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11de Editie World 3-Cushion Supercup 
visitekaartje van de biljartsport 

Caudron neemt op 
overtuigende wijze revanche

Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

®

Tien jaar achter elkaar organiseerde Ludo Dielis dit succesvolle evenement,
dat steeds een impuls gaf aan de biljartsport en op ruime mediabelang-
stelling kon rekenen. Na enkele jaren van inactiviteit, blies Benelux theater,
met de medewerking van de ervaren meervoudige wereldkampioen, het
gebeuren nieuw leven in. Het is dan ook de logica zelve dat The World
3-Cushion Cup en The World 3-Cushion Player Award, vanaf nu de naam
dragen van haar bezieler Ludo Dielis.                   Lees verder op pagina 3

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

Frédéric Caudron uit zijn emotie na de overwinning.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

GRATIS verzending van al uw biljartartikelen
vanaf € 50,- bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

http://www.championshop.nl
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Vormgeving:

Nationale finale derde klasse libre Jacobswoude

Nek aan nek race tussen 
Bjorn Jacobs en Johan Jansen

Tijdens het NK derde klasse libre in Ja-
cobswoude waren Bjorn Jacobs en Jo-
han Jansen de smaakmakers. Tot en met
de laatste ronde bleef het een nek aan
nek race tussen die twee. Jansen liep al
in de eerste ronde tegen een verliespar-
tij aan, toen Agit Tunc te sterk voor hem

was. Twee ronden
later troffen Jansen
en Jacobs elkaar in
een rechtstreeks duel
en was het          Ja-
cobs die moest  bui-
gen. Tunc bleef even
in hun kielzog vol-
gen, maar moest
door verlies in de
vijfde ronde definitief
afhaken. Bij het in-
gaan van de beslis-
sende ronde hadden
Jacobs en Jansen
beiden tien punten.
Het moyenne van Ja-
cobs was in zijn
voordeel. Omdat  de
titelkandidaten el-
kaar aan het begin
van het toernooi al
hadden ontmoet,
zou het resultaat van
de twee nog reste-
rende partijen beslis-
send zijn.  Johan Jan-
sen zag Ronald Pie-
per een serie van ze-
ventien maken, maar
kwam in 28 beurten
toch tot een 70-58
overwinning. Bjorn
Jacobs was met 70-
64 uit 23 net iets te
sterk voor Agit Tunc.

Met dit resultaat bouwde Jacobs het ver-
schil in moyenne verder uit en kon als
nieuwe kampioen worden gehuldigd.
Ron van der Brugge was met 24 goed
voor de hoogste serie. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Bjorn Jacobs BVD 12 2.80 15
2. Johan Jansen Pomerans 12 2.60 16
3. Agit Tunc Burgemeester 8 2.73 18
4. Ronald Pieper Texsaloon 6 2.35 19
5. Giel Mulders ’t Pleintje 6 2.01 17
6. Richard Boelé Bolwerk ‘81 4 2.71 19
7. Ron v/d Brugge De Tas 4 2.43 24
8. Hugo Klein Holte ABC 4 2.36 20

Vlnr: Johan Jansen, Bjorn Jacobs en Agit Tunc Nat. voorw. hoofdklasse libre jeugd

Volle buit Stephan van den Hooff 
bij JBGB in Den Bosch
Tijdens nationale voorwedstrijden
hoofdklasse libre jeugd verzamelde
Stephan van den Hooff de maximale
twaalf punten. In biljartcentrum JBGB
te ’s-Hertogenbosch werd in drie inter-
valgroepen gespeeld. De biljarter van
Borduurhuis.nl/Romein realiseerde een
algemeen moyenne van 7.69. In zijn
beste partij zette hij een gemiddelde
van 25.00 op het scorebord. Runner-up

Joey Bongers zorgde met 97 treffers
voor de hoogste serie.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Stephan van den Hooff Borduurhuis/Romein 12 7.69 72
2. Joey Bongers ABC 't Töpke 8 5.59 97
3. Nordin van Gogh ABC 't Töpke 6 4.57 51
4. Dennis Engelen De Hazelaar 6 4.51 22
5. Roy Robben ABC 't Töpke 4 3.27 23
6. Lars van de Mortel De Hazelaar 0 2.84 22 

Libre klein 2e klasse 28-2 en 1-3

Nationale finale in Lelystad
Vereniging De Jol organiseert op 28 fe-
bruari en 1 maart het NK libre klein
tweede klasse. De moyennes gaan van
2.50 tot 4.00 en de partijen worden be-
slist over negentig caramboles. Aange-
zien er vier biljarts beschikbaar zijn, is
de openingsronde zaterdag 28 februa-
ri om 13.00 uur. Op zondag gaan de
ballen om 11.00 uur rollen. De arbi-
trage wordt verricht door district Eem &
Flevoland. Plaats van handeling is

Het Schouwspel aan Schouw 45-03 te
Lelystad. 
Naam Vereniging Gem
1. Sjaak Cleven Vors 5.25
2. Ben Dudink Horna 5.23
3. Jan Vink Vink 4.74
4. Guus Slot De Driehoek 4.57
5. Coos Blaauw Delfzijl 4.08
6. Wesley Verhagen Steeds Vooruit 3.61
7. Dirk van Rooijen Rappel 3.56
8. Jan ’t Hart DVO ’95 3.36

Hoofdklasse libre jeugd

Nederlands kampioenschap in Warmenhuizen

Libre klein 1e klasse jeugd

Percentage caramboles brengt 
Piet Kok nationale titel
Bij het NK libre klein
eerste klasse jeugd
eindigden in Affer-
den twee spelers met
twaalf punten na
acht partijen. Aange-
zien er met interval
werd gespeeld, gaf
niet het algemeen
moyenne  maar het
percentage gemaak-
te caramboles de
doorslag. Piet Kok,
goed voor 65 ca-
ramboles, kon dus in
totaal 520 treffers
scoren. Hij maakte
er 506 ofwel
97,30%. Dennis Hoogland stond voor
55 caramboles op de uitnodiging. Van
de 440 te produceren punten kwam hij
tot 428. Dat leverde 97,27% procent
op. Een minimale marge dus. In de af-
sluitende onderlinge partij tussen Kok en
Hoogland was Piet Kok met 51-55 na
23 beurten onderuit gegaan. Maar de-
ze nederlaag bleek net gering genoeg
om de speler van vereniging Horna als
Nederlands kampioen te huldigen. Alle
spelers hadden 65 of 55 caramboles
als opdracht. Winnaar Kok zorgde met
2.72 voor het beste algemeen moyen-

Vlnr: Dennis Hoogland, Piet Kok en Cedric Thiesen.
Foto: Cees Benschop

ne. Ook het duel met het hoogste partij-
gemiddelde kwam met 3.42 op zijn
naam. Thuisspeler Luc Veger produceer-
de met achttien treffers de hoogste serie.
Naam + car. Vereniging Pnt Gem HS  
1. Piet Kok (65) Horna 12 2.72 17
2. Dennis Hoogland (55) De Liefhebber 12 2.09 14
3. Cedric Thiesen (55) Inaborg 11 1.63 13
4. Jos Dekker (65) De Liefhebber 10 2.13 13
5. Joris Ligthart (65) NHD Borden Appel 7 2.38 15
6. Senna Semler (55) JBV Amorti 7 1.93 10
7. Luc Veger (65) ABC ’t Töpke 5 2.21 18
8. Kenny Boskamp (55) ABC ’t Töpke 5 1.77 13
9. Dennis de Rond (55) Bellevue 3 1.50 11

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

Bandstoten klein 4e klasse 13-15 maart

NK in Leusden
BV ’75 organiseert het NK bandstoten
klein vierde klasse. Dit vindt plaats van
13 tot en met 15 maart aan Bavoortse-
weg 17b te Leusden. Met moyennes
van 1.00 tot 1.50 is de partijlengte
veertig caramboles. Met een gemiddel-
de van 1.98 voert Marcel de Pijper uit
Sint Willebrord de deelnemerslijst aan.
Zeven van de acht spelers hebben een
aanvangsmoyenne boven 1.50. De ver-
wachting is dan ook gerechtvaardigd
dat het geen lange partijen worden. Dit
wordt ondersteund door het speelsche-
ma. Aanvang vrijdag 13 maart om
19.00 uur. Ronde drie begint zaterdag
om 12.00 uur. Op 15 maart gaat de
slotdag ook om 12.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Marcel de Pijper 't Pleintje 1.98
2. Henk de Jong Twisk 1.84
3. Joop Hendriksen Voorster BC 1.76   
4. Dirk Bode De Musketier 1.71
5. Jan Toonen Luctor 1.57
6. Tom Been Emmen '65 1.57 
7. Rinie van Dasler De Poedel 1.51
8. Leo Dale De Oase 1.47

Op 7 en 8 maart is in Warmenhuizen
BC De Liefhebber verantwoordelijk voor
de organisatie van de nationale finale
hoofdklasse libre jeugd. Er wordt ge-
speeld met partijlengten van 90 en 120
caramboles. Op beide dagen is de
aanvang gepland om 12.00 uur. De
plaats van handelen is Biljartcafé De
Liefhebber aan de Oudewal 25.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy   Tmc
1. Maik Bruil ’t Heukske 6.45 120
2. Leon Dudink Horna 5.18 120
3. Roy Reutelingsperger Inaborg 4.57 90
4. Nordin van Gogh ABC ’t Töpke 4.57 90
5. Jasper Schuurmans ABC ’t Töpke 4.51 90
6. Dennis Engelen De Hazelaar 4.51 90

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:twgrafisch@gmail.com
mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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Het volgende
nummer 

verschijnt
25 maart

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 18 maart

NK hoofdklasse driebanden klein in Hulst

Klaas Kuindersma winnaar 
in zinderend slot

Vlnr: André van Straaten, Klaas Kuindersma en Peter Kosterman

Tijdens de nationale finale hoofdklasse
driebanden klein speelde de als laatst
genoteerde André van Straaten een
hoofdrol. Na vier winstpartijen moest hij
pas in ronde vijf de winst aan Willy
Smetsers laten.  De uitbater van Het
Wapen van Eerschot kwam met 39-40
uit 43 net iets eerder aan. De kansen
werden voor Van Straaten kleiner, toen
een ronde later Klaas Kuindersma te
sterk was. Kuindersma, die in de twee-
de en vijfde ronde averij had opge-
lopen was weer volop in de race. Ge-
rald Reimink nam door een nipte winst
op Henk Jonker de leiding over, op één
punt achterstand gevolgd door Kuin-
dersma, Van Srtaaten en Smetsers. De
slotronde ging dus gepaard met een on-
gekende spanning. Willy Smetsers
moest door een nederlaag tegen Jonker

definitief afscheid nemen van het erepo-
dium. Datzelfde gold voor koploper Rei-
mink, die over André van Straaten strui-
kelde. De Fries Klaas Kuindersma haal-
de met een gemiddelde van 1.000 en
winst op Embregts de titel binnen. Met
hetzelfde aantal punten van tien, maar
een beduidend lager moyenne volgde
André van Straaten.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Klaas Kuindersma Friesche Club 10 0.947 6
2. André van Straaten De Windhoek 10 0.844 6
3. Peter Kosterman Delft 9 0.913 7
4. Gerald Reimink Reimink Lemerv. 9 0.863 6
5. Henk Jonker De Hoop 8 0.850 7
6. Willy Smetsers Voegbedr. Smetsers 8 0.791 7
7. Johan Embrechts ZBGG 2 0.812 7
8. Martien v/d Tillaard Wap. van Liempde 0 0.691 8

Van 13 t/m 15 maart in Rosmalen

NK eerste klasse ankerkader 47/2 
bij de Hazelaar

Onder verantwoordelijkheid van biljart-
vereniging De Hazelaar vindt van 13
t/m 15 maart in Rosmalen het Neder-
lands kampioenschap ankerkader
47/2 in de eerste klasse plaats. Ferry
Jong van Horna voert met een ge-
middelde van 32.70 de deelnemerslijst
aan, gevolgd door Ronald Filippo van
BCO. De organiserende vereniging
wordt vertegenwoordigd door Eric De-
ricks. De partijen met een lengte van
200 caramboles worden gespeeld op
vier tafels. Op vrijdag is de aanvang
om 18.30 uur gepland, op zaterdag
om 13.00 uur en zondag wordt om
12.00 uur begonnen. De plaats van
handelen is Sport- foyer De Hazelaar,
T.M. Kortenhorstlaan 6 in Rosmalen.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ferry Jong Horna 32.70
2. Ronald Filippo BCO 30.76
3. Jim van der Zalm Groene Hart 23.38
4. Vincent Veldt Onder Ons ’67 20.29
5. Lyon Megens Vriendenkring 19.41
6. Eric Dericks De Hazelaar 18.31
7. Edwin Zweers De Jol 17.77
8. Gert van Beek BIOS 16.43

Eric Dericks speelt een thuiswedstrijd.
Foto: Paul Brekelmans

www.debiljartballen.nl

Vervolg van de voorpagina

De bedoeling van de organisatoren is
om het evenement steeds groter en at-
tractiever te maken en vanaf 2016 ook
weer de Antwerp Billardsweek op het
menu te zetten. En of deze editie een
succes werd ? De honderden genodig-
den genoten van een vijf uur durend
spektakel dat op geen enkele keer ook
maar verveelde. Dat Dielis en akolieten
van omkadering kaas hebben gegeten
werd reeds bewezen op het WK in Ant-
werpen in 2013 en ook nu overtroffen
ze weer zichzelf. Met zang en dans,
optredens, een exquisiet diner en als af-
sluiter een demonstratie van Mr. Magic,
Semih Sayginer.

De wedstrijd
In de Supercup stonden de Zuid-Kore-
aan Sung-Won Choi, regerend wereld-
kampioen en de Belg Frédéric Caudron
in zijn rol van wereldbekerwinnaar
2014, tegenover elkaar. Het best of 7-
systeem, waar gedrieband werd naar
telkens 7 punten, wist perfect het pu-
bliek te begeesteren en was een inlei-
ding tot de biljartsport voor de vele 'le-
ken', die aanschoven aan de rijkelijk
gedekte tafels, rond de arena. Choi ont-
troonde Caudron in 2014 en de Malle-
naar was hierdoor meer dan ooit gebe-
ten op weerwraak. Met een concentra-
tie, die bijwijlen vanzelf voor een dood-
se stilte in de zaal zorgde, nam de Mal-
lenaar de eerste set voor zijn rekening
met 7-5 in 5 innings. Met een ge-
middelde voor Frédéric Caudron van

1,400, tegenover
1,250 voor Choi,
was de teneur me-
teen gezet. En het
zou alleen maar be-
ter worden. In set
twee had Caudron
slechts 4 beurten no-
dig om met 7-2 de
Aziaat uit te schake-
len en dat deed de
moyenne als een
thermometer stijgen
tot 1,750. de derde
set werd een heuse
walk-over, want de
Belg benutte amper
één poging om de
7-0 op het scorebord
te schilderen, goed
voor een gemiddel-
de van 7,000! Het
wordt alles of niets,
moet Sung-Won
Choi dan gedacht
hebben en hoewel
reeds zwaar in het
krijt, toonde de Zuid-
Koreaan, dat je niet
zomaar wereldkam-
pioen kan genoemd
worden. Choi zette
Caudron met even
droge 0-7 cijfers in
één herneming voor
de opgave set vijf te
winnen. Het publiek
ging uit het dak en
dat viel ook de drie

televisiezenders op, die die avond nog
eens het biljart op zijn rechtmatige
plaats in beeld brachten. De vijfde set
werd al even spannend, nadat Frédéric
Caudron bij een 6-4 voorsprong miste
en de kans ongewild bij Choi legde.
Die faalde echter ook en in de vijfde
beurt, liet Caudron de zege niet meer
liggen (7-4). Uit handen van gewezen
Vlaams Minister Dirk Van Mechelen,
mocht de winnaar van de Supercup, de
cheque van 5.000 euro in ontvangst ne-
men.

De 'Ludo Dielis World 3-
Cushion Player Award'
De Union Mondial de Billard  (UMB)
heeft zich ertoe verbonden, vanaf
2014, een verkiezing van de speler van
het jaar in te richten. De verkiezing ge-
beurt volgens een vroeger opgesteld re-
glement en eindigt met drie genomi-
neerden op de gala-avond zelf. Bij de-
ze nieuwe editie prijkten de namen van
Torbjorn Blomdahl, Frédéric Caudron
en uiteraard WK-winnaar Sung-Won
Choi op de lijst. Het was tegen laatstge-
noemde dat de anderen het moesten af-
leggen, waardoor de Aziatische ster-
speler ook met een cheque van 5.000
euro huiswaarts mocht keren en boven-
dien in pole-position staat voor de eind-
trofee, een kunstwerk met een waarde
van liefst 50.000 euro. Wie immers
drie keer tot Player of the year wordt
verkozen binnen een periode van vijf
jaar, mag zich de trotse eigenaar noe-
men.
Bart Van Reeth

Caudron neemt op overtuigende
wijze revanche

Belangrijk nieuws………….

Nederlandse biljartkrant 
nu ook in België
Met directe ingang verschijnt de Nederlandse uitgave van De Biljart Ballen nu
ook in België. In de editie West worden maandelijks een aantal pagina’s biljart-
nieuws uit België opgenomen. Voor de adverteerders op de algemene pagina’s
en in de editie West betekent dit een aanzienlijke vergroting van het gebied, ter-
wijl de advertentietarieven ongewijzigd blijven. De Belgische uitgave komt hier-
mee te vervallen.

Sung-Won Choi neemt voor een jaar de Ludo Dielis World
3-Cushion Player Award in bewaring. Foto: Dirk Acx.
www.biliardsphoto.com 

http://www.debiljartballen.nl
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De Biljart Ballen, 19e jaargang, maart 2015 pagina 4

De Grote Prijs
"DE PAREL DRANKEN"

De  organisa e van deze negende edi e van het 
Open Driebandentoernooi is in handen van de 

S ch ng Topbiljart Zundert en wordt gehouden in

Biljartcentrum Den Hoek
De Grote Prijs "DE PAREL DRANKEN" gaat van start op maandag
13 april en zal eindigen met het hoofdtoernooi in de week van 

01 t/m 06 juni.

Er zal wederom een fraaie prijzenpot beschikbaar zijn, 
maar de beleving en de strijd voor een goed resultaat is voor velen

net zo belangrijk.

De Hoofdprijs bedraagt € 800,00
De poulewedstrijden worden gespeeld op maandag, dinsdag en

vrijdagavond, aanvang 19.00 uur. 
Ook ‘s middags zullen er poule wedstrijden worden gespeeld en wel

op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag, aanvang 13.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt 15 Euro Aanmelden t/m 03 april 2015

Wil je nieuwe biljartvrienden ontmoeten of jezelf openstellen 
voor een nieuwe en gezellige uitdaging???????

Dan snel aanmelden bij Louis Havermans, 
biljartcentrum “Den Hoek” Zundert. Telefoon 076 5972300 

of per Mail www.s ch ngtopbiljartzundert.nl.

