand suc-
ces. ,,Ik heb er zelf inmiddels in zes jaar
als wedstrijdleider zeventien gedaan’’,
vertelt Henny Wezenbeek. ,,We zijn
drie jaar geleden begonnen met tachtig
deelnemers, daarna naar 96 gegaan
en sinds dit jaar zijn alle toernooien vol-
geboekt met 112 deelnemers. Het con-
cept spreekt kennelijk aan, zowel bij de
topspelers als bij de spelers in de lage-
re klassen.’’
Voor volgend jaar zijn ook alweer vier
aanvragen van organisaties binnen:
Vlaardingen, Rosmalen, Oosterhout en
Capelle aan de IJssel.
De Grand Prix van Capelle aan de IJs-
sel, de vierde van dit jaar, start met de
voorronden en werkt toe naar het hoofd-
toernooi waarvoor 32 spelers zich
plaatsen. Zestien spelers zijn op voor-
hand geplaatst, in elk van de acht pou-
les komen twee spelers uit de kwalifica-
ties.

De indeling van het hoofd
toernooi (met in iedere poule
twee kwalificatiespelers):
Poule A: Dick Jaspers, Herman Slikker
Poule B: Barr y van Beers, Adrie Dem-
ming
Poule C: Raimond Burgman, Huub Wil-
kowski
Poule D: Jean Paul de Bruijn, Therese
Klompenhouwer 
Poule E: Glenn Hofman, Ber t van Ma-
nen.  
Poule F: Martien van der Spoel, Frans
van Schaik
Poule G: Jean van Erp, Jeffrey Jorissen
Poule H: Harrie van de V en, Dave
Christiani.

Sectievoorzitter Santos Chocron reikt 
Therese Klompenhouwer de onderscheiding uit.
Foto: Paul Brekelmans

mailto:info@sectiedriebanden.nl
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Dick Jaspers: 
het WK is een magisch woord 

ETTEN-LEUR – Drie Nederlandse bil-
jarters reizen volgende week af
naar het WK driebanden in Seoul.
Dick Jaspers is de onbetwiste kop-
man van het drietal, Jean Paul de
Bruijn was ook rechtstreeks ge-
plaatst en Glenn Hofman glipte
door de achterdeur het mondiale
toernooi binnen. Vooral voor Dick
Jaspers is het WK het hoogtepunt
in de hectische weken die de beste
biljarter van ons land in het voor-
uitzicht heeft. ,,Het WK is voor mij
een magisch woord.’’

De Brabander speelt deze week in Zwit-
serland eerst de Lausanne Billard
Masters (21-23 november), vertrekt on-
middellijk daarna naar Korea en maakt
zich dan alweer op voor de World Cup
in Hurghada. Daarnaast zijn er nog op-
tredens tussendoor voor de competitie
en is de Grand Prix in Capelle een be-
langrijke missie.

Dick Jaspers klaagt zeker niet over het
drukke programma. ,,We hebben net
drie weken van betrekkelijke rust ge-
had’’, beseft hij. ,,Ik lig trouwens toch
nooit stil, want ook in zo’n stille periode
blijf ik hard trainen. Dat moet wel als je
mee wilt blijven doen met de wereldtop.
Ik denk dat de meeste spelers uit de top
tien zich tegenwoordig helemaal suf
trainen om op dat hoge niveau te blij-
ven spelen.’’
Kozoom zocht de drievoudige wereld-
kampioen en dit jaar winnaar van de
World Cup in Por to op voor een inter-
view, op weg naar zijn drie laatste mis-
sies van dit jaar.
Je niveau is al een paar maanden zeer
hoog, in de World Cup van Por to, de
landscompetities, de laatste Grand Prix.
Verbaas je daarmee jezelf na een paar
jaar zonder grote inter nationale over-
winningen?
Dick Jaspers: ,,De mensen kennen me
zo wel, heel constant, niet zo veel uit-
schieters, geen superpartijen, maar wel
altijd op hoog niveau. Ik geniet er na-
tuurlijk van dat ik in de competities goed
speel, maar ik zou veel liever willen
schitteren op één van die grote toer-
nooien. En dan vooral op het WK, ver-
uit het belangrijkste evenement van het
jaar. Op een WK kun je je naam vesti-
gen. Dat blijven mensen zich herinne-
ren. Dat is Dick Jaspers, zeggen ze
dan, die is al drie keer wereldkampioen
geweest. Met een over winning in een
World Cup weten ze niet waar ze aan
toe zijn. V eel goeie spelers hebben
nooit een WK gewonnen, die hebben
het niet meegemaakt om daar in de
schijnwerpers te staan.’’
De competitie is min of meer een ver-
plichting, een vorm van overleven. Zie
je dat zelf zo?
Dick Jaspers: ,,Het is goed dat we in
verschillende competities mogen spelen
en dat er sponsors zijn die dat mogelijk
maken. Daardoor kunnen we blijven be-
staan als profspelers. Ik vind de compe-
titie ook ideaal om de vorm uit te testen
en ga altijd voluit. Records in de com-

petitie zijn prachtig, maar ik zeg nog-
maals, niets gaat boven een WK.’’

Worldcupzege in Porto
Hoe blij was je met die World Cup ze-
ge in Por to. Was het een bevrijding,
een bevestiging van je grote klasse na
die periode van minder successen, hoe
groot je reputatie ook is?
Dick Jaspers: ,,Ik reageer altijd ingeto-
gen, maar in mijn hart was ik heel blij.
Het was een zekere vor m van bevrij-
ding, natuurlijk, hoewel ik geen twijfels
heb gehad. Maar je moet ook een
beetje geluk hebben in zo’n toernooi.
Mijn laatste twee overwinningen in Por-
to tegen de V ietnamees en tegen Ro-
land Forthomme in de finale hadden
ook anders kunnen aflopen. Ik was
goed bij de les, kon het onder zware
druk goed afmaken en had een beetje
geluk. Maar of het nou echt een bevrij-
ding was? Dat viel wel mee. Je zal mij
nooit op een roze wolk zien springen.
Mijn spel of instelling waren niet veran-
derd, omdat die grote overwinning een
paar jaar uitbleef. Toch was het wel een
enorme opsteker. Ik heb er thuis nog
een paar dagen van genoten. Daar na
word ik dan weer de nuchtere Hollan-
der die zegt: ik moet gewoon weer
hard gaan werken. W ant ik ben een
speler die continue moet blijven trai-
nen.’’
Heb je wel eens naar een verklaring ge-
zocht voor die paar mindere jaren? Zo-
als Marco Zanetti nu ook even stilstaat
na een fantastisch jaar.
Dick Jaspers: ,,Het zou een vor m van
verzadiging kunnen zijn, zoals Marco
het nu ook meemaakt. We balanceren
allemaal op een koord waar we zo
weer af kunnen vallen. Ik heb altijd het
idee dat Frédéric Caudron en Torbjörn
Blomdahl makkelijker een toernooi kun-
nen winnen dan de andere spelers in de
top van de wereldranglijst. Dat wij er
meer voor moeten doen, zoals Zanetti,
Sánchez, Merckx en ik. Wij winnen een
partij, maar moeten dan weer de volle
concentratie opbrengen voor de vol-
gende partij om weer te schitteren en te
blijven winnen. Dat hebben Blomdahl
en Caudron minder. Die hebben een
groter zelfvertrouwen dan wij. Als ze de
tafel voelen, gaan ze in sneltreinvaar t
door en spelen alleen nog hoge ge-
middeldes.’’
Het niveau van de hele wereldtop blijft
maar stijgen, kun je dat verklaren?
Dick Jaspers: ,,Dat is eigenlijk best
vreemd, omdat de par tijen korter zijn

Dick Jaspers
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

en we minder tijd krijgen met de 40 se-
conden regel. Als je niet het goede ge-
voel hebt, ben je best kwetsbaar met die
nieuwe regels. Ook daarin zijn Cau-
dron en Blomdahl beter. Maar over het
niveau zeg ik: er zijn meer kapers op
de kust en ze zijn allemaal scherper ge-
worden. Het is een soort revolutie in het
driebanden. Van de top tien van de
ranglijst zijn er tenminste acht of negen
die zich helemaal suf trainen. Vroeger
was dat veel minder.’’
Zijn de verhalen die vanuit Korea en
Vietnam overwaaien, dat spelers daar
vaak acht, negen uur per dag trainen,
van invloed geweest? Is het niet zo dat
jullie, de Europese toppers, zeggen: we
laten ons niet ondersneeuwen door die
Aziatische spelers?
Dick Jaspers: ,,Dat is zeker zo, het
speelt mee. De Aziaten zijn heel gefas-
cineerd, heel toegewijd en heel gedisci-
plineerd. Ze kunnen het opbrengen om
lang te trainen, dat is een kwestie van
harde discipline. Aan de andere kant
zijn wij grote vechters, we kunnen af-
zien en we zijn tactisch sterk. En we
voelen het gevaar van die enorme bele-
ving in die landen. Het is een drijfveer
voor ons om het uiterste uit onszelf te ha-
len om de beste spelers van de wereld
te blijven.’’
Die acht uur trainen per dag, geloof jij
daarin: dat een topspeler dat moet
doen om op hoog niveau te blijven spe-
len?
Dick Jaspers: ,,Ik geloof er niet zo in,
hoewel ik ook altijd goed blijf trainen
hoor. Maar je moet je rust op tijd nemen
en het belangrijkste is: lekker in je vel
zitten, je goed voelen, zelfvertrouwen
hebben.’’
Voor de al wat oudere spelers, zoals
Blomdahl, Zanetti en jij, gaan de jaren
al tellen. Hoe groot is de eerzucht nog?
Dick Jaspers: ,,We hebben niet zo veel
tijd meer, denk ik zelf ook wel eens. Er
zal een moment komen dat we wat min-
der worden en dat de gretigheid iets
minder wordt. Die instelling leeft ook bij
ons: we willen er nog alles uithalen en
we zitten nog in de goeie jaren. Ik voel
me nog supergoed en ben nog altijd on-
gelooflijk gemotiveerd. Ik zie de gretig-
heid nog niet minder worden in de ko-
mende jaren en wil zo veel mogelijk de
kansen pakken die er nog komen.’’

Het magische woord komt er weer aan,
veel succes Dick, vooral op het WK.
Dick Jaspers: ,,Dank je wel, ik ga mijn
uiterste best doen.’’

kortste partij, door met 1.111 in acht-
tien beurten uit te maken. 
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ronald Elings SVW 10 0.518 5
2. Erik Wennekes De Burgemeester 10 0.425 3

3. Maikel Dijkmans De Hangijzers 8 0.612 5
4. Roelof Lolkema De Bargebeck 8 0.451 5
5. Arjen Hartholt Buitenzicht 8 0.434 7
6. Peter Roggeveld 't Heukske 4 0.488 5
7. Herman Brethouwer Onder Ons '67 4 0.411 4
8. Peter Loosemore Padoc 4 0.373 7

Nationale finale driebanden klein in Schiedam

Ronald Elings forceert vroegtijdige beslissing
Ondanks twee verliespar tijen wist
Ronald Elings in Schiedam de nationale
titel in de derde klasse driebanden klein
te bemachtigen. De biljarter van biljart-
vereniging SVW, die zijn thuiswedstrij-
den speelt bij café De Ponderosa in
Bergen op Zoom, was al bij het ingaan
van laatste ronde verzekerd van zijn
titel. Met tien punten uit zes par tijen
stond de Tholenaar twee punten voor
op zijn rivalen Roelof Lolkema en Erik
Wennekes. Het verschil in moyenne was
dermate, dat niemand meer een bedrei-
ging kon vormen voor Elings. Pas in de
vijfde ronde liet Elings zijn eerste steek-
je vallen en verloor met ruim verschil
van Lolkema. Met de winst op Peter
Roggeveld, die volgde, werd het
Nederlands kampioenschap een feit.
De laatste par tij verloor de kampioen
van Erik Wennekes, die met dit succes
van de derde naar de tweede plaats
steeg. Roggeveld speelde overigens de Ronald Elings. Foto: Jean-Paul Rens

2e klasse driebanden klein Zuid 1

Gewestelijke finale bij De Ram 
in Roosendaal
Bij café De Ram aan de Kalsdonkse-
straat 135 in Roosendaal wordt van 28
t/m 30 november de gewestelijke finale
driebanden klein in de tweede klasse
gespeeld. Robin van de Bosch van de
organiserende vereniging staat met een
gemiddelde van 0.729 als eerste geno-
teerd. 
De wedstrijden met een partijlengte van
25 caramboles beginnen op vrijdag-
avond om 19.00 uur en op zaterdag en
zondag om 11.00 uur. 

Peter van Dongen is de wedstrijdleider.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Robin van de Bosch De Ram 0.729
2. Frank de Graaf ZBGG 0.727
3. Rien Bartelen Kruisstraat 0.715
4. John Heskes VegaBV 0.670
5. Robert Vink Hof van Ede 0.668
6. Stephan van den Hooff Borduurhuis/Romein 0.611
7. Erik van Woerkom De Eekhoorn 0.610
8. Koen Popsel ’t Bierwinkeltje 0.606
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Zevende ronde eredivisie driebanden

Biljartcafé Jorissen handhaaft zich 
in de top drie

Biljartcafé Jorissen 

Doordat vanwege het verplaatsen van
het wereldkampioenschap driebanden
speelronde negen al is gespeeld, zijn er
in de rangschikking van de eredivisiete-
ams al acht ronden verwerkt. AEJ/Dal-
linga voert de lijst aan, gevolgd door
MCR/de Uitspanning en Biljar tcafé
Jorissen. Van Wanrooy Transport is dui-
delijk aan een opmars bezig en heeft
zich in de middenmoot gevestigd. Ook
in de zevende ronde werden er weer
hoge moyennes neergezet. Eddy
Merrckx speelde 2.380 en Barry van
Beers liet 2.000 uit zijn keu vloeien.

Capelle/De Terp - 
Van Wanrooy Transport 1-7
Capelle/De Terp was ondanks redelijk
goed spel kansloos tegen een ontketend
Van Wanrooij Transport. De bezoekers
uit Oosterhout wisten zich na een moei-
zame competitiestart te herpakken en
zijn aan een inhaalslag begonnen. Mar-
tin Spoormans zag zijn landgenoot Kurt
Ceulemans met 1.724 en een serie van
twaalf met 33-50 winnen. Dan Breur
kwam met 1.363 verdienstelijk uit de
strijd, maar dat was niet voldoende om
Ad Broeders (1.515) te stoppen. Emilio
Sciacca had ook een kansloze missie,
hij ontmoette Harrie van de Van, die ge-

zien zijn 1.923 niet te stoppen was. 

Pressplate-Machielsen.fa - 
Holland Mineraal 8-0
Ook Pressplate-Machielsen.fa haalde
flink uit. Holland Mineraal moest in Zun-
dert met 8-0 buigen. Barry van Beers le-
verde met 2.000 en een serie van veer-
tien de beste prestatie. Met 50-18 uit 25
liet hij een teleurgestelde Jelle Pijl achter.
Kopman Roland For thomme kwam tot
1.724 en strafte Stefan Galla met 50-
38 uit 29 af. Peter Ceulemans won van
Frans van Schaik en Raymond Groot
was met 1.190 goed voor een overwin-
ning op Stefan Spilleman.

