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Artistiek eerste klasse op 21 en 22 november

NK bij Van Tienen in Tegelen
www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

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

“Alles voor de biljarter”
Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem ☎026-3515919

info@championbiljarts.nl

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

Frank Dekkers
Mosasingel 23

5247 JP Rosmalen
tel.: 06 13782914

e-mail: frankdekkersbiljarts@ziggo.nl
www.frankdekkersbiljarts.nl

Servicepunt en verkoop
Zilverenberg 29

5234 GL Den Bosch
uitsluitend op afspraak

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

1500 m2 shop & showroom in Antwerpen
Ook online via www.amusement.be

/amusementbe

Cock Ooms. Foto: Jan Rosmulder

Met acht deelnemers wordt het NK ar-
tistiek eerste klasse op 21 en 22 novem-
ber gehouden. Plaats van handeling is
café-biljartzaal Van Tienen aan Kalden-
kerkerweg 19 in Tegelen. De spelers zijn
in twee poules ingedeeld en geplaatst op
basis van de eindstand na drie GP’s. De
Nederlands kampioen promoveert naar
de ereklasse. De wedstrijden beginnen
op zaterdag 21 november om 11.00 uur
en duren dan tot circa 20.00 uur. Zon-
dag 22 november aanvang eveneens
11.00 uur en prijsuitreiking ongeveer
17.30 uur. De leiding van de organisatie
is in handen van BC Tegelen. Met de Bel-

gen Jean-Marie Limbourg en Pierre
Scheers en Venlonaar Cock Ooms heeft
BC Tegelen liefst drie ijzers in het vuur. 

Poule A Plaats
1. Wilfrie Vermeer Deurne
2. Walter Crols Turnhout (B)
3. Cock Ooms Venlo
4. Eric van Kampen Poortugaal
Poule B
1. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
2. Pierre Scheers Bellaire (B)
3. John de Bruijn Ter Aar
4. Eric van Hoorn Gouda
Res. Danny Molier Vlaardingen

GRATIS
MEENEMEN

http://iwansimonis.com
http://www.derksoptiek-druten.nl
http://www.biljartwinkel.nl
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Vormgeving:

NK extra klasse driebanden klein in Andijk

Henk Overmars toont macht 
in eigen woonplaats

Tot en met de vierde ronde waren het
John Schollink, Rob Mans en Overmars,
die ongeslagen de lijst aanvoerden.
Henk Overmars moest een ronde later
in 35 beurten een puntje aan Erik van
Haestregt laten. John Schollink won in
evenzoveel pogingen van Rob Mans en
nam de leiding over. Ronde zes bracht
de botsing tussen Mans en Overmars.
Door verlies moest Mans van BC Tege-
len definitief afhaken. Schollink pakte
met 50-49 uit 33 een minimale winst op
Van Haestregt en bleef met één punt

voor op Overmans
aan kop. Het treffen
tussen Schollink en
Overmans moest in
de slotronde dus de
beslissing brengen.
Aangezien Schollink
aan remise voldoen-
de had om de titel
te veroveren, moest
Overmans vol aan
de bak. Zoals ver-
wacht, werd het een
zinderende partij
waarbij de spanning
hoogtij vierde. On-
der toeziend oog
van het thuisfront ei-
gende Henk Over-
mans zich met 50-43
in 36 pogingen de
nationale titel toe.
Door winst op Van
Haestrecht stelde
Mans de derde
plaats veilig. De eer
voor de hoogste se-
rie van dertien ging
naar Wilfried van

Beek, die hij in zijn ontmoeting met Gert
Jan Esvelt verzamelde.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henk Overmars NHD 13 1.605 12
2. John Schollink BCA 12 1.400 11
3. Rob Mans BC Tegelen 10 1.401 7
4. Wilfried van Beek Carambole 6 1.251 13
5. Alnert Kooistra N-joy 6 1.086 8
6. Erik van Haestregt Roelofsarendsveen 5 1.239 9
7. Gert Jan Esvelt DVS 4 0.984 11
8. Reinier Burgemeester Tapperij FF Nix 0 0.855 5

Het was tijdens de nationale finale extra klasse drie-
banden klein in Andijk, Henk Overmars die in zijn ei-
gen woonplaats de boventoon voerde. Al tijdens de
eerste ronde liet de biljarter van NHD zien waar het
hem om begonnen was. Tegen Reinier Burgemeester
zette hij meteen het hoogste partijgemiddelde van
2.173 neer.

Vlnr: John Schollink, Henk Overmars en Rob Mans. 
Foto: Gary Pritchard

Op 19 en 20 december in Veldhoven

NK 2015 voor teams met VG-Spelers

De Klup uit Apeldoorn

In mei en oktober werd er door 17
teams in drie voorronden gestreden om
op 19 en 20 december te mogen deel-
nemen aan het NK in Veldhoven. Dit
waren drie mooie dagen waarop na-
tuurlijk het spel en de winst bovenaan
stonden maar ook de ontmoeting tussen
elkaar weer erg prettig werd ervaren.
De voorronden zijn gespeeld in Biljart-
centrum La Carambole in Veldhoven en
in Biljartcentrum De Liefhebber in War-
menhuizen.
Vanuit het hele land treden de ploegen
dus op 19 december aan en maken de
opening om 10.30 uur mee. Daarna
duelleren ze tegen en met elkaar om de
titel NK 2015 met de daarbij behoren-
de Jan Das Bokaal.
De opening zal officieel worden ver-
zorgd door grootheid in de biljartwe-
reld de heer Raymond Ceulemans. De
eerste dag zijn de wedstrijden van
11.15 tot 17.30 uur. Op zondag be-
ginnen de partijen om 10.30 uur en zal

de prijsuitreiking rond 16.45 uur plaats-
vinden. Om de ontmoeting goed te hou-
den zullen de deelnemers en begelei-
ding op zaterdagavond een ontspan-
nen samenzijn hebben. Beginnende met
een diner en gevolgd door een feest-
avond met        live muziek. De entree is
gratis en iedereen wordt dus ook van
harte uitgenodigd om deze kanjers te
zien biljarten in NH Koningshof aan
Locht 117 te Veldhoven. Titelverdediger
is Goed Geplaatst A uit Duizel.

Team Plaats
1. Goed Geplaatst A Duizel 
2. De Reiger A Heerhugowaard
3. 1 En nog 5 A Oegstgeest
4. Het Groene Laken Haarlem
5. De Blokhut Pluryn Groesbeek
6. De Vrolijke Stoters Cuijk 
7. De Pommerans Oirschot
8. Van Ons Gennep
9. Goed Geplaatst B Duizel

10. De Klup Apeldoorn

Zaterdagavond 16 januari ook optreden van Ad Koorevaar

Ballenkunstenaar Jop de Jong 
vermaakt publiek Masters

Voor de KNBB Biljartpoint Masters in
Berlicum staat er een vermakelijke za-
terdagavond op het programma. Om
19.00 uur begint de halve finale. 
Aansluitend zal Jop de Jong een werve-
lende show presenteren. 
Deze jeugdige ballenkunstenaar heeft
zich in enkele jaren als een ware enter-
tainer ontwikkeld. In biljartkringen
wordt hij zelfs regelmatig de Neder-
landse Semih Sayginer genoemd. Met
onwaarschijnlijk geachte trick shots en
een vlotte komische babbel weet Jop het

publiek aan zich
te  binden. 
Na deze show
verzorgt de alom
bekende zingen-
de biljarter Ad
Koorevaar een
optreden in de
foyer. Hij zingt zo-
wel nieuwe hits
als topnummers
uit de 60, 70, 80
en 90-er jaren.
Waar Ad Koore-
vaar optreedt on-
taardt een gezel-
lig samenzijn veel-
al in een ware
feestavond.

Jop de Jong. Foto: Jan Rosmulder

Ad Koorevaar

Op 12 en 13 december bij Amorti

NK driebanden groot
jeugd in Zevenbergen
JBV Amorti organiseert op 12 en 13 de-
cember de nationale finale driebanden
groot jeugd. De acht deelnemers spelen
in twee poules, waarna kruisfinales
plaatsvinden. De partijlengte is 30 ca-
ramboles met een maximum van 60
beurten. De finale staat voor zondag-
middag 13 december om 15.00 uur op
het programma.

Deelnemers poule A
Naam Woonplaats Moy
Joey de Kok Lewedorp 0.627
Jeffrey van Heesch Nieuw bergen 0.417
Daan Glissenaar Venlo 0.415
Silvy Glissenaar Venlo 0.289

Deelnemers poule B
Naam Woonplaats Moy
Michael Vink Groede 0.576
Hans Snellen jr. Rijsbergen 0.528
Daisy Werdekker Tilburg 0.360
Lars van de Mortel Eindhoven 0.356

Nat. voorr. 12 en 13 december

Libre topklasse in 
D’n Babbel te Wintelre
In café D’n Babbel aan Willibrordus-
straat 16 te Wintelre vindt op 12 en 13
december een nationale voorronde li-
bre klein topklasse plaats. Hein van den
Hurk speelt een thuiswedstrijd. De moy-
ennes gaan van 35.00 tot 60.00 en de
partijlengte is 350 caramboles. Ieder-
een speelt vier wedstrijden. Aanvang
op zaterdag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Roger Cleuskens Wilhelmina
2. Adri Dijkmans Dubac
3. Hein van den Hurk D’n Babbel
4. Tonny van de Meerakker HAS
5. Harold Megens De Hazelaar 



De Biljart Ballen, 19e jaargang, november / december 2015 pagina 3

Het volgende
nummer 

verschijnt
29 december
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 22 december

Kampioenengala jeugd bij Amorti in Zevenbergen

Nationale titels voor Justin Huijs 
en twee keer Sam van Etten

Alle deelnemers in Zevenbergen bij elkaar. Foto: Walter van Dongen

Jeugdbiljartcentrum Amorti in Zevenber-
gen was op 31 oktober en 1 november
het trefpunt voor drie nationale jeugd-
finales. Naast de eindstrijd ankerkader
47/2 en het libre groot, werd ook de
tweede klasse libre klein afgewerkt. In
de tweede klasse libre klein bleek Justin
Huijs van Inaborg de sterkste. Alleen in
de derde ronde moest hij tegen Twan
Vriens uit Wormer, die als tweede ein-
digde, remise toestaan. Tijdens de fina-
lepartij rekende Huijs in 37 beurten af
met Bradley Marriott (Kaatsheuvel) en
verwees deze naar de derde plaats.
Marius Kroonen maakte de hoogste se-
rie van twaalf.

Eindstand 2e klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Justin Huijs Inaborg 13 1.35 10
2. Twan Vriens De Liefhebber 11 1.46 11
3. Bradley Marriott JBCW 9 1.26 11
4. Stephan Kortsmit Amorti 7 1.29 7
5. Martijn Dekker De Liefhebber 6 1.20 9
6. Marius Kroonen Glanenburgse 4 1.26 12
7. Sybren Hofma Amorti 4 1.23 8
8. Roché van Grinsven BC Zeeland 2 1.07 8

Libre groot
Bij het libre groot werd een verbeten
strijd gevoerd, drie van de vier deelne-
mers eindigden met vier punten. Jim van
de Zalm had bij aanvang van de finale-

partij tegen Sam van Etten met twee
punten voorsprong en een hoger moy-
enne de beste papieren. Dit voordeel
werd teniet gedaan door Van Etten, die
in één beurt zijn 250 caramboles ver-
zamelde. Van de Zalm bleef met een
leeg bord achter. 