Vijfde klasse bandstoten

Nationale finale in Maasdam
Bij De Posthoorn aan de Sportlaan 30
in Maasdam wordt van 6 t/m 8 maart
gestreden om de nationale titel in de
vijfde klasse bandstoten. De partijen
hebben een lengte van 30 caramboles
en wedstrijdleider Martin Verdoold
heeft daar de touwtjes in handen. Op
vrijdagavond beginnen de wedstrijden
om 19.00 uur, terwijl op zaterdag en
zondag de aanvangstijd om 12.00 uur
is bepaald.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Erci v/d Giessen ’t Spatje 1.10
2. Dick Nijland ’t Heukske 1.08
3. Tonnie Brummen Rhienderense BV 1.06
4. Cliff Garrelds De Babbelaars 1.04
5. Jacques Wieland De Halve Maen 1.02
6. Gerrit Moraal Telstar 1.01
7. Frans Pordon ’t Centrum 0.95
8. Elfriede Achten BC Vors 0.94

Bandstoten klein 1e klasse 13-15 maart

Nederlands kampioenschap 
in Winschoten
Onder de vertrouwde leiding van vere-
niging De Harmonie wordt in de gelijk-
namige sociëteit aan Burg. Schönfelds-
ingel 371 te Winschoten het NK band-
stoten klein eerste klasse gehouden. Op
dit hoogste niveau van de kleine tafel
zijn de moyennegrenzen 3.50 tot 6.00.
De duels worden beslist over honderd
caramboles. Met een gemiddelde van
6.32 voert Anton Slof de deelnemerslijst
aan. Hij wordt op de voet gevolgd door
Willy Rooijendijk en Bas Reedijk. Na-
mens vereniging De Ram bezet Frans
Hendriks de vijfde positie via 5.91. Er

wordt op vier biljarts gespeeld. Aan-
vang op vrijdag 13 maart om 19.00
uur. Ronde drie begint zaterdag om
12.00 uur. Slotdag zondag 15 maart
heeft hetzelfde aanvangstijdstip.
Naam Vereniging Gem
1. Anton Slof Harago 6.32
2. Willy Rooijendijk DOS '71 6.31
3. Bas Reedijk De Posthoorn 6.12
4. Theo van de Ven De Oase 5.98
5. Jan de Bruin HWA 5.83
6. Theo Derksen Woezik 5.76
7. Tonny van de Meerakker HAS 5.63
8. Cor van de Groep De Poedel 5.08

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
9-ball Eurotour Treviso kozoom.com 25-28 feb
WK driebanden landenteams, Viersen kozoom.com 26 feb -1 mrt
Driebanden competitie Frankrijk kozoom.com 6 mrt
Driebanden competitie Prinsen, Haarlo kozoom.com 22 mrt
Driebanden wereldbeker, Luxor kozoom.com 29 mrt – 4 apr
Driebanden competitie, Duitsland kozoom.com 12 apr
EK Porto poolbiljart kozoom.com 12-22 apr
Masters artistiek biljart.tv 17-19 apr

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

Driebanden groot derde klasse

Michael Basoeki kampioen van 
Nederland in Hoogeveen

In biljartcentrum l’Acquit in Hoogeveen
hadden tijdens het NK driebanden
groot derde klasse twee spelers na vijf
ronden de touwtjes in handen. Marrie
Kleinloog was koploper en ongeslagen
met negen punten. Hij speelde in de
vierde ronde remise tegen Paul Rijken-
berg. Zijn voornaamste concurrent Mi-
chael Basoeki stond op acht punten om-
dat hij in dezelfde sessie met 17-20 na
35 beurten verloren was van Elroy de
Boer. In de voorlaatste ronde maakten
beide titelkandidaten geen fout. Daar-
mee moest de ontknoping vallen in de
afsluitende partij tussen beide heren.
Het werd een spannende strijd, waarin
Basoeki twee keer een flinke voor-
sprong nam via 11-5 en 17-11. Klein-
loog kwam echter ook twee keer goed

terug na 11- 9 en 17-15. Uiteindelijk
besliste Michael Basoeki de partij na 34
beurten middels 20-17 en werd daar-
mee kampioen van Nederland. Runner-
up Marrie Kleinloog zorgde met 0.598
voor het beste gemiddelde. De als der-
de geëindigde Hans van der Hek reali-
seerde dankzij 0.952 de kortste partij.
Ook de hoogste serie kwam met zeven
caramboles op zijn naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Michael Basoeki Stokkers 12 0.494 5
2. Marrie Kleinloog HMS 11 0.598 5  
3. Hans van der Hek De Tobbe 8 0.562 7
4. Elroy de Boer BV ’75 8 0.533 4
5. Paul Rijkenberg VKG 7 0.401 5
6. Mari Bloemers VDO 6 0.388 5
7. Sjoerd Talsma Dronrijp 4 0.379 3
8. Ad van de Laar Karper '83 0 0.346 5

Vlnr: Marrie Kleinloog, Michael Basoeki en Hans van der Hek. 
Foto: C. van der Straat

Het Tijdperk Blomdahl 
“Het was eigenlijk
nooit mijn bedoeling
om dit boek  uit te
brengen in het Neder-
lands. 
Maar omdat er vraag
naar bleek te zijn, heb
ik het toch maar ver-
taald en opnieuw uit-
gebracht”, aldus Bert
van Manen. 
“The Blomdahl Era”
geeft in het eerste
kwart een over-zicht
van de carrière van
de legendarische
Zweed, en er is een
lang interview met
hem over zijn spelstijl,
zijn drie grootste con-
currenten en zijn visie
op het huidige topdrie-
banden. 
Daarnaast zijn er van
Manen’s columns over
uiteenlopende onder-
werpen: het materi-
aal, de systemen, het
positiespel, de wereld-
ranglijst. Er zijn por-
tretten van topspelers: Merckx, Zanetti, Klompenhouwer en vele anderen. Verder
bevat het boek een tiental instructieve diagrammen. 
Veel plaats is daarnaast ingeruimd voor de belangrijkste uitslagen van de afge-
lopen 30 jaar: de World Cups. “Het Tijdperk Blomdahl” is ook een naslagwerk:
je vindt er alle Wereld- en Europees kampioenen, World Cup winnaars en
wereldrecords in, evenals de resultaten van grote toernooien als Spa, Agipi en
Crystal Kelly.  De foto’s in het boek zijn van Edmund Mevissen, Ton Smilde en
Dirk Acx.

www.bertvanmanen.nl

http://www.s%ED%AF%80%ED%B0%83ch%ED%AF%80%ED%B0%83ngtopbiljartzundert.nl
http://www.bertvanmanen.nl
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1e Klasse Libre Noord-West Nederland

Titel Rob Korff
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rob Korff BCS 8 5.87 52
2. Dik Bemabela MBSOV 7 6.11 55
3. René Visser SDS 6 5.81 51
4. Ed van Stralen Sombroek 3 5.11 48

Uitzonderlijke prestatie in Waspik

Dingeman Picocrie maakt serie van 25
Tijdens de onderlinge competitie van
Den Bolder in Waspik leverde Dinge-
man Picocrie een uitzonderlijke presta-
tie. In zijn partij driebanden tegen Peet
Damen kwam hij tot een serie van 25.
Picocrie verzamelde zijn 60 drieban-
ders in 28 beurten, wat goed was voor
een moyenne van 2.142. Dit alles ge-
beurde onder leiding van gewestelijk ar-
biter Jan Versteeg uit Sprang-Capelle,
die dit in zijn hele loopbaan nog niet
had meegemaakt. 

Dingeman Picocrie 

Dames finale Midden-Brabant

Titel voor 
Ria Heesters
Naam Vereniging Pnt Moy HS   %
1. Ria Heesters BVWG 8 0.81 9 98.75%
2. Jeanette van Veldhoven BVWG 8 0.84 6 94.37%
3. Jacqueline van Veldhoven BVWG 6 0.88 9 88.57%
4. Lia van Veldhoven BVWG 4 0.50 3 87.05%
5. Lenie Heesters BVWG 4 0.34 3 68.42%
6. Willie Coenen BVWG 0 0.44 5 64.28%

5e klasse bandstoten Zuid 1

Zege voor Cliff Garrelds
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cliff Garrelds De Babbelaars 12 1.04 8
2. Sjef Adriaansen De Kroon 10 0.97 8
3. Thomas v/d Wielen Onder vrienden 8 0.82 6
4. Tiny v/d Griendt De Hofstede 6 0.86 5
5. André Joosse Avontuur 6 0.82 7
6. Bert v/d Hooff De Romijn 6 0.75 8
7. Reinier van Nijnatten Hof van Holland 4 0.83 7
8. Cees van Gessel Hio 4 0.76 7

Vierde klasse bandstoten gewest West-Nederland

Henk de Jong en Dirk Bode grijpen titels
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henk de Jong Twisk 14 1.84 8
2. Richard Stuurman Wormerveerse BV 8 1.56 13
3. Dirk Sakkers Scheiwijck 8 1.54 8
4. Klaas Wiersma Breezand 8 1.41 10
5. Ben Clausing ADO 8 1.26 7
6. Ben Kleijn Assendelftse BV 4 1.47 12
7. Rien Bakker Horna 4 1.20 8
8. Sjaak v. Duivenvoorde DNO ’86 2 1.21 12

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dirk Bode Musketier 12 1.71 9
2. Jeffrey Cornelissen Oogh v. Vlaerdingh 10 1.99 18
3. Rob Sloof Stolwijk 10 1.60 8
4. Ton v/d Laarse De Mijnen 7 1.61 15
5. Jan van Wijk BCCD 7 1.31 8
6. Arjen Hartholt Buitenzicht 5 1.40 12
7. M. van de Mast De Beurs 3 1.45 9
8. Don Opstal Merwehof 2 1.20 10

2e kl. libre Zuid-Nederland afd. 1

Anne Stins kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Anne Stins DOS 12 3.17 20
2. Wesley Verhagen BSV 11 3.61 33
3. Joop Teller Groede 9 2.99 19
4. Hans van Tillo Wellse Vaert 8 2.94 15
5. Gradus Otto SVW 6 3.00 28
6. Stephan v/d/ Broek HGL 6 2.21 15
7. Arian Heeren De Ram 2 2.53 24
8. Chris Huysmans Windenburg 2 2.52 23

Hoofdklasse libre West Brabant

Frans Vrolijk vecht terug in 
Nieuw-Vossemeer

gen, de uitbater van Café De Ram, had
net als de nummers één en twee acht
punten en bezette de derde plaats. On-
danks, dat Van Dongen een ronde later
moest buigen voor Vrolijk kon hij zijn
derde plaats handhaven. Bosters maak-
te geen fout en bleef door winst op Piet
Schets klassementsleider. Ricardo Rens
speelde ondertussen in acht beurten de
kortste partij van het toernooi. Een zin-
derend slot lag dus in het verschiet, met
een droomfinale tussen Frans Vrolijk en
Johan Bosters, beiden met tien punten
en een klein verschil in moyenne. Het
werd een vlotte partij, waarin na negen
beurten Frans Vrolijk met een 150-104
overwinning de felicitaties in ontvangst
kon nemen. Hij was de nieuwe kampi-
oen van het district West-Brabant.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Frans Vrolijk SVW 12 10.08 93
2. Johan Bosters De Kastanje 10 10.28 48
3. Peter van Dongen De Ram 10 7.10 58
4. Ricardo Rens SVW 8 8.45 52
5. Aaron Meeuwissen De Laan 6 7.74 58 
6. Fred Swaanen SVW 6 6.99 38
7. Danny Koevoets De Ram 2 8.19 62
8. Piet Schets De Ram 2 6.22 66

Frans Vrolijk

Eerste klasse libre West-Brabant

Michael Zwakenberg
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Michael Zwakenberg Bellevue 10 6.65 31
2. Piet Timmermans Bellevue 10 6.41 51
3. Francine van Yperen Ram 10 4.49 66
4. Michel Goossens SVW 9 4.75 38
5. Rick van Hassel Ram 6 5.11 48
6. Sjaan de Ron Wellse Vaert 4 5.66 52
7. Theo van Meel Ram 4 5.00 31
8. Jac Matthijssen Bellevue 3 4.31 25

District Noord-West Nederland

Finale 3e klasse 
bandstoten
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Paul Wansink Wieringermeer ’85 10 2.51 13
2. Ed Cornelissen ELTO 10 2.25 19
3. Jaap Molenaar Sombroek 9 1.84 20
4. Dirk Rieder MBSOV 7 2.02 21
5. Ben Rozie Royal 7 1.70 11
6. Herman Pol Turnlust 5 1.88 12
7. Bram Borst WBC 4 1.57 15
8. Klaas Mastemaker MBSOV 4 1.58 11

District Vlietlanden

Uitslag derde klasse 
bandstoten
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. H. v/d Hek De Tobbe 10 1.94 12
2. C. Smink Delft 8 1.75 11
3. D. Dijksman Delft 8 1.73 11
4. R. v/d Sar Bij 't Hof 6 1.66 8
5. M. Sekreve Bij 't Hof 4 1.57 16
6. A. Schuller Bij 't Hof 4 1.46 10
7. F. Kool Delft 2 1.62 10

Vierde klasse bandstoten Zuid 1

Marcel de Pijper via Noordgouwe 
naar NK in Leusden

Een verliespartij in de vierde ronde
heeft Marcel de Pijper niet van de ge-
westelijke titel af kunnen houden in de
vierde klasse bandstoten. Met nog drie
reële kanshebbers werd aan de afslui-
tende ronde begonnen. Marcel de Pij-
per had tien punten en trof Henk Blom,
die met twee punten minder en een aan-
zienlijk lager moyenne nog kans had
op een derde plaats. Hans van Tillo, die
ook tien punten achter zijn naam had
staan, moest het opnemen tegen mede
titelkandidaat Patrick van de Kasteele
van SVW (9 punten).  In slechts twaalf
omlopen wist Van de Kasteele zijn 40
caramboles te verzamelen en hiermee
de beste partij van het toernooi te spe-
len. Op de andere tafel had Marcel de
Pijper een moeizame start, die bij ver-

lies de titel aan Van de Kasteele moest
laten. Zo ver kwam het niet. De Pijper
herstelde goed, won de partij en kon in
HCR van der Weijde als kampioen ge-
huldigd worden. De Pijper verdiende te-
vens een ticket voor de nationale finale
die van 13 t/m 15 maart in Leusden
wordt gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marcel de Pijper ’t Pleintje 12 1.98 12
2. Patrick v/d Kasteele SVW 11 1.88 10
3. Hans van Tillo Wellse Vaert 10 1.69 11
4. Henk Blom Drij. Damen 8 1.41 12
5. Michel Kemmeren ’t Vosje 7 1.38 8
6. Peter v/d Male Graanbeurs 4 1.09 8
7. Kees Vermeulen Graanbeurs 2 1.07 8
8. Jurgen Bruggeman Graanbeurs 2 1.05 8

De finale hoofdklasse libre van West-
Brabant leverde een verbeten strijd op.
Het was Frans Vrolijk, die vanaf het be-
gin tot ronde vijf het klassement aan-
voerde. De speler van SVW uit Bergen
op Zoom moest toen echter tegen Fred
Swaanen een verliespartij incasseren en
werd op moyenne gepasseerd door Jo-
han Bosters, die de kleuren van De
Kastanje verdedigde. Peter van Don-

WAA/KAA 2e klasse driebanden

Dirk Hoevenaar 
ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dirk Hoevenaar DJS 9 0.415 5
2. Pascal van Wanrooy Loons Kwartier 7 0.549 7
3. Peter Ypelaar KOT 6 0.426 6
4. Johan Mouwen KOT 4 0.324 4
5. Stefan v/d Heuvel KOT 2 0.383 4
6. William Hooymayers Loons Kwartier 2 0.319 4

1e klasse libre gewest West Nederland

Jan Kok en Ferry van Stralen kampioen
Eindstand Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Kok De Wurf 12 6.97 46
2. Ed Cornelissen ELTO 9 6.69 47
3. Dick Mol Carambole 8 6.73 49
4. Ruud Slotboom Hazefelder 8 5.70 32
5. Pieter v/d Hoek De Diamonds 7 6.02 34
6. Huub Pijnacker Prins Hendrik 5 5.78 24
7. Dirk Schaaf De Klipper 4 5.18 55
8. Cor Wiegman Duinstreek 3 5.48 34

Eindstand Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ferry van Stralen Jacobswoude 12 6.27 39
2. Patrick van Dijk Schollevaar 9 7.89 65
3. Hans van Werven WBD 9 5.87 57
4. Cor Lingen Amstelbron 8 6.12 55
5. Wim Roseboom De Beurs 7 4.63 24
6. Jan Huis ’t Smitje 6 4.22 36
7. Willem van Wetten ONA 4 4.88 35 
8. Roel Feenstra HWA 1 2.96 26

Hoofdklasse libre Rotterdam

Ben Mandemaker
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben Mandemaker Schollevaar 6 10.89 64
2. Ismail Sari Honky Tonk 6 6.82 35
3. Patrick v. Barneveld De Posthoorn 5 19.62 110
4. Ivo Marseille Honky Tonk 5 9.31 111
5. Rob Hogenbijl TOGB 4 9.11 62
6. Marco Vonk Honky Tonk 4 8.69 59



De Biljart Ballen, 19e jaargang, maart 2015 pagina 6

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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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

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

de Posterij
Poolcafe

9 Pooltafels
2 Biljarttafels (1 match, 1 klein)
3 Snookertafels
3 Dartsbanen

Wij zijn nog op zoek
naar verenigingen!

Wilhelminalaan 2
4941 GK Raamsdonkveer

0162-222829

www.poolcafedeposterij.com
www.facebook.com/deposterij

Algemeen kampioenschap libre 
Noord-West Nederland
Biljartvereniging DNO ’86 organiseert
van 25 t/m 28 maart het algemeen
kampioenschap libre van het district

Noord-West Nederland. De wedstrijden
met een variabel aantal caramboles
worden gespeeld in Biljartcentrum Heer-
hugowaard, Parelhof 3 in Heerhugo-
waard.

Deelnemers
Naam Vereniging Tmc.
1. Piet van Rossum BIOS 12
2. Trudy Bindinga Kaper 20
3. Dirk Burger De Branding 32
4. Ruud Schigt Sombroek 45
5. Jaap Middelie Kaper 65
6. Ed Cornelissen ELTO 85
7. Rob Korff BCS 110
8. Henk Buys Steeds beter 180
9. Rob Kok BCS 275 

3e klasse bandstoten Rotterdam

Titel voor Teun Looy
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Teun Looy Rietlander 12 1.92 10
2. Danny Sam-Sin Kralingen 10 2.06 16
3. Cyriel Simpson Kralingen 8 2.01 11
4. Jan Boers Posthoorn 7 2.10 13
5. Ton Abramsz Buitenzicht 7 1.70 11
6. Theo Dam Maasstad 6 1.62 13
7. Johan Langezaal Schollevaar 4 1.82 15
8. Rinus Rijsdijk Hoogvliet 2 1.92 13

6, 7 en 8 maart in Abbekerk en Rotterdam
Finales hoofdklasse libre West-Nederland
Op 6, 7 en 8 maart worden in het ge-
west West-Nederland de finales hoofd-
klasse libre gehouden. In de afdeling
Zuid is biljartvereniging Kralingen ver-
antwoordelijk voor de organisatie en de
wedstrijden worden daar gehouden in
Biljartsociëteit Kralingen aan de Adams-
hofstraat 29a in Rotterdam. Biljartvere-
niging ABC neemt de organisatie in af-
deling Noord voor haar rekening. Daar
speelt men bij Het Nieuw Bonte Paard
aan de Dorpsstraat 54 in Abbekerk. De
partijlengte is 150 caramboles.
Deelnemers Noord
Naam Vereniging Moy
1. Johan Koomen Entree 10.72
2. Ab Lenaers Onder Ons ’67 9.34
3. Frank Dekker DVO 8.20

4. Rob Korff BCS 5.87
5. René Visser SDS 5.81
6. Erwin Bastiaan Waterland 7.75
7. Frank Witterland Concordia 7.10
8. Jeroen Kruyt ’t Moddermannetje 8.16
Aanvang vrijdag 19.30 uur, zaterdag 14.00 uur en 
zondag 13.30 uur.

Deelnemers Zuid
Naam Vereniging Moy
1. Willem Wahlen ’t Fort 12.91
2. Bert Mandemaker Schollevaar 10.89
3. Erik Winkster De Musketier 9.55
4. Joop Bodaan WBD 9.33
5. Ron Slicher WBD 7.27
6. Wim Zijderveld Amstelbron 9.45
7. Piet Verhaar W.v. Alblasserdam 9.00
8. Ruud Warmerdam De Sport 8.00
Aanvang vrijdag 19.30 uur, zaterdag 11.00 uur en 
zondag 12.00 uur.

Vierde divisie driebanden poule 3

BC Capelle 7 overklast huisgenoot
Speelronde 13
De Staart/TVM bleef met 5-3 aan de
goede kant van de score tegen BC Ca-
pelle 7. Engels Capelle ging thuis tij-
dens de ontmoeting met RCD/ Kloens
Bestrating met 2-6 onderuit. Jack
Westerveld (0.740) wist door winst op
Peter Siebert de schade te beperken.
Speelronde 14

De Maasstad won met 6-2 van Engels
Capelle. BC Capelle 7 en Merwehof
speelden 4-4 gelijk. Kees van der Stel
speelde voor BC Capelle een uitsteken-
de partij en was op bord vier met
0.909 in 22 beurten uit.

Speelronde 15
BC Capelle 7 overklaste huisgenoot En-
gels Capelle met 8-0.

Vier nieuwe arbiters voor Veen- en Rijnstreek

Het district Veen- en Rijnstreek is vier
nieuwe arbiters rijker. Chris Koot en
Herman Gortzak van BV De Sport en
Ted Köhler en Rob Kok van BV Jacobs-
woude behaalden hun eerste ster en
hebben daarmee een predicaat wat ge-

lijk staat aan clubarbiter. Leo Lips en
Teun Los waren de leermeesters. Na
een zevental cursusavonden zijn de vier
kandidaten geslaagd voor het examen,
dat werd afgenomen door de bondsge-
delegeerde Hans Berkhout.