A1 Biljarts - AEJ/Dallinga 2-6
Raimond Burgman bezorgde A1 Bil-
jarts de enige winstpar tij, in 31 om-
lopen wist hij via een serie van elf
Frédéric Caudron te verslaan. Addy
Wienk had geen schijn van kans in
zijn treffen met Jean-Paul de Bruijn
(1.724). Henk Blauwblomme zette een
geweldige partij neer, maar zijn
1.714 was ver beneden de 2.380 van
Eddy Merckx (serie 11) en dus moest
ook hij voor verlies tekenen. Ondanks
de serie van veertien die Martien van
der Spoel wist te produceren moest hij

Eerste divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts 2 aan kop en 
Burgmans Biljarts verbreekt eigen teamrecord

Burgmans Biljarts met vlnr: Sven van Orshaegen, Marco Janssen, Rik van Beers
en Bert van Manen. Foto: Jan Rosmulder.       

Speelronde 6
Capelle/De Terp 2 – ZFD/De Hazelaar
2-6. Tom Beemsterboer gaf namens de
gasten met 1.285 het goede voorbeeld.
Jan Brock Amusement – Burgmans Bil-
jarts 3-5. Thuisspeler Dennis Hoogakker

reikte eveneens tot 1.285. Sven van
Orshaegen vertrok met een serie van
dertien achter zijn naam voor de terug-
reis. Eekhoorn – La Plaza Hoensbroek
6-2. Kenny Miatton behaalde 1.478
maar moest toch buigen want Frans van
Kuyk kwam met 1.956 en een seizoen-

Na negen speelronden is De Distel Biljarts 2 koploper met vijftien punten.
Eén punt verwijderd daarvan is Burgmans Biljarts dat met een teammoy-
enne van 1.191 voor een seizoenrecord zorgde. Dat werd overigens al-
weer verbroken door Aardexpress. Eekhoorn staat derde met dertien pun-
ten.  

uiteindelijk toch Dick Jaspers met 46-
50 voor laten gaan. 

De Distel Biljarts - 
Post Luchtkanalen 6-2
In Roosendaal moest alleen Hans van der
Wurf de punten afstaan, Marcel van Ber-
kel was voor hem te sterk. Gerwin Valen-
tijn kreeg veel tegenstand van routinier
Henk Habraken, maar bleef gezien de
50-44 eindstand na 35 pogingen toch
overeind. Jef Philipoom wist vier treffers
meer te maken dan Davy van Havere en
kon na 44 beur ten de winst opeisen.
John Tijssens kwam met 50-36 vrij ge-
makkelijk langs Marc Celen. 

Biljartcafé Jorissen - 
HCR Prinsen 6-2
Herman van Daalen zag in Den Haag
zijn partij tegen Michel van Silfthout in
rook opgaan. Dat was ook de enige
verliespartij die de thuisclub moest in-
casseren. Jean van Erp stuurde
Markus Galla met lege handen naar

huis en Glenn Hofman wist Anno de
Kleine nipt van zich af te schudden.
Jeffrey Jorissen toonde wederom zijn
vorm en zette in zijn treffen met Dave
van Geel een gemiddelde van 1.851
neer. Een 50-27 overwinning was het
resultaat.

Ripa Recycling/Pearle - 
MCR/de Uitspanning 1-7
Jens van Dam kon in de locatie van
zijn ouders niet genoeg weerstand bie-
den aan Richard Bitalis en verloor met
25-50 uit 27. 
Ook Dion Bergmans moest verlies in-
casseren, hij zag Sander Jonen met
ruim verschil winnen. 
Eerste man Francis Forton was met zijn
47 treffers dicht bij een zege, maar
moest ervaren dat zijn landgenoot Ed-
dy Leppens na 39 beur ten als eerste
aankwam. 
Ronnie Daniëls poetste de nul voor de
formatie uit Sas van Gent weg en bleef
in evenwicht met Dave Christiani.

record met reeks van zestien voor de
dag. Steenwijk/Top Fish Urk – De Vee-
markt 0-8. Een fraaie serie van twaalf
voor Dustin Jäschke. 

Speelronde 7
ZFD/De Hazelaar – Eekhoor n 4-4. Ri-
chard Dekker 1.375 verloor met het
kleinst mogelijke verschil tegen de
1.406 van Frans van Kuyk. Leslie van
Neyen zorgde ook voor 1.406. Wiljan
van den Heuvel realiseerde 1.323. De
Veemarkt – Constructor Staalbouw 6-2.
Kopman Thorsten Frings zette na 23 po-
gingen met een totaal van 45 een ge-
middelde van 1.956 in de boeken. De
Distel Biljarts 2 – FDV/Jacoby Cues 8-0.
Jan Arnouts 1.363 bleek de beste van
iedereen. Capelle/De Terp 2 – Sprun-
del 6-2. De 43-45 (35) nederlaag van
Tom Persyn tegen Kay de Zwart bleef
zonder gevolgen voor de thuisploeg.
Jan Brock Amusement – De Distel Biljarts
2 4-4. Hoogakker was met 1.285 nog
altijd in vorm. 

Speelronde 8
De Veemarkt – La Plaza Hoensbroek
4-4. Voor de Limburgers haalde Roy
Zielemans uit middels 1.875. Frings
produceerde 1.500 bij zijn zege op
Kenny Miatton (1.166). Steenwijk/Top
Fish Urk – ZFD/De Hazelaar 2-6. Rob
Lamboo had aan 1.200 onvoldoende
gezien de 1.285 van T om Beemster-
boer. Eekhoorn – Burgmans Biljarts 2-6.
In deze topper verbeterde Burgmans Bil-
jarts hun eigen seizoenrecord met
0.001 en zette het op 1.191. Op cam-

ping De Eekhoorn in Oosterhout waren
hiervoor verantwoordelijk: Bert van Ma-
nen 1.551, Rik van Beers 1.363, Mar-
co Janssen 1.269 en Sven van Orshae-
gen 0.849. Overigens trok Janssen aan
het kortste eind want Van Kuyk kwam
tot 1.730. 

Speelronde 9
FDV Jacoby/Schuler Cues – Jan Brock
Amusement 7-1. Jeffrey van Nijnatten
1.451 en Wesley de Jaeger 1.285 plus
reeks van elf beleefden een prima wed-
strijd. Burgmans Biljarts – Steenwijk/Top
Fish Urk 6-2. Rik van Beers zette met
1.607 de beste partij in de boeken. De
meeste aandacht ging echter uit naar
Marco Janssen. Die draaide tegen Rob
Lamboo een 4-23 achterstand om in
een 45-43 zege. Het winnende moyen-
ne van 1.285 werd ook behaald door
Bert van Manen. ZFD/De Hazelaar –
De Veemarkt 4-4. Therese Klompenhou-
wer werd overklast door Thorsten Frings
1.551. Leslie van Neyen liet de kans
onbenut en Dustin Jäschke profiteerde
niet ongelukkig: 44-45 (41). Peter Heer-
kens en Frank Dielis hielden de punten
in eigen huis. Sprundel – Eekhoorn 2-6.
Kay de Zwar t had aan 1.290 onvol-
doende want Frans van Kuyk kwam tot
1.451. Henriek Hanegraaf 1.363 red-
de de eer. De Distel Biljarts 2 – Capel-
le/De Terp 2 8-0. In Roosendaal zorgde
Adrie Demming middels 1.323 voor de
kortste partij. Jan Ar nouts won met
1.216 ruim. Dirk Weeremans en Ludo
Kools creëerden een marge van zeven
caramboles. 

WK 9-ball jeugd in China

Cyriel Ledoux onderuit in kwartfinale
In Shanghai vertegenwoordigde Cyriel
Ledoux Nederland tijdens het WK 9-
ball voor jeugd. In de categorie pupillen
was hij in zijn eerste partij van de poule

Cyriel Ledoux. Foto: Jan Rosmulder

vrij. Daarna versloeg Ledoux de Chi-
nees Kong Dejing met 7-5. Deze tegen-
stander zou later wereldkampioen wor-
den. Ook de derde wedstrijd leverde
7-5 winst op. In de kwar tfinale tegen
Jefry Roda uit Filippijnen nam de Lim-
burger een 7-5 voorsprong. Jammer
voor hem werd het een 7-8 nederlaag.
Roda zou uiteindelijk zilver winnen. 

Driebanden 1e klasse 28-30 november

Gewestelijke 
eindstrijd in Eijsden
In café de Commerce aan Putstraat 41
te Eijsden wordt van 28 tot en met 30
november gespeeld om de gewestelijke
titel ZN in de eerste klasse driebanden
klein. Moyennes 0.550 tot 0.750 en
partijlengte dertig caramboles. Aan-
vang op vrijdag 28 november om
19.00 uur.
Naam Vereniging Gem
1. Tom Jacobs WHC 0.808
2. Berty Kuijpers 't Vrijthof '85 0.744
3. Emiel Lardenoye Herremeniezaal 0.737
4. Roger Cleuskens Wilhelmina 0.724
5. Marcel Schattenkerk BC Tegelen 0.721
6. Michel Boetzkes Karper '83 0.704
7. Jacky Geerlings Concordia 0.665
8. Wiel Pelzer BC Tegelen 0.608
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KNBB
Biljartpoint Masters

15 t/m 18 januari
Toegang gratis

NK driebanden 2015

Multifunctioneel centrum de Werft

Onder auspiciën van de KNBB sectie driebanden Onder auspiciën van de KNBB sectie driebanden
Het Nederlands kampioenschap driebanden met diverse Europees- en wereldkampioenen

Huygenstraat 73 Kaatsheuvel
www.biljartevenementen.nl

Sectie
Driebanden

www.debiljartballen.nl

BILJARTLOPER

Van kamerbreed tot karpet op maat

Industrieweg 28 • 1613 KV Grootebroek
0228-52 13 07 • 0653-23 85 81

WWW.TRENDTAPIJT.NL   WWW.FESTONNEERBEDRIJF.NL
Onze bilartlopers zijn zowel in de verkoop als in de verhuur

- Niet meer wegglijden
- Sfeervol
- Geluiddempend
- Los leggen d.m.v.

klittenband en antislip
- In alle kleuren te

bestellen
- Ook voor de grote

wedstrijdtafel
- Huren of kopen
- Uniek in Nederland

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

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

CARAMBOLE KEU 
BUFFALO RUDIS € 299,90
NR. 1, 2, 3, 4, 5. NU MET GRATIS EXTENSION BUFFALO 
VAN EURO 30,00 CADEAU

BUFFALO CRM Q 
GLENN HOFMAN 1/2 € 399,90
UITGEVOERD MET 2 TOPPEN. 
BIJ AANKOOP GLENN HOFMAN KEU EEN GRATIS TAS 
T.W.V. EURO 30,00 CADEAU

BUFFALO HI-IMPACT € 99,90
2 ONDERSTUK 3 TOPPEN

BUFFALO COMPETITION € 139,00
NU MET GRATIS SANG LEE KRIJT T.W.V. EURO 10,00

DE PRIJS VAN DEZE PROFESSIONELE BILJARTHANDSCHOEN IS

€ 17,25
VERKRIJGBAAR BIJ DE BETERE BILJARTVAKHANDEL

WWW.GUANTO.NL

http://www.biljartevenementen.nl
http://www.debiljartballen.nl
http://www.eureka-billard.nl
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KNBB Pool Ranking

Marco Teutscher heeft langste adem 
in SPC Woensel
De KNBB Woensel Open leverde
een finale op tussen twee spelers
die zeer goed bekend zijn in deze
speellocatie te Eindhoven. Het was
Marco Teutscher die Marc Bijster-
bosch in het beslissende duel achter
zich liet. Ivo Aarts is koploper op
de ranglijst.

Teutscher geraakte gemakkelijk tot de
kwartfinales. Castem Kohlen, Michel
Drenth en Tim de Ruyter wonnen slechts
twee racks tegen hem. Bij de laatste
acht versloeg Marco T eutscher oppo-
nent Jan Rempe met 8-5. Jelle Kijlstra
werd in de halve eindstrijd eveneens
met 8-5 opzij gezet. In de finale had
Teutscher steeds het initiatief tegen Marc
Bijsterbosch. Het werd dan ook een re-
gelmatige 8-3 over winning. Bijster-
bosch had op weg naar de ontknoping
achtereenvolgens gewonnen van Bas
Verwijmeren 7-4, Frans van Eekelen

7-5, Frank Brouwer 8-5, Ivar Saris 8-6
en Fauzy Halaby 8-6. Ivo Aarts, koplo-
per van de Ranking, leed in de kwartfi-
nale een 5-8 nederlaag tegen Halaby. 

KNBB Pool Ranking 
per 4-11-2014
Naam Pnt
1. Ivo Aarts 1250
2. Jelle Kijlstra 990
3. Jan van Lierop 810
4. Marco Teutscher 750
5. Marc Bijsterbosch 730
6. OC Chan 640
7. Kaylash Persad 630
8. Guido Janssen 600
9. Anthony Wever 560
10. Fauzy Halaby 480

Winnaar Marco Teutscher. 
Foto: Jan Rosmulder

BiljartPoint trotse sponsor van
Therese Klompenhouwer

Na alle unieke prestaties van Nederlands trots Therese Klompenhouwer
schittert er voortaan een BiljartPoint uiting op de biljartkledij van de hui-
dig Nederlands, Europees en wereldkampioene driebanden.   

“Een eer voor ons, dat Therese tijdens
wedstrijden met een Biljartpoint logo te
zien is” zegt Geoffrey Molenschot van
Biljartpoint. “Ga eens na wat voor unie-
ke prestaties onlangs door Therese zijn
neergezet. Het behalen van het hoofd-
toernooi van een sterk bezette W orld
Cup in Guri, Zuid-Korea...Het behalen
van de wereldtitel in Sinop, Turkije...en
haar zevende NK titel in Oosterhout,
Nederland, om maar eens wat te noe-
men.”
Een wereldtitel bereik je niet in een
weekend. Daar is jarenlange training
en discipline voor nodig. Alles voor de
sport overhebben. “Focus en professio-

naliteit” valt Peter Rijckaer t van Biljar t-
point op. “Therese is zo professioneel
en gedreven met haar sport bezig. Ze is
een boegbeeld voor de spor t en naast
het biljart een bescheiden mens. Het is
geen vetpot en de kosten zijn niet mis.”

Het reizen, trainen en de verblijfskosten
zijn geen goedkope kostenpost geeft
BiljartPoint aan. “Wij zijn maar een re-
latief kleine sponsor voor Therese, maar
wellicht dat we met z'n allen meer kun-
nen investeren in professionals als zij,
zodat we nog jarenlang van dergelijke
prestaties binnen onze sport mogen ge-
nieten” sluit Geoffrey af.

Therese Klompenhouwer met links Peter Rijckaert en rechts Geoffrey Molenschot.
Foto: Ad Smout

Bij inlevering van deze kortingsbon ontvangt u
10% korting op het gehele assortiment*

Westluidensestraat 16 - 4001NG Tiel
www.betuwebiljarts.nl

0344-607457 - 06-81463648

* 1 per persoon, niet geldig op lopende acties,
geldig tot en met 31-12-2014, 

vraag naar de voorwaarden

Uw nieuwjaarswens in De Biljart Ballen
De dagen zijn weer korter geworden en
we naderen het einde van het jaar .
Over niet al te lange tijd dient 2015
zich aan. Een nieuw jaar , waarin we
hopen op voorspoed, geluk en goede
gezondheid. Een nieuw jaar, waarin
we ook op sportief vlak hopen te preste-
ren. Een nieuw jaar , waarin we onze
naasten en sportvrienden het allerbeste
willen wensen. 