Eindstand libre groot 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sam van Etten Horna 4 72.28 250
2. Jim van de Zalm HWA 4 71.42 248
3. Ferry Jong Horna 4 39.92 248
4. Jordy Jong Horna 0 35.93 248

Ankerkader 47/2
De slotfase van het kader 47/2 kreeg
een soortgelijke ontknoping. Nu was
Ferry Jong de opponent van Sam van
Etten. Beiden begonnen met vier pun-
ten aan het duel, waarbij aangetekend
dat Jong een aanzienlijk beter ge-
middelde had. Weer was het Van Etten
die in één poging zijn 150 treffers ver-
zamelde. De Jong had hierop geen
antwoord. 

Eindstand kader 47/2 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sam van Etten Horna 6 32.14 150
2. Ferry Jong Horna 4 42.85 99
3. Jim van de Zalm HWA 2 10.17 81
4. Jordy Jong Horna 0 5.68 21

Driebanden klein jeugd 28 en 29 november

Nationale finale in Afferden
Met twee poules van in totaal elf spelers
wordt op 28 en 29 november het NK
driebanden klein jeugd gehouden.
De partijlengte is 25 caramboles of vijf-
tig beurten. Joey de Kok staat bovenaan
de deelnemerslijst en de pas 9-jarige
Roché Vijverberg sluit de rij. 
Op zaterdag is de aanvang 10.00 uur
en op zondag 10.30 uur. 
De organisatie is in handen van ABC
’t Töpke en te bezoeken bij Carpe Diem
aan Hengeland 10a te Afferden (LB).
Poule A Plaats Gem
1. Joey de Kok Lewedorp 1.000
2. Hans jr. Snellen Rijsbergen 0.649
3. Lars van de Mortel Veldhoven 0.600
4. Bradley Roeten Den Haag 0.512
5. Dennis Engelen Den Bosch 0.500
6. Silvy Glissenaar Venlo 0.414
Poule B
1. Michael Vink Groede 0.860
2. Daisy Werdekker Tilburg 0.722
3. Jeffrey van Heesch Nieuw Bergen 0.596
4. Daan Glissenaar Venlo 0.594
5. Roche Vijverberg Almelo 0.250

Van 20 t/m 22 november

NK vijfde klasse libre bij De Ram 
in Roosendaal

Renate Jansen-Albers
Foto: Marina Diks

Bij café De Ram in Roosendaal wordt
van 20 t/m 22 november de nationale
finale vijfde klasse libre gehouden. De
partijen met een variabel aantal caram-
boles worden gespeeld op twee Van
den Berg biljarts. Regionale favoriet is

Remco Koolen uit Halsteren van biljart-
vereniging SVW. Renate Jansen-Albers,
die de kleuren van BV Scholtenhof ver-
dedigt, is de enige vrouwelijke deelne-
mer. Zij staat met een gemiddelde van
1.21 in de boeken en moet derhalve 49
caramboles maken. Voor de organise-
rende vereniging De Ram zal Peter van
Dongen fungeren als wedstrijdleider.
Op vrijdagavond 20 november begin-
nen de biljarters om 19.00 uur. Zowel
op zaterdag als op zondag valt het
startschot om 12.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy Tmc
1. Jan Noorman De Stille Kracht 1.22 49
2. Renate Jansen-Albers Scholtenhof 1.21 49
3. Robert van Doorn ’t Fort 1.18 45
4. Murat Gercek De Zwijntjes 1.15 45
5. Rob Elias BV RCN 0.98 39
6. Remco Koolen SVW 0.96 39
7. Patrick van de Pas Maasoever 0.80 34
8. Ronnie Kruit AG Swart 0.79 32

Op 28 en 29 november

NK libre klein rolstoel in 
biljartcentrum JBGB te Den Bosch
Stichting DWCB organiseert het NK libre
klein rolstoel op 28 en 29 november. Er
zijn twaalf deelnemers, te verdelen over
twee poules, en iedereen speelt een ei-
gen aantal caramboles. Met gemiddel-
des van 1.12 tot 3.75 varieert dat van
32 tot 80. Er wordt op vier Eureka biljarts
gespeeld in biljartcentrum JBGB aan
Maassingel 474 te ’s-Hertogenbosch.
Aanvang zaterdag 28 november om
10.00 uur. Het speelschema voor de
zondag wordt aan het einde van de
wedstrijden zaterdag bekendgemaakt.

Naam Plaats Gem Car
1. Jan Versprille Breda 3.75 80
2. Rudy Rousseau Terneuzen 3.43 76
3. Koos van der Hoff Breda 1.17 32
4. Henk Ras Breda 2.33 56
5. Joost Polak Roosendaal 1.47 40
6. Jan Zagers Wernhout (B) 1.69 44
7. Roger Kuiper Drunen 2.43 58
8. Frans van Buel Kerkrade 2.19 53
9. Mylene Pijpers Rijen 1.15 32
10. Henri de Moey Hoek 1.69 44
11. Murat Gercek Ottersum 1.15 32
12. Rinus Heijink Gramsbergen 1.12 32

Roger Kuiper wint Oisterwijk

Henk Ras AKR rolstoelkampioen 2015
Roger Kuiper uit Drunen heeft in Oister-
wijk het zesde AKR toernooi op zijn
naam geschreven. Dit was tevens het laat-
ste toernooi van 2015. Henk Ras werd
vijfde en wist daarmee definitief zijn eer-
ste plaats in de ranking veilig te stellen.
Ras mag de wisselbeker een jaar lang
tentoonstellen in zijn woonplaats Breda.
Roosendaler Joost Polak werd op slechts
tien punten achterstand tweede.  Kuiper
klom door zijn overwinning van de acht-
ste naar de vijfde plaats.

Einduitslag toernooi 
Oisterwijk
Naam Woonplaats Moy A.K.R. pnt HS
1. Roger Kuiper Drunen 1.72 100 15
2. Joost Polak Roosendaal 1.99 85 12
3. Rudy Rousseau Terneuzen 3.27 75 22
4. Jo v/d Bogaart Oss 1.84 70 9
5. Henk Ras Breda 2.61 65 26
6. Nico Weerdenburg Oisterwijk 0.72 buit. med. 6
7. Jan Zagers Wernhout 1.53 60 7
8. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0.78 55 6
9. Cor v/d Sande Oisterwijk 0.47 50 3

10. Piet van Meer Steenbergen 0.20 45 2

A.K.R. ranglijst na laatste 
toernooi van 2015
Naam Woonplaats A.K.R. punten
1. Henk Ras Breda 345

Henk Ras. Foto: Robert Kuiper

2. Joost Polak Roosendaal 335
3. Jan Zagers Wernhout 310
4. Rudy Rousseau Terneuzen 305
5. Roger Kuiper Drunen 270
6. Jan Versprille Breda 265
7. Koos v.d. Hoff Breda 245
8. Jean Mailleur Stabroek 205
9. Jo v/d Bogaart Oss 180

10. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 135
11. Joop Beerens Roosendaal 130
12. Piet van Meer Steenbergen 130
13. Frans van Buel Kerkrade 105
14. Cor v/d Sande Oisterwijk 40

Kader poule 6

Goede periode De Maasoever 
Halfweg – BC Tegelen 4-4. Piet Volle-
berg zorgde met 210 caramboles na 8
beurten voor de kortste partij. Theo
Voesten behaalde 110 uit 9. De Maa-
soever – De Markt/De Onderbouw 5-3.

Kopman Wim Welten realiseerde hon-
derdzestig treffers na acht pogingen. BC
Concordia – BC Tegelen 8-0. Tom Ha-
genus gebruikte acht beurten voor zijn
honderdveertig punten. Monique van

Exter (160) en Hans Berendsen (120)
mochten negen keer op van de stoel. De
ploeg uit Brummen is met 42 punten na
zeven duels koploper. De Maasoever
volgt op vijf punten achterstand en won
in de speelronden zes tot en met acht
drie wedstrijden op rij. Beide topploe-
gen zijn nog altijd ongeslagen. 
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Houtduif 34
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NK golfbiljarten 2015 op Thissen tafels

Drie titels voor Wicher Drenth 
In Nederweert-Eind vielen op 8 no-
vember de beslissingen tijdens de
Nederlandse kampioenschappen
golfbiljarten. Na de voorrondes
hadden zich uiteindelijk de beste
36 golfbiljarters geplaatst. Er werd
gestreden in diverse disciplines.
Gespeeld werd op de nieuwe steel-
block golfbiljarts van Thissen Bil-
jarts uit België.

Veteranen klasse
De finale ging tussen Henk van de Run-
straat en Mathijs van Veldhoven. Van de
Runstraat wint uiteindelijk in twee partijen.

C/D klasse
De jeugdige Daan Dresschers verslaat
Jan van Eijk na twee duels. 

A/B klasse
De finalist van de algemene klasse Clive
Koster speelde tegen Michél Moonen
een mooie finale. Koster trekt in twee
wedstrijden aan het langste eind en mag
zich Nederlands kampioen noemen.

Koppel klasse
In deze klasse, die reeds op zondag 1
november is gespeeld, werden de win-
naars van de laatste twee edities (Moo-
nen en Revenich) in de kwartfinales al
uitgeschakeld. Het verrassend sterk spe-
lende koppel, John Jeurissen en Crit
Corpelijn, moes-ten het in de beslissen-
de ontmoeting opnemen tegen de top-
pers, Wicher Drenth en Harm Verspa-
gen. Verspagen en Drenth winnen uit-
eindelijk in twee duels.

46+ klasse
Harm Verspagen was de opponent van
Wicher Drenth. Ook in deze klasse
bleek Drenth de betere speler en pakt

na twee partijen de titel.

Moeder en zoon worden 
Nederlands kampioen 
Dames klasse
Bij de dames speelden Yvonne Dijstel-
bloem en Jolanda Beerens de finale.
Ondanks de ruime ervaring van bei-
den, waren ze toch overmand door de
zenuwen. Dijstelbloem wint uiteindelijk
in twee partijen en wordt Nederlands
kampioen.

Junioren klasse
De twee finalisten van de vorige editie
waren nu ook weer elkaars tegenstre-
vers. Mike Aarts en Mark Maessen
maakten er een fraaie eindstrijd van,
die Aarts uiteindelijk in drie partijen op
zijn naam bracht. Opkomend talent Jes-
sin Koster wordt derde.

Algemene klasse
Als laatste wedstrijd werd om de be-
langrijkste titel gestreden, die in de al-
gemene klasse. Wicher Drenth en Clive
Koster speelden een mooie finale. De ti-
tanenstrijd wordt uiteindelijk een over-
winning in drie partijen voor Drenth. Hij
wint zijn derde partij door zijn laatste
bal te scoren door middel van een pi-
qué. De wisselbokaal die bij deze titel
behoort, is nu vijfmaal totaal gewonnen
en Wicher Drenth mag zich nu de trotse
eigenaar noemen. Voor de volledige uit-
slagen; www.golfbiljarten.nl en verslag
met dank aan Rob van Wegberg.