Derde klasse bandstoten Midden-Brabant

Wesley Verhagen districtskampioen 
bij De Romein in Tilburg

De districtsfinale derde klasse bandsto-
ten van Midden-Brabant leverde Wesley
Verhagen bij Biljartcentrum De Romein
in Tilburg het kampioenschap op. De
biljarter van BSV behaalde tien punten
en bleef een punt voor op opponent Ivo
Vastré. Vastré blonk tijdens het toernooi
uit door een partij in elf beurten uit te
spelen. Hiermee kwam hij met 5.00 tot
het beste partijgemiddelde. De hoogste
serie van zeventien werd behaald door

Eekhoorn speler Cees Kooyman. Mark
Pijnenburg kon niet boven de degrada-
tiegrens blijven en speelt volgend se-
zoen een klasse lager.
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wesley Verhagen BSV 10 2.19 12
2. Ivo Vastre HMS 9 1.98 24
3. Goof van Breemen HMS 8 1.80 16
4. Cees Kooyman Eekhoorn 7 1.68 17
5. Mark Pijnenburg VOO 4 1.16 9
6. John van der Sanden BSV 2 1.48 13
7. Maarten van de Ven DKS 2 1.29 9

2e klasse bandstoten Midden-Brabant

Finale in Waalwijk
Van 13 t/m 15 maart wordt door biljart-
vereniging ’t Snoekske aan de Valken-
voortweg 20 in Waalwijk de finale
tweede klasse bandstoten van het district
Midden-Brabant gehouden. De partijen
met een lengte van 75 caramboles be-
ginnen op vrijdagavond om 19.00 uur.
Voor zaterdag en zondag staat de aan-
vangstijd om 11.00 uur gepland. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Maikel van de Donk ’t Snoekske 3.49
2. Hans van Berge Henegouwen ’t Gelagh 3.32
3. Wil de Rooij HMS 3.06
4. Gerard Snoeren BSV 2.92
5. Joris Vastré HMS 2.88
6. Toon Vervoort HGL 2.21
7. Martin van de Rijt De Hoef 2.14
8. Stephan van den Hooff Borduurhuis.nl 2.14

http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
http://www.poolcafedeposterij.com
http://www.facebook.com/deposterij
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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

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

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838

www.biljartcentrumoegstgeest.nl

http://www.debiljartmakers.nl
mailto:info@info@castlecity.castlecity.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
mailto:c.dewijs@kpnmail.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
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KNBB officiële mededelingen

®

Misschien is voor jullie de biljartterm
“Dagbiljart” enigszins vreemd. De uit-
leg is als zo vaak heel simpel: het zijn
de mensen die overdag biljarten. Eer-
der werd deze groep “Recreanten” ge-
noemd. Later werd gesproken over de
“Dagcompetitie”. Het woord competitie
roept associaties op met de teamcom-
petitie. Dit is ook het geval. Maar er
worden overdag ook persoonlijke kam-
pioenschappen gespeeld in de diverse
districten, evenals nationale kampioen-
schappen. Het is dus zaak dat we de
verschillende competities namen geven
die de lading dekken. Zo zouden we
dus “Dagbiljart” en ”Avondbiljart” kun-
nen gebruiken. Maar misschien hebben
de lezers wel een betere naam. 
In verschillende districten wordt het Dag-
en Avondbiljart strikt gescheiden geor-
ganiseerd. Er wordt gewerkt met aparte
besturen en wedstrijdleiders. Binnen Ca-
rambole zou het toch zo moeten zijn
dat alle biljarters verenigd zijn onder
één districtsbestuur. “Dagbiljart” is een
sterk groeiende categorie. Veel senioren
zien er tegenop om ’s avonds de deur
nog uit te gaan en zeggen dan de
avondcompetitie vaarwel en gaan lek-
ker in de middag biljarten. Deze tak
binnen onze biljartsport was tot voor
kort niet vertegenwoordigd in de Com-
missie Breedtesport. Ik heb daarom
Frans Schröder gevraagd om de Com-
missie te komen versterken. Van zijn ex-
pertise wordt nu dankbaar gebruik ge-
maakt. Frans heeft ook te kennen gege-
ven dat hij bereid is districten te helpen
met het opzetten van competities in het
“Dagbiljart”. Zowel voor de teamcom-
petitie als voor de Persoonlijke Kampi-
oenschappen. Ik denk dat binnen Ca-
rambole een taak voor de besturen is
weggelegd om deze biljarters binnen te
halen. Verder moeten we meer actief
worden om leden te werven en onze
competities aantrekkelijker maken voor
potentiele leden. In een vergrijzende or-
ganisatie loopt het ledenaantal terug. 
Het motto “Stilstand is achteruitgang” is
in de huidige situatie op het carambole
gebeuren duidelijk van toepassing. Dit
is het volgende punt dat ik aan de orde
wil stellen. Binnen de CBC houden we
ons ook nadrukkelijk bezig met vernieu-
wingen in het wedstrijdwezen. Vernieu-
wingen gaan altijd gepaard met tegen-
werking. Voor een aantal leden hoeft de
verandering niet zo nodig. “Het gaat al
jaren goed zo”, is een veel gehoorde

kreet! Waarom dan deze vernieuwin-
gen c.q. veranderingen? 

Persoonlijke 
kampioenschappen
Het is algemeen bekend dat het aantal
deelnemers bij de persoonlijke kampi-
oenschappen terugloopt. Het doel van
de CBC is om dit te stoppen en weer
een opgaande lijn te krijgen. Wij zijn
druk bezig om een systeem uit te wer-
ken waarin we in bepaalde groepen
met intervallen gaan werken. Dit jaar
hebben we proef gedraaid met de
samenvoeging van de zesde en vijfde
klasse libre. We moeten toegeven dat
de invoering hiervan niet de schoon-
heidsprijs verdient. Veel districten spelen
juist deze finales en voorwedstrijden
voorafgaand aan het volgende seizoen
en hebben dit dus op de oude manier
gespeeld. Momenteel ben ik aan het in-
ventariseren hoe dit geland is in de
districten en de gewesten. De tot nu toe
binnen gekomen reacties zijn heel uit-
eenlopend. 
Terugkomend op het feit dat sommige
klassen in de Persoonlijke Kampioen-
schappen vooruit gespeeld worden,
maakt het voor de CBC wel erg moeilijk
om veranderingen door te voeren. Zo-
als het nu is, moeten we bijna twee sei-
zoenen vooruit denken om competities
en Persoonlijke Kampioenschappen
aan te passen aan de behoeften van de-
ze tijd. Het zou mooi zijn als alles in
één seizoen geregeld zou kunnen wor-
den. 
Met alle bovenstaande gegevens zijn
we vanaf het begin van het seizoen
druk aan de slag gegaan en binnenkort
komen we met voorstellen naar de wed-
strijdleiders van de districten en de ge-
westen. Ook de reglementen voor pro-
motie en degradatie moeten nodig te-
gen het licht gehouden worden en op
een modernere leest geschoeid worden.
In de districten en de gewesten werken
vele vrijwilligers die dagelijks met deze
materie omgaan en kunnen ons dan
ook de juiste feedback geven omtrent
onze plannen. Deze opmerkingen en
toevoegingen kunnen we dan verwer-
ken in de plannen om zo samen de
wedstrijdsport een update te geven.
Aangezien sommige dingen niet zo snel
gaan als je zelf graag zou willen en de
nodige reglementen aangepast moeten
worden, kunnen de nieuwe plannen niet
op korte termijn ingevoerd worden en

Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole 
Beste mensen, 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de Commissie Breedtesport
Carambole (CBC). Ik wil hierbij nader uiteenzetten welke personen deel uit-
maken van deze Commissie en wat de Commissie doet. De CBC bestaat uit
de gewestelijke voorzitters Ad Koolen, Gijs van Rijn, Wim Roseboom, Wim
Schmitz, onze secretaris van de KNBB Vereniging Carambole Janneke
Horneman en Cees Benschop, die zitting heeft namens de jeugd. Verder
hebben ook zitting Hans de Jager namens de kadercompetitie en Frans
Schröder voor “Dagbiljart”. Ondergetekende is als portefeuillehouder
Breedtesport voorzitter van de Commissie. Frans van Hoeve, de man ach-
ter de tabellen in de biljartwereld die deze materie professioneel benadert
en verwerkt, is adviseur van deze groep. 

mikken we op het seizoen 2016-2017.
Voor het seizoen 2015-2016 blijft naar
het zich nu laat aanzien alles bij het ou-
de. Wel zullen we dit jaar nog de moy-
ennebepaling in de teamcompetitie ver-
eenvoudigen en een facelift geven. 

Wij houden jullie als Commissie Breed-
tesport op de hoogte. 

Piet Verschure 

Portefeuillehouder Breedtesport KVC

Video-editor stagiair(e) KNBB 
(VMBO) of (MBO/HBO)
Intro
De KNBB organiseert jaarlijks meer dan
honderd verschillende competities en
toernooien op alle niveaus en in de
spelsoorten: pool, snooker, driebanden
en carambole.
De KNBB heeft enkele nieuwe produc-
ten gelanceerd en wil deze in de ko-
mende periode gaan uitbreiden, waar-
bij (online)communicatie een grote rol
speelt. Producten als biljart.tv, Poolcard,
Branche, 5 ball zijn enkele van deze
producten die zich vooral op de spor-
tieve en sociale recreatie richten. 
De afdeling Communicatie en marke-
ting verzorgt communicatie van de
KNBB. Zij onderhoudt websites, intranet
en apps, geeft invulling aan de social
media content, verzorgt drukwerk en
andere uitingen en helpt mee bij het or-
ganiseren van events. 

Wij zijn voor deze afdeling en dan in
het bijzonder voor de doorontwikkeling
van het videoplatform en de communi-
catie rondom de producten als 5 ball
per direct op zoek naar een fulltime:
Stagiair(e)s Video-editing

Werkzaamheden
• Wij zijn op zoek naar een video-edi-

tor/ cameraman voor het zelfstandig
opnemen van materiaal met de came-
ra en het editen van dit materiaal.
Daarnaast ook het editen van be-
staand materiaal van verschillende
opnames.

• Uit bestaand en nieuw op te nemen
materiaal maken van promo’s binnen
de verschillende takken van sport
(snooker, carambole en pool)

• Ondersteunen van het productieteam
op evenementen waar live evenemen-
ten online worden vertoond

• Video-items bedenken
• Produceren van de items
• Filmen van de items
• Publiceren via cms of Youtube
• Je werkt hierin samen met afdeling

marketing/communicatie, directie en
besturen.

Profiel
• Kennis van of affiniteit met de (bil-

jart)sport 
• Kennis van montageprogramma’s

zoals bijvoorbeeld Final Cut Pro of
Adobe premiere 

• Je hebt camera- en montage-ervaring
opgedaan in je opleiding

• Je hebt affiniteit met internet en digita-
le TV

• Je bent zelfredzaam en leergierig
• Je bent resultaatgericht en weet van

aanpakken
• Je bent creatief en initiatiefrijk
• Je kunt wensen van opdrachtgevers

vertalen naar videoproducties
• Je bent pro-actief in je communicatie
• Kan zowel voor VMBO als MBO

Inhoud
Duur: voorkeur 6 maanden, startdatum
zsm
Uren per week: tot 38
Soort stage: praktijk (sport) video edi-
ting montage
De stagevergoeding bedraagt Bruto
150,- per maand.

Wij bieden
Een zeer afwisselende stage midden in
de sport. Betrokkenheid en input van
jou draagt bij aan de ontwikkeling en
realisatie van vernieuwende producten.
Kortom een unieke ervaring die positief
bijdraagt aan  je netwerk en CV.
Je werkplek bevindt zich op het Bonds-
bureau in Nieuwegein waar de KNBB
samen met de Nederlandse Dartsbond
is gevestigd met een open en collegiale
werksfeer. 

Reageren
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan
het profiel stuur dan je sollicitatie naar
W. La Riviere (directeur), 
w.riviere@knbb.nl

KNBB, Archimedesbaan 7,  
3439 ME Nieuwegein
Knbb.nl
Biljart.tv

Nieuwe badges voor Arbiters
De KNBB, afdeling arbitrage, heeft
nieuwe badges ontwikkeld voor de ar-
biters, waarmee de oude badges zijn
vervangen en aldus niet meer geldig
zijn. Alle districten hebben via de post
de nieuwe badges ontvangen zodat al-
le oude vervangen kunnen worden. De

badges zijn inmiddels voorzien van ster-
ren, waarbij de sterren de functie van
de arbiter aangeven.
1 ster = Clubarbiter
2 ster = Districtsarbiter
3 ster = Gewestelijk arbiter
4 ster = Nationaal arbiter

mailto:w.riviere@knbb.nl
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KNBB SECTIE 
OffICIëlE mEdEdElINgEN

Slagzin 5-ball

Wij feliciteren de heer M. Heijms uit Oirschot met de beste inzending van de beste
slagzin voor 5-ball. 
“Het 5-ballspel, een nieuwe generatie met ballen”
De gewonnen set 5-Ball ballen zullen zo spoedig mogelijk aan de winnaar worden
verstuurd.

Evenementenkalender
Datum Plaats
1 maart Eredivisie Driebanden speelronde 18 diverse locaties
1 maart Pool 3e divisie (reservedag)
6-8 maart 3e GP Biljart Artistiek ereklasse Café Biljartzaal Van Tienen - Tegelen
6-8 maart Bandstoten klein 5e klasse De Posthoorn - Maasdam
7 maart Junioren Ranking 3 De Loods - Maassluis
7-8 maart Libre klein Hoofdklasse Jeugd Biljartcafé de Liefhebber - Warmenhuizen
7-8 maart KNBB Pool Leiden Open Leiden
8 maart Nationale Snooker Ranking 6 De Loods - Maassluis
15 maart Senioren- en Dames Ranking Snooker Westend - Zaandam
15 maart Eredivisie Driebanden speelronde 19 diverse locaties
15 maart Eredivisie Pool Ronde 5 diverse locaties
15 maart 1e divisie Pool ronde 10 diverse locaties
15 maart 2e divisie Pool ronde 10 diverse locaties
15 maart 3e divisie Pool ronde 10 diverse locaties
13 t/m 15 maart 2015 NK bandstoten klein eerste klasse Sociëteit De Harmonie - Winschoten
13 t/m 15 maart 2015 NK bandstoten klein vierde klasse B.V.'75 Leusden
13 t/m 15 maart 2015 NK ankerkader 47/2 eerste klasse Sportfoyer De Hazelaar - Rosmalen
18 maart t/m 1 april 2015 EK Snooker onder 21 & Teams Malta
20 t/m 22 maart 2015 NK libre klein eerste klasse
21 maart 2015 Eredivisie Snooker speelronde 12 diverse locaties
21 maart 2015 Recreanten toernooi pool
22 maart 2015 Regionaal toernooi pool
22 maart 2015 Eredivisie Driebanden speelronde 20 diverse locaties
22 maart 2015 Eredivisie Snooker speelronde 13 diverse locaties
28 maart 2015 Beker Pool 2e ronde Landelijk
27 t/m 29 maart 2015 NK driebanden groot 2e klasse
28 t/m 29 maart 2015 NK libre klein topklasse jeugd
29 maart 2015 Eredivisie Pool Ronde 6 diverse locaties
29 maart 2015 1e divisie Pool ronde 11 diverse locaties
29 maart 2015 2e divisie Pool ronde 11 diverse locaties
29 maart 2015 3e divisie Pool ronde 11 diverse locaties
29 maart 2015 Eredivisie Driebanden speelronde 21 diverse locaties
30 maart t/m 5 april 2015 Worldcup Driebanden Luxor, Egypte

Branche Commerciële Zalen
De BCZ is een nieuw bedrijfsonderdeel
van de KNBB. De BCZ heeft als doel sa-
men met zaaleigenaren, vakhandel en
partners:
• promoten van biljart, snooker en pool

(sport en spel)
• verbinden van gezelligheidsspelers 
De BCZ heeft in 2014 de dienstverle-
ning en producten voor pool- en snoo-
kerzalen opgezet. Om een samenwer-
king met zaalhouders gestalte te geven
moet het voor zaalhouders ook interes-
sant zijn een samenwerking aan te
gaan. De dienstverlening van de BCZ
moet zaalhouders ondersteunen in be-
drijfsvoering, promotie en klantenbin-
ding. In 2015 wordt de dienstverlening
uitgebreid naar biljartlokaliteiten.
Er zijn in 2014 diverse partners verbon-
den die zalen inkoopvoordelen leveren.
Daarnaast is het klantloyaliteitssysteem
Poolcard getest en uitgezet. Poolcard is
het klantloyaliteitssysteem van de KNBB
waar zalen, met hun eigen korting- en
spaarsysteem, recreatieve spelers aan
zich kunnen verbinden. In 2015 wor-
den de bestaande producten dooront-
wikkeld en wordt de dienstverlening, na
onderzoek, uitgebreid naar biljartloka-
liteiten en vakhandel. 

Successen BCZ van 2014:
• 20 pool- en snookercentra investeren

samen met de KNBB in promotie voor
biljart, snooker en pool 
centra tevreden over Poolcard: 

• Starballs: “we zien mensen vaker
terug komen met Poolcard”

• 4 Friends: “met Poolcard heb ik in-
zicht in mijn klanten en kan ik gerich-
te acties uitzetten”

• media aandacht: TV aandacht voor
pool bij SBS6-RTL7-NOS EK Pool-item,
NK-item, Mosconi Cup (6 uur), 5-ball
bij Feiten en Fabels.

• inkoopvoordeel: bijv. succesvolle
contractonderhandelingen met Bier-
contract.nl

Wat levert deelname aan de 
BCZ voor een zaal op:
• promotie voor eigen zaal en promotie

sport/spel (nationaal) 
• Poolcard systeem
• meer inzicht eigen klanten, behoud

klanten, meer besteding
• inkoopvoordeel bij diverse partners
• winst op poolcard wordt terug geïn-

vesteerd in de promotie van de sport

2015 Uitbreiding dienstver-
lening BCZ voor aangesloten
zalen:  
• Q1-Q4: acties gericht op studenten

en vrijgezellenfeestjes voor zalen
• Q1-Q4: acties gericht op bestaande

klanten met Poolcard (versterken pool-
card)

• Q2: organiseren evaluatie m.b.t. het
sportseizoen 2014-2015 (pool)

• Q2-Q4: workshops: social media,
koffie, speciaal bieren, etc.

• Q2-Q4: onderzoek onder biljartloka-
liteiten in Nederland, 

• Q2-Q4: onderzoek naar uitbreiding
biljartcard

• Q2-Q3: vakhandel, groothandel en
partners

Meer informatie? 
Voor meer informatie kijk op
www.bcz.nl of neem contact op met
Nynke Lely: nlely@knbb.nl

Driebanden groot beker 

AEJ/Dallinga behaalt prachtig 
teamgemiddelde van 2.571

Ronde vijf levert de laatste acht ploegen
van de driebandenbeker op. Van de
meeste duels zijn inmiddels de heen-
wedstrijd en de return gespeeld. Ripa
Recycling/Pearle kwam in eigen huis te-
gen tweededivisionist Hotel Stadt Lob-
berich/BCT niet verder dan 4-4. In Te-
gelen werd echter met 2-6 gewonnen.
Jens van Dam speelde sets van 2.500
en 3.000. De Distel Biljarts – Het Caves
eindigde in Roosendaal nog in remise.
In Golf & Recreatiepark 't Caves in Win-
telre waren de gasten uit de eredivisie
echter oppermachtig getuige de 0-8 cij-
fers. HCR Prinsen – Biljartcentrum Arn-
hem 4-4 (7-5). Michel van Silfhout wist
met 3-0 van Rudy Gerritsen te winnen.
Markus Galla wees René Gerrits via 2-1
terug. Anno de Kleine en Christian Ru-
dolph gingen beiden met 1-2 onderuit
tegen respectievelijk Ramazan Durdu en
Dieter Grossjung. De terugwedstrijd is
zaterdagavond 28 februari in Arnhem.
Biljartcafé    Jorissen – AJ Biljart/Van
der Sanden leverde twee keer de maxi-
male 8-0 winst op voor de ploeg uit Den
Haag. Capelle/De Terp – MCR/de Uit-
spanning kreeg in de eerste ontmoeting
een 4-4 (6-6) uitslag. Dan Breur en Mar-

tin Spoormans bleken met 2-1 te sterk.
Voor de gasten waren Sander Jonen en
Dave Christiani met dezelfde cijfers de
winnaars. Zondagavond 1 maart valt
vanaf 19.00 uur de beslissing in Ba-
rendrecht. Van Wanrooy Transport – La
Plaza Hoensbroek 6-2 (9-3). Ad Broe-
ders en Frank Martens gaven geen set
af. Harrie van de Ven maakte een serie
van tien. ZFD/De Hazelaar – Presspla-
te/Machielsen.fa. In Rosmalen haalden
de gasten met 0-8 uit. In Zundert kreeg
men een 4-4 eindstand. Therese Klom-
penhouwer verraste Roland Forthomme
met 2-1 winst. Datzelfde presteerde Pe-
ter Heerkens tegen Barry van Beers.
AEJ/Dallinga – Eekhoorn leverde beide
duels 8-0 op in het voordeel van de kop-
loper uit de eredivisie. In Sluiskil kwa-
men Jean-Paul de Bruijn, Eddy Merckx,
Dick Jaspers en Frédéric Caudron tot
een onwaarschijnlijk teamgemiddelde
van 2.571. Eddy Merckx en Frédéric
Caudron speelden één set in de ope-
ningsbeurt uit. Merckx was met 45 uit
13 de beste van iedereen. In Ooster-
hout brachten John Roovers en Rini Boe-
ren allebei één set winnend over de
streep. 