Evenals vorig jaar hebben we in onze
uitgave van 29 december een aantal

kleurenpagina’s gereserveerd voor
nieuwjaarswensen. Wij bieden aan
teams, sponsors, verenigingen, locaties
etc. de mogelijkheid om op deze pagi-
na’s hun nieuwjaarswens over te bren-
gen aan biljartend Nederland.

Toepasselijk voor onze sport kan dat ge-
beuren in de vorm van een bal.  

De prijs voor een bal met een diameter
van 7 cm is 35 euro. Desgewenst kunt u
ook kiezen voor een bal met een dia-

meter van 5 cm.
Deze kost 25 euro. 

Deze prijzen zijn
voor de gehele op-
lage en exclusief
21% BTW.

De opdracht voor
het plaatsen van
een nieuwjaarswens kunt u sturen naar:
duoprint@planet.nl of 
j.rosmulder@chello.nl.

http://www.betuwebiljarts.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
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KNBB officiële mededelingen

®

Biljartvrienden,

Het doet mij deugd u te kunnen melden
dat de voorbereidingen tot het vormen
van één KNBB zich in de eindfase be-
vinden. De laatste weken zijn grote
stappen gemaakt mede door het feit dat
zowel de algemene ledenvergadering
van de KNBB Vereniging Carambole
alsook de bondsraad van de KNBB
unaniem hebben besloten tot continue-
ring en afronding van dit traject. Bij de-
ze wil ik u allen danken voor het in ons
gestelde vertrouwen. Dit resultaat mag
best als uniek beschouwd worden en
geeft ons veel vertrouwen voor de toe-
komst! 

Helaas is echter gebleken, dat het niet
haalbaar is om het definitieve besluit tot
opheffing van de KVC in onze najaars-
vergadering van 22 november te ne-
men. Reden daarvan is dat, ondanks
onze uiterste inspanningen, de stukken
niet tijdig genoeg gepasseerd kunnen
worden bij de notaris. Juridische stap-
pen vragen veel tijd, en deze vertraging
werkt nu in ons nadeel. W ij willen het
proces echter niet onzorgvuldig afhan-
delen. Verwacht wordt dat wij eind fe-
bruari/begin maart een nieuwe ALV zul-
len uitschrijven voor het afronden van
de fusie.

Verder is het ook zo dat wij nu met allen
moeten gaan werken aan een KNBB
die het hoofd kan bieden aan de toe-
komst. Zelf merk ik dat onze inspannin-
gen van de laatste zes jaar er toe heb-
ben geleid dat het ver trouwen in een
gezonde KNBB aan het herstellen is. In
gesprekken die wij momenteel aan het
voeren zijn met collegabonden merk ik
duidelijk een kentering, “men wil er
weer bijhoren” en dat is de grootste
winst die wij kunnen boeken. 

Nu u straks in de nog te vormen “leden-
raad” (waar ieder district een stem
krijgt) een grote meerderheid krijgt, rust
er ook een grote verantwoordelijkheid
op u. Het goed de vinger aan de pols
houden en de kleinere disciplines de
ruimte geven om zich optimaal te kun-
nen ontwikkelen is een vereiste. Nog-
maals wil ik stellen dat “de KNBB finan-
cieel kerngezond is”, het bondsbureau

is verkocht en de samenwerking met de
dartsbond verloopt naar wens. Samen
met deze bond bemensen wij nu het
nieuwe bondsbureau. De leden- en
wedstrijdadministratie is geborgd voor
de nabije toekomst en wij zijn trans-
paranter geworden. Gepaste tevreden-
heid is en blijft een vereiste vooral om-
dat wij te weinig groeien qua ledenvo-
lume. Voor het verkrijgen van de brood-
nodige subsidies is groei noodzakelijk,
daarom is primair samenwerken met
collegabonden een vereiste. Wist u dat
wij door overlijden jaarlijks bijna een
district verliezen? Dus als wij niet groei-
en zal het ledenvolume drastisch afne-
men, competities minder spannend wor-
den en biljarten om persoonlijke natio-
nale kampioenschappen minder aan-
trekkelijk zijn. Daarom is innovatie en
vernieuwen nu de grote uitdaging waar
wij voor staan. Op mijn oproep om hier-
over mee te denken zijn gelukkig enkele
reacties gekomen en ik blijf herhalen
dat het spelen om open provinciale
kampioenschappen in mijn perceptie de
eerste grote stap tot vernieuwing is die
wij dienen te nemen. 

Ik zie in de toekomst een belangrijkere
rol voor de gewestelijke commissies om-
dat “synergie tussen districten” zeer ge-
wenst is. Er zijn al districten die geza-
menlijk competities organiseren en dat
is naar mijn mening een stap in de goe-
de richting. 

Praktisch iedere spor t heeft te maken
met een gebrek aan vrijwilligers, vooral
gebrek aan kundige bestuurders is een
ongewenst fenomeen. V eel districten
zijn bestuurlijk incompleet zodat de
druk op de zittende bestuurders toe-
neemt en daardoor het plezier afneemt.
Daarom is de eerder genoemde syner-
gie tussen districten onder auspiciën
van de gewestelijke commissie een ver-
eiste. Elkaar steunen en daar waar no-
dig aanvullen zie ik als een oplossing
voor de nabije toekomst op allerlei ge-
bied en dit is ook de sleutel tot het orga-
niseren van (open) provinciale kampi-
oenschappen. In mijn perceptie dient de
KNBB zich open te stellen voor iedere
biljarter en via een vorm van het heffen
van inschrijfgelden toewerken naar een
lidmaatschap op maat. Op deze wijze
kunnen biljarters die (nog) geen lid zijn
van de KNBB aan ons snuffelen en sa-
men met het herstellen van ver trouwen
zal dit leiden tot een groter ledenvolume
die nodig is om ons in subsidieland
staande te houden.

Steeds meer hoor ik zeggen dat de klas-
sieke spelsoorten verdwijnen, ik kan mij
daar echt boos over maken. Zeker, het
is nu een feit dat er inderdaad in Euro-
pa landen zijn waar het carambole bil-
jarten afneemt maar onze blik dient rui-
mer te zijn. In andere delen van de
wereld wordt het carambole biljar ten
juist steeds populairder . Kijk eens op
You tube of Facebook naar biljar tfilm-
pjes en dan zie je dat in Azië, Colum-
bia, Argentinië, Turkije het biljarten juist
toeneemt. Daarom aan ons de taak om

er zorg voor te dragen dat er nieuwe
impulsen komen om het biljarten te bor-
gen voor de toekomst. Dat kunnen wij
niet alleen. Daarbij hebben wij u nodig,
dus heeft u ideeën of suggesties:
schroom niet en laat ons die weten.

Om tot een bloeiende sportbond te ko-
men is communicatie een groot goed.
Hoe communiceren wij nu en vindt u dat
voldoende, vraag ik mij wel eens af.
Wij plaatsen maandelijks een stukje in
Biljart Totaal, verstrekken minimaal zes
nieuwsbrieven per jaar , vermelden
nieuws op onze website, zijn sinds kort
actief op sociale media, houden mini-
maal één keer per jaar een infor mele
overlegronde met districten (ook na de
fusie) , twee keer per jaar kennen wij
onze ALV (wordt na de fusie onze disci-
plineraad) en zijn via mail toegankelijk

voor iedereen. Wij hebben het plan om
ook via de biljar tkrant “De Biljar t Bal-
len” informatie met u te delen. Er is mij
gevraagd om te onderzoeken of er be-
hoefte is aan een carambole orgaan.
Bedenk wel dat dit te allen tijde extra
geld kost en vraag ik mij af of dit wel
een toegevoegde waarde heeft. W el
vind ik dat wij ons meer moeten richten
op de regionale media. En ja “daar
kom ik weer”: met het organiseren van
open provinciale kampioenschappen
denk ik dat deze media ook meer aan-
dacht gaat besteden aan de prestaties
die op biljartgebied geleverd worden. 

Uw reacties zijn weer van har te wel-
kom!

Jaap Labrujere 
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole 

5-ball app gelanceerd
Via de playstore en IOS Appstore is de 5-ball app gelanceerd.
Hiermee kan eenvoudig en snel de score worden bij gehouden op smar tphone
of tablet.

Via onderstaande links, is deze app gratis te downloaden.

iOS = https://itunes.apple.com/us/app/5ball/id934907011?l=nl&ls=1&mt=8
Android 
= https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webzforyou.knbb.ball5

Penningmeester Arjan van der Horst
Met genoegen kunnen wij melden, dat
de penningmeester van de KNBB, Arjan
van der Horst, na een succesvol ver-
lopen operatie en 4 dagen IC, is ver-
plaatst naar een eigen kamer. Er heb-
ben zich geen verdere complicaties
voorgedaan. Arjan is nu bezig met het

doen van oefeningen om hart en longen
weer te versterken. Renate (zijn echtge-
note), die nog steeds in Quito verblijft,
zoekt op dit moment een appar tement
in Ecuador. Inmiddels is ons bekend ge-
worden, dat Arjan van der Horst uit het
ziekenhuis ontslagen is.

A.S.R. Andere Spelen
Wellicht heeft u de campagne ‘andere
spelen’ van ASR voorbij zien komen op
tv.
http://www.youtube.com/watch?v=hl
Vor7ZjBqs 
Het is een prachtig initiatief gericht op
kinderen om hen te stimuleren te gaan
sporten. Daarnaast biedt deze cam-
pagne de biljartsport een platform om
zich te presenteren. ASR geeft de KNBB
de gelegenheid om deel te nemen aan
de campagne waarbij wij als sport wor-
den gepromoot (biljar t, snooker en
pool) en te kunnen par ticiperen in het
sportaanbod voor kinderen. 
Kinderen tussen de 7 en 14 jaar kunnen
zich aanmelden voor de sportkaart van
‘Andere Spelen’.  Deze sportkaart kan
vanaf 18 november online worden aan-
gevraagd door kinderen en is 1 jaar
geldig. 

‘Andere spelen’ verzamelt de contact-
gegevens van kinderen  - enthousias-
meert ze door op de website onze sport
te promoten én activeer t de kinderen
om te biljarten…. en de vraag aan u is:
doet u mee?

Wilt u kinderen (7 t/m 14 soms tot 18
jaar ) aan onze sport verbinden? 
Met name het nieuw geïntroduceerde
spel 5-Ball zou een mooie kans zijn,
hieraan mee te doen. Een mooie gele-
genheid om kennis te maken met deze
nieuwe spelsoort en dit samen met de
jeugd (en/of andere geïnteresseerden)
te gaan spelen. 5-Ball blijkt een zeer
toegankelijk spel, is niet moeilijk om te
leren en sluit aan bij de huidige wensen
van de jeugd. Snel, spannend en aan te
passen naar elke moeilijkheidsgraad.
Heeft u al een instuifmiddag, introduc-
tielessen 5ball? Nog niet? Dan is dit dé
kans om de biljartsport nader te belich-
ten en te promoten. Doe mee!
Meld u dan nu aan via de mail, wij stu-
ren u vervolgens de verdere aanvullen-
de informatie toe, zodat iedere vereni-
ging de handvatten heeft dit project te
ondersteunen en begeleiden.  
Meer informatie volgt na aanmelding.
Andere spelen verwacht bij sportaan-
bod een introductieles/cursus of gratis
proefles(sen). 
Heeft u vragen, kunt u contact opnemen
met nlely@knbb.nl

https://itunes.apple.com/us/app/5ball/id934907011?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webzforyou.knbb.ball5
http://www.youtube.com/watch?v=hl
mailto:nlely@knbb.nl
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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

Vierde divisie driebanden poule 6

Café Siemens 3 in middenmoot 
De Haven 3 – Café Siemens 3 6-2.
Robert Bert 0.595 redde de eer . Café
Siemens 3 – BC Stokkers 2 6-2. Sterke
prestatie van kopman Berg. Nu was hij
na 39 beurten aan de dertig carambo-
les: 0.769. Café Siemens 3 – De Aner-

hof 6-2. De opmars naar de midden-
moot werd doorgezet na een nieuwe
thuisoverwinning in Midwolda. Met ze-
ven punten na acht wedstrijden is de
slechte aanvangsfase van de competitie
achter gelaten.   

Derde divisie driebanden poule 3

Serie van tien voor Monique Wilkowski

Speelronde 6
D’n Beuk – Buro Balans: 0-8, Murat
Hayta van de bezoekers speelde
0.921. Café ’t Steegje – De Hazelaar
3: 6-2. Eekhoorn 3 – Café de Uitspan-
ning: 4-4. De Hazelaar 5 – De Haze-
laar 8: 4-4. Eekhoorn 4 – De Hazelaar
4: 2-6, Frits Pijnenburg van De Haze-
laar onderscheidde zich met 1.093.

Speelronde 7
The Gamblers – Eekhoorn 3: 4-4. Café
de Uitspanning – Eekhoorn 4: 6-2. Eek-

hoorn verscheen maar met drie spelers
aan de start. Buro Balans - Café 't Steeg-
je: 3-5, Murat Hayta was goed voor
1.060. De Hazelaar 4 - D'n Beuk: 6-2,
Met 0.897 zette Bernhard Liegierse het
beste gemiddelde neer. De Hazelaar 8
- TOVV 2: 4-4. De Hazelaar 3 - De Ha-
zelaar 5: 4-4.

Speelronde 8
TOVV 2 - De Hazelaar 3: 6-2. D'n Beuk
- Café de Uitspanning: 2-6, Harrie Cas
wist met 0.945 de eer voor thuisclub te
redden. Café 't Steegje - De Hazelaar
5: 6-2. Buro Balans - De Hazelaar 4:
4-4. Eekhoorn 4 - The Gamblers: 6-2,
Jaap van den Berg was met 0.714 de
beste thuisspeler. Eekhoorn 3 - De Ha-
zelaar 8: 4-4.

Speelronde 9
Café de Uitspanning - Buro Balans: 0-8,
Voor Buro Balans zette Jos van der Aa
1.034 op het bord. De Hazelaar 4 -
Café 't Steegje: 6-2, Monique W il-
kowski leverde met haar serie van tien
een mooie bijdrage aan de over win-
ning. The Gamblers - D'n Beuk: 8-0,
Sjaak Kroon speelde met 1.206 in 29
beurten naar een over winning op
Harrie Cas. Cas bood met 0.931 ge-
duchte tegenstand. De Hazelaar 3 -
Eekhoorn 3: 4-4.