Wicher Drenth. Foto: Jan Rosmulder

Mike Aarts. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden klein 2e klasse 11-13 december

NK in Almelo
Het Nederlands kampioenschap drie-
banden klein tweede klasse wordt van
11 tot en met 13 december georgani-
seerd door vereniging BCA. Het evene-
ment is te bekijken aan Adastraat 39a te
Almelo. Bij gemiddelds van 0.400 tot
0.550 is de partijlengte 25 caramboles.
Aanvang op vrijdag 11 december om
15.00 uur. Zaterdag en zondag gaan
de driebanders om 11.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Fatih Ilgun DHC 0.656
2. Armand Haveman KBC 1911 0.650
3. Clemens Bargerink Mos 0.632

4. John In de Braek Nazareth 0.550
5. Piet Kamp ’t Vaartje 0.546
6. Ramon Nagessar De Kroon 0.543
7. Ronald Pieper Texsaloon 0.536
8. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 0.526

Zo’n 45 jaar geleden maakten René van Hinthum en ik als inwoners van Oss
kennis met elkaar. We deelden dezelfde passie, waardoor wij jaren later colle-
ga’s werden bij de KNBB. Als assistent bondscoaches selecteerden wij jeugdig
talent voor de kerngroep. Onze inzet werd beloond met vele kampioenen! De
samenwerking groeide uit tot een vriend voor het leven.
René, ik ben dankbaar dat ik je heb leren kennen.

Frans van Hoeij

In Memoriam René van Hinthum       
”Een groot man is ontnomen”,  biljarter
en KNBB Bondsridder René van Hinthum
overleed op 4 november 2015, in de
leeftijd van 64 jaar. René was geen on-
bekende in de biljartwereld en sinds
1996 nationale trainer bij de KNBB. Op
die manier hebben veel jonge talenten
zijn kennis en vaardigheden mogen er-
varen, want René bracht dit met veel be-
zieling over. Niet alleen het district Oss
verliest een prominent lid, maar heel
Nederland. Vanaf 1985 een toegewijd
instructeur A en sinds 1995 bondstrai-
ner. Voor zijn kennis die hij deelde met
menig biljarter, waren velen hem dan
ook zeer dankbaar. René moest de strijd
tegen zijn ziekte uiteindelijk opgeven,

veel te jong, met nog tal van plannen. Thuis in zijn biljartzaal te Oss, kon men
afscheid nemen van deze bijzondere en geliefde biljartman. Op 14 november
2015 was er de afscheidsdienst in Crematorium Rijtackers te Eindhoven.
Echtgenote Jolanda schreef haar hartenkreet op papier bij het verlies van haar
man, wat begon met de woorden: 
“The moment that you left me, My heart was split in two, One side was filled with
memories, the other side died with you!  

Wij wensen echtgenote Jolanda en familie heel veel kracht toe en vooral mooie
herinneringen. Dat deze herinneringen René voor altijd levend zullen houden,
immers ‘een geliefd mens gaat niet dood’.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden Lausanne Billard Masters kozoom.com 20-22 nov
Eurotour men + women Treviso kozoom.com 26-29 nov
Driebanden WK in Bordeaux kozoom.com 1-5 dec
Competitie driebanden Frankrijk kozoom.com 11 dec
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 13-19 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 3-10 jan
KNBB Biljartpoint Masters driebanden kozoom.com 14-17 jan
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.

Driebanden klein derde klasse

Drukbezocht NK in Veenendaal
prooi voor Herman Cox

meegenomen en zo
werd het een gezelli-
ge boel. Herman
Cox versloeg in ron-
de zes Gerard Mit-
genberg en was
daarmee onbereik-
baar voor de uitein-
delijke nummer
twee, Vincent Steij-
ger die halverwege
de partij tegen Ge-
rard Goosens onder
de spanning leek te
bezwijken. 
De winnaar was be-
kend, de laatste ron-
de leverde maar één
verschuiving op: Ge-
rard Mitgenberg was,
ondanks zijn suppor-
tersschare, de derde
speler die op zondag
beide partijen verloor
en daardoor de der-
de plaats af moest
staan aan Kees van

der Zijden. Bij Herman Cox was de druk
van de ketel en eiste het lange weekend
zijn tol: hij kwam in zijn slotduel tegen
Steijger maar tot zeven caramboles. Tekst
met dank aan Ton Stijnman.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Herman Cox Niet Klossen 12 0.484 4
2. Vincent Steijger WBV 10 0.478 4
3. Kees van der Zijden De Klok 8 0.502 5
4. Gerard Mitgenberg ONA 6 0.436 4
5. Gerard Goossens De Kastanje 6 0.371 4
6. Leo Walbeek Maarschalk 6 0.356 7
7. Alex Vroling De Friesche Club 5 0.411 4
8. Philip van de Mosselaar Ivoor Groenlo 3 0.452 4

Ook aan tafel waren de verschillen
groot. Tegenover een moyenne van
0.238 van Leo Walbeek in de vierde
ronde had Herman Cox een gemiddel-
de van 1.052 in sessie twee. De serie
van zeven van Leo Walbeek in de eer-
ste ronde bleek een uitzondering. Her-
man Cox ging na vijf rondes ongesla-
gen aan kop. Was het zaterdag al
aardig druk, zondag kwamen alleen al
uit Lekkerkerk 17 man/vrouw met de
bus naar Veenendaal om Gerard Mit-
genberg  aan te moedigen. Ook ande-
re spelers hadden flink wat supporters

Vrijdagavond verzamelde zich een gemêleerde groep
gewestelijke kampioenen bij BV Vink in Veenendaal
voor het NK driebanden klein derde klasse. De een
was ruim 2 meter, de ander nauwelijks 1.70. De een
kwam uit Friesland, de ander uit het uiterst zuidelijke
puntje van Limburg. De een was 20, de ander 70. Het
werd een sportieve strijd, er viel geen wanklank bij
een gelukkig klosje van de tegenstander of een tegen-
vallende call van een arbiter.

Foto: Ton Stijnman 
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Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
biljartcafé Jorissen

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

WBD & bv Jorissen 2000

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

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

Nationale kadercompetitie poule 2

De Ram geeft koppositie prijs
Speelronde 6
De Posthoorn/RBS 2 verloor met 3-5
van ’s Lands Welvaren. ’s Lands Welva-
ren 2 kon geen vuist maken tegen
’s GBC en ging met 2-6 onderuit. Puc
Nguyen redde in Kwadendamme de
eer voor het thuisfront.

Speelronde 7
Honky Tonk 2 was niet opgewassen te-
gen lijstaanvoerder De Ram en moest
de Roosendalers met 2-6 voor laten
gaan. 's Lands Welvaren zag de wed-
strijd tegen De Posthoorn/RBS met 2-6

verloren gaan. Alleen Peter de Bree had
succes voor het thuisteam.

Speelronde 8
De thuiswedstrijd tegen naaste concu-
rent HWA Hotel van Krimpen ging voor
De Ram met 3-5 verloren. Hierdoor zak-
te men van de eerste naar de tweede
plaats. Alleen Hans Snellen jr. wist zijn
partij te winnen. Honky Tonk moest met
3-5 de punten aan 's Lands Welvaren 2
laten. HWA Verhaar BKS en 's Lands
Welvaren bleven met 4-4 op gelijke
hoogte.

Derde divisie driebanden poule 5

Hoge moyennes van Ton Roovers 
en Frits Loyens

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000 verblijft in achterhoede
Tegen Café de Pijp 2 kon Jorissen nog
tot een 6-2 winst komen, maar een
week later ging het bij Feestcafé
De Tobbe mis en werd met dezelfde
cijfers verloren. Henk Jorissen wist daar

de eer te redden. In ronde acht was
men in eigen huis niet opgewassen te-
gen plaatsgenoot GBC en kwam er 2-6
in de boeken te staan. Speelronde 6

DKM Tools – DC Michielsen: 7-1. ADC
Repro – Stolting Advocatuur: 4-4. Café
Molenvliet – Vissenberg Sierteelt: 4-4.
Martin Korthout zorgde voor 1.000 en
een serie van zeven. BH Keukens – De
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl: 5-3. Buro
Balans – Café de Uitspanning: 4-4. Ton
Roovers speelde 1.129 en maakte een
serie van acht.

Speelronde 7
Vissenberg Sierteelt - Buro-Balans: 5-3.
Café de Uitspanning - DKM Tools: 2-6.
DC Michielsen - ADC Repro: 6-2. Frits
Loyens trakteerde het thuisfront op
1.250. Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl - Ca-
fé Molenvliet: 4-4.

Speelronde 8
ADC Repro - 't Steegje: 4-4. DC Mi-

chielsen - Café de Uitspanning: 2-6.
Café Molenvliet - Autobedrijf Lion van
loon: 0-8. Buro Balans – De Eekhoorn
3/Biljartpoint: 6-2. Ton Roovers haalde
met 1.166 weer flink uit.

Derde divisie driebanden poule 4

Richard de Bruin goed voor 1.346

Speelronde 6
Hoondert de Waard – Veilingzicht: 6-2.

De Bevelanders – Tapperijke 2: 2-6. De
Distel 6 – Friends/Ad’s Catering: 5-3.
Stuc. Bedr. Kanters – De Distel Biljarts 7:
0-8. Bij de gasten blonk Rick van den
Enden uit met 1.250. De Geslootene
Boom – Bierwinkeltje: 2-6.

Speelronde 7
De Distel Biljarts 7 – Bottles/de Parel: 5-
3. Bierwinkeltje - De Bevelanders: 6-2.
Tapperijke 2 - Hoondert de Waard: 4-4.
Richard de Bruin van de Zeeuwse
gasten blonk uit met 1.346. The
Friens/Ad's Catering - De Geslootene
Boom: 6-2. Robert van Stevendaal
maakte een serie van zeven. 

Speelronde 8
Hoondert de Waard - Bierwinkeltje: 6-
2. De Bevelanders - The Friends/Ad's
Catering: 2-6. De Distel Biljarts 7 - Vei-
lingzicht: 4-4. De Geslootene Boom - De
Stene Brug: 0-8.

Richard de Bruin

Vierde divisie driebanden poule 4

Eekhoorn 5 sluit de gelederen
Speelronde 7
DC Michielsen 2 – V.d. Brandt: 4-4. Piet
Oosthoek speelde op bord vier in 35
beurten uit. Eekhoorn 5 – ’t Vaartje: 2-6.
De Staart/TVM – Böhnke/ v. Delft Ver-
huur: 0-8. Bij de gasten tekende Jan Ver-
meulen voor 0.789. Kamp Scheeps-en
Konstr. Werken – D’n Beuk: 4-4.

Speelronde 8
Van de Brandt - SunControls BV: 8-0.
Böhnke/v. Delft Verhuur - Eekhoorn 6:
7-1. Voor Patrick Oelp kwam er 0.925
en een serie van zeven op het bord. D'n
Beuk - Eekhoorn 5: 8-0. Jan de Kraan
presteerde met 0.857 het best. 

Speelronde 9
SunControls BV - DC Michielsen: 4-4.