Ripa Recycling/Pearle en Hotel Stadt Lobberich/BCT. Voor vlnr: Jens van Dam,
Francis Forton, Ronny Daniëls en Dion Bergmans. Achter vlnr Paul Savelkoul,
Karl-Heinz Gertzen, Tom Löwe en Rob Mans. Foto: Huub Leijendeckers. 

Damesfinale West-Brabant
Naam Vereniging Pnt Moy %moy HS
1. Anita Hazen AVW 10 0.56 135 9
2. Cor Dagevos De Ram  10 1.03 105 9
3. Cytia van Peer De Ram 9 1.45 90 9
4. Elly van Haperen De Arend 8 0.75 93 6

Naam Vereniging Pnt Moy %moy HS
5. Anita Eijskoot De Laan 7 0.40 100 5
6. Els van Nispen Dobbertje 6 0.75 106 6
7. Willy Muller Kastanje 6 0.53 96 6
8. Corrie Goossens Dobbertje 0 0.55 74 4

http://www.bcz.nl
mailto:nlely@knbb.nl
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Eerste divisie driebanden poule 1

Raymond Ceulemans en 
Steven van Acker stelen de show

Op 7 februari verbeterde Raymond
Ceulemans het seizoenrecord eerste di-
visie, dat overigens met 2.368 al op
zijn naam stond, en bracht het op
2.647. Zaterdagmiddag 21 februari
speelde Ceulemans met zijn team 't Ca-
ves de topper tegen Garage Verbrugge
Hyundai. Zijn tegenstander Steven van
Acker evenaarde met 45 uit 17 toen het
record. Na vijftien ronden hebben
Aardexpress en Garage Verbrugge
Hyundai 22 punten. AJ Biljart/Van der
Sanden volgt op één punt en 't Caves
heeft negentien punten. Onderin beleeft
Snip Biljarts moeilijke tijden maar is de
strijd om de voorlaatste positie zeer he-
vig. 

Speelronde 13
Het Caves – Snip Biljarts 6-2. De partij
tussen Raymond Ceulemans en Herman
Slikker stak er torenhoog bovenuit. Na
vier beurten had de bezoeker een 6-9
voorsprong. In de vijfde omloop nam
Ceulemans het initiatief over dankzij
een fraaie serie van veertien. Bij poging
negen zette de Belg er nog eens een
reeks van negen bij: 32-18. Het bleef
een onwaarschijnlijk goed duel want na
veertien beurten prijkte er in Golf &
Recreatiepark 't Caves in Wintelre een
38-27 tussenstand op het scorebord.
Bezoeker Slikker miste vervolgens drie
keer en Raymond Ceulemans besliste
de wedstrijd na twee, vier en één ca-
rambole. Het resultaat was een 45-27
score na slechts zeventien pogingen.
Voor Ceulemans, die het seizoenrecord

eerste divisie met
2.368 al in handen
had, kwam nu
2.647 in de boeken.
Een verbetering dus
van zijn eigen re-
cord. Slikker sloot af
met een nog altijd
fraaie 1.568. 
Aardexpress – AJ Bil-
jart/Van der Sanden
6-2. In deze topper
gaf       Rudy de Laet
met 1.406 het goe-
de voorbeeld. Burg-
mans-Biljarts.nl – Bil-
jartcentrum Goirle

6-2. Roger Spijkers redde via 1.125 de
eer. Biljartcentrum  Arnhem – Garage
Verbrugge Hyundai 0-8. Steven van Ac-
ker kwam met 1.250 als enige boven
1.000 moyenne. 

Speelronde 14
AJ Biljart/Van der Sanden – Het Caves
5-3. In biljart- en poolcentrum Hilvaren-
beek werd deze kraker een thriller. Jo-
han Claessen 1.100 boog voor de
1.500 van Raymond Ceulemans. Marc
Roofthooft bleef Wim van Cromvoirt
twee caramboles voor. Jack van Peer
leek kansloos maar kwam met series
van elf en zeven zo sterk terug dat hij
alsnog met 45-44 won van Wil Janssen.
Het leek op een 4-4 uit te draaien maar
Richard Berkelmans maakte tegen Andy
de Bondt in de nastoot zijn ontbrekende
negen treffers en dus remise waardoor
5-3. Eekhoorn 2 – Biljartcentrum Goirle
6-2. Thuisspeler Anjo Krijnen realiseer-
de een serie van negen. Burgmans-Bil-
jarts.nl – Biljartcentrum Arnhem 6-2.
Kopman Johan Roijers bleef als enige
onder de 35 omlopen gezien de 45-29
(32) cijfers tegen Ramazan Durdu. Dat
leverde gemiddelde op van 1.406.
Teamgenoot Maarten Jansen produ-
ceerde reeks van negen. Garage Ver-
brugge Hyundai – Aardexpress 6-2. Bij
HCR Dallinga in Sluiskil waren Bart
Ceulemans 1.607 en Steven van Acker
1.500 in vorm in deze topwedstrijd.
René Wijnen redde de eer na 1.406. 

Speelronde 15
Aardexpress – Biljartcentrum Arnhem
8-0. Een teammoyenne van 0.841
bleek voldoende voor de volle winst van
de lijstaanvoerder. Biljartcentrum Goirle
– MCR/de Uitspanning 3-5. Roger Spij-
kers 1.184 won als enige voor de thuis-
ploeg. Bezoeker Roland Uytdewilligen
bleek via 1.250 de beste van iedereen.
Hultermans Installatiebedrijf – AJ Bil-
jart/Van der Sanden 2-6. Jack Wijnen
1.666 versloeg Johan Claessen 1.259.
De gasten kwamen verder niet in de
problemen. Eekhoorn 2 – Burgmans-
Biljarts.nl 6-2. Serg Dianov zette ge-
middelde 1.285 op het scorebord. Het
Caves – Garage Verbrugge Hyundai
2-6. Zaterdagmiddag 21 februari, tijd-
stip vervroegd in verband met aanwe-
zigheid Ceulemans bij Supercup in Ant-
werpen, leverde een opmerkelijke partij
op. Raymond Ceulemans trad aan te-
gen zijn landgenoot Steven van Acker.
De gast scoorde series van tien, zeven
en diverse kleine reeksen. Het gevolg
was dat er na slechts zeventien pogin-
gen een fraaie 29-45 eindstand op het
scorebord stond van Golf & Recreatie-
park 't Caves in Wintelre. Voor de twee-
de keer in februari een moyenne van
2.647 op de Verhoeven matchtafel. De
verliezer bleek toch ook nog altijd goed
voor 1.705. Andy de Bondt zorgde
voor 2-2 maar na de pauze vertrokken
Bart Ceulemans en Patrick Vasseur met
de winst. Poelierschrauwen.nl – Snip Bil-
jarts 5-3. Danny Geysen en Herman
Slikker speelden 1.153 tegen elkaar.

Steven van Acker evenaarde tegen Raymond Ceulemans
het record van 2.647. 
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Raymond Ceulemans verbeterde het
seizoenrecord, dat al op zijn naam
stond, van 2.368 naar 2.647. 
Foto: Jan Rosmulder

Eredivisie driebanden

Eddy Merckx vlamt met 3.846 en 
2.631 voor Harrie van de Ven

De zeventiende speelronde in de eredi-
visie driebanden kenmerkte zich met
moyennes tussen de 0.426 en 3.846
door de grote verschillen. Degradatie-
kandidaat Ripa Recycling/Pearle pakte
een puntje tegen HCR Prinsen en Van
Wanrooy Transport hield door het gelij-
ke spel tegen Pressplate-Machielsen.fa
aansluiting met de middenmoot. Boven-
in woedt een verwoede strijd om de
vierde plaats, die recht geeft op de
play-offs. De Distel Biljarts, die van AEJ
Dallinga verloor werd gepasseerd door
Biljartcafé Jorissen.

Ripa Recycling/Pearle - 
HCR Prinsen 4-4
Ripa Recycling/Pearle pakte in thuisha-
ven Reseda te Sas van Gent een puntje
tegen HCR Prinsen en krabbelt daarmee
weer wat op. Jens van Dam moest Ray-
mund Swertz met 36-50 uit 39 voor la-
ten gaan. Via een serie van negen
kwam Kay de Zwart in 41 omlopen tot
een duidelijke 50-30 overwinning op
Michel van Silfhout. Winst was er ook
voor kopman Francis Forton, die met
1.612 Anno de Kleine  terug naar Hel-
mond stuurde (50-40 uit 31). Ronny
Daniëls schoot met 41-50 iets tekort te-
gen Dave van Geel.

Capelle/De Terp - 
MCR/de Uitspanning 3-5
Bijna lukte het Capelle/De Terp om een
broodnodig puntje te ontfutselen van
MCR/de Uitspanning. Peter van Lies-
hout won met 50-47 van Sander Jonen,
terwijl Dan Breur tegen Richard Bitalis
sterk presteerde en in 42 omlopen tot re-
mise kwam. Emilio Sciacca trof een ge-
dreven Dave Christiani (2.000) tegeno-
ver zich en zag deze in 25 beurten de
winst claimen. Martin Spoormans had
aan zijn 1.518 niet voldoende om zijn
landgenoot Eddy Leppens van zich af te
houden en verloor met 41-50 uit 27.

Biljartcafé Jorissen- 
Post Luchtkanalen 8-0
Met de monsteroverwinning op Post
Luchtkanalen is de kans op play-offs
voor Biljartcafé Jorissen weer toegeno-
men. Herman van Daalen pakte met
1.666 en een serie van negen flink uit
tegen Marc Celen. Jeffrey Jorissen had
met Wilco van Wijk wat meer moeite,
maar wist uiteindelijk met 50-44 uit 42
winnend af te sluiten. Jean van Erp
(1.666) bezorgde als heersend natio-
naal kampioen routinier Henk Habra-
ken een 50-38 (30) nederlaag. Eerste
man Glenn Hofman blonk uit met 2.083
en liet Davy van Havere in 23 beurten
met 50-23 ruim achter zich.

De Distel Biljarts - 
AEJ/Dallinga 0-8
Hoewel De Distel Biljarts goed verweer
bood aan koploper AEJ/Dallinga, ging
de Roosendaalse formatie toch met 0-8
ten onder. Jan Verkijk zag Jerry Her-
mans uiteindelijk met 32-50 uit 75 win-
nen. Puck van Aart had weinig in te
brengen tegen Jean-Paul de Bruijn en
verloor in 32 beurten met 24-50. Een
productiever beeld gaf het duel tussen
John Tijssens en Eddy Merckx. Thijssens
had ondanks zijn gemiddelde van
1.932 geen schijn van kans. Merckx
produceerde twee keer zo snel en
spoedde zich met 3.846 en een serie
van twaalf naar de finish. Het resultaat;
25-50 in 13 beurten. Gerwin Valentijn,
die wegens afwezigheid van Jef Philip-
oom als kopman fungeerde, had aan
zijn 1.535 ook niet genoeg om Frédéric
Caudron te stoppen. Het werd 43-50
uit 28. 

Van Wanrooy Transport - 
Pressplate-Machielsen.fa4-4
Ad Broeders was thuis in Oosterhout
dicht bij een overwinning, doch zag
Raymon Groot uiteindelijk met 49-50
als eerste aankomen. Frank Martens
had geen kans tegen Peter Ceulemans,
die een serie van tien liet bijschrijven en
tot 1.612 kwam. Kurt Ceulemans bleef
in de confrontatie met zijn landgenoot
Roland Forthomme in 27 omlopen goed
overeind en won met 50-39. Op cam-
ping De Eekhoorn was Harrie van de
Ven de ster van de middag. Met een ge-
middelde van maar liefst 2.631 be-
zorgde hij Barry van Beers een gevoeli-
ge nederlaag. Naast Peter Ceulemans
trakteerden ook Harrie van de Ven en
Barry van Beers het publiek op een
reeks van tien.

Eddy Merckx 3.846
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Harrie van de Ven
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Koppeltoernooi bij De Ram in Roosendaal

Francine van Yperen en Natasja Lassche beste driebanders
Tijdens het twee dagen durende drie-
banden koppeltoernooi bij De Ram in
Roosendaal bleken Francine van Yperen
en Natasja Lassche over de beste kwa-
liteiten te beschikken. 
Arthur van Oosterhout  en Robin van de
Bosch eindigden als tweede.

Namen tmc Totaal pnt Eindstand
1. Francine v. Yperen - Natasja Lassche 14 75.714
2. Arthur van Oosterhout - Robin v.d. Bosch 22 75.000
3. Paul van Gastel - Theo van Meel 17 73.529
4. Frank de Graaf - Johan Embregts 28 71.786
5. Peter Kerstens - Conny Elst 15 70.000
6. Gerrit de Regt - Jack Matthijssen 18 70.000
7. Ad Korsuize - Ton v. Eekelen 21 69.524

8. Rick v.d. Enden - Cor Hermes 24 68.750
9. Frie Meeuwis - Mario Jansen 15 66.000

10. Piet Schouwenaars - Frie Hoefnagels 15 62.667
11. Maikel Jansen - Bert Disco 12 60.000
12. Lucia de Jong - Jolanda Hazenbroek 11 60.000
13. Ron Vuijk - Jos Verschuren 15 55.333
14. Ad Goorden - Rosita Rommers 10 54.000
15. John Rijsdijk - Rick Diks 15 53.333
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Biljartspecialist Brabant
Bisschop Zwijsenstraat 75
5021 KA, Tilburg
www.biljartspecialist.nl
info@biljartspecialist.nl

www.biljartkeu.com

De nieuwe website 
voor al uw biljartproducten

Uitgebreide specifi caties en handleiding: www.biljartcomputer.nl                       bel: 013 - 463 4703

“Een nieuw modern digitaal scorebord 
                       voor de biljartsport.”

Zeer eenvoudig te bedienen

Voor alle Carambole spelsoorten inclusief 5BALL

Draadloze afstandsbediening

Meerdere systemen in een ruimte

In 2 minuten geïnstalleerd 

Gegevens verwerken en analyse via Excel

Via e-mail gegevens versturen

•
•
•
•
•
•
•

Biljartcomputer€ 359,-incl. btw

http://www.biljartkeu.com
http://www.biljartspecialist.nl
mailto:info@biljartspecialist.nl
http://www.biljartcomputer.nl
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JB FASHION
BILJART
KLEDING

Bestel tijdig voor het

nieuwe seizoen

Nieuwe design 2015
vanaf nu leverbaar

JB FASHION DE SPECIALIST VOOR BILJARTKLEDING VOOR NEDERLAND & BELGIË

JB Fashion - Specialist in kleding voor: Biljarten - Darten - Muziek en Horeca
Jules Verneweg 121, 5015 BK Tilburg, T: 0411-611166, M: 06-26544556, W: www.jbfashion.nl, E: info@jbfashion.nl

Mooie timing voor deze Sublieme Keu Serie! Want einde 2e helft competitie
komt gestaag in zicht, dus het ideale moment voor een nieuwe keu. 
Om ingespeeld en goed beslagen het nieuwe seizoen in te gaan.

Nieuwe Professionele Exclusieve keu lijn. Ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen 
biljartvakhandel en Prof biljarter Jos Bongers.

Al deze wedstrijd keu’ s uit het hoogste segment zijn voorzien van Canadees
Pro White Hardmaple topeinden (PRO-HM), deze zware stugge toppen zorgen voor een zeer
goed gecontroleerde techniek en directe overbrenging. Tevens zijn allen voorzien van een
hoogwaardige Tiger Everest tip.

Ondereinden zijn uit zeer luxe hoogwaardige hardhout soorten opgebouwd met volledig 
inlegwerk en voorzien van een uniek gewichts/balans systeem. Daardoor kunt u te allen tijde
deze keu’s naar eigen wens laten aanpassen. Dus niet enkel zwaarder maar ook  lichter. 
Niet enkel de balans naar achter maar ook naar voren. Eigenlijk heel logisch want geen 
biljarter is hetzelfde, dus de keu ook niet.

Ook uniek bij de twee 5-sterren top modellen nr. 1 & 2 is dat het ondereind van de 
3-banden uitvoering 3cm langer is dan de libre/kader versie. Dat is eigenlijk heel logisch
omdat je een perfecte top niet zomaar langer kan maken zonder speeleigenschappen te 
veranderen.

Interessant is ook dat al deze keu’s standaard zijn voorzien van een Extension systeem. 
De optionele extension sluit met een zeer korte slag nauwsluitend aan op het ondereind.

Voor de veeleisende biljarter die graag het ultieme neusje van de zalm heeft zijn er ook de
“EXTreme Super Professional” (EXT-SP) topeinden. Deze zijn tevens vervaardigd van 
Canadees Pro White Hardmaple maar dan opgebouwd uit 10 “taart punten” en voorzien van
het reeds bewezen “RDT“ (Reducing Deflection Technology) en dus sterk deflectie reducerend
zijn.

Informeer ook naar de Combi-Deals met interessante kortingen.
Zoals bijvoorbeeld op de Exclusieve “Jos Bongers” Cue case en extension.

Deze Exclusieve Professionele keu lijn is al te koop vanaf €179,- en zijn vanaf heden onder
andere verkrijgbaar bij uw vertrouwde biljartvakhandel:

Champion Biljarts Arnhem 026-3515919 www.caramboleshop.nl
www.championshop.nl

Eureka biljarts Berlicum 073-5031264 www.eureka-billard.nl
Van den Broek biljarts Amsterdam 020-6738470 www.vandenbroekbiljarts.nl

http://www.jbfashion.nl
mailto:info@jbfashion.nl
http://www.caramboleshop.nl
http://www.championshop.nl
http://www.eureka-billard.nl
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
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KNBB SECTIE dRIEBANdEN

Van de bestuurstafel
Beste biljartvrienden,

Nieuwe 
KNBB structuur
Zaterdag 28 maart a.s. vindt de Alge-
mene Ledenvergadering van de KNBB
Vereniging Carambole (KVC) plaats.
Het betreft een extra ingelaste vergade-
ring wegens het destijds ontbreken van

relevante informatie omtrent de fusie
van de KNBB en KVC. Op dezelfde da-
tum en locatie, aansluitend aan deze
vergadering, zal de laatste Bondsraad-
vergadering  worden gehouden. 
De huidige bondsraad heft zichzelf dan
op en gaat over in de ledenraad. De le-
denraad zal initieel bestaan uit de hui-
dige bondsraadvertegenwoordiging
van de secties Driebanden, Pool en
Snooker, aangevuld met vertegenwoor-
digers van de Carambole districten. 
Kort daarna zullen de nodige notariële
formaliteiten worden afgerond,
waardoor de fusie en de nieuwe KNBB-
structuur een feit zijn geworden.

Zaterdag 13 juni 2015 vindt de eerste
ledenraadvergadering plaats. Op die
datum zijn de huidige sectie- en bonds-
besturen in principe aftredend. Tijdens
deze ledenraadvergadering zullen de
voorgedragen disciplinecommissies
(thans sectiebesturen) en (nieuwe) ver-
tegenwoordigers in de ledenraad for-
meel worden benoemd.

Het is voor onze discipline van belang
dat de disciplinecommissie en de ver-
tegenwoordigers van de discipline drie-
banden bij de ledenraad tijdens de
eerstvolgende platformvergadering wor-
den benoemd, zodat deze op 13 juni
2015 bindend worden voorgedragen.
Deze benoeming geldt dan in principe
voor de duur van drie jaar.

®

Nederlandse invasie voor EK Brandenburg
BRANDENBURG AN DER HAVEL – Voor de tweede keer na de start in 2013
wordt vanaf 24 april tot en met 3 mei het Europees biljartkampioenschap
in alle disciplines georganiseerd in Brandenburg an der Havel. Het mega-
toernooi, met achttien kampioenschappen in tien dagen, brengt zo’n 500
sporters uit de aangesloten Europese landen aan de start. 
Marco Zanetti verdedigt zijn titel in het
individuele driebanden toernooi, waar-
in hij alle grote concurrenten van de Eu-
ropese rangijst moet bestrijden. Het
Nederlands team met Dick Jaspers en
Raimond Burgman voert de lijst van 24
teams aan. De belangrijkste concurren-
ten zijn de Belgen, die met twee teams
aan de start verschijnen: Eddy Merckx
speelt met Eddy Leppens, Frédéric Cau-
dron met Roland Forthomme. De Oran-
je delegatie bestaat ook uit twee teams:
Nederland B wordt gevormd door Bar-
ry van Beers en Martien van der Spoel.
Voor Nederland komen Dick Jaspers,
Jean Paul de Bruijn, Jean van Erp,
Glenn Hofman, Raimond Burgman en
Barry van Beers in het individuele toer-
nooi uit.
Raymund Swertz verdedigt twee titels,
in het kader 47/2 en 71/2. Michel van
Silfhout, Gert-Jan Veldhuizen en René
Tull spelen ook 47/2. Behalve Raymund
Swertz spelen voor het Oranje team
ook Michel van Silfhout en Dave Chris-
tiani 71/2.
Monique van Exter, de titelhoudster, is
opnieuw een van de grote kanshebsters
bij de dames voor het vrij spel, samen
met de Franse Magali Declunder. Mir-
jam Pruim-Emmens is de tweede Neder-
landse.