Monique Wilkowski
Foto: Paul Brekelmans

Burgmans Biljarts Derde divisie driebanden poule 6

Jan Scholten van HCR Prinsen 3 
behaalt moyenne 1.304
Boeve Afbouw – Bierling de Schepper/
de Harmonie 4-4. Koeno Thomas was
bij de gasten goed voor een gemiddel-
de van 0.972 na 35 caramboles en 36
beurten. Zijn teamgenoot Jerrit Veenstra
produceerde een serie van zeven. HCR
Prinsen 3- DOS Hattem 8-0. In Haarlo
speelde de 70-jarige Jan Scholten een
prachtige partij in zijn thuisbasis. De
derde man van HCR Prinsen 3 had
maar 23 pogingen nodig voor de 30
treffers. Zijn slotserie was vijf nadat hij
eerder al een reeks van zeven produ-
ceerde. Dat leverde Scholten een fraai
moyenne op van 1.304. Boeve Afbouw
– Café Siemens 2 6-2. Jaap Middel red-
de de eer, mede dankzij een serie van
acht. Een week eerder reikte hij al tot
zeven. Na vijf over winningen en drie
remises staat Carambole 3 namens
't Vossenhol uit Daarler veen aan de
leiding. Vaste spelers zijn Henk V os,
Jordy de Kruijf, Henk Nijhuis en Peter
Timmer. Jan Scholten

Derde divisie driebanden poule 7

Biljartcentrum Arnhem 3 vier punten los
Thekes Herpen 8 – Struijk Metaal Recy-
cling 4-4. Het mooie duel tussen Adrie
Bosmans en Arie Struijk kreeg na 35
beurten een 28-35 eindstand. Dat lever-
de moyennes op van respectievelijk
0.800 en 1.000. Thekes Herpen 3 –

N. v/d Borden Schilderwerk 0-8. Willi-
am Peters had aan 0.694 onvoldoende
want René van der Schuur behaalde
0.972. Na negen ronden heeft biljar t-
centrum Arnhem 3 met zeventien punten
al een marge van minimaal vier punten. 

Tweede divisie driebanden poule 4

Tweestrijd Hotel Stadt Lobberich/BCT 
en Biljartplaza.nl/de Molen

Hotel Stadt Lobberich/BCT met vlnr: Paul Savelkoul, Tom Löwe, Rob Mans en
Karl-Heinz Gertzen. Foto: Jan Rosmulder.   

Hotel Stadt Lobberich/BCT en Biljartplaza.nl/de Molen geven met zestien
punten na negen wedstrijden de toon aan. Beide ploegen zijn nog onge-
slagen en treffen elkaar op 12 december in biljartcentrum de Molen te
Reusel.  
Speelronde 6
Teletronika – De Molen 2-6. V oor de
gasten behaalde Tom Rongé een ge-
middelde van 1.379. Hij maakte even-
als teamgenoot Dirk Muylaert een serie
van negen. Kin Assurantiën – Biljartpla-
za.nl/de Molen 2-6. Hier was bezoeker
Erwin Hens met 1.212 de beste speler.
Setpoint – Hotel Stadt Lobberich/BCT 2-
6. Tom Löwe vertrok met 1.176 winst.
Teleng Schilderwerken – Vanmelis.nl 6-
2. Thomas Broux scoorde 1.481. 

Speelronde 7
Evenementenshop.com – Kin Assuranti-
ën 6-2. René Soeterboek hield dankzij
1.129 de punten in café Molenvliet te
Waalwijk. Biljartplaza.nl/de Molen –
Teletronika 4-4. Vierde man Piet Sled-
dens bleek goed voor 1.166. Zijn kop-
man Wim van Dijck realiseerde een se-
rie van tien. Black Cherr y Tattoo –
Teleng Schilderwerken 4-4. In Het Wa-
pen van Eerschot te Sint-Oedenrode gaf
Eric Aerts met 1.142 het goede voor-
beeld. Hotel Stadt Lobberich/BCT –
Voegersbedrijf Willy Smetsers 8-0. Rob
Mans 1.250 na 40 uit 32 en Paul Sa-
velkoul 1.080 met 35 uit 33 bleven on-
der de 35 beurten. 

Speelronde 8
Black Cherry Tattoo – Hotel Stadt Lob-
berich/BCT 2-6. Mans bleef in vorm via

1.212 en reeks van tien. Eric Aerts ver-
loor ondanks 1.055 want Karl-Heinz
Gertzen behaalde 1.111. V oegersbe-
drijf Willy Smetsers – De Molen 0-8.
Teammoyenne van 0.993 na de vol-
gende cijfers: Tom Rongé 1.290, Guus
van Grinsven 1.129, Paul Bruijstens
1.052 en Frank Hommering 0.686. Set-
point – Biljartplaza.nl/de Molen 0-8.
Wim van Dijck 1.290 en Er win Hens
1.212 lieten er geen gras over groeien.
Teleng Schilderwerken – aMate Com-
munications 4-4. Thomas Broux haalde
uit met 1.379. Marco W olfs was met
1.060 de andere winnaar bij de thuis-
ploeg. 

Speelronde 9
Biljartplaza.nl/de Molen – Voegersbe-
drijf Willy Smetsers 6-2. Er win Hens
was met 1.000 moyenne de beste spe-
ler bij de thuisploeg. Marcel van Berkel
redde de eer dankzij een gemiddelde
van 1.176. Evenementenshop.com –
Setpoint 8-0. In de onderste regionen
gaf René Soeterboek met 0.875 het
goede voorbeeld. Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT – Teleng Schilderwerken 6-2.
De jeugdige Tom Löwe scoorde in Tege-
len na 35 uit 31 mooie 1.129 cijfers.
Voor de gasten was alleen Thomas
Broux 1.142 succesvol. V anmelis.nl –
Teletronika 4-4. Nico van den Heuvel
was met 0.930 het meest productief. 

Vierde divisie driebanden poule 8

Thekes Herpen 4 ongeslagen aan kop
De Hazelaar 9 – De Hazelaar 7 8-0.
Marco Sterk kwam goed voor de dag
met een moyenne van 0.857 en serie
van acht. De Hazelaar 6 - Container-
Centrale.com 2-6. Bij de bezoekers
scoorde Johan Janssen 0.833. Thekes
Herpen 4 – Van den Berg Biljar ts 6-2.
Ook Richard Geurden behaalde
0.833. Teamgenoot Alex Gerritsen pro-
duceerde een serie van zeven. Contai-
nerCentrale.com – Thekes Herpen 4 4-
4. Voor de gasten zette Jos van Bakel

0.735 in de boeken. Van den Berg Bil-
jarts – De Hazelaar 9 8-0. Pedro van de
Berg realiseerde 0.714. Thekes 6 Forel
Bergharen – Ulti Print 2-6. Bij de bezoe-
kers bleek Han Bongers met 20 uit 26
goed voor 0.769. BC Ammerzoden –
Thekes Herpen 4 1-7. Alex Gerritsen
was alweer goed voor een reeks van
zeven. Na speelronde 9, met wisselend
aantal wedstrijden, is Thekes Herpen 4
met zestien punten, zeven zeges en
twee remises, de lijstaanvoerder. 

In vijf beurten naar 35 driebanders
De jonge Koreaan Haeng Jik Kim heeft in
een toernooi in Seocheon (Korea) een
fantastische partij gespeeld. De voorma-
lige, viervoudige junioren wereldkampi-
oen driebanden versloeg in de eerste
knock-out fase zijn landgenoot Jeong-
Whan Cho met 35-7 in vijf beurten. Het
gemiddelde van 7.000 over die par tij-

lengte is een record in Zuid-Korea.
Haeng Jik Kim, die niet eens is geselec-
teerd voor het WK in zijn land, liet de vol-
gende scores noteren in de recordpartij:
8-3-11-10-3. De jonge belofte werd vorig
jaar nog getroffen door een hersenbloe-
ding, maar laat nu al zien dat hij hele-
maal terug is op zijn hoge niveau.

http://www.burgmans-biljarts.nl
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Derde divisie driebanden poule 8

De Bandstoters, De Molen 2 en 
BC Tegelen maken de dienst uit
BC  Tegelen – La Plaza-net niet nieuw 8-
0. Op de eigen matchtafel realiseerde
John van T ienen 35 caramboles na
eveneens 35 beurten. Zijn kopman Pe-
ter Wolters evenaarde deze puike
prestatie. Met de 0.714 van Rudi Evers
en de 0.612 van Tom Smaak leverde dit
een teammoyenne op van 0.807. Net
te weinig voor een seizoenrecord. La
Plaza – De Zwaan 3 Hotel-Restaurant 4-
4. Bij de bezoekers verzamelde Jos Ber-
kers de 30 caramboles na 35 beur ten
en dat bracht 0.857 aan gemiddelde
op het scorebord. BC Tegelen – Bax To-
taalrecreatie 5-3. Janus Houbraken was
namens de gasten goed voor 1.129. La
Plaza Hoensbroek 2 – BC Tegelen 2 4-
4. Karina Jetten haalde uit met een mo-
yenne van 1.029. V an den Berg Bil-
jarts/Merks – BC T egelen 0-8. Harr y
Meulendijks verloor ondanks een serie
van zeven. Bij de Limburgers produ-
ceerde Rudi Evers eveneens een reeks

van zeven. La Plaza – De Molen 2 2-6.
Eerste man Stephan Rutten bleek met
0.833 de beste van iedereen. DAB –
De Bandstoters 4-4. In biljartcentrum De
Mixx te Geldrop bleven Piet Smits en
Jan Peters aan de goede kant van de
score. Jan Verbruggen en Bjorn Schae-
ken hielden de schade beperkt voor het
hooggeplaatste team van Golf & Recre-
atiepark Het Caves uit W intelre. De
Bandstoters – La Plaza Hoensbroek 2 6-
2. Jan Verbruggen verloor als enige al
maakte hij wel een reeks van zeven.
Bjorn Schaeken kreeg de punten ca-
deau. De Molen 2 –De Zwaan 3 Hotel-
Restaurant 4-4. Een dag voor de bekert-
opper tegen AEJ/Dallinga wonnen Ste-
phan Rutten en Hans van Lierop. Na ne-
gen speelronden staat team De Band-
stoters aan kop met veertien punten. De
Molen 2 volgt met hetzelfde aantal pun-
ten en BC Tegelen heeft slechts één punt
achterstand. 

Vierde divisie driebanden poule 9

John Knapen en 
Edmond van de Venne uitblinkers
BC Tegelen 4 – BC Tegelen 5 5-3. Vier-
de man André Tan bleek met 0.645 de
beste van iedereen. NAS Outlet DHZ
Vwaard – De Molen 3 6-2. Voor de be-
zoekers kwam Loet Saarloos, ook al on-
derste man, tot 0.645. Gorissen Furnitu-
re – Spel-Sport.nl 8-0. Ger Holka speel-
de 0.806 op eigen terrein. Ames/De
Peel – BC Tegelen 3 2-6. Namens de
Limburgers realiseerde Nico Reiding 25
uit 28 ofwel 0.892. BC T egelen 4 –
3B@Gebrook 6-2. Roger Roberts reikte
tot 0.645. BC Tegelen 3 – BC Tegelen 5
8-0. In café-biljartzaal Van Tienen ver-
zamelde kopman John Knapen de der-
tig caramboles al na achttien beur ten.
Dat leverde hem het fraaie gemiddelde
van 1.666 op en tevens een reeks van
zeven. Een forse verbetering van het sei-

zoenrecord in de gehele vierde divisie.
Teammaat Marcel M Schattenkerk
presteerde middels 0.806 ook prima en
is na negen wedstrijden nog altijd zon-
der puntverlies. Het teammoyenne van
0.684 bleek net geen verbetering van
het record. Gorissen Fur niture –
Ames/De Peel 6-2 Holka produceerde
nu 0.735. Ames/De Peel – Spel-
Sport.nl 4-4. In spor tcentrum Ames te
Deurne was er een hoofdrol weggelegd
voor thuisspeler Edmond van de Venne.
Tegen Jac Verboven had hij na negen-
tien pogingen een ruime 3-12 achter-
stand. Van de Venne maakte vervolgens
een bijzondere  serie van tien en eve-
naarde daarmee het seizoenrecord vier-
de divisie. Uiteindelijk won hij met 25-
21 (47).

John Knapen: moyenne 1.666. 
Foto: Huub Leijendeckers

Edmond van de Venne: serie van 10.
Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 1

BCO/Paeoniapassion.com
verslaat koploper
Speelronde 6
Edo 83 kon BCO/Paeoniapassion.com
met 4-4 bedwingen. NHD Borden Ap-
pel moest Aannemersbedrijf Beer de
Jong met 2-6 voor laten gaan. De kop-
man van de bezoekers, Ruud Nieuwen-
burg, speelde met 1.212 veruit het
beste gemiddelde. Café Siemens teken-
de voor een 8-0 over winning op De
Barbier Leeuwarden. Eddie Siemens
onderscheidde zich met 1.052. 

Speelronde 7
BCO/Paeoniapassion.com kwam met
3-5 ongelukkig ten val tegen NHD Bor-
den Appel. Rens Hoeba maakte een se-
rie van acht, terwijl Piet Rood voor de
gasten een tien liet noteren. BV ’75
moest het bezoek van Café Siemens
met een 2-6 nederlaag bekopen. Aan-
nemersbedrijf Beer de Jong speelde met
8-0 het schaamrood op de kaken van
Take 5. Weer was Ruud Nieuwenburg
met 1.142 de succesvolste biljarter. 

Speelronde 8
Café Siemens en Valk Waarland sloten
af met 4-4, Eddie Siemens was weer in
uitstekende vorm en kon tekenen voor
1.739. Take 5 moest de winst met 2-6
aan BCO/Paeoniapassion.com laten.
Drukkerij 3 in 1 won met 6-2 van Aan-
nemersbedrijf Beer de Jong. Bij de
gasten was Ruud Nieuwenburg met
1.333 de ster van de avond. 

Speelronde 9
BCO/Paeoniapassion.com leverde een
uitstekende prestatie en versloeg thuis in
Biljartcentrum Oegstgeest koploper
Drukkerij 3in1 uit Steenwijk met 8-0. Ro-
bert Koster (1.521) speelde hierbij een
glansrol. Hij startte al met vijf van acquit
en zat gelijk goed in de wedstrijd. Al na
de 23e beurt prijkte het benodigde ge-
tal 35 op het scorebord. Zijn tegenstan-
der Jan Zijlstra speelde met 0.956 ook

geen onverdienstelijke par tij. Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong walste met 8-0
over BV '75 heen, Ruud Nieuwenburg
speelde 1.111.

Robert Koster

Tweede divisie driebanden poule 3

Felle strijd om de koppositie
Na negen speelronden heeft Didden
Distributie de leiding met vijftien punten.
Deze ploeg heeft echter één duel
meer gespeeld dan naaste achter vol-
gers Zwiers Groot Keuken, Thekes/Park
Tivoli en Carambole die op twee of drie
punten volgen. 

Speelronde 6
Veemarkt 3/Pelgrom Speelautomaten –
Thekes/Park Tivoli 4-4. Een prachtige
partij tussen Harrie Meijer en Jos Bon-
gers: 35-40 (28). Dat leverde moyennes
op van respectievelijk 1.250 en 1.428.
Carambole – HCR Prinsen 2 4-4. Bij de
gasten was Freddy ter Braak in vor m
met 40 uit 29 en dus gemiddelde van
1.379. Didden Distributie – Caudron
Billiardproducts 6-2. Marti Hermse zette
ook 1.379 op het scorebord. 

Speelronde 7
Thekes/Park Tivoli – Carambole 6-2.
Stefan Lenting redde via 1.290 de eer. 

Speelronde 8 
Carambole – Caudron Billiardproducts
8-0. Lenting reikte nu tot 1.250. Didden

Distributie – De Haven 6-2. Uitblinker
was Hermse middels 1.428. 