De Romein – D’n Beuk: 2-6. Met een ge-
middelde van 1.071 zorgde Tiziano de
Jonge voor de enige thuiswinst. Eek-
hoorn 6 - De Windhoek: 8-0. Kamp
Scheeps-en Konstr. Werken - V.d.
Brandt: 4-4. Eekhoorn 5 - Café 't Steeg-
je: 2-6.

Speelronde 10
DC Michielsen 2 - Kamp Scheeps-en
Konstr. Werken: 4-4. V.d. Brandt - Eek-
hoorn 5: 6-2. D'n Beuk - De Staart/
TVM: 8-0. Op bord vier speelde René
Jaspers een gemiddelde van 0.800. De
Windhoek - Bökhnke/v. Delft Verhuur:
0-8. 't Vaartje - Eekhoorn 6: 2-6. Remco
Gerrits van De Eekhoorn was in 38
beurten het snelst uit.

Vierde divisie driebanden poule 2

Capelse teams tussen hoop en vrees
Speelronde 6
Café de Uitspanning – De Does Trap-
pen: 6-2. Ernst Phielix bezorgde de be-
zoekers de enige winstpartij. Il Giardino
- Capelle 6: 6-2. Hoa Nguyen redde in
32 beurten de eer voor de gasten.
TOVV – Capelle 7: 6-2.

Speelronde 7
Capelle 6 – TOVV 7: 4-4. Gill Taytel-
beaum en Hoa Nguyen wisten thuis-

winst te behalen. Capelle 7 - Rietlander
2: 8-0. De Does Trappen - Il Giardino:
2-6. 

Speelronde 8
TOVV 6 - Capelle 7: 6-2. Theo Bierhui-
zen bezorgde Capelle de enige winst-
partij. Rietlander 2 - Capelle 6: 4-4.
TOVV 7 - De Does Trappen: 3-5. Joop
de Does maakte zijn 25 caramboles in
37 beurten

Derde klasse libre Zuid 1

Gewestelijke finale in Goes
Bij café Baarens, Voorstad 17 in Goes
wordt van 27 t/m 29 november de ge-
westelijke finale derde klasse libre van
Zuid 1 gehouden. De partijen met een
lengte van 70 caramboles vangen op
vrijdagavond om 19.00 uur aan. Op
zaterdag en zondag wordt om 11.00
uur begonnen. Biljartvereniging ALM
neemt de organisatie voor haar reke-
ning.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Corné Klemans ’t Raadhuis 2.70
2. Frits de Jong Smerdiek 2.53
3. Gino Andriesen De Kastanje 2.52
4. Sjaak van ’t Westeinde Windenburg 2.35
5. John van der Sanden BSV 2.31
6. Peter van de Male De Graanbeurs 2.20
7. Hans Suikerbuijk De Kaai 2.15
8. Rien Brouwers SVW 2.12 3e klasse driebanden groot W-Brabant

Cees Broos 
baas in eigen huis
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cees Broos ZBGG 12 0.449 4
2. Erik Nieuwenhuize Bloemenmarkt 10 0.379 5
3. Oscar van Beek ZBGG 9 0.368 6
4. Henk Bosters Brugmans Biljarts 8 0.349 4
5. Wim van Everdink ZBGG 6 0.348 4
6. Kees van der Wegen DVP 4 0.379 5
7. Francine van Yperen De Ram 4 0.346 4
8. Hein Huijsmans De Kastanje 3 0.337 4

Derde klasse libre West-Brabant

Frits de Jong duidelijk
met moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Frits de Jong Smerdiek 12 2.53 18
2. Rien Brouwers SVW 12 1.64 15
3. Hans Suijkerbuijk De Kaai 9 1.07 15
4. Patrick Cornelis Real Biljartbal 8 2.33 11
5. Ronald Elings SVW 8 2.31 14
6. Johan Schults Platte Pomerans 3 1.82 8
7. Daan Roelse De Kastanje 2 1.91 16
8. Jac van Etten De Kastanje 2 1.71 20

Vierde klasse libre West-Brabant

Titel voor 
Henny Hofman
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henny Hofman De Laan 12 1.67 13
2. Daniëlla de Vos ’t Dobbertje 12 1.62 9
3. Richard van Damme Kannebuis 8 1.33 12
4. Ad Korsuize Kannebuis 6 1.54 14
5. Pascal van Oorschot SVW 6 1.27 9
6. Teun Helmons De Ram 4 1.45 9
7. Johan Knook Real Biljartbal 4 1.38 8
8. Lian van Dongen De Ram 4 1.28 9
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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

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

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

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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

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
• SS&P/De Molenvliet

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

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Buffalo PRO 2
Compleet nu met balreturn van € 3149.-, 

voor € 2995.-
Sijm Biljarts
Karos 16
1625 HM Hoorn
0229 235806 

Werkplaats
Binnenwijzend 26
1617KV 
WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl
info@sijmbiljarts.nl

Altijd voorradig prachtige klassieke 
biljarts van hoge kwaliteit al v.a. 

€ 2675.-
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1e klasse driebanden NW-Nederland

Herman Pol 
toont overmacht
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Herman Pol Turnlust 11 0.680 8
2. Cees Sanders Kaper 8 0.726 5
3. Ysbrand Slot SDS 8 0.608 5
4. Fred Augusteyn MB SOV 8 0.554 7
5. Rob van Aart KOT 8 0.492 5
6. Jan van Gestel Turnlust 6 0.584 7
7. Peter de Ruyter Ons Genoegen 5 0.551 6
8. Cor van der Zon De Liefhebber 2 0.473 7

4e Klasse libre West-Brabant

Henny Hofman naar 
titel in Halsteren
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henny Hofman De Laan 12 1.67 13
2. Daniëlla de Vos ’t Dobbertje 12 1.62 9
3. Richard van Damme Kannebuis 8 1.33 12
4. Ad Korsuize Kannebuis 6 1.54 14
5. Pascal van Oorschot SVW 6 1.27 9
6. Teun Helmons De Ram 4 1.45 9
7. Johan Knook Real Biljartbal 4 1.38 8
8. Lian van Dongen De Ram 4 1.28 9

3e klasse libre Noord-West Nederland

Volle buit 
Klaas Wiersma
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Klaas Wiersma Breezand 14 2.70 13
2. John Nolten KOT 10 2.48 17
3. Angelique Rademaker Kaper 8 2.03 26
4. Ger Groot Carambole 6 2.46 19
5. Jan de Wit Turnlust 6 2.24 16
6. Jan Stam ETKH 6 2.07 14
7. Piet Wenker Pr. Bernhard 4 1.91 14
8. Jan Slijkerman Steeds Beter 2 2.04 21

Tweede klasse libre Den Haag

Titel bij Jorissen voor Ferry van der Veen
Ferry van der Veen is bij zijn thuisbasis
Café Jorissen in Den Haag ongeslagen
districtskampioen in de tweede klasse li-
bre geworden. Zijn clubgenoot Bradley
Roeten werd derde.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ferry van der Veen Jorissen 2000 6 4.09 18
2. Arie van der berg Morgenstond 4 2.87 18
3. Bradley Roeten Jorissen 2000 2 3.04 13
4. Jan van der Werff Sr. BCCD 0 2.55 15

District Noord-West Nederland

Finale 3e klasse driebanden groot
Van 24 t/m 28 november is biljartvere-
niging De Liefhebber verantwoordelijk
voor de organisatie van de districtsfina-
le driebanden groot derde klasse. De
partijen met een lengte van 20 caram-
boles worden gespeeld aan de Oude-
wal 25 in Warmenhuizen.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Leo Groot De Liefhebber
2. Rob Jonker De liefhebber
3. Flip Nijkamp De Liefhebber
4. Johan de Nijs De Liefhebber
5. Gerrit Schrijver De Liefhebber
6. Arjen Sleutel KOT
7. Edwin Smit De Liefhebber
8. Cor van der Zon De Liefhebber

3e klasse libre Midden-Brabant

Titel voor Corné Klemans
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Corné Klemans ’t Raadhuis 9 2.70 15
2. John van de Sanden BSV 9 2.31 13
3. Edwin Ligtenberg ’t Vaartje 6 2.14 18
4. Gerrit de Man BSV 6 2.01 21
5. Frans van Groeninge DKS 6 1.98 15
6. Sander Janssens DKS 4 1.82 20
7. Marcel de Brouwer Hofstede 2 1.76 12

Van 24 nov. t/m 1 dec. in Warmenhuizen 

Nationale voorwedstrijden 
3e klasse kader 38/2
Biljartcentrum De Liefhebber staat van
24 november tot en met 1 december in
het teken van de nationale voorwedstrij-
den 3e klasse kader 38/2. Het aantal
te maken caramboles is 125 en de wed-
strijden worden gespeeld aan de Oude
Wal 25 in Warmenhuizen.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Henk Buys Steeds beter
2. Ton Groot Toko loco
3. Johan Koomen Entree
4. Arnold van Rongen Horna
5. Tom Stolk BCS
6. Piet Wijnker De torenschouw

Tweede klasse driebanden Zuid 1

Piet Kamp blijft 
Ricardo Rens voor
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Kamp ’t Vaartje 12 0.546 4
2. Ricardo Rens SVW 11 0.558 4
3. Simon van Noort Kruisstraat 10 0.581 7
4. Johan Heeren Baracuda 10 0.500 4
5. Mark Pijnenburg VOO 6 0.413 5
6. Kees Vermeulen Graanbeurs 4 0.548 5
7. Boy Vader De Herberg 3 0.471 5
8. Rob Jacobs ALM 0 0.377 4

Hoofdklasse driebanden 
Noord-West Nederland

Titel voor Maarten
Barsingerhom
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Maarten Barsingerhorn Ons Genoegen 10 0.840 7
2. Dirk Entes De Treffers 10 0.710 5
3. Sebastiaan de Bruin Kaper 8 0.666 7
4. Loek Valk Wier.mr. 85 6 0.755 7
5. Jaap Middelie Kaper 6 0.651 7
6. Jan Mosch BIOS 6 0.600 5
7. Arie Botman De Liefhebber 4 0.726 6
8. Gerard Lenting De Liefhebber 4 0.698 6
9. Cees te Buck Ons Genoegen 2 0.630 6

10. H. Pijnacker Prins Hendrik 2 0.560 5

Nationale kadercompetitie poule 1

BCO De Beste Keus sluit de rij
BCO De Beste Keus heeft de positie op
de ranglijst de afgelopen drie speelron-
den niet weten te verbeteren. Met 22
punten bezetten zij de laatste plaats. In
ronde zes moest de formatie uit Oegst-
geest de thuiswedstrijd tegen OGB met
1-7 gewonnen geven. Een week later
op bezoek bij Kaderteam BCS werd
met 6-2 verloren. Ronde acht leverde

wel een succesje op. In eigen biljartcen-
trum werd remise behaald tegen War-
me Bakker Ad Ketels/BV Velsen. Mark
Bakker was de beste speler en won zijn
partij in vier beurten met 160-11 van
Peter Oskam.