Frédéric Caudron, Torbjörn Blomdahl
en Jean Paul de Bruijn zijn de kopstuk-
ken voor het EK bandstoten, dat van 25
tot en met 28 april wordt afgewerkt.
Voor Nederland spelen ook Jos Bongers
en Michel van Silfhout. Raymund
Swertz, René Tul en Micha van Bochem
staan op de reservelijst.

Sam van Etten en Ferry Jong zijn favo-
riet voor de titel in het vrij spel onder
21. Het tweetal van Horna speelt samen
met Jordy Jong ook op het EK teamkam-
pioenschap onder 19 vrij spel. Voor
Amorti spelen Stef van Hees, Hans Snel-
len jr en Bryan Eelen.

Erik Vijverberg, Sander Jonen en René
Dericks spelen in het artistiek toernooi.

Jeffrey van Heesch en Leon Dudink zijn
de deelnemers onder 17 vrij spel. Ook
in het driebanden onder 17 komt Jeffrey
van Heesch aan de start met Silvy Glis-
senaar als tweede Nederlandse.

In het driebanden klein voor clubteams
spelen voor Nederland: Verbrugge met
Berry Dallinga en Steven van Acker, BV
Sprundel met Kay de Zwart en Raymon
Groot. Betty Boop met Peter van der
Scheur en Adri Verhoef. Marienberger

Platform driebanden
Vanaf deze editie tot aan de platform-
vergadering driebanden zal onze
achterban telkens worden geïnfor-
meerd: over de laatste ontwikkelingen
en de formaliteit omtrent de kandidatuur
voor een functie in de disciplinecommis-
sie of vertegenwoordiging in het plat-
form of de ledenraad driebanden.
Vanuit het huidige sectiebestuur  wor-
den twee kandidaten voorgedragen:
- Bennie Deegens, voorzitter.
- Paul Brekelmans, arbitrage en wed-
strijdleiding.

In principe is de disciplinecommissie
met deze functies compleet.
Gaandeweg zullen waar nodig kandi-
daten voor specifieke commissies wor-
den gevraagd/benoemd bij de verdere
inrichting van de discipline driebanden.
Het platform driebanden is initieel be-
noemd tijdens de sectieraadvergade-
ring van november 2014.

Kandidaten voor één van de genoemde
functies of vertegenwoordiging kunnen
zich, met motivatiebrief, tot en met 26
april  2015, aanmelden bij het bonds-
bureau: info@knbb.nl of 
r.hudepohl@knbb.nl

Het is dan aan het platform driebanden
om de kandidaten te selecteren die bin-
dend worden voorgedragen aan het
bondsbestuur/de ledenraad.

Kandidaten
Disciplinecommissie driebanden:
- Voorzitter, topsport, internationale ver-
tegenwoordiging

- Secretaris, financiën en administratie-
ve organisatie 

- Wedstrijdleiding team- en bekercom-
petitie, projectleiding bij evenementen

- Wedstrijdleiding Grand-Prix, assisten-
tie bij evenementen

- Arbitrage, algemene zaken en deelna-
me Commissie Carambole

- Jeugdzaken in samenwerking met de
disciplinecommissie carambole

Platform driebanden:
Representatieve vertegenwoordiging
van onze achterban: maximaal 30 le-
den.

KNBB ledenraad:
Afvaardiging van de discipline drieban-
den in de ledenraad. Evenredig aantal
stemmen naar ledenaantal.
De Platformvergadering driebanden,
waarin deze aspecten aan de orde zul-
len komen zal op vrijdag 15 mei 2015,
aanvang 19:30 uur, op het bondsbu-
reau van de KNBB te Nieuwegein wor-
den gehouden.  De leden van het plat-
form driebanden ontvangen hierover
een formele uitnodiging. Noteer alvast
deze datum in uw agenda.

Namens het sectiebestuur driebanden,
Santos Chocron, voorzitter.

met Dave Christiani en Jordy de Kruijf.
Voor het Belgische De Ploeg komen
Huub en Monique Wilkowski uit.
Op het EK onder 21 neemt Michael
Vink deel.

Op het EK klein biljart spelen voor
Nederland: Kay de Zwart, Raymon
Groot, Huub Wilkowski, Berry Dallinga,
Wil Janssen, Jordy de Kruijf, Peter van
der Scheur en Adri Verhoef.

De 64 deelnemers op het 
EK driebanden
1 Marco Zanetti (It)
2 Dick Jaspers (Ned)
3 Eddy Merckx (Bel)
4 Frédéric Caudron (Bel)
5 Torbjörn Blomdahl (Zwe)
6 Tayfun Tasdemir (Tur)
7 Christian Rudolph (Dui)
8 Dani Sánchez (Sp)
9 Jérémy Bury (Fr)

10 Roland Forthomme (Bel)
11 Filippos Kasidokostas (Gri)
12 Murat Naci Coklu (Tur)
13 Lütfi Cenet (Tur)
14 Jean Paul de Bruijn (Ned)
15 Eddy Leppens (Bel)
16 Ruben Legazpi (Sp)
17 Salvatore Papa (It)
18 Martin Horn (Dui)
19 Peter Ceulemans (Bel)
20 Jean van Erp (Ned)
21 Adnan Yüksel (Tur)
22 Nikos Polychronopoulos (Gri)
23 Jean Reverchon (Fr)
24 Javier Palazón (Sp)
25 Rui Costa (Por)
26 Martin Bohac (Tsj)

27 Brian Hansen (Den)
28 Michael Nilsson (Zwe)
29 Arnim Kahofer (Oos)
30 Behzat Cetin (Tsj)
31 Briece Briere (Lux)
32 Sami Hannula (Fin)
33 Balázs Leb (Hon)
34 Espen Hauge (Nor)
35 Arie Salomon (It)
36 Christakis Christoforou (Cyp)
37 Dusten Jäschke (Dui)
38 Francis Forton (Bel)
39 Glenn Hofman (Ned)
40 Tolgahan Kiraz (Tur)
41 Kostas Papakonstantinou (Gri)
42 Jean-Christophe Roux (Fr)
43 Sergio Jimenez (Sp)
44 Miroslav Baca (Tsj)
45 Brian Knudsen (Den)
46 Andreas Kronlachner (Oos)
47 Ramon Hamm (Lux)
48 Tapio Soinisalo (Fin)
49 Peter Varga (Hon)
50 Ronny Lindemann (Dui)
51 Martin Spoormans (Bel)
52 Raimond Burgman (Ned)
53 Semih Sayginer (Tur)
54 Jérôme Barbeillon (Fr)
55 Radek Novak (Tsj)
56 Thomas Andersen (Den)
57 Georg Schmied (Oos)
58 Gérard Goedert (Lux)
59 Toni Hannula (Fin)
60 Tamas Szolnoki (Hon)
61 Andreas Niehaus (Dui)
62 Jef Philipoom (Bel)
63 Barry van Beers (Ned)
64 Murat Tüzül (Tur).
(Radek Novak heeft afgezegd en wordt
vervangen door Cédric Melnytschenko)

mailto:info@knbb.nl
mailto:r.hudepohl@knbb.nl
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Barry van Beers is trots op WK-deelname

Hoe kijken de twee Nederlanders dit
keer tegen het toernooi aan, onder
meer met een nieuw fenomeen: de
Scotch Double, die in de knock-out fase
wordt gehanteerd als een wedstrijd op
twee tafels in 1-1 eindigt. Dan strijden
de vier spelers van de twee teams sa-
men om de winst in een partij naar 15
punten.
Dick Jaspers sprak in een interview met
de topspelers op Kozoom al zijn ver-
wachtingen uit voor het toernooi. 
Hij vertelt dat hij ,,de normale training
en voorbereiding heeft gehad’’ en in
een vrij goede vorm naar Viersen af-
reist. ,,Dat hebben de recente resultaten
getoond. Maar het betekent nog niet
dat je goed gaat spelen daar.’’
Het is jammer, vindt de Nederlandse
kopman, dat er nog altijd geen prijzen-
geld is na zo veel jaren! ,,De top tien
spelers verdienen dat. Zonder hen zou
dit evenement niet de uitstraling hebben
die het nu al jaren heeft.’’
Hij roemt de goede sfeer. ,,Het zijn leu-
ke mensen, de organisatie is uitstekend,
zoals we kunnen verwachten van de
Duitse cultuur!’’
En over het Scotch Double systeem zegt
hij: ,,Ik heb geen idee wat het wordt,
maar het is de moeite waard om te pro-
beren! Alleen is er een groot nadeel
voor de sterkste teams, die vaak won-
nen door het verschil in caramboles.
Misschien dat dit een succes wordt,
maar ik vind het niet echt eerlijk.’’
Hoe kijkt Barry van Beers er tegenaan?
De Brabander deed twee keer eerder
mee aan dit WK: één keer, vorig jaar,
met Dick Jaspers, één keer in het B-team

met Jean Paul de
Bruijn. ,,Vooral mijn
eerste WK-finale, vo-
rig jaar, was schitte-
rend om mee te ma-
ken.’’
,,We schakelden in
de halve finale de
Duitsers uit, die heel
fanatiek werden aan-
gemoedigd. Het zag
er eerst niet zo goed
uit voor ons, maar we
sleepten de winst er
op caramboles uit.’’
Daarna de finale te-
gen de Belgen?
Barry: ,,Ik mag wel
zeggen tegen de su-
per Belgen Caudron
en Merckx. Ik kwam
als tweede speler
van ons team tegen
Caudron. We heb-
ben geen kans ge-
had, ze waren supe-
rieur.’’
Voel je veel druk in
zo’n toernooi als
tweede man in een
team met Dick Jas-
pers?

Barry: ,,Ja, een beet-je druk wel, maar
dat is niet erg. We hebben wel een moei-
lijke poule met het Belgische B-team met
Leppens-Forthomme en de Fransen Bury-
Roux. Eerst moeten we die maar eens
door zien te komen.’’
Hoe is je vorm op dit moment en in de
aanloop naar het WK?
Barry: ,,Het is niet super nu, maar zoiets
kan snel veranderen. Meestal heb ik
wel goeie fases in een partij. Als ik die
langer vast kan houden, dan is er in één
keer weer goeie vorm. Dat ligt dicht bij
elkaar.’’
Komen er voor Nederland vaak veel
supporters naar dit toernooi?
Barry: ,,Vanuit Rijsbergen en Bladel ko-
men altijd wel supporters mee. Het zijn
er niet super veel, maar wel hele goeie!
En mijn grootste supporter (Rinske) is er
ook weer vier dagen bij, dan is het al-
tijd goed.’’
Wat vind jij van het Scotch Double
systeem?
Barry: ,,Ik heb het met pool wel een
paar keer gezien. Het is, denk ik, een
goede oplossing in de toernooien die
met duo’s worden gespeeld. Het lijkt me
ook voor de toeschouwers mooier dan
op caramboles.’’
Wat betekent het om voor je land te spe-
len?
Barry: ,,Ik ben er trots op, het is altijd
iets bijzonders om op een WK voor je
land te spelen.’’
Nederland begint aan het toernooi op
vrijdag: om 11.00 uur tegen de verlie-
zer van Frankrijk-België B en om 20.00
uur die dag tegen de winnaar van die
eerste ontmoeting.

VIERSEN – De Belgen Eddy Merckx en Frédéric Cau-
dron zijn opnieuw favoriet voor de wereldtitel op het
WK voor landenteams, dat vanaf donderdag 26
februari tot en met zondag 1 maart traditioneel in
Viersen wordt gehouden. Voor Nederland komen Dick
Jaspers en Barry van Beers in actie.
Het oranje-duo stond vorig jaar in de finale, maar
werd daarin afgetroefd door de drievoudige kam-
pioen. ,,De Belgen waren gewoon te sterk’’, kijkt
Barry van Beers terug.

Barry van Beers en Dick Jaspers. Foto: Ton Smilde

®
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Hotel Stadt Lobberich/BCT drie punten 
voor op Biljartplaza.nl/de Molen
Na vijftien speelron-
den  heeft Hotel
Stadt Lobberich/BCT
liefst 28 punten ver-
zameld. Daarmee
heeft het team uit Te-
gelen een marge
van drie punten op
naaste achtervolger
Biljartplaza.nl/de
Molen. Setpoint staat
met zes punten een-
zaam onderaan.
Drie ploegen heb-
ben negen punten.   

Speelronde 13
Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT – Vanme-
lis.nl 5-3. Rob Mans
gaf met 1.142 het
goede voorbeeld.
De carambole die
Karl-Heinz Gertzen
in de nastoot tegen Nico van den Heu-
vel maakte was voldoende voor zijn re-
mise en de winst in de gehele wedstrijd.
Setpoint – Teletronika 6-2. Hein Hane-
graaf redde na serie van twaalf de eer.
De Molen – Evenementenshop.com 5-3.
De kortste partij leverde Frank Homme-
ring een gemiddelde op van 1.093 na
zijn 35-24 (32) zege op René Soeter-
boek. Huub Adriaans verloor ondanks
een reeks van acht van thuisspeler Tom
Rongé 1.142. 

Speelronde 14
aMate Communications – Hotel Stadt
Lobberich/BCT 1-7. Kopman Karl-Heinz
Gertzen kwam voor de gasten tot
1.212. Teletronika – Voegersbedrijf W.
Smetsers 4-4. Vic Herreweghe hield na
1.250 de punten in eigen huis. Kin As-
surantiën – Black Cherry Tattoo 6-2. Er-
ik van Loon 1.212 wees Eric Aerts
1.181 terug. Evenementenshop.com –

Biljartplaza.nl/de Molen 4-4. Huub
Adriaanse was in café Molenvliet te
Waalwijk niet opgewassen tegen de
1.212 van Wim van Dijck. Vanmelis.nl
– De Molen 2-6. Sjef van den Heuvel
0.921 redde de eer. Paul Bruijstens rea-
liseerde 1.000 bij de gasten.  

Speelronde 15
Voegersbedrijf W. Smetsers – Setpoint
6-2. Marijn Schellekens 0.972 was de
beste van iedereen. Biljartplaza.nl/de
Molen – Vanmelis.nl 6-2. Erwin Hens
1.666 en Piet Sleddens 1.206 lieten er
geen gras over groeien in Reusel. Hotel
Stadt Lobberich/BCT – Kin Assurantiën
6-2. Paul Savelkoul haalde uit via
1.206. Evenementenshop.com – Teleng
Schilderwerken 8-0. Belangrijke zege
voor de thuisploeg. De Molen – aMate
Communications 6-2. Paul Bruijstens
1.212 en Tom Rongé 1.000 gaven het
goede voorbeeld.

Erwin Hens van Biljartplaza.nl/de Molen: 
moyenne 1.666. Foto: Jan Rosmulder

Afscheid van een stralende lach 

Kyung-Roul Kim overleden
De internationale biljartwereld heeft zondag
22 februari 2015 één van zijn grote Koreaanse
sterren verloren. Kyung-Roul Kim is een dag voor
hij 35 jaar zou worden plotseling gestorven. De
beste Koreaanse biljarter van de laatste tien jaar
laat een vrouw en een jonge dochter achter.

Kyung-Roul Kim verbleef op dat moment bij zijn ouders
in Il-San, een plaats niet zo ver van Seoul. Daar kwam
tussen 04.00 en 06.00 Koreaanse tijd een eind aan het
leven van een groot biljarter en prachtig mens.
WooJin Park, zijn coach op de grote toernooien, vertel-
de: ,,De Koreaanse biljartwereld leeft in shock. Zo veel
spelers hebben me gebeld, ze tonen zo veel medeleven,

niemand had dit zien aankomen. Kyung-Roul toonde nooit droefheid of slechte
gevoelens, hij was altijd vrolijk en opgewekt. Kyung-Roul was de speler van de
stralende lach, de uitbundige yell en de prachtige interviews na een partij.''
Sung-Won Choi, de wereldkampioen, die in Antwerpen was voor de Supercup,
was één van zijn beste vrienden. Hij kon het droevige nieuws niet geloven. Da-
ni Sánchez, de Spaanse kampioen, reageerde: ,,Hij was een grote vriend van
veel spelers, ook van mij, een prachtmens. Dit is verschrikkelijk om te horen.'' Je-
an van Erp, de Nederlandse kampioen: ,,Wat een ongelooflijk nieuws, ik ben er
helemaal beduusd van.'' Nikos Polychronopoulos, de Griekse kampioen: ,,Ver-
schrikkelijk, zo'n prachtig mens.''
Kyung-Roul Kim was de eerste Koreaan die zich na het tijdperk Sang Chun Lee
meldde aan de top van het internationale driebanden. Hij was de voorloper van
spelers als Sung-Won Choi, Dong-Koong Kang, Jae Ho Cho, Choong-Bok Lee
(ook wel bekend als de Grote vijf) en de jonge, huidige Aziatische kampioen
HaengJik Kim.
Hij won onder meer de World Cup in Antalya, 2010, dit precies vijf jaar voor
zijn overlijden in de finale tegen Dick Jaspers. Twee keer werd hij tweede in een
World Cup, in Trabzon, 2011 na Eddy Merckx en in Suwon, 2008, na Dick Jas-
pers. Twee keer was hij tweede op de vermaarde Agipi Masters, één keer ach-
ter Choi (2010), één keer achter Blomdahl (2012). Hij heerste vanaf 2005 in ei-
gen land en werd één keer Aziatisch kampioen.
Zijn laatste jaren waren minder succesvol, omdat Kyung-Roul Kim druk was in za-
ken. Hij was eigenaar van zes biljartclubs, waarvan hij er recent drie heeft ver-
kocht.
De biljartwereld leeft verder, in shock.

Kyung-Roul Kim
Foto: Kozoom.com/
Harry Van Nijlen

NK rolstoelbiljart driebanden klein
Voor het eerst in de geschiedenis wordt
op 14 en 15 maart het Nederlands
kampioenschap driebanden voor rol-
stoelbiljarters gehouden. De wedstrij-
den beginnen zowel op zaterdag als
op zondag om 10.00 uur en worden
gespeeld bij ’t Vaartje, Vaartweg 137 in
Dongen-Vaart.
Op zaterdag worden de poulewedstrij-
den gespeeld, terwijl op zondag gestart
wordt met de kruisfinale.

Deelnemers
Jan Verspille Breda
Rudy Rousseau Terneuzen
Koos van der Hoff Breda
Henk Ras Breda
Jan Vos Daarlerveen
Frans van Buel Kerkrade
Jean Mailleur Stabroek
Jan Zagers Wernhout
1e reserve Joost Polak Roosendaal
2e reserve Roger Kuiper Drunen
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Nat. voorw driebanden groot 2e klasse

Martijn Roefs plaatst zich in 
biljartcentrum de Molen voor NK
Tijdens nationale voorwedstrijden drie-
banden groot tweede klasse wist Mar-
tijn Roefs zich te kwalificeren voor het
Nederlands kampioenschap. In biljart-
centrum de Molen te Reusel kon Roefs
fraaie cijfers overleggen. Hij behaalde
de maximale twaalf punten en zijn al-
gemeen moyenne van 0.646 was van
goed niveau. Martijn Roefs realiseerde
met zeven caramboles ook de hoogste
serie. De als derde geëindigde Piet
Smits wist namens vereniging DAB uit
Geldrop via 0.696 het beste algemeen
gemiddelde en promotie te bewerkstelli-
gen. Met 1.190 zette Smits eveneens
de kortste partij op het scorebord. Wim
Wellessen, lid van de organiserende
vereniging de Molen, werkte zich na
een moeizame toernooistart naar
0.600 en zes punten op. 
Het NK is van 27 tot en met 29 maart in
Veenendaal. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martijn Roefs NAS 12 0.646 7
2. Bahadir Ozturk La Carambole 2012 7 0.494 6
3. Piet Smits DAB 6 0.696 5
4. Wim Wellessen De Molen 6 0.600 5

5. Wil Kanen De Koster 4 0.538 5
6. Twan van Zantvoort DAB 4 0.482 5
7. Guido Terwingen Nooit Volleerd 3 0.493 6

Martijn Roefs. Foto: Paul Brekelmans

Twee jaar Kozoom als organisator WK driebanden

Het wereldkampioenschap drie-
banden wordt in de komende twee
jaar door Kozoom georganiseerd
en gespeeld in Bordeaux. Kozoom
is vooral bekend van de live-uitzen-
dingen van alle World Cups, WK's,
internationale en nationale toer-
nooien. De UMB (wereldbond) en
Europese bond (CEB) hebben vorige
week de officiële goedkeuring ver-
leend voor de organisatie van het
tweejarige project. Nooit eerder in
de historie van het driebanden
werd een wereldkampioenschap
twee jaar achter elkaar in dezelfde
plaats gehouden.