Speelronde 9
Zwiers Groot Keuken – Didden Distri-
butie 6-2. In deze topper ging de winst
naar Marc V erhaegen 1.176, Riny
Zwiers 1.111 en Paul Leer makers
0.492. Thekes/Park Tivoli – De Haze-
laar 2 8-0. In Herpen vestigde Jos Bon-
gers de aandacht op zich door de
40 caramboles na 32 beur ten bij el-
kaar te hebben. Dat betekende een mo-
yenne van 1.250. Daniel Ockers reikte
tot 0.945. HCR Prinsen 2 – ZusenZo/
de Veemarkt 6-2. De Duitsers Markus
Wirgs 1.052 en Stefan Siegburg
1.000 kwamen sterk voor de dag. De
Haven – Veemarkt 3/Pelgrom Speelau-
tomaten 4-4. Thuisspeler Peter Staken-
burg zette 1.290 op het scorebord na
40 uit 31. 

Speelronde 11
Didden Distributie – V eemarkt 3/Pel-
grom Speelautomaten 8-0. Nicky van
Venrooy haalde uit met een gemiddelde
van 1.206.   

Vierde divisie driebanden poule 7

HCR Prinsen 4 en
Veemarkt 4 in
middenmoot
Parkzicht – Veemarkt 4 2-6. Bij de ploeg
uit Doetinchem maakte Hilber t de Vries
een serie van zeven. De Vrijbuiters – HCR
Prinsen 4 2-6. Chris Spapé zorgde met
0.487 voor het hoogste moyenne na-
mens de gasten. Veemarkt 4 – DBL Hol-
land Mineraal 4 4-4. Bulent Akbulut ver-
trok met 0.714 winst op zak. Veemarkt 4
– De Vrijbuiters 4-4. Voor de bezoekers
scoorde Jan Kulk 0.757 na 25 uit 33. Na
negen speelronden staan HCR Prinsen 4
en Veemarkt 4 met respectievelijk elf en
tien punten in de middenmoot.       

Driebanden 1e klasse 28-30 november

Gewestelijke finale MN in Arnhem
Gewest Midden-Nederland afdeling 2
organiseert van 28 tot en met 30 no-
vember de eindstrijd driebanden klein
eerste klasse. Deze wordt gespeeld bij
biljartcentrum Arnhem aan Velperplein
10. Aantal caramboles is 30 en ge-
middeldes gaan van 0.550 tot 0.750.
Aanvang op vrijdag 28 november om
19.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Marc Hermsen KOT 0.717
2. Ronald de Booijs Rembrandt 0.716
3. Tony Saba Vink 0.697
4. Ties van de Ven Caramba 0.660
5. Edwin Tahapary De Markt 0.658
6. Anton Smits Net Mis 0.640
7. Ruud Sikkers D’n Brouwer 0.549
8. Jan Willem Geerts Vink 0.527

http://www.fleurenbiljarts.nl
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Derde divisie driebanden poule 2

Theo Dikstra van Jorissen 2000/3 
speelt 1.250
Speelronde 6
Café de Uitspanning 2 – Markeer MTS
Trafic Service: 6-2. Samonda – Jorissen
2000/3: 4-4. Café de Pijp 2 – Capelle 2:
4-4, Dick Rotmans en Sing Dekker zorg-
den bij de bezoekers voor de punten.

Speelronde 7
BC Capelle - Rietlander: 4-4, Maar ten
van Leuteren en Richard Kramer ver-
dienden de punten voor de gastheren.
Jorissen 2000/3 - Cafedepijp.nl: 6-2,
Theo Dikstra van Jorissen blonk uit met
1.250. Markeer. MTS Trafic Service -
Café de Pijp 2: 4-4.

Speelronde 8
Café de Uitspanning 2 - Jorissen
2000/3: 2-6, Charles Disma speelde
1.034 en maakte een serie van zeven.
Rietlander - Markeer. MTS Trafic Serv-
ice: 8-0. 's-GBC - BC Capelle 2: 4-4.
Dick Rotmans van de gasten realiseerde
een serie van acht.

Speelronde 9
BC Capelle 2 - TOVV 3: 7-1, André
Gort snoepte een puntje weg voor de
gasten. Jorissen 2000/3 - Café de Pijp
2: 6-2. Markeer. MTS Traffic Service -
's-GBC: 2-6.  

Derde divisie driebanden poule 5

Berry Timmermans en 
Guus Schellekens in topvorm

Speelronde 6
ADC Repro – BCG IJssalon Fratello: 2-
6. BC Goirle – BH Keukens: 44-, Guus
Schellekens speelde een formidabele
partij en liet 1.206 noteren. Peter van
de Sande was met 0-945 ook goed
voor winst. Café Molenvliet – ’ t Rijens
Vat: 8-0.

Speelronde 7 
Autobedrijf Schrauwen – BC Goirle:
6-2. BCG IJssalon Fratello - Doggen Tim-
merbedrijf: 4-4, thuisspeler Leon Visser
tekende voor 1.071. Autobedrijf Lion
van Loon - ADC Repro: 8-0. DC Mi-
chielsen - Café Molenvliet: 2-6, Bezoe-
ker Martin Korthout had met 1.060 het
beste resultaat.

Speelronde 8
ADC Repro - BH Keukens: 4-4, Berr y
Timmermans speelde met 0.972 een uit-
stekende partij. Café Molenvliet - BCG
Ijssalon Fratello: 6-2. 

Speelronde 9
Machielsen FA/Pressplate - ADC Repro:
0-8, Berry Timmermans van de gasten
speelde een belangrijke rol. Na series
van zes en zeven sloot hij met een acht
af en kwam tot een moyenne van
1.346. 't Rijens Vat - BC Goirle: 2-6, Pe-
ter van de Sande was goed voor
0.833. Autobedrijf Lion van Loon - Café
Molenvliet: 4-4, Mar tin Korthout liet
voor de Waalwijkse bezoekers 0.972
noteren. BCG IJssalon Fratello - Vissen-
berg Sierteelt: 0-8

Guus Schellekens 1.206

Berry Timmermans 1.346

Vierde divisie driebanden poule 4

Teams Rob Jacobs Mannenmode
laten punten liggen
Speelronde 6
De Zwaan – Hydrozorg: 8-0. Zandee
Kloetinge – Rob Jacobs Mannenmode
2: 6-2. ‘s Lands W elvaren 2 –
Hoog/Laag Keukens: 0-8, Bij de be-
zoekers was kopman John Havermans
met 1.111 in 27 beurten als eerste aan
de meet. Rob Jacobs Mannemode 3 –
De Distel 6: 2-6.

Speelronde 7
Hoog Laag Keukens - Rob Jacobs Man-
nenmode 3: 4-4. De Distel 6 - Sprundel
4: 4-4, Piet Hermus van De Distel was
met 0.806 de beste speler. Rob Jacobs
Mannenmode 2 - De Zwaan: 2-6. Hydro
Zorg - 's Lands Welvaren 2: 4-4. Stuc.
bedr. Kanters - Zandee Kloetinge: 8-0.

Speelronde 8
De Zwaan - 's Lands Welvaren 2: 4-4.
Zandee Kloetinge - De Ossekop: 3-5.
L&B Ledermode - De Distel 6: 7-1, Mar-
co Scherbeijn bezorgde De Distel het
enige punt. Rob Jacobs Mannemode 2 -
Stuc. bedr. Kanters: 0-8. Rob Jacobs
Mannemode 3 - Hydro Zorg: 0-8.

Speelronde 9
De Distel 6 - Zandee Kloetinge: 5-3.
's Lands Welvaren 2 - Rob Jacobs Man-
nenmode 3: 4-4, Frits van der Vliet
speelde voor de bezoekers de kor tste
partij en was op bord vier in 32 beurten
klaar. Hydro Zorg - Sprundel 4: 3-5. De
Ossekop - Rob Jacobs Mannenmode 2:
2-6.

Derde divisie driebanden poule 4

De Geslootene Boom en Bottles/
de Parel sluiten de rij
Speelronde 6
Bevelandse Tafelridders – Sprundel 3:
5-3. Bottles/de Parel – V eilingzicht:
2-6. De Stene Brug - ’t Tapperijke: 4-4,
Wim de Kok blonk bij de gastheren uit
met 0.909. De Geslootene Boom –
’t Bierwinkeltje: 3-5. The Friends/Ad’s
Catering – Rob Jacobs Mannenmode:
2-6.

Speelronde 7
Rob Jacobs Mannenmode - Bottles/de
Parel: 6-2. De Distel 4 - De Geslootene
Boom: 3-5, Rober t van Stevendaal
speelde voor de bezoekers 1.029.
Sprundel 3 - De Stene Brug: 6-2. Joey
de Kok redde met 0.853 en een serie
van zeven de eer voor de gasten. 't Tap-
perijke - De Distel Biljarts 5: 6-2. 't Bier-
winkeltje - The Friends-Ad's Catering: 6-
2, René Kuczorra was met 0.897 de
beste speler. Veilingzicht - Bevelandse
Tafelridders: 3-5.

Speelronde 8
Bevelandse Tafelridders - Rob Jacobs
Mannenmode: 4-4. 't Bierwinkeltje - De
Distel 4: 5-3, gastheer René Kuczorra
speelde 0.897. Bij de bezoekers zorg-
de alleen Adrie van Mechelen voor
winst. The Friends-Ad's Catering - Bott-
les/de Parel: 8-0. De Geslootene Boom
- 't Tapperijke: 4-4. De Distel Biljarts 5 -
Sprundel 3: 4-4. De Stene Brug - V ei-
lingzicht: 4-4.

Speelronde 9
Rob Jacobs Mannenmode - De Stene
Brug: 2-6, Joey de Kok liet 0.813 note-
ren. De Distel 4 - The Friends-Ad's cate-
ring: 2-6. Bottels/de Parel - Bevelandse
Tafelridders: 0-8. Sprundel 3 - De Ge-
slootene Boom: 5-3, Dirk Smet zorgde
voor winst bij de gasten. 't Tapperijke -
't Bierwinkeltje: 2-6. Veilingzicht - De
Distel biljarts 5: 6-2, Rick van den En-
den bezorgde de gasten winst.

Nationale kadercompetitie poule West-Nederland

BCO en BCS/Meilink Biljarts 
bezetten eerste plaatsen
Speelronde 5
Musketiers/Beemster verloor met 2-6
van BCO. André Peereboom zorgde
voor de enige thuiszege en speelde te-
gen Ben Duivenvoorde in drie beur ten
naar een 210-1 over winning. BCS/
Meilink Biljarts bleef thuis in evenwicht
met Horna/De Vries Juwelier. Piet van
der Geest en Siem Bruin zorgden voor
de punten.

Speelronde 6
De ontmoeting tussen BCO en Warme
Bakker Ad Ketels/BV Velsen eindigde in
6-2. Ronald Filippo was met 32.50 de
beste speler. BV Rappel/Meier verwar-
ming kreeg van BCS/Meilink Biljarts

met 0-8 een flinke nederlaag toege-
diend. 

Speelronde 7
BCS/Meilink Biljarts behaalde een 7-1
overwinning op OGB. Alleen Siem
Bruin moest een puntje inleveren. Met
30.00 speelde Kees Kleibroek de beste
partij. Kitseroo Speelautomaten en BCO
deelden de punten. 

Speelronde 8
BCO won in eigen huis met 6-2 van
Friends. Kaderteam Almere '83 kreeg
BCS/Meilink Biljarts op de koffie en
speelde gelijk. Met 34.28 was Kees
Klijbroek van de gasten de beste speler.

Vierde divisie driebanden poule 2

Hoge moyennes en serie van tien 
voor Ernst Phielix
Speelronde 6
BC Capelle 6 – Boekbinderij Hoogen-
dijk BV: 0-8. Jorissen 4 – De Does Trap-
pen: 6-2. Jorissen 5 – Café de Uitspan-
ning: 4-4, bij Jorissen zorgden Ferr y
van der Veen en Bradley Roeten voor de
punten.

Speelronde 7
Café de Pijp - BC Capelle 6: 7-1, Gill
Taytelbaum redde met gelkijkspel de eer
voor de gasten. Boekbinderij Hoogen-
dijk BV - Jorissen 4: 2-6. De Does Trap-
pen - Jorissen 5: 4 -4, Er nst Phielix liet
voor de thuisclub 0.882 noteren en
maakte een serie van tien.

Speelronde 8
BC Capelle 6 - Rietlander 2: 0-8. De
Windhoek 2 - De Does Trappen: 3-5.
Jorissen 4 - Café de Pijp: 4-4, Rob
Scholtes van Jorissen maakte naast de
0.833 een serie van zeven. Jorissen 5 -
Boekbinderij Hoogendijk BV: 2-6, Ben
Schepman van de gasten liet 1.136 no-
teren.

Speelronde 9
Feestcafé De Tobbe - BC Capelle 6: 8-0.
Café de Pijp - Jorissen 5: 8-0. Rietlander
2 - Jorissen 4: 5-3. De Does Trappen - Il
Giardino: 2-6, Er nst Phielix was met
1.000 de beste speler.

KNBB District Rotterdam

Finale hoofdklasse driebanden klein
Bij café Buitenzicht aan de Toldijk 3 in
Geervliet wordt op 22, 23 en 29 no-
vember de finale hoofdklasse drieban-
den klein van het district Rotterdam ge-
houden. De organisatie is in handen
van biljartvereniging Buitenzicht en de
partijen hebben een lengte van 40 ca-
ramboles. Op alle dagen wordt om
13.00 uur het startsein gegeven. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerard Plaats Buitenzicht 0.916
2. Jan Bijl De Posthoorn 0.906
3. Ismail Sari Honky Tonk 0.879
4. Rajiv Verma De Pijp 0.852
5. Eric Helwig Buitenzicht 0.817
6. Ton van Heumen Buitenzicht 0.785

http://www.debiljartballen.nl
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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

Zo jammer… 
ons –ouderen- team; 

tussen de 75 en 99 jaar 
is gestopt!!

Dus nu… is het biljart VRIJ op
maandag-middag-en-avond

en donderdag-avond. 

Interesse?
Bel naar Daan 0416-333788

Besoyensestraat 140 
5141AL Waalwijk 

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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

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

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

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

Ton de Vos als kampioen gehuldigd
bij Grand Café De Kroon

Ton de Vos verloor de eerste par tij tij-
dens de gewestelijke finale tweede klas-

se driebanden klein
in Sint Jansteen met
twee caramboles
verschil. Twee dagen
later verliet hij Grand
Café De Kroon als
kampioen. De biljar-
ter van De Hazelaar
liet verder geen
steekje meer vallen
en eindigde twee
punten voor Cees
Roggeband van
Windenburg. Rogge-
band, die in de
tweede ronde nipt
van SVW speler
Patrick van de
Kasteele verloor, trof
in de finale T on de
Vos tegenover zich.
Beiden begonnen
met tien punten aan
de beslissende partij.
De Vos liet hierin dui-
delijk zien de sterk-
ste te zijn en zege-
vierde in 47 beurten
met 25-16. 