Vierde divisie driebanden poule 3

Hydro Zorg blijft handhaven in de top
Speelronde 6
’s Lands Welvaren 2 – Sprundel 4: 4-4.
Rob Jacobs Mannemode 2 – Rob Ja-
cobs Mannenmode 1: 4-4. Martin
Sturm bereikte in 37 omlopen met
0.675 het beste resultaat. L&B Ledermo-
de – De Distel Biljarts 8: 8-0. Zandee
Kloetinge – De Zwaan: 2-6. Piet Ver-
schure en Daan Westrate wisten voor
het thuisfront een puntje te verzamelen.
De Distel Biljarts 9 – Hydro Zorg: 4-4.

Speelronde 7
De Zwaan – De Distel Biljarts 9: 2-6. De
Distel Biljarts 8 – Rob Jacobs Mannen-

mode 2: 4-4. Rob Jacobs Mannenmode
– ’s Lands Welvaren 2: 6-2. Sylvia Eckel
zorgde voor de enige winst bij de be-
zoekers. Sprundel 4 - Zandee Kloetin-
ge: 2-6. Hydro Zorg - Hoog/Laag keu-
kens: 4-4.

Speelronde 8
De Distel Biljarts 9 - Sprundel 4: 2-6.
Wim Gorissen tekende met 0.806 voor
de eer van de thuisclub. Rob Jacobs
Mannenmode - De Distel Biljarts 8: 6-2.
L&B Ledermode – Hydro Zorg: 2-6. Jan
Suykerbuyk van de gasten was in 31
beurten het snelst aan de meet.

2, 3 en 9 december in ’t Veld

Nationale voorwedstrijden 
overgangsklasse libre 
Biljartvereniging BCS neemt op 2, 3 en
9 december de organisatie van de na-
tionale voorwedstrijden overgangsklas-
se libre voor haar rekening. 
De partijen met een lengte van 350
caramboles worden gespeeld bij café
De Uitdaging, Rijderstraat 89, ’t Veld. 

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Mike Hofland De Musketiers
2. Willem Hummel KOT
3. Kees Jong Horna 
4. Goerge Kenter Horna
5. Rob Kok BCS
6. Wim Ooteman Horna

2e klasse libre Noord-West Nederland

Ruime zege 
Paul Wansink
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Paul Wansink Wieringenmeer ’85 12 3.77 23
2. Henk Pijnacker Turnlust 8 4.32 56
3. Piet Nierop Kaper 8 3.84 21
4. Joop Looyenga Sombr. Langedijk 8 3.76 28
5. Antoon Sprenkeling Sombr. Langedijk 6 3.27 21
6. Andre van Tillo Turnlust 6 2.97 16
7. Jim Marcet DNO ’86 4 3.01 20
8. Wilfried Hoogenboom Lotus ’81 4 2.52 23

4e klasse kader 38/2 Rotterdam

Maximale score Hogenbijl

4e klasse libre gewest Zuid 1

Johan Knook 
wint in Waalwijk
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan Knook Real Biljartbal 10 1.87 11
2. Daniella de Vos ‘t Dobbertje 8 1.98 11
3. Mario van Remortele De Kastanje 7 1.90 15
4. Richard van Damme De Kannebuis 7 1.40 10
5. Henny Hofman De Laan 4 1.56 13
6. Hans Uitzetter Kwadendamme 4 1.44 22
7. Adrie Ista D’eule 2 1.21 7

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rob Hogenbijl TOGB 10 5.20 34
2. Peter Haage Schollevaar 8 5.79 37
3. Martin Frederiks Posthoorn 4 4.68 23

Naam Vereniging Pnt Moy HS
4. Bert Mandemaker Schollevaar 4 4.50 29
5. Simon Smit Rietlander 2 4.06 37
6. Hans van der Waart Schollevaar 2 3.80 23

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten teams Jorissen 2000
In ronde zes speelde Jorissen 2000/2
met 4-4 gelijk bij Het Koetshuis. Henk
Pouw had in 31 beurten het snelst zijn
bord vol. Op bezoek bij Blauw Wit/De
Klos bereikte ook Jorissen 2000/3 re-
mise. De thuiswedstrijd tegen Het Koets-
huis 2 leverde een week later voor Joris-

sen 2000/3 een 6-2 overwinning op.
Jorissen 2000/2 verloor met 2-6 van
Waterlandhuismans Service. 
In ronde acht moest Sportrust  Jorissen
2000/2 met 2-6 voor laten gaan. Wa-
terlandhuismans Service boekte met 8-0
de maximale winst op Jorissen 2000/3. 

Derde divisie driebanden poule 3

Michael Zwakenberg speelt 1.250

Michael Zwakenberg 

gasten 1.029 op het bord. Distel Biljarts
– Countryclub 019: 8-0. Kopman Mi-
chael Zwakenberg (1.250) won met
35-1 uit 28.

Speelronde 7
The Gamblers - Carambole/R&H afre-
kensystemen: 4-4. Countryclub 019 - De
Reigers: 4-4. Ron Schumann blonk uit
met 1.129. Boekbinderij Hoogendijk –
Eekhoorn 4: 4-4. TOVV 4 - Distel Biljarts
5: 6-2.

Speelronde 8
Carambole/R&H afrekensystemen -
Rietlander: 5-3. Merwehof/Derogee: 6-
2. De Distel Biljarts 5 - The Gamblers: 4-
4. Michael Zwakenberg en Ekber Yildi-
rim tekenden voor thuiswinst. Merwehof
- Eekhoorn 4: 3-5.

Speelronde 6
Carambole/R&H afrekensystemen –
TOVV 4: 8-0. Bert Vink was met 0.810
de beste speler. Eekhoorn 4 – Rietlan-
der: 2-6. Harry Elsinga zette voor de
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Voor o.a.:
• Mosselen
• Oesters
• Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

• Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
• Vis- of mosselmaaltijd
• Vissalades en schotels
• Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 • Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

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

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

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.

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

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

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 

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

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.

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
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KNBB officiële mededelingen

®

Meermalen werd gesteld dat het vijf
over twaalf is dus dat biljartbonden en
zeker de KNBB zich open moeten stel-
len voor veranderingen. Ook werd er
enkele keren gesteld, ’ach, bij ons gaat
het nog goed’, maar dan is mijn vraag
hoe de situatie er over vijf of tien jaar uit
zal zien. Ik lees zelfs in een krantenbe-
richt (Friesland) dat er nog genoeg bil-
jarters zijn, dus zijn initiatieven niet
noodzakelijk. Maar de cijfers laten he-
laas duidelijk een andere trend zien.
Wie verder kijkt dan de eigen districts-
of bondsgrenzen weet dat er nú iets
moet gebeuren. 
Geen drempels meer en vervolgens…,
is een nieuwe opzet voor iedere biljar-
ter in Nederland, die de biljartsport een
warm toedraagt, een mooi initiatief. 
De biljarters aan de tafel zijn het be-
langrijkst. Daar moeten alle bestuurders
vanuit gaan. Het biljartlandschap in
Nederland is sterk verdeeld, daar die-
nen we dus rekening mee te houden.
Het gaat er niet om de leden bij elkaar
(de districten/biljartbonden/biljartvere-
nigingen) weg te kapen, maar er geza-
menlijk voor te zorgen dat wij meer
deelnemers aan de biljarttafel krijgen.
En of dit nu een KNBB tafel is of een ta-
fel van een collega bond of vereniging,
is niet belangrijk. Daarom zijn de twee
pilots enorm belangrijk en vraag ik aan
iedere biljarter in Noord Holland en
Brabant: ’’schrijf in en doe mee, blijf
niet aan de kant staan”!
Wij willen met dit plan de reisafstanden
verkleinen, wij willen deze provinciale
wedstrijden spelen in alle lokalen, dus
KNBB leden ook bij collega bonden en
omgekeerd. Zo hopen we spannende
wedstrijden te krijgen, met als eindresul-
taat een provinciaal kampioen en ver-
volgens een Nederlands kampioen.
Wat is er nu voor een biljarter mooier
dan je voorwedstrijden spelen op post-
code en vervolgens te strijden om een
provinciale titel? De prestatie van de
deelnemer wordt vastgelegd en via een
app, die wij aan het ontwikkelen zijn,
kan iedereen zien hoe hij of zij ge-
plaatst is op de rangschikking. Dan ben
je bijvoorbeeld nummer 3 in een be-
paalde moyenneklasse in jouw provin-
cie en nummer 18 van Nederland. Alle
prestaties worden vastgelegd en zijn
dus eenvoudig te raadplegen. 
Naar onze mening krijgen wij op deze
wijze ook meer media-aandacht. Een ti-
tel ’Brabants kampioen’ spreekt meer

aan dan kampioen van een district of
collega bond. Deze kampioen gaat nu
rechtstreeks naar de landsfinale waar
hij of zij kampioen van Nederland kan
worden. En laten we eerlijk zijn, een
mooiere prestatie is niet denkbaar. En
ook niet onbelangrijk, omdat dit open
kampioenschappen zijn, ben je dus
kampioen van alle biljarters en niet al-
leen van de KNBB of van een collega
bond. Wat ook een positief effect kan
geven is dat er ook biljarters mee kun-
nen doen die bijvoorbeeld op zater-
dagmiddag een partijtje spelen en ner-
gens lid van zijn. Deze biljarters willen
wij bereiken via de lokalen waar zij
spelen. Aan de lokaalhouders vraag ik
bij dezen u aan te melden als belang-
stellende. Uw aanmelding is gratis en
wij zullen aan u melden welke activitei-
ten er op biljartgebied bij u in de regio
plaats gaan vinden. Het is natuurlijk de
bedoeling dat wij zo een vorm van
samenwerking creëren die weer een
win/win situatie oplevert voor beiden.
Wij bereiken op deze wijze dat de
reeks voorwedstrijden (postcode) korte-
re reisafstanden tot gevolg hebben. 
Dat er in alle biljartlokalen gebiljart
wordt om de provinciale titel en dat zo
de kosten voor de biljarters af zullen ne-
men. Tegen alle biljarters in Noord Hol-
land (driebanden klein, derde klas indi-
vidueel) en in Brabant (driebanden
klein, derde klas voor teams) zeg ik:
DOE MEE en laten we er met zijn allen
een succes van maken. Het is een enor-
me uitdaging om hieraan mee te doen
en wellicht bent u een van de eersten
die gehuldigd wordt als ’provinciaal
kampioen’ of zelfs als ’Nederlands kam-
pioen’. Belangstellenden, lokaalhouders
en eigenaren van biljartcafés: wij zou-
den het plezierig vinden indien u zich
zou melden op “melding@knbb.nl”.
Laat ons uw adres weten, vermeld
waarom u belangstelling hebt en eige-
naren van lokalen en cafés vragen wij
aan te geven welke biljarts zij hebben.
Alvast bedankt voor uw interesse. 

Met vriendelijke sportgroet, 
Jaap Labrujere

Klaar voor de nieuwe uitdaging
De informele bijeenkomsten met de KNBB districten zijn afgerond. De op-
komst was bijzonder groot (96 procent), dus we kunnen stellen dat onze
voorstellen leven en dat de biljartsport in beweging is. Natuurlijk is er veel
gediscussieerd en zijn er bedenkingen, maar de overgrote meerderheid is
positief en dat doet ons deugd. 

Jaap’s visie

Pilot 5-Ball in Roosendaal
Vrijdag 13 november is de pilot 5-Ball in Roosendaal van start gegaan. Tot
en met 28 november spelen biljartliefhebbers in verschillende lokaliteiten
in Roosendaal een toernooi 5-Ball. De KNBB is initiatiefnemer en onder-
steunt de uitbaters in de organisatie. 