Door: Frits Bakker

Jean-Claude Dupont, president van de
wereldbond, toont zich bijzonder geluk-
kig met Kozoom als organisator en
Frankrijk als organiserend land. ,,De or-
ganisatie was aanvankelijk toegekend
aan Zuid-Amerika, maar in december
bleek dat Colombia en Peru afvielen als
kandidaat organisator.''
Kozoom-CEO Xavier Carrer heeft de
UMB daarna benaderd voor een twee-
jarig project. De definitieve toewijzing
is inmiddels bekrachtigd en officieel op
de wedstrijdkalender gezet. Het WK
van 2015 wordt van 1 tot en met 5 de-

cember gehouden, meer dan vermoe-
delijk in het Palais des Congres in Bor-
deaux. Voor het WK van 2016 is de de-
finitieve datum nog niet bekend. ,,Het
wordt waarschijnlijk van 2 tot en met
6 november'', geeft Dupont als belang-
rijkste optie.

Vijf voor twaalf
De Belgische president van de UMB ziet
geen enkel probleem in twee WK's
binnen twee jaar met dezelfde organi-
satie. ,,Ik ben er zelfs bijzonder geluk-
kig mee. Het was vijf voor twaalf, toen
we in december te horen gekregen dat
we nog geen organisatie hadden voor
het WK 2015. We zijn razendsnel op
zoek gegaan naar een nieuwe organi-
satie en zijn vrij snel in gesprek gegaan
met Xavier Carrer van Kozoom. Die
onderhandelingen hebben geleid tot de
tweejarige verbintenis. We zijn ervan
overtuigd dat Kozoom een voortreffe-
lijke organisator zal zijn.''
Xavier Carrer van Kozoom: ,,Wij heb-
ben ons met Kozoom aangediend als
particuliere initiatiefnemer. We hebben
al lang plannen om onze eigen interna-
tionale evenementen te organiseren. De
kans krijgen om het meest prestigieuze
kampioenschap twee keer in twee jaar
te organiseren, is de beste kick-off die
we kunnen bedenken. We zullen ver-
moedelijk dit jaar het bedrijf Kozoom
Event opstarten, een nieuwe dochter
van de holding Kozoom groep die ik
heb opgericht met mijn zakenpartner
Bernard Baudoin.’’
,,Het is mijn droom om iets moois op te
bouwen voor de toekomst’’, zegt de
Fransman. ,,Niet alleen één of twee
toernooien, maar ik kijk verder. Ik wil
nog niet meer details geven voor nu.
We willen eerst laten zien wat we kun-
nen met twee mooie WK's. De uitda-
ging is groot genoeg... Ik ben ervan
overtuigd dat driebanden de potentie
heeft om een professionele sport te wor-
den met een enorme TV-dekking en
sponsoring ook van buiten de biljartin-
dustrie. Er zijn nog steeds veel mensen
die dat niet geloven en die mij als een
dromer beschouwen. Jean-Claude Du-
pont is niet een van hen, die houdt de
deur open voor nieuwe evenementen,
ideeën en hoop voor de spelers.’’
Als locatie wordt meer dan waarschijn-

Xavier Carrer 
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Vierde divisie driebanden poule 5

Böhnke/v. Delft Verhuur lonkt naar
champagne
Speelronde 13
v.d. Brandt – Eekhoorn 6: 4-4. Op bord
vier speelde Ton van der Steen voor v.d.
Brandt in 37 beurten de kortste partij.
Eekhoorn 5 - De Romein: 2-6. Sun Con-
trol BV - Böhnke/v. Delft Verhuur: 4-4.
Setpoint 2 - DKM Tools: 2-6.

Speelronde 14
Corné v.d. Nieuwenhuizen Schilder-
werken – Setpoint 2: 6-2. Böhnke/
v. Delft Verhuur - 't Vaartje: 8-0, Arie
Hermans (0.741) speelde op bord vier
in 27 pogingen naar winst. De Romein

- Eekhoorn 6: 2-6, Vierde man Patrick
Ouwerkerk redde de eer voor de
gastheren en speelde in 36 beurten uit.
DKM Tools - Eekhoorn 4: 6-2, Marc
Luyten kwam met 0.689 (29 beurten)
tot het beste resultaat. Van de Brandt -
Café 't Steegje: 1-7.

Speelronde 15
De Romein - v.d. Brandt: 4-4. Patrick
Ouwerkerk van de gastheren zette Har-
ry Bergmans met 20-5 te kijk. Eekhoorn
5 - Corné v/d Nieuwenhuizen Schilder-
werken: 2-6. Eekhoorn 6 - DKM Tools:
4-4.

lijk voor Palais des Congrès in Bor-
deaux gekozen. Een heel mooi en mo-
dern gebouw op een kwartier van de
luchthaven, tien minuten met de tram
vanaf het treinstation. Met veel hotels en
restaurants in de omgeving. De perfecte
plaats voor een groot evenement. Er
worden tribunes gebouwd voor onge-
veer 1000 mensen, tachtig procent stoe-
len, twintig procent Vip-boxen. In het ge-
bouw gaat men 2000 vierkante meter
gebruiken om de arena te bouwen.’’
Volgens Xavier Carrer  wordt Kozoom
ook sponsor van het evenement, maar
niet de grootste geldschieter. “We star-
ten op nul en het financiële risico is
hoog. Maar aan de andere kant, als we
geen sponsors kunnen overtuigen om
ons te volgen in dit prachtige evene-
ment, ziet de toekomst er heel donker

uit. Dat geloof ik niet, dus we gaan er
helemaal voor.”
Het spelsysteem blijft hetzelfde, dus met
voorronden en 48 spelers, zoals het al
jaren wordt gespeeld.
Xavier Carrer: ,,Ik heb geen suggestie
om het spelsysteem te verbeteren. Als vi-
deo producer wil ik wel mijn mening ge-
ven, bijvoorbeeld of ik vind dat dit
systeem goed is voor de show. Ik denk
dat veertig punten goed is, maar dat
vijftig punten beter is om gemiddeldes
van boven de twee te spelen, zoals in
de Agipi Masters. Maar als je daarmee
begint tijdens de voorronden van een
WK, wordt het een puinhoop. Maar ik
begrijp wel de topspelers die liever
naar 50 punten willen spelen op een
WK om een verschil te maken met de re-
guliere World Cups. Dat is ook logisch.
Dit onderwerp zou een aardige discus-
sie opleveren tussen spelers die als ad-
viseurs van de UMB worden gekozen.’’

Vierde divisie driebanden poule 2

Jorissen 4 geeft huisgenoten pak slaag
Speelronde 13
De Windhoek 2 – BC Capelle 6: 6-2. Jo-
rissen 5 – Jorissen 4: 0-8. De Does Trap-
pen - BC Capelle 6: 4-4, Joop de Does
speelde met 0.757 zijn 25 caramboles
in 33 beurten bij elkaar. Ernst Phielix
had na 39 pogingen zijn bord vol (30).

Speelronde 14
Jorissen 4 - De Windhoek 2: 8-0, Cor
Trampe was in 34 beurten klaar met
Ron Dix sr. en realiseerde 0.735. Riet-

lander 2 - De Does Trappen: 7-1. Nieu-
we Gouwe/BVE - Jorissen 5: 4-4.

Speelronde 15
Café de Uitspanning 3 - BC Capelle 6:
4-4. Il Giardino - Jorissen 4: 4-4. De
Windhoek 2 - Jorissen 5: 0-8, Fred Han-
joel van de bezoekers speelde op bord
vier in 33 beurten uit. De Does Trappen
- Feestcafé De Tobbe: 4-4, Ernst Phielix
was in 36 beurten aan de eindstreep,
wat goed was voor 0.833.

Kader 38/2 derde klasse

Piet Leermakers slaat zijn slag in 
slotfase NK in Rumpt

Tijdens het NK kader 38/2 derde klas-
se in Rumpt waren de verschillen na vijf
ronden gering. Tonny van Meeuwen en
Leo Kanters beschikten over zeven pun-
ten. Siem Velthoven en Piet Leermakers
hadden toen één punt achterstand. In
de voorlaatste sessie schakelde Van
Meeuwen concurrent Velthoven defini-
tief uit. Kanters verloor van Jean-paul
Rens en Leermakers klom door winst op
naar de tweede positie. In de beslissen-
de ronde ging koploper Tonny van
Meeuwen met 121-150 na negen beur-
ten onderuit tegen Leo Kanters. Piet Leer-

makers profiteerde
optimaal want de
speler uit Sint-Oeden-
rode zette Eddy
Geurtsen met 150-
118 (14) opzij. Jean-
paul Rens bleef ook
aan de goede kant
van de score en ein-
digde als vierde. De
horecaondernemer
van café De Pond-
erosa uit Bergen op
Zoom speelde eer-
der met een moyen-
ne van 21.42 de
kortste partij van het

NK. Het beste algemeen gemiddelde
kwam met 12.09 op naam van runner-
up Tonny van Meeuwen. Hij maakte in
zijn thuisbasis met 68 caramboles ook
de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Piet Leermakers Wapen van Liempde 10 9.02 47
2. Tonny van Meeuwen Carambole 9 12.09 68
3. Leo Kanters BC Maarland 9 8.22 45
4. Jean-paul Rens SVW 8 10.37 59
5. Eddy Geurtsen De Friesche Club 6 8.36 65
6. Siem Velthoven De Diamonds 6 7.46 46
7. Anton Slof Harago 4 9.68 54
8. Anton Zwier Mekkelholt 4 7.72 44

Foto: Hans de Ridder
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“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B-8800 Roeselare-Beveren

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
www.herbergterheide.be
info@herbergterheide.be

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

2 x biljart 2,10 m. - 2 x biljart 2,85 m.
Lokaal van B.C. AVENUE

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.
Openingsuren:

Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)

Zondag van 9.00 tot 13.00 uur
Correspondentieadres:

Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36
9870  MACHELEN (O.-Vl.)

frederik.de.moor1@telenet.be
0496/26.44.85.

STARRENHOF
KAPELSESTRAAT 59 • 2950 KAPELLEN

• 03 / 664 44 40
WWW.STARRENHOF.BE

Lokaal van B.C. KAPELSE (KBBB) en 
B.C. STARRENHOF (ADL2000)

2 x Biljart 2,10 m. • 1 x Biljart 2,85 m.
Open v.a. 13.00 uur • Woensdag gesloten 

• Zondag open v.a. 08.00 uur (Boerenmarkt)
www.everyoneweb.com/bckapelse 

• www.everyoneweb.com/bcstarrenhof

Ode aan de olifant
Een tijdje geleden bezochten we het
Dierenpark Planckendael in Muizen. Ter
hoogte van het olifantenverblijf -thuis
van de populaire Kaï-Mook- ontdekten
we deze etalage met (sier)voorwerpen,
vervaardigd uit ivoor. Prominent aan-
wezig : de ivoren biljartbal. Hoewel he-
den ten dage, totaal 'not done', doet
het de gewezen artistiekspelers nog
steeds nostalgisch wegdromen. Noch-
tans veranderden samen met de tijden
de materialen en verhoogde die combi-
natie zondermeer de prestaties. En ge-
lukkig maar, want tegen het tempo
waarmee olifanten in het verleden wer-
den afgeslacht voor het winnen van
ivoor, zou er vandaag wellicht geen en-
kele dikhuid meer over zijn geweest.
Het precieze aantal olifanten dat van-
daag nog over onze aardbol zwerft is
niet bekend, maar dat hun aantal nog

steeds afneemt, staat vast. De illegale
jacht op ivoor is daar de oorzaak van.  
Wereldwijd leefden er in 1930 nog
5.000.000 olifanten. In 1990 waren
dat er nog 600.000 en amper twee de-
cennia later wordt hun aantal geschat
op 200 à 300.000. We kunnen dus
maar best tevreden zijn met onze kunst-
harsballen en respect betonen voor het
grootste nog op aarde levende zoog-
dier, dat tegen wil en dank de eerste le-
verancier van de biljartsport was.
Bart Van Reeth

Scholen maken kennis met het biljart

Ons Huis leert jongeren biljarten

De Oost-Vlaamse jongeren rond de biljarttafel (foto Sportraad Geraardsbergen)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde
BC Ons Huis, in samenwerking met de
Geraardsbergse Sportraad weer een
kennismakingsdag met het biljart, voor
middelbare scholieren. Dat de dag druk
en met veel interesse werd bijgewoond,
merk je op bijgaande foto. Als de jeugd

niet naar de biljarttafel komt, breng de
biljarttafel dan naar de jeugd. Dat is al
enkele jaren het motto van de Ge-
raardsbergse biljarters, en het blijkt een
succesformule te zijn. 

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale – Excellentie- & 1ste Klasse Vrijspel MB

Herwig Cappelle pas laatste
GHO Kortrijk-speler Herwig Cappelle
(1ste Klasse, 200 speelpunten) vonden
we vaker terug in de kopgroepen van
de Westvlaamse finales. In eigen lokaal
lukte ditmaal niets en werd hij laatste.
Yves Jacobs (DGQ Oostmalle, 200 pun-
ten) ging hem vooraf, met ook één
winstmatch, maar een beter algemeen
gemiddelde. De bronzen stek werd op-
geraapt door Limburger Sven Mallants
(200 punten) van Breese BC en Thomas
Caluwaerts (200 punten) van het Leu-
vense Zanzibar werd vice-kampioen.
De hoofdprijs volgde Peter Debaes naar
DOS Roeselare. Debaes was de enige
Excellentieklasser in deze finale, maar
maakte toch drie keer op vier, de 300
punten vol. Een puike prestatie in een
mooie finale, waarin Mallants promotie
speelde en de vier anderen binnen de
moyenne bleven.  

Excellentieklasser Debaes was duidelijk
een maatje te groot voor de tegenstre-
vers. Foto: www.billiardsphoto.com

Editoriaal

Een nieuwe start

Meer dan drie jaar lang hebben we ge-
tracht een eigen Nederlandstalige bil-
jartkrant uit te geven in België. Aanvan-
kelijk leken we daarin te slagen, maar
de gelatenheid en desinteresse van vele
bij de biljartsport betrokken clubs, loka-
len en vooral bonden en federaties,
maakten dat ons medium op eigen

kracht niet meer betaalbaar was. In
schril contrast tot onze Nederlandse
moederkrant, die bij de noorderburen
reeds sinds 1997 een uitgesproken suc-
cesrijk parcours volgt! Het is en blijft een
spijtige vaststelling : als in het land van
frietjes en bier, niet hier en daar een ein-
zelgänger het initiatief neemt, dan ge-
beurt er niets op biljartgebied. Het is on-
ze stijl niet, snel op te geven. Wel heb-
ben we op een relevante en realistische
wijze gezocht naar een oplossing om
de Vlaamse lezers te kunnen blijven be-
dienen en maandelijks het nieuws te
brengen van wat reilt en zeilt rond het
groene en blauwe laken. De Belgische
uitgave is voortaan een katern in de
Nederlandse editie West. Wij danken
van harte dié adverteerders die vanaf
het eerste uur of gaandeweg in ons ver-
haal zijn meegegaan omdat ze het be-
lang van het in stand houden van de bil-
jartsport wél als noodzakelijk zien.
Zij maken het mogelijk dat U vandaag
deze grensoverschrijdende editie van
De Biljartballen, in uw handen kan hou-
den. 
Veel leesgenot!

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur België

Burgmans Biljarts
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

De Biljart Ballen in België
per post ontvangen?

Neem contact op met 
Bart van Reeth

bart.van.reeth2@telenet.be

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.herbergterheide.be
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

ALLE DAGEN OPEN
VAN 9U30 TOT...
Metrostation Van Eeden

Tram 2 - 3 - 5 - 15
Bus 36 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 89 -

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

Diksmuidestraat,3B Brugge
Tel & Fax 050/33 22 82
e-mail : info@kbbc.be

Private club aangesloten bij de K.B.B.B.
www.kbbc.be 

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

iedere dag vanaf 14:00 ’s zondags van 9:30
dinsdag van 14:00 tot 19:00

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 4 biljarts 2,85 m.

www.biljartcentrumdeploeg.be

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

TURNHOUTSEBAAN 433 - 2110 WIJNEGEM
chris-verheyen@telenet.be

0472/32.28.00

OPEN I MA. - VR. 18.30 » 20.30 I ZAT. 12.00 » 17.00

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

KBBB Antwerpen – Districtfinale 2de Klasse Driebanden KB

Luc Bosch op zijn sterkst

Luc Bosch (uiterst links), bleek een maatje groter dan de tegenstrevers
Na de eerste twee wedstrijden was het
duidelijk dat de strijd om de titel zou
gaan tussen Rick Van Aspert (BPT) en
Luc Bosch (BC De Ploeg). Louis Masson
(BC Arena) en André van Hoof (BC Ave-
nue) kwamen er helemaal niet aan te
pas. De titelwedstrijd was dan ook uiter-
mate spannend waarbij beiden geen
duimbreed toegaven aan elkaar. Het
was pas in  beurt 31 dat Luc Bosch
enigszins afstand kon nemen met een
serie van 5 wat hij 2 beurten verder nog
eens overdeed. Zodat de stand op dat
ogenblik 23-31 in het voordeel van Luc

Bosch werd en hij dit niet meer afstond.
In 38 beurten was de wedstrijd afge-
lopen 27-34. De wedstrijd voor de der-
de plaats tussen André Van Hoof en
Louis Masson werd er een om snel te
vergeten. Beiden kwamen nooit in hun
spel. Louis Masson won uiteindelijk de-
ze wedstrijd met 22–34 en bekwam zo
dus de derde plaats. Luc Bosch en Rick
Van Aspert zullen elkaar terug tegen ko-
men in de gewestfinale. Rick Van Aspert
plaatste zich immers als tweede beste
van het gewest Antwerpen.
Marcel Van Mensel

BC Gambrinus in volle groei

Club kan rekenen op nauwgezetheid 
van sportbestuurder
In een vorige uitgave verscheen een ar-
tikel over de kersverse Biljartclub Gam-
brinus uit Schoten. De gestaag groeien-
de vereniging kan nu al gewag maken
van een geslaagd eerste seizoen, waar-
bij haar spelers in de ploegencompeti-
ties en individueel, aardige resultaten
neerzetten. De komst van Louis Van Sik-
kelerus als sportbestuurder is daar niet
vreemd aan. Organisatorisch staat de
club op punt en naast het sportieve
zorgt Van Sikkelerus ook voor de uit-
straling van de club, door de lancering
van een overzichtelijke website. Wij
vermeldden trouwens verkeerdelijk dat
het attractieve logo van BC Gambrinus
van de hand zou zijn van Paul Klinkha-
mers. Niets is echter minder waar. Ook
hier heeft Louis Van Sikkelerus hard en
summier aan gewerkt. Ere wie ere toe-
komt, en bij deze dus onze excuses aan
Louis voor het verkeerde optekenen. Bart Van Reeth

Het sprekende logo is wel degelijk een
ontwerp van Louis Van Sikkelerus

Limburger richt Kader Circuit 47/2 op

Initiatief van Godeyne moet 
prestaties in het Kader verhogen

Het Belgisch kampioenschap multi's in

Blankenberge, betekent telkens weer het
vroegtijdig einde van het seizoen voor
de Kaderspelers. Jean Godeyne wou
daar verandering in brengen en liet de
beste 'Cadreurs' van België, de koppen
bij elkaar steken. Dat leidde tot de op-
richting van een eigen Kader-circuit,
waar de spelers in tornooivorm elkaar
zullen bekampen. Met Danny Belaey,
Johan Devos, Maarten Janssen, Manuel
Torres, Eddy Berger, Marcel Angeletti,
Robby Sonck en uiteraard Jean Godey-
ne zelf, belooft het opzet alvast een suc-
ces te worden en bovendien biedt de
uitgebreide spelmogelijkheid de spe-
lers, de kans om het niveau te verho-
gen. De vier tornooien, waaronder de
superprestige in RC Garnier Leuven,
worden gespeeld in Maaslandse BA,
Op De Meir en Sint-Truidense BA.
Bart Van Reeth

Knap initiatief van Jean Godeyne. 
De biljartsport vaart er wel bij.
Foto: www.billiardsphoto.com

Artistiek Biljart

Vloemans vloert concurrenten

Walter Crols zette weer eens zijn schou-
ders onder dit internationale tornooi,
dat steeds plaatsvindt in Turnhout en
waar de beste excellentieklassers uit Bel-
gië en Nederland dit jaar, elkaar partij
gaven. 
De organisatie is telkens een succes, en
evenveel als het sportieve- speelt ook het
vriendschappelijke karakter van het eve-
nement een grote rol. 
Met een percentagetotaal van 53,14 en
279 punten uit 171 pogingen, werd
Patrick Vloemans de terechte winnaar
van deze uitgave. Robert Van Veenen-
daal (49,52 %) bleef dicht in de buurt
en dat deed ook bronswinnaar René
Dericks met zijn 47,43 %. Johnny Van
Mil werd vierde (45,90 %) en dan volg-
den de acht andere deelnemers, de ene

op al wat ruimere puntenafstand dan de
andere. 
Bart Van Reeth

V.l.n.r. : Dericks, Van Veenendaal en winnaar Vloemans (foto Ellen)

mailto:opdemeir@skynet.be
mailto:info@kbbc.be
http://www.kbbc.be
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:chris-verheyen@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com


Er moet dus iets gebeuren, dachten de
mannen van 3CushionPlayer.com. 
"We moeten weer uitdragen welke
sport zo fantastisch mooi en boeiend
is maar dan zonder vestje en strik! 
De uitstraling van de biljarter moet een
beetje gepimpt worden om een jonge-
re doelgroep te interesseren dit als
sport of hobby te gaan beoefenen."