Van de Kasteele speelde met 0.862 in
29 omlopen de kortste partij. Kampioen

De twee finalisten voor aanvang van de allesbeslissende
partij

KNBB District Delta Zuid-West

Finale derde klasse libre
Bij café De Kastanje aan de Clooster-
straat 3 in Kloosterzande wordt van 21
t/m 24 november de finale derde klas-
se libre van het district Delta Zuid-West
gespeeld. De par tijen met een lengte
van 70 caramboles beginnen vrijdag
21 november om 19.00 uur en op za-
terdag en zondag om 11.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Adrie Noordijke Windenburg 2.45
2. Edwin v/d Plasse Avontuur 2.45
3. Simon op ‘t Hof Avontuur 2.19
4. Koen Popsel ’t Bierwinkeltje 2.18
5. Gino Andriessen De Kastanje 2.10
6. Ellen Riemens ALM 2.05
7. Nico de Winter DOS Overzande 1.97
8. Cris v/d Werf D’Eule 1.80

De Vos tekende voor het beste alge-
meen gemiddelde van 0.570. Rogge-
band liet de hoogste serie van zes note-
ren. Thuisspeler Stanny le Heyne ein-
digde op de achtste plaats. Ton de Vos
gaat van 12 t/m 14 december afdeling
1 van het gewest Zuid-Nederland ver-
tegenwoordigen tijdens de nationale
finale in Veenendaal. Als organiserende
vereniging heeft Den Ouden Arend
haar taak uitstekend volbracht. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ton de Vos De Hazelaar 12 0.570 5
2. Cees Roggeband Windenburg 10 0.503 6
3. Piet Bom ONDA 8 0.509 5
4. Patrick v/d Kasteele SVW 7 0.527 4
5. Anton de Ronde D’n Berg 6 0.501 4
6. Alfred van Elteren De Coop 5 0.487 5
7. Mark Pijnenburg VOO 4 0.453 4
8. Stanny la Heyne Den Ouden Arend 4 0.441 4

http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
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KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

Biljartmarathon bij De Ponderosa in Bergen op Zoom weer groot feest

Opbrengst van 4.500 euro voor 
Stichting ZON

Voorgevel Café de Ponderosa met ballonnen in de kleuren van stichting ZON

Na een woord van de wethouder Ad
Coppens, namens de gemeente en Mi-
riam Geertse van de Stichting ZON
werd d.m.v. het Panbiljart de marathon
geopend. Men kon zo, door twee euro
te betalen, 25 euro winnen wanneer de
bal op het gekozen nummer viel. Het
restbedrag ging naar de Stichting
ZON. Tijdens de marathon kon men
voor € 7,50 een uur biljarten en ook de-
ze opbrengst ging naar het goede doel.
Er kon een keuze worden gemaakt tus-
sen libre, driebanden, bandstoten en
5-Ball. De vier biljar ts waren goed be-
zet al was het in de nachtelijke uren wat
moeilijker.
Het amusement liep als een rode draad
door de marathon heen. Drive-in de
Snowbals, Dominic en Ricardo Rens,
verzorgden tussen de optredens van di-
verse bands en dweilorkesten de muzi-
kale invulling. Ook de veilingen van
stukjes die gemaakt waren door de kin-
deren van Brede school de Kreek, wa-

ren iedere keer weer een waar specta-
kel. Uitbater, Jean Paul Rens, had zich
in sportkleding begeven en kreeg ein-
delijk eens door hoe groot zijn café is.
Voor iedere euro, in de Amerikaanse
veiling, rende hij van het ene hoekje
naar het andere met zijn mandje waar
de bieder dan geld in deed.
Biljarters zoals, Marcel Hopmans, Kay
de Zwart en René Luijsterburg kwamen
ook een partijtje spelen.
Dick Jaspers was verhinderd, maar
schonk een setje biljar tballen dat ook
weer voor een leuk bedrag van de
hand ging. De rode schaar uit Bergen
op Zoom had een speciaal kussen ge-
maakt en dit kwam, alsof het zo moest
zijn, uiteindelijk terecht bij de Stichting.
Na 50 uur biljarten, zondag 2 novem-
ber om 17.00 uur ging de commissie
van S.V.W naar hun algemene reken-
kamer en kon het bedrag wat bijeen
was gesprokkeld bekend worden ge-
maakt. Peter Rens, van de organiseren-
de biljartvereniging S.V.W. bedankte al-
le mensen die dit alles mogelijk hadden
gemaakt en nodigde de voorzitter van
de Stichting ZON uit om een spel te spe-
len. Onder luid applaus kwam de
mededeling, dat het evenement €
4.500.- had opgebracht. 
Wederom kan voorzitter Jean Paul Rens
van biljartvereniging SVW trots zijn op
zijn leden die zich door hun inzet
toch weer voor deze mooie afsluiting
zorgde.

De 50 uur durende biljartmarathon, die op vrijdag 31 oktober bij Café de
Ponderosa in Bergen op Zoom van start ging, is weer een enorm succes
geworden. Na afloop kon aan de Stichting ZON een ceuque van € 4.500.-
worden overhandigd.

Het eindbedrag voor stichting ZON
4500,00 euro

KNBB District Rotterdam

Finale 1e klasse
driebanden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben de Brabander Rietlander 10 0,669 6
2. Dik Vis Maasstad 6 0,535 6
3. Ed van den Berg Maasstad 4 0,603 10
4. Aad van Diest Rijmond 4 0,545 7
5. Martin den Boer Ommoord 4 0,535 5
6. Jan Voogt Honky Tonk 2 0,463 6

5e klasse libre WBBR

Kees Koevoets 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Kees Koevoets Drie Zwaantjes 8 1.36 11
2. Rick Tak OBC 8 1.34 12
3. Domenique Polak DPP 6 1.46 10
4. Joop de Bruin DPP 4 1.41 11
5. Ella van Loon De Ram 4 1.13 8
6. Teun van Zanten DPP 0 1.00 8

Finale derde klasse libre WAAKAA in Kaatsheuvel

Maximale score Gerrit van Geenen
bij Ons Café

Deelnemers en organisatie poseerden graag voor hun nieuwe thuishaven.
Foto: Ad Smout

Gerrit van Geenen toonde zich onver-
slaanbaar tijdens de finale 3e klasse li-
bre van de biljartregio Waalwijk/Kaats-
heuvel. De biljarter van BCW won alle
vijf zijn partijen en sloeg daarmee een
kloof van vier punten op de nummers
twee en drie, Anton Bouman en Peter
Ypelaar. Opmerkelijk was het optreden
van Anton Bouman van biljartvereniging
De Kromme Keu uit Genderen. Bouman
speelde de kortste partij van vijftien beur-
ten, maakte een serie van 43 en kwam
tot het h oogste algemeen gemiddelde
van 3.06. Toch maakte hij over zijn vijf
partijen in totaal elf caramboles te wei-

nig om op de hoogste trede te eindigen.
Wel promoveert hij naar de tweede klas-
se. De organisatie w as in handen v an
biljartvereniging De Jong Speler, die de-
ze finale graag organiseerde in hun
nieuwe thuishonk “Ons Café”.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit van Geenen BCW 10 2.80 19
2. Anton Bouman Kromme Keu 6 3.06 43
3. Peter Ypelaar KOT 6 2.24 17
4. Mari van den Dries LBV 4 2.38 21
5. Drik Hoevenaar DJS 2 2.02 11
6. André Branderhorst Kromme Keu 2 1.99 19

Derde klasse libre KNBB Midden-Brabant

Finale bij Ons Café in Kaatsheuvel
Ons Café aan de Hoofdstraat 57c in
Kaatsheuvel staat op zaterdag 22 en
zondag 23 november in het teken van
de finale derde klasse libre Midden-Bra-
bant. De partijlengte is 70 caramboles

en de moyennegrenzen zijn van 1.70
tot 2.50. Mark van Hulsel van de orga-
niserende vereniging HGL staat met een
gemiddelde van 2.49 als eerste geno-
teerd. Naast het districtskampioenschap
zijn er twee tickets te verdienen voor de
gewestelijke finale die van 19 t/m 21
december bij De Westhoek in Drunen
wordt gehouden. Op zaterdag begint
men om 10.45 uur, terwijl op zondag
om 11.30 uur het startsein wordt gege-
ven.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Mark van Hulsel HGL 2.49
2. John van de Sanden BSV 2.45
3. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 2.30
4. Marcel de Brouwer ’t Snoekske 1.98
5. Frans van Groeninge DKS 1.91
6. Sander Janssens DKS 1.71

4e klasse libre NW Nederland

Titel voor Dirk Burger
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dirk Burger De Branding 10 1.65 14
2. Gert-Jan de Moes Heerhugowaard 9 2.03 14
3. Frans Limmen Heerhugowaard 8 1.27 9
4. Maikel Zoon Turnlust 7 1.56 13
5. Ruud Bos De Liefhebber 6 1.59 10
6. Karel Hulspas Heerhugowaard 6 1.39 9
7. Carla Hoeppe Turnlust 6 1.30 9
8. Aad Schouten Steeds Beter 4 1.25 15

Tweede klasse libre Den Haag

Ferry van de Veen eerst geplaatst
Bij biljartcentrum Samonda, Genemui-
denstraat 208 in Den Haag wordt van
24 t/m 30 november de districtsfinale
tweede klasse libre afgewerkt. Ferr y

van de Veen van Jorissen 2000 staat
met een gemiddelde van 3.95 als eer-
ste geplaatst.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ferry van de Veen Jorissen 2000 3.95
2. Jan Smallenbroek GBC 3.24
3. Chris Goes WBd 2.95
4. Jan van Wijk BCCD 2.74
5. Arie v/d Berg Morgenstond 2.50

4e klasse libre gewest Zuid 1

Finale in Bergen op Zoom
De gewestelijke finale vierde klasse li-
bre van Zuid 1 wordt van 21 t/m 23
november in Bergen op Zoom gehou-
den. De plaats van handelen is Café-
Zaal Bellevue aan de Antwerpsestraat-
weg 188. Met moyennegrenzen van
1.25 t/m 1.70 is de partijlengte 55 ca-
ramboles. De aanvangstijden zijn op
vrijdag 19.00 uur en op zaterdag en
zondag 11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Joop de Fouw Graanbeurs 2.06
2. Cynthia van Peer De Ram 1.90
3. Kees Verwijs Kannebuis 1.82
4. Peter van de Male Graanbeurs 1.73
5. Cliff Garrelds De Babbelaars 1.71
6. Martin de Bel Avontuur 1.67
7. Sjaak Stoffels SVW 1.63
Jurgen Krottje SSVW 1.58

3e libre Noord-West Nederland

Ruud Schigt 
ongeschonden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. R. Schigt Sombr. Langedijk 14 2.50 20
2. A. Blaauboer TOG 10 2.12 11
3. K. Huibers WBC 8 2.32 14
4. M. Korf Steeds Beter 8 2.14 13
5. A. Weyers TOG 6 1.82 11
6. E. Bijpost WBC 4 1.97 11
7. A. Rademaker Kaper 4 1.93 19
8. B. Biersteker De Vriendschap 2 1.97 15
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DÉ BILJARTMAKERS

Nieuwe webwinkel met zeer uitgebreid assortiment:

www.debiljartmakers.nl
Gerard en Cees Bocxe

Portengen 51, 3628 EC Portengensebrug
(Breukelen)

Woensdag  t/m. vrijdag 13.00 – 17.30 uur en 
zaterdag 9.30 – 15.00 uur.

0297-282782

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838

www.biljartcentrumoegstgeest.nl

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

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.

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

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

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 

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 

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Email seyfi@hartjevanoosterhout.nl

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

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
4 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

http://www.debiljartmakers.nl
mailto:info@castlecity.I.www.castlecity.Ingang
mailto:info@castlecity.I.www.castlecity.Ingang
mailto:info@castlecity.I.www.castlecity.Ingang
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
mailto:kroonsteen@zeelandnet.nl
http://www.grandcafe-dekroon.nl
mailto:info@castlecity.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
mailto:c.dewijs@kpnmail.nl
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Kader poule Zuid-Nederland

BC Tegelen koploper 
met drie punten voorsprong
Na speelronde negen is BC Tegelen lijst-
aanvoerder. Met veer tien punten na
acht duels zijn de spelers van café-bil-
jartzaal Van Tienen nog altijd ongesla-
gen. VOP/De W itte Hoeve volgt op
drie punten. 

Speelronde 6
BC Tegelen – VIOS/Van Esch Biljarts 6-
2. Sjeng Burhenne had de kortste partij
met honderdtachtig caramboles na zes
beurten. Teamgenoot Rob Clumpkens
scoorde 130 uit 7. Roland Deelen red-
de de eer, onder andere dankzij een se-
rie van 105. T reffers/VTS/Activtek –
Ames/Optiek van Gool/De Peel 4-4.
Hendrie Kleinlugtenbeld had zes pogin-
gen nodig voor de honderdveertig tref-
fers. 't Luip Eurobiljarts – BouwCenter
Van Hoppe 4-4. Met 40.00 moyenne
snelde Patrick Janssen met 160 uit 4
naar de eindstreep. Johan Martens was
bij de bezoekers degene die met 150
uit 9 won. 

Speelronde 7
VIOS/Van Esch Biljarts – Treffers/VTS/
Activtek 4-4. Richard van Oosterhout en
Roland Deelen waren na respectievelijk
vijf en acht beurten bij hun totaal van
160 en 220. Ames/O ptiek van

Gool/De Peel – VOP/De  Witte Hoeve
6-2. Gerrit van Asten 110 uit 7 en Noud
Janssen 120 uit 9 bleven onder de tien
beurten namens de gastheren. Voor de
bezoekers behaalde Guido Kauffeld 11-
0-3-10-113-53 en dus een gemiddelde
van 31.67. Halfweg – 't Luip Eurobiljarts
2-6. Frank Diede ren realiseerde 110
punten na acht pogingen. 

Speelronde 8
VOP/De Witte Hoeve – VIOS/Van Esch
Biljarts 4-4. Kauffeld herhaalde de
prestatie van een week eerder. Richard
van Oosterhout ver trok met 160 uit 7
winst. BC Tegelen – BouwCenter V an
Hoppe 4-4. Philip Dierijck had maar
zes kansen nodig voor zijn totaal van
honderdtien. 't Luip Eurobiljar ts – BC
Maarland/Arrows Dakservice 7-1.
Frank Diederen speelde de kortste wed-
strijd met 110 caramboles na negen
omlopen. 

Speelronde 9
Halfweg – BC Tegelen 2-6. De 210 uit 9
van Piet Volleberg kon de koploper niet
verontrusten. Op de Klos – 't Luip Euro-
biljarts 6-2. Zeven beur ten voor Andy
Verjans (150), Wiel Wolters (200) en
Jean Marie Schuijren (110).