5-Ball is een nieuw spel op het biljart
met elementen van pool en kent een
countdown als darts. De pilot is gericht
op recreatieve spelers in de omgeving
van Roosendaal en verbindt deelnemers
aan de lokaliteit en het biljart. Geïnte-
resseerden kunnen zich inschrijven aan
de bar of via de website van 5-ball:
www.5-ball.nl onder het kopje SPELEN. 

Opzet pilot
Iedere lokaliteit is vrij in het organiseren
van het 5-Balltoernooi (ABC-format) en
spelers kunnen zelf bepalen waar ze
willen spelen. Iedereen mag meerdere
malen mee doen. De hoogste behaalde
plaats blijft staan en de andere behaal-
de plaatsen komen te vervallen. De fi-
nale wordt 20 december 2015 in de
Distel gespeeld. De beste A-spelers, B-
spelers en C-spelers komen daar tegen
elkaar. De winnaars zijn kampioen 5-
Ball van Roosendaal en ontvangen na-
tuurlijk een mooie prijs. 

Speelschema 5-Ball 
Roosendaal
Vrijdag 13 november: 
De Ram, Kalsdonksestraat 135
Zaterdag 14 november: 
J&Jansens, Kade 48
Vrijdag 20 november: 
De Distel, Kade 46
Zaterdag 21 november: 
Burgerhout, Burgerhoutsestraat 161
Vrijdag 27 november: 
Café ’t Trefpunt, Kade 4 
Zaterdag 28 november: 
Calypso, Burgerhoutsestraat 117 
Zaterdag 28 november: 
Hotel Merks, Brugstraat 57
Finale zondag 20 december: 
De Distel, Kade 46

Voor meer informatie over 5-Ball: 
Nynke Lely en Daisy Werdekker 
06 - 14 68 48 34/ 06 - 27 16 16 41
of mail naar n.lely@knbb.nl/stagiaire1
@knbb.nl

Opleiding biljartinstructeur B
De cursus Biljartinstructeur B leidt op tot
trainer op verenigingsniveau. De B-in-
structeurs vormen het fundament van de
biljartopleiding binnen de KNBB. De
vaardigheden die nodig zijn om de be-
ginnende en iets-gevorderde biljarter te
enthousiasmeren voor de sport en een
verantwoorde technische ondergrond
mee te geven komen in deze cursus aan
bod. Verder is er aandacht voor het cre-
ëren van een veilige leeromgeving, de
structuur van de biljartsport in Neder-
land en de voorbeeldfunctie die een
trainer vervult.

Opzet
Uiteraard is het proces gericht op het
vergroten van de persoonlijke compe-
tenties. Het leerproces zal vooral in de
praktijk plaatsvinden. De cursus omvat
5 gezamenlijke cursusdagen, locatie
wordt bepaald na sluiting inschrijving
en afgestemd op de deelnemers van de
cursus. Overig contact tussen de cursist
en de docent verloopt via de digitale
leeromgeving.

Opleidingseisen
- Moyenne libre >= 2.50
- Lidmaatschap KNBB
- Verklaring omtrent gedrag (VOG) *

Deelnamekosten
€ 150,- 

Cursusdata
16, 23 en 30 januari, 6 en 13 februari

Inhoud
- Organiseren wervingsactiviteit (Open

Dag, Toernooi, Bedrijfsuitje)
- Verzorging lessen niveau witte en gele
badge ***

- Begeleiding examens witte en gele
badge

- Reflectie op eigen ontwikkeling
- Gedrag en voorbeeldfunctie

Beoordeling
Portfoliobeoordeling en praktijkbeoor-
deling

Licentie
Bij voldoende beoordeling ontvangt de
cursist de licentie Biljartinstructeur B van
de KNBB voor de periode van 3 jaar.

Vragen
Vragen over deze opleiding kunnen
worden gesteld via het contactformulier
op www.knbbopleidingen.nl.

* De VOG voor de functie KNBB vrij-
williger wordt na acceptatie van de in-
schrijving door de KNBB aangevraagd.
De deelnemer ontvangt dat automatisch
bericht over de vervolgstappen voor het
afronden van de VOG aanvraag. De
originele VOG dient op één van de cur-
susdagen bij de docent te worden inge-
leverd.
*** Badge structuur is gebaseerd op de
systematiek bekend van vechtsporten
zoals judo, karate en taekwondo. Mo-
menteel is deze structuur in ontwikkeling
en zal in eerste instantie gericht zijn op
Jeugd.

INSCHRIJVING SLUIT OP 22 DECEM-
BER 2015
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NK libre groot ereklasse en 57/2 eerste klasse

Demi Pattiruhu en Raymond van 
Garderen kampioen bij DOS Hattem

Liefst zestien keer
ging een partij in de
openingsbeurt uit.

NK anker-
kader 57/2 
eerste klasse
Bij het 57/2 was het
een heel spannend
evenement waarbij
tot de zevende ronde
nog vijf kanshebbers
waren. Roland Dee-
len verspeelde zijn
kansen door de laat-
ste twee wedstrijden
te verliezen. Ray-
mond van Garderen
werd de terechte
kampioen want in
zijn slotpartij maakte
hij een serie van
195 en mede
daardoor won hij de
Nederlandse titel.
Het gehele weekend

zat de Bep van der Walzaal stampend
vol en mede daardoor was het een zeer
geslaagd weekend.
Spelers, arbiters en de biljartvereniging
DOS gingen zeer voldaan naar huis.
Tekst met dank aan Gerrit Hoogers. 

NK libre groot ereklasse Vereniging Pnt Gem HS
1. Demi Pattiruhu De Ram 8 121.16 350
2. Sam van Etten Horna 6 111.58 350
3. Raymund Swertz De Veemarkt 8 200.00 350
4. Erik van der Linden BIOS 6 75.14 350
5. Roij van Raaij KBC 1911 6 104.76 349
6. Ferry Jong Horna 4 132.50 350
7. Hans Klok Ellenkamp 5 123.00 350
8. Micha van Bochem Kaketoe '80 4 75.40 350
9. René Tull BIOS 4 105.76 350
10. Martijn Egbers Rembrandt 2 28.21 301
11. Dennis Timmers De Hazelaar 3 66.45 319

NK 57/2 eerste klasse Vereniging Pnt Gem HS
1. Raymond van Garderen Almere '83 10 23.60 195
2. Peter Haanen Maarland 9 23.73 115
3. Robin Bastiaan Rappel 9 17.43 88
4. Roland Deelen VIOS 8 23.18 145
5. Robert Prakke Moira 8 18.47 88
6. Pieter van der Geest Horna 6 17.59 98
7. Maarten Broers De Markt 4 17.33 93
8. Theo Derksen Woezik 2 14.25 79

Op de uitnodiging stonden twaalf ere-
klassers libre groot. Gert-Jan Veldhuizen
werd donderdagnacht ziek en moest
zich helaas afmelden. Voor aanvang
van het toernooi moest er dus nog een
nieuw schema gemaakt worden. Eén
poule van 5 en één poule van 6 is verre
van ideaal maar het was niet anders. Ie-
dere ochtend werd er om 10.00 uur be-
gonnen, het niveau bij de ereklassers
was erg hoog. Vele partijen gingen uit
in één beurt en bij beide kampioen-
schappen was het spannend tot aan het
laatste duel. Uiteindelijk gingen Demi
Pattiruhu, Sam van Etten, Raymund
Swertz en Erik van der Linden bij het li-
bre groot naar de kruisfinales. Deze
werden beide in de eerste beurt uitge-
tikt. Van Etten versloeg Swertz en Patti-
ruhu zette Van der Linden opzij. Derde
werd Raymund Swertz die in één beurt
Erik van der Linden de baas bleef. Het
kampioenschap was voor Demi Pattiru-
hu. Sam van Etten ging met vijftien tref-
fers van acquit en Pattiruhu snelde na-
mens vereniging De Ram uit Roosen-
daal meteen naar de 350 punten. Er
werden moyennes genoteerd over het
hele toernooi die echt super waren.

In het weekend van 23-25 oktober werd bij biljartver-
eniging DOS Hattem wederom een dubbel NK gehou-
den. Demi Pattiruhu bij het libre groot ereklasse en
Raymond van Garderen in het ankerkader 57/2 eer-
ste klasse trokken aan het langste eind. 

Vlnr: Sam van Etten, Demi Pattiruhu en Raymund Swertz.
Foto: Paul Brekelmans.

Vlnr: Peter Haanen, Raymond van Garderen en 
Robin Bastiaan. Foto: Paul Brekelmans

Nat. voorr. 47/2 eerste klasse

Eindstand 
poule Afferden
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wiel van Gemert ABC ’t Töpke 4 26.29 200
2. Peter Volleberg BIOS 4 22.68 136
3. Harrie van den Boogaard BC Tegelen 4 22.51 114
4. Guido Kauffeld VOP/DWH 4 21.20 126
5. Paul van de Wouw De Hazelaar 4 18.62 134

Wilt u
ook 

redac-
tionele

aan-
dacht 
in De

Biljart
Ballen? 

Bel:
0416-

343819

NK ankerkader 47/2 bij De Hazelaar in Rosmalen

Raymund Swertz draagt titel op 
aan overleden René van Hinthum
In Sportfoyer
De Hazelaar
te Rosmalen
haalde een
geëmotio-
neerde Ray-
mund Swertz
tijdens de slot-
fase op over-
tuigende wij-
ze de nationa-
le titel ankerk-
ader 47/2
binnen. Kort
voor het toer-
nooi kreeg hij
te horen dat,
een van zijn
eerste trainers en grondlegger van
zijn prachtige carrière, René van
Hinthum was overleden. 