Een eerste stap is gemaakt op Face-
book door een pagina te lanceren met
Tip’s & Tricks, uitdagingen, afbeeldin-
gen, nieuws en uiteraard een modern

en eigentijds jasje om het biljarten, en
driebanden in het bijzonder, weer een
beetje in de spotlight te zetten. 
De Facebook pagina is te vinden op
www.facebook.com/3cushionplayer
Voortvloeiend uit de Facebook pagina
van 3CusionPlayer zijn er nu ook
T-Shirts en Stickers te koop voor de
liefhebbers van driebanden en zij die
dit graag willen uitdragen op het
werk, in de supermarkt of op de snel-
weg.
Er zijn nu zwarte T-Shirts met de op-
druk “I Love 3Cushion” beschikbaar

en een vinyl Sticker voor op de auto
met “I’m a 3CushionPlayer”.
In de komende maanden wordt het
assortiment uitgebreid met:
“I Love Billiards” Shirts en Stickers, zo-
dat ook de niet-driebanders een keuze
hebben. 
De T-Shirts en Stickers zijn in Neder-
land en België exclusief verkrijgbaar
bij de webshop van Bert Piepers,
EuroBiljarts; www.EuroBiljarts.eu 
De Shirts en Stickers zijn bij Euro-
biljarts zowel apart als in een voor-
deel set te bestellen. 
Voor verenigingen of clubs is het ook
mogelijk de “I Love 3Cushion” Shirts
in grotere aantallen te bestellen met ei-
gen logo op de mouw of achterzijde
shirt. 

Meer informatie is aan te vragen bij
info@3cushionplayer.com

Driebanden moet weer gezien worden

3CushionPlayer.com introduceert T-Shirts en Stickers
Het driebanden was in Nederland en België een erg populaire bezigheid onder veel jonge mensen. Helaas is
het biljarten onderhevig aan de tand des tijds en slaat de vergrijzing toe. Nog weinig jonge mensen worden
besmet met het biljartvirus omdat een biljarttafel bijna een zeldzaamheid is geworden in cafés en andere uit-
gaansgelegenheden.

Biljartnieuws
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Niet tweevoudig Belgisch Kampioen en
titelverdediger Erik Vervliet, maar wel
Eric Daelman is de nieuwe BK-winnaar.

Daelman hield in Sint-
Amandsberg Vervliet
op plaats twee en
Walter Bax op  de
bronzen podiumplek.
Voor Eric Daelman,
gewezen Wereld-
kampioen is het zijn
derde nationale titel.
De Nielenaar is aan
een uitstekend sei-
zoen bezig, want hij
voert ook de ranking
aan. Met nog drie
tornooien te gaan,
kan het natuurlijk nog
alle richtingen uit,
maar met de BK-titel
op zak, neemt het

vertrouwen bij de kampioen alleen maar
toe, ondanks de stijgende druk.
Bart Van Reeth 

Een lachende Eric Daelman (midden), omringd door 
Bax (l) en Vervliet (r)

Overlijden

BC Op De Meir verliest Ere-Voorzitter
In het Heilig Hart ziekenhuis in Lier is Herman Demuijnck overleden. Demuijnck
was Ere-voorzitter van de Emblemse club BC Op De Meir en begaan met de bil-
jartsport. De gewezen Adjudant-Chef bij de Belgische luchtmacht was 83 en
laat een echtgenote, drie kinderen en zeven kleinkinderen na.

Belgisch Kampioenschap Artistiek biljart

Vervliet kan titel niet verlengen

KBBB Z/W Vlaanderen – District- 
finale 1ste Klasse Driebanden KB

Off day nekt 
Johan Deneut
Het is wellicht één van die zeldzame ke-
ren dat we GHOK-speler Johan Deneut,
buiten het podium moeten vermelden.
De Kortrijkzaan bleef op de vierde
plaats met één gewonnen wedstrijd en
een zwaar bevochten draw tegen hek-
kensluiter Christophe Guenez (RT Moes-
kroen). Deneut eindigde onder het ge-
middelde, maar deed daarmee niet
slechter dan de nummers twee en drie,
Johan Denoulet (Kortrijkse BC) en Philip-
pe Leyn (DOS Roeselare). De Kortrijkse
concurrent van GHOK, pakte met Bern-
hard Bekaert de zege, met vier op vier
overwinningen en netjes binnen de
moyenne.

Een mindere dag bezorgde 
Johan Deneut pas de vierde plaats

KBBB Brabant – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Berckmans wint met acht op acht 
wedstrijdpunten
Van Nieuwenhuysen van BC Brigand
gaf forfait en daarom werd deze finale
met vier deelnemers afgewerkt met tel-
kens een dubbele ontmoeting. Willy
Vanhoutvin (K&V Diest) en Alex Huben-
ne (Hoeilaartse BC) wonnen elk slechts
één wedstrijd, maar de beter moyenne
van Vanhoutvin, bracht hem op plaats
drie, net voor Hubenne. Robert Borre-
mans (BC Overijse) werd tweede met
twee gewonnen matchen en de kampi-
oenstitel ging richting Zaventem, in de
handen van Jean-Pierre Berckmans (BC
Welkom), die geen enkele steek liet val-
len. Mooiste wedstrijd was zondermeer
de partij tussen Borremans en Vanhout-
vin, door eerstgenoemde gewonnen
met 90-60 in 18 beurten (5,00 ge-
middelde).

Jean-Pierre Berckmans nam de titel
mee uit Overijse

http://www.facebook.com/3cushionplayer
http://www.EuroBiljarts.eu
mailto:info@3cushionplayer.com
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel: 0031-206738470 - E-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl

Op sterven na dood ?

Dat de biljartsport in België in een neerwaartse spiraal is terecht gekomen
is bijlange geen geheim. De redenen zijn gekend, de actoren die immobiel
blijven toezien hoe hun destijds gekoesterde kind verdrinkt, evenzeer. Kris
Bostoen toont ons een haarscherpe en beangstigende analyse. Hij waar-
schuwt voor een definitief einde in de vergeetput, maar reikt ook een la-
ding alternatieven en ideeën aan, om de biljartsport op efficiënte wijze te
redden van de ondergang. Een gedegen aanpak kan wellicht snel wan-
hoop in hoop doen omslaan.  
De statistische gegevens die ons op 2
januari werden toegezonden laten niet
de minste twijfel bestaan over de diepte
van de kloof waarnaar onze sport zich
nu al tien jaar lang begeeft, zowel op
lokaal, gewestelijk als op nationaal
vlak:

Spijts eerdere waarschuwingen, voor-
stellen en initiatieven lijkt de KBBB er
niet in te slagen om hier kentering in te
brengen. Het is alleen erbarmelijk dui-
delijk en zeker dat stiefmoederlijk vast-
houden aan de bestaande structuren
binnen de “bond” geen zoden aan de
dijk heeft gebracht.

Indien was ingegaan op eerdere voor-
stellen … Wij kunnen hierover nog tot in
de eeuwigheid blijven zeuren, maar de
realiteit biedt noch tijd noch ruimte hier-
toe. Het is de hoogste tijd om tot actie
over te gaan.

In de daadkracht van de acties waartoe
besloten wordt ligt de kans op reactie
en succes. 
Een herschikking binnen alle geledin-
gen van de bond dringt zich meer dan
ooit op, in de hoop evenwel dat het kalf
nog niet verdronken is.

Het aantal clubs en het aantal spelers

daalt in Wallonië en in Brussel zo mo-
gelijk nog dramatischer dan in Vlaan-
deren.  Alle gewesten hebben er even
veel baat en belang bij om zonder ver-
wijl de stap naar herstructurering te zet-
ten.

Uitgaand van de idee dat er binnen de
bond twee onafhankelijke geledingen
worden opgezet die respectievelijk kun-
nen aansluiten bij BLOSO en ADEPS,
en die gezamenlijk kunnen blijven over-
leggen voor nationale bekers, wedstrij-
den en kampioenschappen kan ook ge-
werkt worden aan 
de communicatie en de promotie voor
de sport;
de organisatie binnen de gewesten;
de jeugdwerking en –opleiding;

Ik vrees dat ik de verkeerde kranten lees
en dat ik naar de verkeerde radio- en
televisiezenders luister en kijk, maar van
of over de KBBB lees, hoor of zie ik
nooit iets.

De vragen waarom niet efficiënt wordt
opgetreden, en waarom nog steeds
niets wordt ondernomen voor de herop-
leving van onze sport  blijven onbeant-
woord.

Kris Bostoen

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Driebanden KB

Murrath 
op het scherp 
van de snee
De ontknoping in deze 18-punten finale
was méér dan spannend. François Mur-
rath (BC Kapelse) werd met slechts en-
kele honderdsten kampioen, na de be-
slissende wedstrijd tegen Marcel Van
Mensel (BC Arena), die de vice-titel mee
naar Zoersel nam. Niet alleen de finale-
match, waarin de Kapellenaar slechts
23 innings nodig had, bezorgde hem
de titel, maar ook de overwinning van
ondergetekende, die na twee barslech-
te partijen, de tweede adem vond en
Gilbert Van Hal (BPT) naar de laatste
plaats verwees, was van doorslagge-
vende aard.
Bart Van Reeth

Nipt, maar genoeg voor de eindzege :
François Murrath gaat naar de 
Gewestfinale

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Vrijspel KB

'Toegevoegde' Ronny Bacot gaat met 
titel aan de haal
In onze vorige
editie schreven
we nog dat Ronny
Bacot (BC Kapel-
se) nipt werd uit-
geschakeld door
districtkampioen
Ludo Van Den
Maegdenbergh
(BC De Noorder-
kempen). Bacot

mocht echter als beste verliezer van de
districtfinales toch mee naar de ge-
westelijke ontmoeting en dat zullen ze
geweten hebben in Kalmthout. De Ka-
pellenaar nam er de maat van Van Den
Maegdenbergh (70-32 in 16 beurten),
die uiteindelijk brons pakte en versloeg
ook Danny De Ryck (BC Woondecor),
die tweede werd. De deelname van
Marc Mondelaers (BC Rood-Wit) ver-
liep niet succesvol. Hij werd laatste.

Outsider 
Ronny Bacot wint
en gaat naar de
nationale finale 

http://www.vandenbroekbiljarts.nl
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Vierde divisie driebanden poule 4

Philippe van der Male speelt 1.250
Speelronde 13
De Zwaan - De Distel 6: 6-2. Zandee
Kloetinge - Rob Jacobs Mannenmode 3:
6-2, Piet Verschure speelde voor de
thuisclub met 0.789 de beste partij.
Martin Capelle maakte een serie van
zeven. Rob Jacobs Mannenmode 2 - 's
Lands Welvaren 2: 6-2. De Geslootene
Boom - Bevelandse Tafelridders: 4-4.
Stuc. bedr. Kanters - Hydro Zorg: 6-2,
Philippe van der Male beperkte de
schade bij de bezoekers en speelde met
1.250 in 20 beurten naar winst.

Speelronde 14
’s Lands Welvaren 2 – Stuc. bedr. Kan-
ters: 2-6. Hydro Zorg – De Ossekop:
4-4.Rob Jacobs Mannenmode 3 – Rob
Jacobs Mannenmode 2: 2-6. Sprundel
4 - Zandee Kloetinge: 4-4. Hoog/Laag
Keukens - De Distel 6: 8-0, voor de
gasten maakte Jan Mailleur een serie
van negen.

Speelronde 15
Zandee Kloetinge - L&B Ledermode: 6-
2. Rob Jacobs Mannenmode 2 - Sprun-

del 4: 6-2. De Distel 6 - 3BSD Hydro
Zorg: 4-4. Stuc. bedr. Kanters - Rob Ja-
cobs Mannenmode 3: 6-2, Frits van der
Vliet redde de eer voor de gasten. De
Ossekop - 's Lands Welvaren: 2-6.

Philippe van der Male 

Tweede divisie driebanden poule 1

Café Siemens handhaaft zich als 
lijstaanvoerder
Speelronde 13
Aannbedrijf Beer de Jong realiseerde
met 8-0 een duidelijke overwinning op
WAM van den Broek. Café Siemens
haalde in de confrontatie met BCO/
Paeoniapassion.com met dezelfde cij-
fers uit. 

Speelronde 14
De Barbier Leeuwarden zette Aann-
bedr. Beer de Jong met 6-2 opzij. Rob
Scholtes tekende voor de bezoekers
1.142 aan. Tussen WAM van den
Broek en BCO/Paeoniapassion.com
bleef het met 4-4 onbeslist. Bob van In-
gen Schenau van de gasten was met
1.029 de beste speler. Koploper Café
Siemens bleef met de 6-2 overwinning
op Take 5 goed in het zadel. 

Speelronde 15
Met 6-2 bleef BCO/Paeoniapassion.
com de baas over De Barbier Leeuwar-
den. WAM van den Broek kreeg met
1-7 een koude douche van Café Sie-
mens. Eddie Siemens tekende voor

1.025. Met 8-0 won Aannbedrijf Beer
de Jong van Valk Waarland.

Rob Scholtes. Foto: Hanry Thijssen

Derde divisie driebanden poule 3

De Hazelaar 4 
ondanks puntenverlies koploper
Speelronde 13
Buro Balans – De Hazelaar 5: 5-3. De
Uitspanning - De Hazelaar 8: 6-2.
D'n Beuk - TOVV 2: 2-6, Jan de Craen
zogde voor de enige thuiswinst. De
Hazelaar 4 - De Hazelaar 3: 3-5.
Eekhoorn 4 - Eekhoorn 3: 6-2.

Speelronde 14
TOVV 2 - Buro Balans: 6-2. Café 't
Steegje - Eekhoorn 4: 8-0, Goof de Bok
speelde 1.166. De Hazelaar 8 - The

Gamblers: 2-6. Eekhoorn 3 - D'n Beuk:
8-0, Peter Rijckaert was met 0.972 de
beste speler. De Hazelaar 5 - De Haze-
laar 4: 2-6. De Hazelaar 3 - De Uit-
spanning: 2-6.

Speelronde 15
The Gamblers - De Hazelaar 3: 6-2. De
Uitspanning - De Hazelaar 5: 8-0. Buro
Balans - Eekhoorn 3, 4-4. Murat Hayta
van Buro Balans kwam tot 0.945. De
Hazelaar 4 -  TOVV 2: 4-4.

Derde divisie driebanden poule 5

Café Molenvliet op gedeelde eerste plaats
Café Molenvliet - Doggen Timmerbe-
drijf: 7-1, Martin Korthout vernederde
Jac Doggen in 39 pogingen met 35-10.
BC Goirle - IJssalon Fratello: 5-3, Peter
van de Sande speelde 0.909 en gaf Jo-
han van Oosterwijk met 30-4 biljartles.

Speelronde 14
Autobedrijf Lion van Loon - BCG IJssalon
Fratello: 6-2. Ronnie Brands redde de
eer voor de bezoekers. BC Goirle -
Café Molenvliet: 2-6. ADC Repro - Auto-
bedrijf Schrauwen: 4-4, Berry Timmer-
mans liet voor ADC Repro 1.060 note-
ren.

Speelronde 15
Autobedrijf Lion van Loon – BC Goirle:
6-2. Klaas Schrijver zorgde voor de
enige winst bij de gasten, maar zette in
27 omlopen wel 1.111 op het bord.
Vissenberg Sierteelt - Café Molenvliet:
3-5, Café Molenvliet is nu medekoplo-
per. BCG IJssalon Fratello - BH Keukens:
2-6.

Speelronde 13
Vissenberg Sierteelt - ADC Repro: 4-4.

Klaas Schrijver

Derde divisie driebanden poule 2

Winst, verlies en gelijk voor Capelle 2
Speelronde 13
BC Capelle 2 – Valkennest: 8-0. Mar-
keer.MTS Trafic Service – Jorissen
2000/3: 4-4.

Speelronde 14
Samonda - BC capelle 2: 6-2, Richard
Kramer redde met 0.789 de eer voor
Capelle.

Speelronde 15
BC Capelle 2 - Cafedepijp.nl: 4-4. Bij
de thuisclub was er winst voor Richard
Kramer (0.875) en Sing Dekker, die
zijn 30 caramboles in 39 beurten ver-
zamelde en daarmee de kortste partij
speelde. Markeer.MTS Trafic Service -
Samonda: 4-4. Jorissen2000/3 -
TOVV 3: 6-2.

Eerste divisie driebanden poule 2

Burgmans Biljarts onderuit 
tegen De Distel Biljarts 2

Na vijftien speelronden is De Distel Bil-
jarts 2 lijstaanvoerder. Na flink stuivertje
wisselen staat nummer vijf FDV Jacoby/
Schuler Cues op slechts drie punten
achterstand. Burgmans Biljarts, De Vee-
markt en Eekhoorn staan daar tussenin.
ZFD/De Hazelaar is de enige midden-
moter en liefst zes ploegen strijden om
niet te degraderen. 

Speelronde 13
La Plaza Hoensbroek – De Distel Biljarts
2 6-2. Thuisspeler Mathy Monnissen
produceerde een fraaie serie van vijf-
tien. Dirk Weeremans 1.250 redde de
eer. Steenwijk/Top Fish Urk – Jan Brock
Amusement 2-6. Voor de gasten be-
haalde John Schollink 1.323 en reeks
van elf. Eekhoorn – Capelle/De Terp 2
6-2. Op de camping in Oosterhout eve-
naarde Frans van Kuyk met 2.368 de
op één na beste seizoensprestatie van
Raymond Ceulemans en Steven van
Acker. Wiljan van den Heuvel bleef met
1.323 net onder de 35 beurten. Huidji

See 1.125 won als enige namens de
bezoekers. Constructor Staalbouw –
Burgmans Biljarts 2-6. Absolute uitblin-
ker was Rik van Beers. De speler uit Bla-
del tikte de 45 punten na slechts 22 po-
gingen bij elkaar en dat leverde 2.045
en bovendien serie van tien op. 

Speelronde 14
Capelle/De Terp 2 – Steenwijk/Top Fish
Urk 2-6. In de onderste regionen lever-
de de 1.607 en serie van elf van thuis-
speler Tom Persyn alleen een troostprijs
op. De Distel Biljarts 2 – ZFD/De Haze-
laar 2-6. De tweede opeenvolgende
nederlaag voor het team uit Roosen-
daal. Constructor Staalbouw – Eek-
hoorn 0-8. Frans van Kuyk 1.551 en de
1.184 van zowel Jerry Hermans en
John Roovers waren een te zware op-
gave voor de gastheren. 

Speelronde 15
Constructor Staalbouw – Steenwijk/Top
Fish Urk 0-8. Rob Lamboo 1.730 en
Albert Kooistra 1.406 waren de uitblin-
kers. De Veemarkt – Capelle/De Terp 2
8-0. Gemakkelijke thuiszege waarbij
Thorsten Frings voor 1.216 zorgde.
Burgmans Biljarts – De Distel Biljarts 2
2-6. Rik van Beers verloor van de 1.250
spelende Adrie Demming. Bert van
Manen zorgde voor de 2-2 tussenstand
door Ivan Stitschinsky te verslaan. Sven
van Orshaegen en Marco Janssen ble-
ven beiden op een totaal van 42 steken
tegen respectievelijk Dirk Weeremans
en Jan Arnouts. ZFD/De Hazelaar –
FDV Jacoby/Schuler Cues 8-0. Peter
Heerkens haalde met 1.451 uit. Sprun-
del – Constructor Staalbouw 2-6. Kay
de Zwart 1.081 trok aan het kortste
eind tegen de 1.216 van Peter Vlaar. La
Plaza Hoensbroek – Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Kenny Miatton produceerde
1.184. Steenwijk/Top Fish Urk – Eek-
hoorn 5-3. Rob Lamboo 1.333 boog
voor de 1.875 van Frans van Kuyk.