In biljartcentrum JBGB in Den Bosch

Frans van Buel winnaar 
zeer geslaagd NK rolstoel libre

Vlnr: Wim Schipper en Frans van Buel.
Foto: Boy de Groot

Het NK rolstoel libre werd in bil-
jartcentrum JBJB in ’s-Hertogen-
bosch een groot succes. Frans van
Buel kon zich laten huldigen als
Nederlands kampioen. 

terdag, met nog een aantal kansheb-
bers voor de finalepoule, vielen de be-
slissingen.  
Op zondag begonnen Jan V ersprille,
Koos van der Hoff, Frans van Buel en
Roger Kuiper aan de finalepoule. Jan
Zagers, Joost Polak, Jo van den Bogaart
en Jos Vergeer speelden om de plaatsen
5 tot en met 8. Rudy Rousseau, Henk
Ras en Jean Mailleur bepaalden de po-
sities 9, 10 en 11.
In de finalepoule deed Jan V ersprille
goede zaken door te winnen van Roger
Kuiper in negen beurten. Frans van Buel
versloeg Van der Hoff. In ronde twee
herstelde Kuiper zich door Koos van der
Hoff te verslaan na twaalf pogingen,
met mooi moyenne van 3.16 zijn beste
partij van het NK. Versprille kon het niet
bolwerken tegen Van Buel en verloor
kansloos met negen treffers. Toen kwam
de laatste ronde. Jan Versprille wist zich
te herstellen en versloeg Koos van der
Hoff in 21 beurten. Van der Hoff werd
door het verlies vierde wat op zich een
hele mooie prestatie is. Hij lag twee we-
ken voor de finale in het ziekenhuis. En
toen de finalepartij tussen Roger Kuiper
en Frans van Buel. Van Buel wist in een
spannende wedstrijd Kuiper achter zich
te laten en werd daardoor Nederlands
kampioen Rolstoel Biljar ten 2014-
2015. Kuiper werd door zijn verlies
nog voorbij gegaan door Jan Versprille
waardoor Kuiper derde werd en V er-
sprille eindigde als tweede. Rudy Rous-
seau eindigde als eerste Belg. De prij-
zen werden uitgereikt door Wim Schip-
per en Sabrina Kuiper. Dank aan de or-
ganisatoren, uitbaters, arbiters en vele
anderen. Het eerste NK Rolstoel drie-
banden klein  wordt gespeeld op 14 en

De loting was gedaan door Karel
Swarts, wat gelijk mooie partijen in de
eerste ronde teweeg bracht, o.a. Jan
Versprille de nummer 3 van vorig jaar,
tegen de kampioen van 2012 en 2013
Henk Ras. Deze partij was na 7 beurten
beslist in het voordeel van Versprille met
een hoogste serie van 31 en het hoog-
ste partijmoyenne van het gehele NK
van 9.14. In de laatste ronde van de za-

Eerste divisie driebanden poule 1

Raymond Ceulemans namens Het Caves
met gemiddelde 2.368 klasse apart

Raymond Ceulemans. 
Foto: Paul Brekelmans  

Raymond Ceulemans liet zijn uitzonder-
lijke klasse op 77-jarige leeftijd nog
eens zien. Met een moyenne van 2.368
verbrak hij na 45 uit 19 het seizoenre-
cord met ver ve. Na negen ronden is
Aardexpress met der tien punten lijst-
aanvoerder. Ook bracht dit tem het sei-
zoenrecord op 1.276. Garage V er-
brugge Hyundai bezit ook dertien pun-
ten. Het Caves met twaalf en het verras-
sende Burgmans-Biljarts.nl met elf pun-
ten zitten op het vinkentouw.

Speelronde 6
Aardexpress – Het Caves 8-0. Rudy de
Laet zorgde in eigen huis via moyenne
1.285 voor de beste prestatie. Garage
Verbrugge Hyundai – Poelierschrau-
wen.nl 8-0. Steven van Acker haalde uit
met 45 caramboles na 28 beur ten
(1.607) en daarbij was een serie van
twaalf. 

Speelronde 7
AJ Biljart/Van der Sanden – Eekhoorn 2
6-2. In Biljar t & Poolcentrum Hilvaren-
beek gaf Jack van Peer via 1.323 het
goede voorbeeld. Scholtze Horeca
Groothandel – Garage Verbrugge Hy-
undai 4-4. Nu scoorde V an Acker
1.285. Het Caves – Burgmans-Biljarts.nl
4-4. De bezoekers namen met zeges
van Roger Roefs en René Peters een 0-4
voorsprong. Na de pauze gaf Ray-
mond Ceulemans een weergaloze
show. Na negen beurten had hij zestien
punten gemaakt in Golf & Recreatie-
park het Caves in Wintelre. Bij de vol-
gende poging hield hij pas op na een
serie van der tien. De Vlaming bleef
daarna productief en stond na slechts
19 beurten al aan de finish met 45 ca-
ramboles. Dankzij een gemiddelde van
2.368 een record voor de gehele eerste
divisie. Wim van Cromvoir t won met
45-33 (35) van Uwe Arndt zodat de re-
mise een feit was. 

Speelronde 8
AJ Biljart/Van der Sanden – MCR/de
Uitspanning 8-0. Kopman Johan Claes-

sen 1.285 en Jack van Peer 1.125 kwa-
men het beste voor de dag. Het Caves –
Hultermans Installatiebedrijf 6-2. De 44-
45 (32) nederlaag van Raymond Ceu-
lemans tegen Jack W ijnen werd door
de andere drie spelers van Het Caves
opgevangen, al waren de verschillen
gering. Burgmans-Biljarts.nl – Snip Bil-
jarts 6-2. Johan Roijers stak er dankzij
1.607 met kop en schouders bovenuit. 

Speelronde 9
MCR/de Uitspanning – Garage V er-
brugge Hyundai 2-6. Steven van Acker
was namens de gasten met 1.551 de
grote man. Scholtze Horeca Groothan-
del – Aardexpress 0-8. Een nieuw sei-
zoenrecord na de prestaties van Arie
Weijenburg 1.551, Rudy de Laet
1.406, René Wijnen 1.125 en Bert Pij-
nenburg 1.125. Dat leverde in biljart-
centrum Goirle een teammoyenne op
van 1.276. Hultermans Installatiebedrijf
– Burgmans-Biljarts.nl 3-5. Jack Wijnen
bleek met 1.406 de beste van iedereen
maar dat mocht niet baten voor de thuis-
ploeg. Poelierschrauwen.nl – Het Caves
4-4. Het was wederom Raymond Ceu-
lemans die de aandacht op zich vestig-
de. Na 24 beur ten had hij de 45 ca-
ramboles bij elkaar en dat leverde ge-
middelde van 1.875 en bovendien se-
rie van twaalf op. Ceulemans staat nu
op een algemeen moyenne van 1.370.
Eekhoorn 2 – Biljartcentrum Arnhem 0-
8. Ramazan Durdu realiseerde 1.323.
Garage Verbrugge Hyundai – Biljar t-
centrum Arnhem 5-3. In deze topper
was het halver wege 2-2. Bar t Ceule-
mans en Ramazan Durdu deelden ver-
volgens de punten na 45-45 (37). Ste-
ven van Acker bleef in vor m en zette
dankzij 1.607 de 1.285 spelende Die-
ter Grossjung opzij. 

15 maart 2015 in café ’ t Vaartje te
Dongen. Meer informatie daarover kunt
u vinden door een mail te sturen naar in-
fo@dwcb.nl  of houd infor matie in De
Biljart Ballen in de gaten. 
Tekst met dank aan Jan Versprille. 
Naam Gem. poule HS Gem. finale HS
1. Frans van Buel 2.61 17 2.03 8
2. Jan Versprille 6.09 31 3.51 21

3. Roger Kuiper 2.05 12 2.46 11
4. Koos van der Hoff 1.48 10 1.17 6
5. Jos Vergeer 1.44 7 1.65 7
6. Jo van den Bogaert 1.83 8 2.07 15
7. Jan Zagers 1.23 8 1.56 6
8. Joost Polak 1.40 7 1.44 9
9. Rudy Rousseau 1.97 26 3.43 9
10. Jean Mailleur 1.48 9 1.92 10 
11. Henk Ras 1.91 12 1.92 7

22 en 29 november en 13 december

Open Drunens
kampioenschap
De eerste krachtmeting voor het jaarlijk-
se open Drunens kampioenschap libre
wordt op zaterdag 22 november in de
vorm van een voorronde gehouden bij
biljartcentrum De W esthoek aan de
Eindstraat 50. De tweede voorronde
staat voor 29 november op het pro-
gramma. Tijdens de voorronden speelt
iedere deelnemer vier partijen. De fina-
lewedstrijden worden gespeeld op za-
terdag 13 december. Op alle dagen
begint men om 11.00 uur. Aan dit ge-
zellige toernooi nemen 22 biljar ters
deel, die ieder het aantal caramboles
moeten maken wat gelijk is aan 30
maal hun gemiddelde. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de Belgische pun-
tentelling. Alle punten uit de voor wed-
strijden gaan mee naar de finaledag en
worden dus verwerkt in de eindstand.

mailto:in-fo@dwcb.nl
mailto:in-fo@dwcb.nl
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NK Ankerkader 38/2 eerste klasse 

Bert Vink grijpt nationale titel 
in biljartcentrum Oegstgeest

Van 7 tot 9 november 2014 was het
fraaie Biljartcentrum Oegstgeest de
arena voor de strijd tussen de kadristen
om de nationale titel in het 38/2 eerste
klasse. De 250 te maken caramboles
bleken afwisselend een zware opgave
maar ook een mogelijkheid om een
fraaie serie te produceren. Mede hier-
door vielen diverse prognoses over
winst of verlies regelmatig in het water.
Na de eerste twee ronden op vrijdag-
avond waren het Ber t Vink, Dimitri
Katsis, Ronald van Gooswilligen en
Jim v.d. Starre die ongeslagen van het
aangeboden sateetje konden genieten.
De zaterdag werd onderbroken door
een door SBCO aangeboden lunch en
betekende blijkbaar weer onverwachte
krachten voor de verliezers van de eer-
ste dag. Het venijn zat deze dag in de
staart. De vijfde ronde betekende aan-
haken of lossen in de strijd voor de titel.
Koploper Katsis incasseerde verlies te-
gen Van de Starre en bleef op acht pun-
ten. Vink kwam door winst op V an
Gooswilligen weer terug op de (ge-
deelde) eerste plaats. Hans Gaertman
verzilverde zijn derde winstpar tij ten
koste van Ronald van der Made en Ton-
ny Swart maakte met 77 in de nabeurt
gelijk tegen Jan de Bruin. Memorabel is
in ieder geval dat al zeven keer een se-
rie van 100+ werd gescoord en dat
daarvan Swart met 153 de hoogste se-
rie had. Met deze cijfers, twee spelers
op acht punten  en twee op zes, be-
loofde de zondag een spannende dag
te worden. De eerste voor finale was

tussen Vink en Van
der Starre. V ink
maakte in de elfde
beurt een achter-
stand met een serie
van 62 goed en
kwam op zijn aantal
van 250. Van der
Starre kwam in de
nabeurt nog dichtbij
maar strandde op
“en nog vijf”. In de
tweede voorfinale
nam Katsis aanvan-
kelijk een voor-
sprong doch V an
Gooswilligen pakte
in beurt elf toch de
winst door een slot-
serie van 178 (de
hoogste). Hierdoor
kwam Vink alleen
op kop met tien pun-
ten en een gemiddel-
de van 18,73, ge-
volgd door Katsis
met acht en 18,63.
In de directe confron-
tatie moest Katsis dus
winnen om kampi-
oen te worden en

had Vink aan remise voldoende. Door
zijn lagere moyenne was voor V an
Gooswilligen alleen nog het zilver haal-
baar. In de staar t van het klassement
handhaafde in de laatste ronde Gaert-
man zijn vierde plaats ten koste van
Swart die op de zesde plaats bleef. De
Bruin klom naar de vijfde plaats door
winst op V an der Made die laatste
bleef. Van der Starre zag in de slotfase
van zijn par tij dat Van Gooswilligen
hem achter zich liet waardoor hij zakte
naar de zevende plek en Van Gooswil-
ligen op tien punten kwam en daarmee
nog de tweede plek wist te halen. Tij-
dens de par tij Vink contra Katsis hiel-
den de spelers elkaar lang in evenwicht
en werd elke situatie goed afgewogen.
Tenslotte was het Vink die in de negen-
de beurt winnend kon afsluiten en daar-
mee de titel in successie mee naar Tiel
kon nemen (vorig jaar ook al winnaar
in Almere). Katsis kwam nu op basis
van moyenne op de derde plaats. De
huldiging van de kampioen vond
plaats door de bondsafgevaardigde
Piet Verhaar. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Bert Vink Zomerzorg 12 19,70 110
2. Ronald v. Gooswilligen De Veemarkt 10 14,28 178
3. Dimitri Katsis HWA 8 19,28 114
4. Hans Gaertman Honky Tonk 8 14,01 122
5. Jan de Bruin HWA 5 17,07 100
6. Tonny Swart Friesche Club 5 16,79 153
7. Jim van der Starre Rappel 5 16,63 116
8. Ronald van der Made BVM Apollo 3 12,96 95

Vlnr: Ronald van Gooswilligen, Bert Vink en Dimitri Katsis.
Verslag: Ben Duivenvoorde

Nationale kadercompetitie poule Midden-Nederland

De Hazelaar 1 blijft aansluiting houden
Speelronde 5
Touché kreeg thuis in Oss een 2-6
nederlaag te ver werken tegen De
Hazelaar. Voor de formatie uit Rosma-
len had Alex Ulijn maar zes beurten no-
dig om via een serie van 128 tot winst
te komen. De Hazelaar 2 behaalde een
6-2 zege op Carambole/12Cook.com.
Paul van de Wouw onderscheidde zich
door met een gemiddelde van 67.50 in
vier beurten als eerste aan te komen.
Een serie van 100 lag hieraan ten
grondslag.

Speelronde 6
Moira Lith kon tegen De Hazelaar 2
een 4-4 gelijkspel afdwingen. Bij de be-
zoekers kwamen Paul van de Wouw en
Walco van de Ven tot winst. Het eerste
team van De Hazelaar moest met 2-6
buigen voor WvLiemde/RegioBank. 

Speelronde 7
De Hazelaar 2 ging met 2-6 onderuit te-
gen Carambole/Kofferweb.nl. On-
danks de serie van 116 die Paul van de
Wouw maakte, moest hij toch Marco
Kivits voor laten gaan. Eric Dericks
zorgde voor de enige thuiswinst. Brand
verloor met 3-5 van De Hazelaar. Bert
Vink zag Jordy Kanters in vijf beur ten
winnen en Freddie Adelaar kwam met
Alex Ulijn remise overeen. Ulijn zorgde
voor een serie van 141. 

Speelronde 8
Carambole/Kofferweb.nl kwam tot een
6-2 overwinning op De Hazelaar. Jordy
Kanters bezorgde de gasten een winst-
partij. De Hazelaar 2 contra 't Centum
eindigde in 4-4. Theo Korsten kreeg van
Adrie Pols maar drie kansen en verloor
met 62-150.

Eerste divisie topteam

123 Biljarts/BV BCO ongeschonden op kop
BV Overkamp moest twee keer met 6-0
buigen voor 123 Biljarts/BV BCO. Rob
Pot botste in zijn eerste librepartij tegen
Ronald Filippo en verloor in drie beur-
ten met 14-250. Filippo maakte een se-
rie van 186. Zijn tweede par tij moest
Pot in vier omlopen met 28-250 aan
Freek Ottenhof laten. Tom Temmink ver-

loor de eerste kaderontmoeting met
Freek Ottenhof, het werd in acht beur-
ten 80-175. Ook de volgende kans liet
Temmink liggen, met 75-175 uit 12 was
Ronald Filippo te sterk. Brian ter Braak
kon bij het bandstoten de eer niet red-
den. Met 42-75 en 62-75 mocht hij
Paul Witteman feliciteren.