"Deze titel is voor hem" zei de Limbur-
ger Swertz na afloop voor de camera's
van Kozoom en biljart.tv. "Ik heb het in
dit toernooi een paar keer zwaar ge-
had, want René heeft veel voor mij be-
tekend." Swertz die in de voorlaatste
ronde in twee beurten de duimen moest
leggen tegen opponent Michel van Silf-
hout, speelde in de finale tegen Sam
van Etten vanaf acquit in één beurt zijn
250 treffers bij elkaar. Voor Van Etten,
gezien zijn beter moyenne, de taak om
de zaak in evenwicht te brengen. De
Noord-Hollander kreeg echter in de na-
beurt vanaf acquit een moeilijk positie
en bleef op één steken.
Vanaf de eerste ronde dienden Sam van
Etten, Swertz en Van Silfhout zich als
kanshebbers aan en trakteerden de toe-
schouwers op een nek- aan nek race.
Tot de slotronde was Van Etten alleen
over Micha van Bochem gestruikeld, ter-
wijl Van Silfhout tegen Sam van Etten
moest buigen en met een puntendeling

uit de confrontatie met Dennis Timmers
kwam. Raymund Swertz mocht Van Silf-
hout in ronde zes feliciteren. Met tien
punten voor Van Etten en Swertz en ne-
gen voor Van Silfhout kon het startsein
voor de finaleronde worden gegeven.
Sam van Etten had het tot dan het hoog-
ste moyenne. Met een aanzienlijk lager
gemiddelde was voor Van Silfhout een
tweede plaats het maximaal haalbare.
Door zijn 250-166 (4) overwinning op
Ian Van Krieken stelde hij deze dan ook
veilig. De negentien jarige Sam van Et-
ten maakte één serie van 250 en Ray-
mund Swertz twee. De wedstrijden wa-
ren live te volgen op Kozoom en bil-
jart.tv

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Raymund Swertz BV de Veemarkt 12 70.60 250
2. Michel van Silfhout BV de Veemarkt 11 44.68 247
3. Sam van Etten Horna 10 64.90 250
4. Micha van Bochem Kaketoe '80 6 36.02 125
5. Ian van Krieken t Groene Hart 6 29.77 131
6. Dennis Timmers BV de Hazelaar 5 23.71 184
7. Roij van Raaij Kamper BC 1911 3 38.32 168
8. Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 3 26.02 173

Vlnr: Michel van Silfhout, Raymund Swertz en Sam van Etten.
Foto: Paul Brekelmans

Kader poule 5

Wisselend succes Carambole 
Carambole/Rademaker – BVM Apollo/
Etikon 6-2. Hans de Ridder gaf met hon-
derdtwintig caramboles na zes beurten
het goede voorbeeld. Carambole/Koffer-
web – BIOS/Blitz Optiek 4-4. Raymond
Drost hield met 130 uit 9 de punten in ei-
gen huis. Voor de gasten mocht Elzo van
Kampen evenveel van de stoel voor zijn
honderdveertig punten. Biljartcentrum
Arnhem – Carambole/Rademaker 6-2.
Rudy Gerritsen bleek op zijn eigen tafel
succesvol na honderdvijftig treffers en vijf
pogingen. Zijn hoogste serie was 110.
Carambole/ Kofferweb – De Poedel 6-2.
Bert Vink won met honderdzestig caram-
boles en negen beurten. Voor de bezoe-
kers behaalde Arie Veer 110 uit 9.
Carambole/Rademaker – BIOS/Blitz Op-
tiek 4-4. Van Kampen scoorde 140 uit 6
in biljartcentrum Carambole in Deesd.

Beide teams van Carambole bivakkeren
in de middelste regionen. 

www.debiljartballen.nl
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Kader beker

Uitschakeling De Hazelaar 2 
en Carambole/Rademaker
In de eerste ronde van de bekercompe-
titie voor kaderteams eindigde De Ha-
zelaar 2 tegen Moira in 2-6. Namens
de gasten zorgde Frank de Bruijn tegen
André Korsten voor de kortste partij: 29-
110 na zeven beurten. André Meijer re-
aliseerde honderdzestig uit acht. Moira
– De Hazelaar 2 4-4. Kopman Sven
Nabuurs gaf via 240 caramboles na
acht pogingen het goede voorbeeld.
Zijn hoogste serie was 119. De

Markt/De Onderbouw – Carambole/
Rademaker 6-2. Voor de thuisploeg ble-
ven twee spelers onder de tien beurten.
Rob van Es dankzij 110 uit 8 en Rein-
der Peters na 130 uit 9. Carambole/
Rademaker – De Markt/De Onderbouw
6-2. Door deze uitslag moest het per-
centage de beslissing brengen. De
ploeg uit Deesd kwam met 73.41% te-
kort ten opzichte van de 83.37% van
De Markt.  

Kader 38/2 derde klasse 20-22 november

Nationale voorronde in Bergharen
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22
november wordt in biljartzaal De Land-
loper aan De Weem 1 te Bergharen een
nationale voorronde kader 38/2 derde
klasse gehouden. Iedereen speelt zes
partijen en moyennes van 7.00 tot
12.00 bij een partijlengte van 125 ca-
ramboles. Aanvang op vrijdag 19.00
uur en zaterdag/zondag 11.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Frank de Bruijn Moira
2. Henk Bulte Vriendenkring
3. Theo Derks 't Zwaantje
4. Walter Janssen Woezik
5. Winfried Mourick-Wullings

Moira
6. Tonnie Peeters De Treffers
7. Riny Weemen 't Ottertje

Nat. voorr. 28-29 november

Hoofdklasse 57/2 in Lent
Op 28 en 29 november vindt in café
Waalzicht aan Oosterhoutsedijk 21 te
Lent een nationale voorronde ankerkader
57/2 hoofdklasse plaats. Vier partijen per
speler bij moyennes van 25.00 tot 60.00
en duels over tweehonderdvijftig treffers.

Aanvang beide dagen 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Jan van Dongen Vriendenkring
2. Cor van de Groep De Poedel
3. Sven Nabuurs Moira
4. Paul van de Wouw De Hazelaar

Ankerkader 47/2 eerste klasse 18-20 december

NK in café-biljart Overkamp te Eibergen
De nationale finale ankerkader 47/2
eerste klasse wordt van 18 tot en met 20
december gehouden. Vereniging Over-
kamp heeft in het gelijknamige café-
biljart aan Vredenseweg 12 te Eibergen
de organisatie in handen. De moyenne-
grenzen zijn 12.50 tot 40.00 en de
duels gaan over tweehonderd punten.
De provincie Limburg is met vier deelne-
mers goed vertegenwoordigd. Alle drie

dagen is de aanvang om 11.00 uur.
Naam Vereniging Gem
1. Wiel van Gemert ABC ’t Töpke 26.29
2. Lyon Megens Vriendenkring 23.52
3. Peter Volleberg BIOS 22.68
4. Harrie van den Boogaard BC Tegelen 22.51
5. Guido Kauffeld VOP/De Witte Hoeve 21.20
6. Leo Koomen Horna 20.00
7. Marco van Dopperen RCN 18.18
8. Rogér Schinning Apeldoornse Boys 14.68

Kader poule 7

De Vriendenkring 2 aan de leiding
De Hazelaar – De Hazelaar 3 4-4. Den-
nis Polman verzamelde de honderd-
tachtig caramboles na zeven beurten.
Zijn kopman Jordy Kanters verloor met
162-200 na negen pogingen van Paul
van de Wouw. De Vriendenkring 2 – De
Hazelaar 2 5-3. Lyon Megens en Eric De-
ricks zorgden voor een prachtige remise:
230-200 (6). Hoogste serie Megens 176
en Dericks 119. De Hazelaar 2 – Ames/
Optiek van Gool/De Peel 4-4. Dericks
bleek nu goed voor 40.00 moyenne en
reeks van 154. Otto Exters stond na ne-

gen beurten aan de finish van honderd-
zestig punten. De Hazelaar 3 – BBG Ka-
derteam 4-4. Marco Kivits vertrok met
een gemiddelde van 56.00 huiswaarts
na 280 uit 5. Zijn teammaat Martin van
de Rijdt bleef met  honderddertig caram-
boles na negen beurten ook aan de goe-
de kant van de score. Voor de gastheren
was Harold Megens de beste via hon-
derdtachtig uit zes. Na zeven speelron-
den gaat De Vriendenkring 2 met 43
punten royaal aan kop. BBG Kaderteam
volgt met 38 uit acht als tweede.  

Kader poule 8

Guido Kauffeld in twee beurten 
naar de finish
De Oase - VOP/De
Witte Hoeve 2-6. Bij
de gasten zorgde
Guido Kauffeld voor
de kortste partij met
honderdnegentig ca-
ramboles 57/2 na
vier beurten. Goed
voor een gemiddel-
de van 47.50 en
hoogste serie daar-
bij was 114. Team-
genoot Jan Zanders
presteerde op de
vierde plek ook pri-
ma met honderdtwin-
tig treffers na zes po-
gingen. VOP/De
Witte Hoeve – De
Mert/Eurobiljarts 8-
0. De vijfde speler
die dit seizoen een
partij in twee om-
lopen tot een goed
einde bracht, diende
zich aan. Kauffeld
had in Venray aan
series van 158 en 32 voldoende om te
zegevieren. Met 42 punten na acht

wedstrijden is VOP/De Witte Hoeve
zeer succesvol.

Guido Kauffeld in tenue topteam. Foto: Paul Brekelmans.  

Ankerkader 38/2 eerste klasse

Tom Temmink 
Nederlands kampioen in Wijchen

moyenne van
62.50. De op uitno-
diging deelnemende
Tonnie van de Wete-
ring revancheerde
zich voor zijn slechte
prestatie tijdens de
voorwedstrijden.
Met een hoogste
reeks van 163 een
eindmoyenne van
21.96 én een zilve-
ren medaille is hope-
lijk zijn halve degra-

datie ook weer geschrapt? Ies ’t Man-
netje en Rob Pot zijn blij dat een finale
geen (halve) degradatie kan opleveren,
want de 250 caramboles waren voor
hen veelal een brug te ver. Aandachts-
punt was wel dat sommige partijen 2,5
uur duurden, veel te lang voor het huidi-
ge publiek. Tekst met dank aan Sebina
Megens. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Tom Temmink Zandweerd 8 23.62 129
2. Tonnie van de Wetering DOS '71 7 21.96 163
3. Adrie Pols BC Goirle 6 19.17 100
4. Folke Spakman De Harmonie 5 22.47 199
5. Rob Pot 't Ivoor Groenlo 2 17.33 162
6. Ies ’t Mannetje Honky Tonk 2 15.61 98

Tijdens het NK ankerkader 38/2 eerste klasse leek
Adrie Pols gedurende drie rondes de titel naar zich toe
te gaan trekken. De speler van BC Goirle was al ge-
promoveerd naar het 57/2, maar koos voor een uit-
gestelde promotie. Het liep echter anders: na vier ron-
den was onbeslist of de titel voor Adrie Pols, Tonnie
van de Wetering of Tom Temmink zou zijn. Nadat Tem-
mink in slotronde vijf met 250-134 na negen pogingen
won van Pols moest hij nog enkele beurten nagelbijten
alvorens duidelijk werd dat hij alleen al op moyenne
kampioen van Nederland was geworden. Voor Adrie
Pols was er uiteindelijk een bronzen medaille.