Frank van Kuyk namens Eekhoorn: 
algemeen moyenne van 1.637. 
Foto: Paul Brekelmans

http://www.fleurenbiljarts.nl
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Eredivisie topteam kampioenspoule

A1 Biljarts/de Veemarkt 
in een zetel op weg naar de titel

't Ottertje uit Ottersum met vlnr: Micha van Bochem, Martien van der Spoel en
Jos Bongers. Foto: Henry Thijssen

Met 32 punten na achttien duels eindig-
de A1 Biljarts/de Veemarkt de reguliere
competitie met liefst acht punten voor-
sprong op Etikon/AEJ en Dibo/The
City. Nu de eredivisie zich splitst in een
kampioens- en een degradatiepoule tel-
len alleen nog de onderlinge resultaten
mee. In de poule die gaat strijden om
de landstitel houdt A1 Biljarts/de Vee-
markt uit Doetinchem nog altijd een
riante marge van zes punten over. Er
staan vijf dubbelronden op het pro-
gramma. 

Zaterdag 28-2-2015
Etikon/AEJ – BIOS/Blitz Optiek
't Ottertje – A1 Biljarts/de Veemarkt
Dibo/The City – Topteam Berkelland

Zaterdag 21-3-2015
't Ottertje – Dibo/The City
A1 Biljarts/de Veemarkt – Etikon/AEJ
BIOS/Blitz Optiek – Topteam Berkelland

Zaterdag 28-3-2015
BIOS/Blitz Optiek – A1 Biljarts/de Veemarkt
Etikon/AEJ – Dibo/The City
Topteam Berkelland – 't Ottertje

Zaterdag 4-4-2015
't Ottertje – Etikon/AEJ
Dibo/The City – BIOS/Blitz Optiek
A1 Biljarts/de Veemarkt – Topteam Berkelland

Zaterdag 18-4-2015
A1 Biljarts/de Veemarkt – Dibo/The City 
BIOS/Blitz Optiek – 't Ottertje
Topteam Berkelland – Etikon/AEJ

Stand per 25-2-2015  Pnt PP
1. A1 Biljarts/de Veemarkt 16 41
2. Etikon/AEJ 10 35
3. Dibo/The City 10 24
4. Topteam Berkelland 9 29
5. 't Ottertje 8 26
6. BIOS/Blitz Optiek 7 25

Eredivisie topteam degradatiepoule

Kofferweb.nl staat voor zware opgave
Met slechts drie punten na achttien wed-
strijden finishte Kofferweb.nl liefst negen
punten achter nummer voorlaatst biljart-
centrum Arnhem. In de degradatiepoule
van de nummers zeven tot en met tien
van de reguliere competitie tellen echter
alleen de onderlinge resultaten. Daar-
door vervalt de remise tegen Berkelland
en houdt Kofferweb.nl dus nog maar
twee punten over. Daarmee heeft het
een marge van vier punten goed te ma-
ken op naaste concurrent biljartcentrum
Arnhem. Verdeeld over drie speelron-
den komt elk team nog zes duels in ac-
tie. Alleen de hekkensluiter degradeert
naar de eerste divisie. 

Zaterdag 28-2-2015
’s Lands Welvaren/Reedijk Banden-

service – Biljartservice Van Gemert
Biljartcentrum Arnhem – Kofferweb.nl

Zaterdag 28-3-2015
Kofferweb.nl – ’s Lands Welvaren/
Reedijk Bandenservice
Biljartservice Van Gemert – Biljartcen-
trum Arnhem

Zaterdag 18-4-2015
Biljartservice Van Gemert – Kofferweb.nl
Biljartcentrum Arnhem – ’s Lands Wel-
varen/Reedijk Bandenservice

Stand per 25-2-2015 Pnt PP
1. ’s Lands Welvaren 8 20
2. Biljartservice Van Gemert 8 19
3. Biljartcentrum Arnhem 6 22
4. Kofferweb.nl 2 11

Kader poule Oost-Nederland

Billardcafé De Veemarkt krijgt 
play-offs in zicht
Billardcafé De Veemarkt – Willemsen
Bestratingen/Ons Huis 6-2. In Doetin-
chem bleven Heinz Schmale, Timo
Peters en Bart Siebelink aan de goede
kant van de score. Apeldoornse Boys –
Billardcafé De Veemarkt 4-4. Thuisspe-
ler Marco Westhof zorgde met hon-
derddertig caramboles na zeven beur-
ten voor de kortste partij. Ook scoorde
hij met 89 de hoogste serie. Bij de
gasten bleken Willem Siebelink en

Bennie van Raaij succesvol. Zandweerd
2 – Billardcafé De Veemarkt 2-6. Heinz
Schmale verzamelde de 210 treffers in
het 57/2 na acht pogingen. Zijn beste
reeks was 86. Bart Siebelink en Yannik
Jansen maakten het succes compleet.
Met zestien punten na zeventien wed-
strijden trekt Billardcafé De Veemarkt de
goede lijn door. Na een slechte sei-
zoenstart mengt men zich langzaam
maar zeker in de strijd om de play-offs.   

Nationale kadercompetitie poule Midden-Nederland

De Hazelaar blijft zich mengen in titelstrijd
Speelronde 15
DOS ’71 was niet opgewassen tegen ti-
telkandidaat De Hazelaar en verloor
met 2-6. Alleen Willy Rooijendijk be-
haalde tegen Alex Ulijn succes voor de
thuisclub. De Hazelaar 2 ging tegen Pa-
doc met 2-6 onderuit. Theo Korsten en
Walco van de Ven speelden gelijk.
Paul van de Wouw had aan 35.60 niet
genoeg om Hennie Overbeek voor te
blijven.

Speelronde 16
De Hazelaar en Touché bleven met 4-4
in evenwicht. Dennis Polman kwam met
zijn moyenne van 38.00 en een serie
van 106 het beste uit de strijd. Caram-
bole/12Cook.com liet er tegen De Ha-
zelaar 2 geen twijfel over bestaan en
won met 8-0. De Hazelaar 2 verdiende
een kostbaar punt en speelde gelijk te-
gen Moira Lith. Dennis Polman

Kader poule Zuid-Nederland

Lijstaanvoerder de Maasoever
neemt afstand 

Met 28 punten uit 18 wedstrijden is de
Maasoever koploper. De ploeg van ca-
fé-zaal-biljart Biej Ton en Marij uit Kessel
heeft echter één duel meer gespeeld
dan BC Maarland/Arrows Dakservice
en BC Tegelen, beide goed voor 23 uit
17. 

Speelronde 17
VIOS/Van Esch Biljarts – ’t Luip/Euro-
biljarts 6-2. Henk Rosmulder was twee
keer succesvol en speelde in zijn beste
partij de honderdtien caramboles na
acht beurten bij elkaar. Voor de gasten
redde Frank Diederen met honderdveer-
tig uit negen de eer. 

Speelronde 18
De Maasoever – VIOS/Van Esch Biljarts
6-2. John Koopmans verzamelde de
110 treffers na acht pogingen. Zijn kop-
man Wim Welten scoorde honderd-
zestig punten na negen beurten. Harry
Vogels won als enige voor de bezoe-
kers na 110 caramboles en acht om-
lopen. Treffers/VTS/Activtek – VOP/De
Witte Hoeve 3-5. De enige partij onder
de tien beurten kwam op naam van
Hendrie Kleinlugtenbeld met honderd-
zestig uit negen. 't Luip/Eurobiljarts –
Biljartakademie Eindhoven 0-8. Jaap
Peerenboom zette 160 uit 9 op het sco-
rebord. 

Speelronde 19
VIOS/Van Esch Biljarts – BC Tegelen 6-
2. In Geldrop stal Roland Deelen de
show. In het 57/2 was hij na series van
42-121-77 al na drie pogingen aan
zijn totaal van tweehonderdveertig. Ri-
chard van Oosterhout, eveneens 57/2,
bleek goed voor honderdzestig treffers
na zes pogingen. Ames/Optiek van
Gool/De Peel – Treffers/VTS/Activtek
4-4. Noud Janssen gaf in Deurne met
honderdveertig punten na acht omlopen
het goede voorbeeld. Biljartakademie
Eindhoven – De Maasoever 2-6. Wim
Welten toonde zich met honderdzestig
caramboles na zeven beurten een goe-
de eerste man. BouwCenter Van Hoppe
– 't Luip/Eurobiljarts 4-4. Andy Verjans
was met 20.00 moyenne de beste van
iedereen.

Roland Deelen van VIOS/Van Esch
Biljarts. Foto: Henry Thijssen  

Eerste divisie topteams

De Hazelaar verliest aansluiting 
met koplopers
Speelronde 8
123 Biljarts/BCO kwam in de eerste
confrontatie met Biljartcentrum Arnhem
tot een 4-2 overwinning. Freek Ottenhof
won bij het kader en Paul Witteman
pakte tijdens het bandstoten de punten.
De tweede botsing eindigde in 3-3.
Freek Ottenhof zegevierde nu bij het li-
bre en Ronald Filippo bereikte remise
in het kader. Travcom.nl/Almere ’83
bleef met twee keer 4-2 de baas
over Terborgse Wijncentrale/Veltins.
Voor de bezoekers won Heinz Schmale
in de eerste wedstrijd het libre, terwijl
Boudewijn Alink tijdens het tweede

treffen de kaderwinst opstreek.

Speelronde 9
Terborgse Wijncentrale was in hun club-
lokaal De Veemarkt in Doetinchem tij-
dens de eerste ontmoeting met 4-2 te
sterk voor 123 Biljarts/BCO. De twee-
de confrontatie eindigde in 3-3. Heinz
Schmale won twee keer bij het libre. In
Rosmalen hield De Hazelaar aan het
bezoek van Horna twee nederlagen
over. De eerste wedstrijd, waarin alleen
Paul van de Wouw bij het kader succes
had, werd met 2-4 verloren. Vervolgens
bleek Horna met 0-6 te sterk. 

LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook
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Jop de Jong verbetert zichzelf in Grand Prix Artistiek Vlaardingen

Wonderbaarlijke come-back van 
Sander Jonen
Het is een klein jaar geleden dat Sander Jonen werd getroffen door een tu-
mor in zijn kaak en een zware operatie moest ondergaan. De 41-jarige
Amsterdammer had een lange weg van herstel voor de boeg en kon een
jaar lang amper aan toernooien meedoen. De come-back van de twee-
voudig wereldkampioen is wonderbaarlijk: Jonen won met groot machts-
vertoon de Grand Prix van Vlaardingen na een zinderende finale tegen
Jop de Jong (3-2).

Door: Frits Bakker

De tweede Grand Prix artistiek van dit
jaar draaide uit op een finale tussen de
routinier en de jonge belofte Jop de
Jong, die in de voorronden zelfs zijn
trainer en meester Erik Vijverberg uit-
schakelde. Jonen begon het toernooi
met één verliespartij tegen Peter van der
Werff, maar won daarna alles, inclusief
partijen tegen Erik Vijverberg, Jop de
Jong, Martin van Rhee (halve finale) en
tenslotte nog eens Jop de Jong. Jonen
zelf was opgelucht en blij: ,,Het is een
teken dat mijn vorm terug is en dat ik
daarvoor niet veel training nodig heb
gehad. Ik voelde me super, het hele
weekend, heb zelfs drie partijen boven
de tachtig procent gespeeld, dat is uit-
zonderlijk hoog.'' Hij bekende, net als
Jean van Erp na de Masters, dat hij van-
af drie dagen voor de Grand Prix het
middel Cheqio had genomen. ,,Ik ben
nooit zo geconcentreerd en toch ook re-
laxed geweest. Het werkt dus echt'', zei
Jonen na het toernooi.

Finale
Over de finale tegen Jop de Jong zei
hij: ,,Ik verloor de eerste set op de laat-
ste figuur, die ik anders nooit mis. De
tweede won ik en was ik sterk, de derde

was weer minder, maar in de vierde en
beslissende vijfde set heb ik bijna niets
gemist en over de 90 procent ge-
speeld.'' Op de vraag of dit ook echt
de doorbraak van Jop de Jong is, zei
Jonen: ,,We wisten al dat hij het kon,
maar hij was nog te wisselvallig. In dit
toernooi was hij gewoon heel sterk met
een klein beetje geluk dat Vijverberg te-
gen hem slecht speelde en René Dericks
moest opgeven door een schouderbles-
sure in de halve finale. Maar verder:
alle lof voor Jop de Jong.'' De Jong ver-
beterde zijn oude persoonlijk record
van 55.809% naar 66.666%. Ook
Peter van de Werff verhoogde de lat
van 55.360 naar 57.179.

Resultaten
Naam Pnt %
1. Sander Jonen 12 69,958
2. Jop de Jong 10 66,666
3. Martin van Rhee 12 67,403
4. René Dericks 8 58,120
5. Erik Vijverberg 6 65,335
6. Peter van der Werff 6 57,179
7. Benny Smits 4 44,008
8. Robert v Veenendaal 4 42,921
9. Randy Loenen 2 49,792

10. Pierre Scheers 2 38,805
11. John de Bruijn 0 34,459
12. Jean-Marie Limbourg 0 45,869

Derde GP 6-8 maart

Artistiek ereklasse bij Van Tienen
in Tegelen
De derde en tevens laatste GP artistiek
ereklasse vindt van 6 tot en met 8 maart
plaats in café-biljartzaal Van Tienen aan
Kaldenkerkerweg 19 in Tegelen. De
twaalf deelnemers zijn verdeeld over
twee poules. Reserve is John de Bruijn.
Vrijdag 6 maart is de aanvang om
11.00 uur. Zaterdag en zondag laten
de baltovenaars vanaf hetzelfde tijdstip
hun kunsten zien. Vrijdag tot en met on-
geveer 21.30 uur. Zaterdag wordt het
einde verwacht circa 20.15 uur en op
zondag om 16.30 uur. 

Poule A Plaats
1. Erik Vijverberg Almelo
2. Jop de Jong Bathmen
3. Sander Jonen Badhoevedorp
4. Randy Loenen Vlaardingen
5. Robert van Veenendaal Doetinchem
6. Mark Janssen Beek
Poule B Plaats
1. René Dericks Venray
2. Martin van Rhee Groenlo
3. Peter van der Werff Zoetermeer
4. Benny Smits Geldrop
5. Jean Marie Limbourg Queue du Bois (B)
6. Pierre Scheers Bellaire (B) 

Nationale kadercompetitie poule 
West-Nederland

BCO zakt verder weg
Speelronde 15
De Engel/van der Aart en BCO kwa-
men gezien de 4-4 eindstand niet tot
een beslissing. De confrontatie tussen
Kaderteam BCS en Onder Ons/Pearle
bleef eveneens onbeslist.

Speelronde 16
Met 6-2 wist Horna De Vries Juwelier
van Kaderteam BCS te winnen. Wim
Ooteman bleek met 40.67 en een serie
van 160 de beste speler. BCO hield
aan het bezoek van Musketiers/Beem-
ster een fikse 0-8 nederlaag over. Ro-
nald Filippo zag André Peereboom in
drie beurten tot 66.67 komen.

Nationale kadercompetitie poule Zuid-West

De Ram geeft terrein prijs
Speelronde 17
’s-GBC wist met 4-4 op gelijke hoogte te
blijven met De Ram uit Roosendaal.

Hans de Jager moest in zeven omlopen
Frans van Hoeij voor laten gaan, terwijl
Rick Pot in evenzoveel beurten Ronny
Mathysen het nakijken gaf. ’s Lands
Welvaren won met 5-3 van ’s Lands
Welvaren 2.

Speelronde 18
De Ram hield tegen De Posthoorn/RBS
2 de touwtjes in handen en zegevierde
met 7-1. Ronny Mathysen speelde met
21.35 de beste partij en was in acht
beurten uit. ’s Lands Welvaren 2 bleef
tegen Honky Tonk ook overeind en won
met 6-2. Pierre van den Berg liet Marco
Vonk in zeven achter zich. HWA Ver-
haar/BKS zag de punten met 2-6 naar
’s Lands Welvaren gaan. 

Speelronde 19
De Posthoorn/RBS gaf titelkandidaat De
Ram met maar liefst 8-0 het nakijken.
De Roosendaalse formatie heeft nu met
een wedstrijd meer gespeeld drie pun-
ten achterstand op koploper HWA/
Hotel van Krimpen. HWA Alblasserdam
zette 's Lands Welvaren met 7-1 opzij.  

Topteam jeugd beker

JBV Amorti fors onderuit tegen 
ABC ’t Töpke
Op zondag 22 februari verloor JBV
Amorti met 0-6 van het eerste team van
ABC ’t Töpke. Hans jr. Snellen maakte
zestien caramboles te weinig tegen Jef-
frey van Heesch gezien de 109-125
score na tien beurten. Kevin van Hees
strandde tegen Silvy Glissenaar op vier
treffers van de eindstreep: 146-80 (22).
ABC ’t Töpke – ABC ’t Töpke 3 6-0. De

kortste partij kwam met zeventien po-
gingen op naam van Roy Reutelingsper-
ger die Nordin van Gogh met 100-31
versloeg. JBV Amorti – ABC ’t Töpke 3
4-2. Hans jr. Snellen en Kevin van Hees
bleven aan de goede kant van de sco-
re. Bryan Eelen boog met 146-110 na
vijftien pogingen voor Nordin van
Gogh.  

Tweede divisie driebanden poule 2

Pascal Claus speelt voor 
Pearle Opticiens 1.250
Speelronde 13
Hoondert De Waard speelde gelijk te-
gen Merwehof/Dérogée. Lynn-Somers -
Polka Print eindigde in 6-2. Dirk Vlerick
beperkte de schade bij de bezoekers.
's Lands Welvaren en De Distel Biljarts 3
kwamen tot 4-4. HWA/Hordijk Bilj. Art.
moest Pearle Opticiens met 2-6 voor la-
ten gaan.

Speelronde 14
De Distel Biljarts 3 zegevierde met 6-2
tegen Polka Print, Wim Pelders zette met
0.897 Dirk Vlerick opzij en Kai Siep-
man realiseerde met 0.925 het beste
gemiddelde. Merwehof/Dérogée won
met 6-2 van 's Lands Welvaren. Stolting
Advocatuur contra Pearle Opticiens
bleef met 4-4 onbeslist. HWA/Hordijk
Bilj. Art. versloeg Hoondert de Waard
met 8-0.

Speelronde 15
Pearle Opticiens en Rokx Transport
deelden in een vooruit gespeelde wed-
strijd de punten. Voor de gastheren was
kopman Pascal Claus met 1.250 de
beste speler. Ook Hoondert De Waard
en Stolting Advocatuur kwamen tot 4-4.
Polka Print had weinig moeite met Mer-
wehof/Dérogee en zegevierde met 8-0.
Jean Paul de Kraker liet 1.212 noteren,
terwijl Meerten Dallinga met 1.081 ook

vermeld mag worden. De Distel Biljarts
3 bleef zonder in het oog springende
partijen op gelijke hoogte met Lynn-
Somers. 's Lands Welvaren zag de
punten met 2-6 naar HWA/Hordijk Bilj.
Art gaan.

Derde divisie driebanden poule 4

Rob Jacobs Mannemode sluit de rij
Speelronde 13
De Distel 4 - Rob Jacobs Mannemode:
2-6. Jack Buijk gaf De Distel nog een
beetje kleur en kwam door zijn 35-7
overwinning op Wil Ernst tot 0.921.
't Bierwinkeltje - Bottles/de Parel: 2-6,
Luc Wilfranck van de gasten speelde
0.921. De Distel Biljarts 5 - De Stene
Brug: 6-2. 

Speelronde 14
The Friends Ad’s Catering - De Distel Bil-
jarts 5: 4-4. De Stene Brug – De Ge-
slootene Boom: 2-6. Bottles/de Parel -
De Distel 4: 6-2, Luc Wilfranck blonk uit
met 1.093, terwijl zijn tegenstander

Jack Buijk 0.906 realiseerde. Tony Dob-
belaere was goed voor een reeks van
zeven. Bevelandse Tafelridders - 't Bier-
winkeltje: 0-8. Rob Jacobs Mannemode
- 't Tapperijke: 4-4.

Speelronde 15
De Distel 4 - Bevelandse Tafelridders:
8-0, Jack Buijk presenteerde zich met
0.897 als beste speler. 't Tapperijke -
Bottles/de Parel: 2-6. 't Bierwinkeltje -
De Stene Brug: 2-6, Edwin Geluk profi-
leerde zich met 0.882. Sprundel 3 -
Rob Jacobs Mannenmode: 6-2. De Ge-
slootene Boom - De Distel Biljarts 5: 0-8.
Veilingzicht - The Friends-Ad's Catering:
6-2.

Hans Snellen jr. in 
één beurt naar de meet

Hans Snellen jr. speelde op 6 februari,
in navolging van zijn clubgenoten van
BV De Ram, Demi Pattiruhu en Wilbert
van Dijke, in één beurt zijn 220 caram-
boles libre grote hoek bij elkaar. Dit ge-
beurde tijdens de competitiewedstrijd
De Laan – De Ram.
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