Kader poule Oost-Nederland

Overkamp verslaat De Veemarkt 

Billardcafé De Veemarkt – Apeldoornse
Boys 2-6. Heinz Schmale redde met
honderdnegentig caramboles na zeven
beurten de eer . Jan Brock Biljar ts –
Overkamp 2-6. Rob Pot bleek de beste
speler met 190 uit 6 en een serie van
119. Zijn kopman Jacob Bergsma was
in het 57/2 na negen pogingen aan
zijn totaal van tweehonderd punten.
Overkamp – Deventer '83 4-4. Bergsma
hoefde nu maar acht keer van zijn stoel
en daarbij was een reeks van 116. Bij
de gasten haalde Sjors Petter uit met
honderddertig treffers na maar vijf om-

lopen. Billardcafé De Veemarkt – Zand-
weerd 2 2-6. Het was weer alleen
Schmale die met 190 uit 9 aan de goe-
de kant van de score bleef. Martin Kruk
bleek bij de bezoekers goed voor 110
uit eveneens 9. W illemsen Bestratin-
gen/Ons Huis – Overkamp 3-5. V oor
de ploeg uit Eibergen snelde Brian ter
Braak in vijf beurten naar de eindstreep
van honderdzeventig caramboles
57/2. Peter Heutinck zorgde voor hon-
derdveertig uit acht. William Willemsen
hield met 160 uit 7 de punten in eigen
huis. Billardcafé De Veemarkt – Kabel-
rups.com/Kronenhuis 3-5. De geschie-
denis herhaalde zich bij Heinz Schmale
want wederom kwam hij na honderd-
negentig uit acht als enige bij de gasthe-
ren tot winst. Jan T ijdink had ook acht
pogingen nodig maar dan voor hon-
derddertig treffers. Zandweerd 2 –
Overkamp 4-4. Bij de thuisploeg Joop
Boer 160 uit 6 en Gerrit Boer 160 uit 7.
Voor Overkamp hadden Peter Heutinck
(140) en Michael Wassing (110) bei-
den genoeg aan zes kansen. Over-
kamp – Billardcafé De V eemarkt 6-2.
Brian ter Braak bleek de beste met hon-
derdzeventig caramboles na zes beur-
ten. Na acht ronden staat Overkamp
met tien punten in de subtop. Billardca-
fé De Veemarkt sluit met twee punten de
rij. 

Brian ter Braak. 
Foto: Biljartcentrum Overkamp    

Topteam AEJ/Etikon genomineerd
voor Gelders Sportploeg van het jaar

Het topteam AEJ/Etikon is genomineerd
voor Gelders Sportploeg van het jaar.
Ook uw stem kan er toe bijdragen dat
dit team ook daadwerkelijk als spor t-
ploeg van het jaar gekozen wordt.
Stemmen kan via de site: 
www.geldersesportfederatie.nl/stemmen

Ben creatief en gebruik je eigen com-
municatiemiddelen om iedereen hier-
van in kennis te stellen (denk aan Face-
book, twitter, website, nieuwsbrief, etc). 

Stemmen kan tot en met zondagavond
30 november 0:00 uur!

Topteam jeugd 

Amorti JBV riant aan de leiding
ABC ’t Töpke 2 – ABC ’t Töpke 3-3 en
4-2. De kor tste partij kwam met hon-
derdzestig caramboles na drie beurten
op naam van Peter van Beljouw . Zijn
hoogste serie was 148. ABC ’t Töpke 3
– ABC ’t Töpke 2 2-4 en 0-6. Nu bleek
Van Beljouw goed voor 160 uit 9 en
reeks van 104. ’ s-Hertogenbosch –
Amorti JBV 0-6 en 0-6. Het enige duel
onder de tien omlopen was voor bezoe-
ker Stef van Hees met een totaal van
275 na negen pogingen met serie van
202. ABC ’t Töpke – Horna 3-3 en 2-4.
Het vuurwerk zat vooral in de tweede
ontmoeting. Jeffrey van Heesch redde
de eer met 225 treffers na vijf beur ten
en daarbij was serie van 191. Bij de

ploeg uit Hoorn mocht Leon Dudink één
keer vaker van zijn stoel voor de tachtig
punten. Amorti JBV – Horna 4-2 en 6-0.
Hans Snellen gaf met 275 uit 9 en reeks
126 het goede voorbeeld. In de tweede
partij realiseerde hij zelfs een moyenne
van 68.75 en serie van 139. ABC ’ t
Töpke – ABC ’t Töpke 3 6-0 en 6-0. Jef-
frey van Heesch met 225 uit 7 en Daan
Glissenaar 170 uit 8 bleven beiden on-
der de tien omlopen. Series van respec-
tievelijk 153 en 102. Amor ti JBV heeft
met 28 punten na 16 wedstrijden een
straatlengte voorsprong opgebouwd.
Tweede en derde zijn Horna en ’s-Her-
togenbosch. De competitie eindigt op 7
december.  

http://www.geldersesportfederatie.nl/stemmen
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Derde GP artistiek eerste klasse

Jean-Marie Limbourg winnaar 
Doornenburg en eindklassement

Vlnr: John de Bruijn (3), Jean-Marie Limbourg (1) en Mark Janssen (2). 
Foto: Wilfrie Vermeer   

De derde en tevens laatste GP artistiek in de eerste klasse heeft Jean-Ma-
rie Limbourg dubbel succes opgeleverd. Het door afmeldingen geteisterde
toernooi in Doornenburg werd een prooi voor de Belg en tevens verzeker-
de hij zich van de eindzege in de GP cyclus. Daardoor promoveert hij
rechtstreeks naar de ereklasse. 
Limbourg stond na de eerste en tweede
set al aan de leiding bij biljartcentrum
Kort Oisterwijck. Na drie sets zakte hij
terug naar de vijfde plek, zijn laagste
klassering. Eric van Hoorn nam toen de
koppositie in. Benny Smits sprong na de
vierde sessie van plaats zeven naar één
maar kon zich niet handhaven. Jean-
Marie Limbourg werd na set vijf weder-
om lijstaanvoerder en hij gaf het initia-
tief niet meer uit handen. Mark Janssen
begon als zesde aan de zevende en
dus laatste set maar hij werkte zich op
naar positie twee. John de Bruijn hand-
haafde toen zijn derde plek. Danny Mo-
lier verbeterde zijn persoonlijk record
naar 175 punten. Winnaar Jean-Marie
Limbourg realiseerde met 52 de hoog-
ste serie.

NK 13 en 14 december 
bij De Veemarkt
Voor het NK, op 13 en 14 december bij
De Veemarkt in Doetinchem, komen de
nummers twee tot en met negen van het
eindklassement na de drie GP’s in actie.
Dit zijn: John de Bruijn, Benny Smits,
Walter Crols, Eric van Hoor n, Cock
Ooms, Wilfrie Vermeer, Mark Janssen
en Robert van Veenendaal. 
Uitslag Doornenburg Pnt Pog %
1. Jean-Marie Limbourg 232 177 44.19
2. Mark Janssen 215 179 40.95
3. John de Bruijn 194 173 36.95
4. Eric van Hoorn 194 174 36.95
5. Benny Smits 189 180 36.00
6. Walter Crols 188 174 35.80
7. Danny Molier 175 184 33.33
8. Cock Ooms 169 177 32.19
9. Wilfrie Vermeer 168 180 32.00

10. Jan Jansen 138 194 26.28

Artistiek eerste klasse 13 en 14 december

NK in De Veemarkt te Doetinchem
Het Nederlands kampioenschap ar-
tistiek eerste klasse vindt op 13 en 14
december plaats in billardcafé De Vee-
markt aan Veemarkt 4 in Doetinchem.
De acht deelnemers zijn verdeeld over
twee poules. Ze zijn geplaatst op basis
van de eindstand na drie GP’ s eerste
klasse van seizoen 2014-2015. De
eindwinnaar van die drie GP’ s was al
verzekerd van promotie naar de ere-
klasse. Na het NK in De Veemarkt doet
ook de Nederlands kampioen een stap-
je hoger. Hij wordt vergezeld van de
nummers twee en drie van dit kampi-
oenschap. Alles gebeurt op één match-

tafel. Zaterdag 13 december van
11.00 tot circa 20.00 uur. Zondag 14
december wordt eveneens om 11.00
uur begonnen maar dan is de prijsuit-
reiking ongeveer om 17.30 uur. 
Poule A Plaats
1. John de Bruijn Ter Aar
2. Eric van Hoorn Gouda
3. Cock Ooms Venlo
4. Robert van Veenendaal Doetinchem
Poule B Plaats
1. Benny Smits Geldrop
2. Walter Crols Turnhout (B)
3. Wilfrie Vermeer Deurne
4. Mark Janssen Selfkant-H (D)

Wereldkampioen, vijf keer Europees kampioen, 
zeven keer Nederlands kampioen en....vreugdetranen 

Droom van "Terri" 
wordt in Turkije vervuld

Het erepodium in Oosterhout met vlnr: Joke Breur, Gerrie Geelen, Karina Jetten
en Therese Klompenhouwer
Niemand, maar dan ook niemand, had zoveel recht op de wereldtitel als
onze eigen Therese Klompenhouwer. De 31-jarige Nijkerkse zag in het
Turkse Siop haar wens in vervulling gaan. Nadat ze al jaren zowel in
Nederland als in Europa de scpeter zwaait in het damesdriebanden heeft
ze na vier jaar Japanse heerschappij nu ook het wereldkampioenschap
veroverd. 
Al geruime tijd werd Therese Klompen-
houwer betiteld als beste damesdrie-
bandster te wereld. In Sinop heeft ze
dat met haar wereldtitel bevestigd.
Geen moment tijdens het toernooi
kwam Klompenhouwer in de proble-
men.  De minste partij in de voorronden
won ze met 25-17 uit 28 van Y uko
Nishimoto. In de kwartfinale werd de
Oostenrijkse Helga Mitterböck in 21
beurten met 25-10 het zwijgen opge-
legd. Shin Y oung Lee uit Zuid-Korea
moest in de halve finale buigen in 26
pogingen met 25-9. Orie Hida, drie
keer eerder wereldkampioen, was al in
de kwartfinales ten val gekomen. Even-
als vorig jaar meldde Y uko Nishimoto
zich als medefinaliste. Therese was ech-
ter niet meer te stoppen en nam de laat-
ste hobbel. Bij het ingaan van de pauze
keek Nishimoto al tegen een achter-
stand van 15-5 aan. Voor het massaal
opgekomen publiek werd nog even een
tegenoffensief ingezet, maar ook dat
kon door Therese de kop worden inge-
drukt. Alles was voor "T erri". De keu

ging in de lucht en er werd gewuifd
naar publiek en supporters. Toen waren
daar de vreugdetranen, een lang ge-
koesterde wens was in ver vulling ge-
gaan. Het goud ging mee naar Neder-
land. Karina Jetten eindigde op een ver-
dienstelijke zesde plaats, net achter de
gewezen drievoudig wereldkampioene
Orie Hida.

NK Oosterhout
Net bekomen van het T urkse avontuur
werd Therese Klompenhouwer krap een
week later weer bij De Eekhoor n in
Oosterhout verwacht om haar Neder-
landse titel te verdedigen. En weer was
het raak, met de grootste over tuiging
sleepte ze daar haar zevende nationale
titel in de wacht. Therese, die zelf aan-
gaf ontzettend vermoeid te zijn en moei-
te had zich te focussen op het toernooi,
was op de cruciale momenten toch
weer scherp genoeg om toe te slaan. Ze
zag zich gesteund door het warme ont-
haal dat ze kreeg bij de Oosterhoutse
lokatie. "Buiten als felicitatie een span-

Tweede divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts 3 blijft ondanks 
puntenverlies koploper
Speelronde 6
Stolting Advocatuur en Polka Print speel-
den 4-4 gelijk. Voor de gasten boekten
Louis Dallinga en Jean-Paul de Kraker
succes. Sprundel 2 kreeg Hoondert de
Waard op de koffie en won met 8-0.
Rokx Transport hield aan het bezoek
van ’s Lands Welvaren een 2-6 neder-
laag over. Voor de gasten uit Kwaden-
damme zette Raymond Peeters 1.029
in de boeken. Klusbedrijf Staf bleef in
de confrontatie met Pearle Opticiens ge-
zien de 5-3 eindstand aan de goede
kant van de score. Bezoeker Pascal
Claus liet met 1.212 van zich spreken.
HWA/Hordijk Bilj. Art - De Distel Biljarts
3: 3-5

Speelronde 7
Pearle Opticiens liep thuis in Sas van
Gent een nederlaag op. L yn-Somers
was met 2-6 te sterk. Polka Print deed
het beter en won met 8-0 van Rokx
Transport. Koen Saver profileerde zich
met 0.952 als beste speler. Ook Hoon-
dert de Waard kwam tot winst en stuur-

de Klusbedrijf Staf met 6-2 naar huis.
De Distel Biljar ts 3 kwam met Stolting
Advocatuur 4-4 overeen. Kai Siepman
(1.666) van de Roosendaalse thuisclub
speelde in 24 beur ten zijn 40 caram-
boles op het bord. 's Lands W elvaren
ontving Sprundel 2 en verloor met 2-6.

Speelronde 8
Klusbedrijf Staff en 's Lands W elvaren
kwamen tot 4-4. Pearle Opticiens won
met 6-2 van Hoondert de Waard. Rokx
Transport contra De Distel Biljar ts ein-
digde onbeslist in 4-4. BV Sprundel 2
ontving Polka Print en wist 4-4 gelijk te
spelen. 

Speelronde 9
Hoondert De Waard kreeg thuis in Kwa-
dendamme een 2-6 nederlaag toege-
diend door Lynn-Somers. Polka Print en
Klusbedrijf Staff speelden gelijk. Koen
Saver zette 1.111 in de boeken. De
Distel Biljarts 3 wist tegen Sprundel 2
weer niet verder te komen dan 4-4
maar blijft toch koploper.

doek en bij binnenkomst een warm ap-
plaus, prachtig" verwoordde Klompen-
houwer. Traditiegetrouw had Karina
Jetten zich als mede finaliste gemeld.
De in het Belgische Visé wonende Lim-
burgse bleef met een algemeen ge-
middelde van 0.811 in het kielzog van
de kampioene. Tegen Sylvia Eckel in de
kwartfinale speelde Jetten haar beste
partij van het toer nooi en won in 27
beurten met 30-6. Daisy W erdekker,
die voor het eerst in het driebanden
groot deelnam, was de verrassing van
het evenement en plaatste zich door
winst op Monique Wilkowski voor de
kwartfinales. 
Daisy eindigde uiteindelijk op de vijfde
plaats.

Eindstand WK
Naam Land Moy
1.  Therese Klompenhouwer Nederland 1.025

2.  Yuko Nishimoto Japan 0.733
3.  Shin Young Lee Korea 0.660

Danielle le Bruyn België 0.605
5.  Orie Hida Japan 0.941
6   Karina Jetten Nederland 0.739
7.  Natsumi Higashiuchi Japan 0.673
8.  Helga Mitterböck Oostenrijk 0.472
9.  Guzin Karakasil Turkije 0.472
10. Gülsen Degener Duitsland 0.536

Eindstand NK
Naam Moy
1. Therese Klompenhouwer 0.984-8
2. Karina Jetten 0.811-5
3. Gerrie Geelen 0.615-5
4. Joke Breur 0.471-3
5. Daisy Werdekker 0.348-4
6. Hanny Hultermans 0.292-3
7. Monique van Exter 0.464-6
8. Sylvia Eckel 0.329-4
9. Miriam Pruim-Emmens 0.460-5
10. Charissa Beemsterboer 0.339-4

http://www.debiljartballen.nl
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