Vlnr: Tonnie van de Wetering, Tom Temmink en Adrie Pols. 
Foto: Sebina Megens/www.zaalverploegen.nl 

De finale met zes spelers werd op drie
tafels gespeeld in Zaal Verploegen te
Wijchen. Vooral zaterdagmiddag on-
der het toeziend oog van veel publiek.
Zij genoten van een biljartspel dat grote
concentratie en precisie vereist. Hier-
door kwamen er regelmatig fraaie se-
ries van boven de 100. Folke Spakman
schreef de hoogste serie op zijn naam:
199. Zijn uitvoering van de tweehon-
derdste carambole snapten de kenners
niet, maar misschien beïnvloedde de eu-
forie over die mogelijke serie van 200
zijn keuze. Hoe dan ook, een fantasti-
sche prestatie. De kortste partijen kwa-
men op naam van Rob Pot en Folke
Spakman met 4 beurten en een partij-

Kader poule 4

Billardcafé De Veemarkt lijstaanvoerder
Pelikaan Zutphen – Jan Brock Biljarts
5-3. Thuisspeler Frans Koster verzamel-
de zijn honderddertig caramboles al na
vier beurten. Zijn kopman Michel van
Silfhout bleek goed voor 330 uit 6 en
een hoogste serie van 262. Jan Lubbel-
inkhof was met 110 treffers na vier po-
gingen de enige bij de bezoekers die
tot winst kwam. HCR Prinsen – Zand-
weerd 8-0. Twee partijen van negen
beurten. Peter Heutinck met 140 en
Gerard ten Lohuis met 130 punten.
't Centrum ’47 – HCR Prinsen 2-6. Rob
Pot haalde uit met een totaal van hon-
derdzestig na vier omlopen. Zand-
weerd – Jan Brock Biljarts 2-6. Al eerder
hadden de broers Remco en Raymond
Schothuis samen in een driebandente-
am en in de C1 competitie samen libre

gespeeld. Op 7 november 2015 kun-
nen ze daar ook een kaderteamwed-
strijd aan toevoegen.
En het mooist van alles voor de spelers
van café-restaurant 't Sterrebos uit Beu-
ningen, beiden gewonnen ook. Jan Lub-
belinkhof deed met 110 uit 9 ook een
duit in het zakje. Apeldoornse Boys –
Billardcafé De Veemarkt 2-6. Heinz
Schmale, Willem Siebelink en Yannik
Jansen kwamen tot winst. Het team uit
Doetinchem voert met 41 punten na ze-
ven wedstrijden de ranglijst aan. HCR
Prinsen volgt op geringe achterstand.
Zij speelden 4-4 tegen Jan Brock Bil-
jarts. De beste duels kwamen met acht
beurten op naam van Remco Schothuis
(120 car) en Jan Lubbelinkhof (110
car). 
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BILJARTLOPER

Van kamerbreed tot karpet op maat

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

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

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

klittenband en antislip
- In alle kleuren te

bestellen
- Ook voor de grote

wedstrijdtafel
- Huren of kopen
- Uniek in Nederland

Uw nieuwjaarswens 
in De Biljart Ballen
De dagen zijn weer korter ge-
worden en we naderen het ein-
de van het jaar. Over niet al te
lange tijd dient 2016 zich
aan. Een nieuw jaar, waarin
we hopen op voorspoed, ge-
luk en goede gezondheid. Een
nieuw jaar, waarin we ook op
sportief vlak hopen te preste-
ren. Een nieuw jaar, waarin
we onze naasten en sport-
vrienden het allerbeste willen
wensen. 

Evenals vorig jaar hebben
we in onze uitgave van 29
december een aantal kleuren-
pagina’s gereserveerd voor
nieuwjaarswensen. 

Wij bieden aan teams, sponsors, verenigingen, locaties etc. de
mogelijkheid om op deze pagina’s hun nieuwjaarswens over te
brengen aan biljartend Nederland.
Toepasselijk voor onze sport kan dat gebeuren in de vorm van een
bal.  
De prijs voor een bal met een diameter van 7 cm is 35 euro. Des-
gewenst kunt u ook kiezen voor een bal met een diameter van 5 cm.
Deze kost 27,50 euro. 
Deze prijzen zijn voor de gehele oplage en exclusief 21% BTW.

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

Eureka Biljartfabriek al 15 jaar 
de "Masters" leverancier van de KNBB.

Uw leverancier voor alles op biljartgebied!

Hoogstraat 123
5258 BC Berlicum

073-5031264

www.eureka-billard.nl

"Vertrouwen 
dat is waar je op

kunt bouwen"

Advertorial

Buffalo Royal Plus nieuws update

Amsterdam, 18 november 2015

Na de introductie van het Buffalo Royal Plus laken in de oktober/november editie
van deze krant, willen we u hierbij op de hoogte houden van de actuele zaken
omtrent dit nieuwe laken. De aandacht naar aanleiding van de advertentie was
en is overweldigend geweest.
En dat, terwijl het laken nog niet eens op voorraad was. Gelukkig is dat nu wel
het geval. Afgelopen week is in ons magazijn de eerste zending Buffalo Royal
Plus laken geleverd vanuit de fabriek! De eerste leveringen naar onze (interna-
tionale) klanten, de vakhandel, heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Dat houdt
in, dat het laken zich door Nederland en Europa heeft verspreid. En volop be-
schikbaar is vanaf heden.
Thissen Biljarts in Antwerpen – België bijvoorbeeld, Joba Leisure klant van het
eerste uur, heeft de rollen reeds ontvangen. En qua Nederlandse vakhandel moet
u bijvoorbeeld denken aan Eureka Biljarts in Berlicum en Feller Biljart in
Zwaag/Hoorn. De beschikbaarheid van het laken, in Nederland en daarbuiten,
zal zich spoedig uitbreiden. Zendingen naar Tsjechië en Denemarken staan in-
middels ook klaar.

Het allerbelangrijkste uiteraard, naast de tevredenheid bij de vakhandel, is wat
de uiteindelijke gebruikers ervan vinden: de spelers.
Bij Team Buffalo.nl dat wij sponsoren, het eredivisieteam driebanden groot in
Biljartcafé Jorissen in Den Haag, is het laken ook gelegd op 2 matchtafels. De
eerste reacties zijn bijzonder positief, zowel van de spelers uit het team, als de
recreanten maar ook zeker de café-eigenaar. Volgens Glenn Hofman is het laken
“tot nu toe perfect” en volgens Henk Jorissen “super, alleen even wennen aan
de snelheid”. Tevredenheid alom!
Neemt u gerust contact op met uw lokale vakhandel en vraag daar naar het
Buffalo Royal Plus laken. En ervaart u zelf, hoe dit 100% synthetische laken an-
ders is dan het laken waarop u tot nu toe gespeeld heeft.
Het laken loopt zeer snel en de ballen behouden een lange spin en afslag. 
Tevens hoeft u de tafelverwarming niet meer aan te zetten voor dit laken! 

Wilt u net als de professionele spelers van Team
Buffalo.nl dit nieuwe laken ook voelen en uit-
proberen?
Ga dan nu naar uw lokale biljartvakhandel, en
ervaar het zelf.

In Nederland en België kunt u daarvoor o.a.
terecht bij:

Buffalo.nl – Amsterdam
www.buffalo.nl
Dhr. Budde
info@buffalo.nl
+31 (0)20-6675070

Eureka Biljarts – Berlicum
www.eureka-billard.nl
Dhr. Mathijssen
info@eureka-billard.nl
+31 (0)73-5031264

Feller Biljart – Zwaag / Hoorn
www.fellerbiljart.nl
Dhr. Reus
info@fellerbiljart.nl
+31 (0)229-214738

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
Dhr. Wouters
info@thissen.be
+32 (0)3-2335418
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Bij Van den Berg Biljarts in Boekel

Multifunctioneel: als biljart én als eettafel

Deze custom made biljarttafel is door
zijn tijdloos design een investering voor
de toekomst. Het model past harmo-
nisch in een modern woon- of werk- en
horeca interieur en zal ook over jaren
nog door zijn stijlvolle design opvallen.
Door de topkwaliteit van materiaal en
een stalen constructie leverbaar in een
massief eiken uitvoering, is deze tafel
een echte eyecatcher. De gemakkelijk te
onderhouden tafel wordt naar uw wen-
sen gefabriceerd. U kiest de houtsoort
en lakenkleur. Afhankelijk van de stijl
van uw interieur kunt u kiezen uit diver-
se afwerkingen, van modern tot klas-
siek.
De biljarttafel is een volwaardig profes-
sioneel biljart op wedstrijdniveau.
- Biljart: u heeft keus uit diverse kleuren.
De tafels worden gebeitst en gelakt. 

- Biljartlaken: Iwan Simonis 300 Rapi-
de, pool Iwan Simonis 860.

- Speelvlak: eendelige leiplaat. De Itali-
aanse leiplaten zijn in diverse diktes le-
verbaar.

- Pooluitvoering leiplaat 19 mm.
- Carambole uitvoering 50 mm.
- Optie verwarming.
- Dining top in 3 of meer delen.
De afmetingen van de caramboletafel
zijn qua speelmaat: 180 cm x 90 cm,
210 cm x 105 cm of 230 cm x 115 cm.
Vooral in eetcafés en restaurants prima
te gebruiken. Als biljart en anders als
eettafel. Plaat erop, in kleur aan te pas-
sen, en eten maar. De beenruimte is
identiek aan een gewone eettafel. Je
kan er met 13-16 personen gaan zitten.
Het is meer een stamtafel idee en veel
gezelliger dan drie kleine tafels. 
Dit model kan in de volgende uitvoerin-
gen gebouwd worden: carambolebil-
jart/poolbiljart, of een combinatie van
carambole en pool door wisseling van
de banden. Dit laatste geldt vooral voor
privégebruik. 

Kijk voor meer informatie op:
www.vandenberg-biljarts.nl 
of bel 0492-325164. 

Wie kent het probleem niet? Aan een biljart kan je niet zitten, bijvoorbeeld
om te eten, omdat er geen beenruimte is. Bij Van den Berg Biljarts aan De
Vlonder 103 in Boekel ontwierp en realiseerde men een oplossing voor
veel (eet)cafés en restaurants waar ook gebiljart wordt. De wedstrijdtafel
is vooral voor carambole maar kan eventueel ook bij een pooltafel. 



KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel biljarten.  Zowel onze Sectie drieban-
den als de Vereniging Carambole is er-
van overtuigd dat in het damesbiljarten
nog veel te ’verdienen’ valt, waardoor
we verplicht worden om er zorg voor te
dragen dat deze groep de komende ja-
ren ondersteuning krijgt. Een fantasti-
sche start is al gemaakt door de dames
zelf bij het onlangs gespeelde NK drie-
banden groot in Oosterhout. Met 32
deelneemsters (een record), in een ge-
weldige ambiance, was dit een mooie
start van deze campagne. Het sectiebe-
stuur is ervan overtuigd, dat we dit toer-
nooi komend jaar weer in Oosterhout
moeten organiseren en dat we dit con-
cept niet moeten en willen veranderen.
We hopen zelfs dat bij het komende NK
nog meer dames ’de moed’ hebben om
deel te nemen.
Voor de twee disciplines die op het EK
in Brandenburg dus verdwijnen, zijn we
bezig met vervanging. Wij hebben met
onze collega’s  van KVC afgesproken
dat we in Nederland de komende drie
jaar de European Ladies Cup gaan or-
ganiseren. Met libre groot en drieban-
den groot lijken ons deze twee biljart-
disciplines in één weekend een prima
alternatief. De eerste editie zal plaats-
vinden van 17–19 juni 2016. De Euro-
pese biljartbond (CEB) zal worden ge-
vraagd om dit evenement op de kalen-
der te zetten. Wij houden u uiteraard
op de hoogte van de ontwikkelingen,
maar zijn in elk geval blij dat we een
dergelijk evenement naar Nederland
kunnen halen.

De ontwikkeling en training van de
jeugd is de tweede pijler waarop we
onze aandacht gaan richten. In de com-
missie Jeugd  is er een eerste concept
gemaakt hoe we willen gaan starten.
KVC beschikt al over een opleidings- en
trainingspyramide, waarbij de Sectie
Driebanden zich gaat aansluiten. KVC
heeft op dit moment al de beschikking
over een: 
Bondstrainer – assistent-bondstrainer - A-
instructeur - B-instructeur. 
De Sectie Driebanden beschikt momen-
teel alleen over een bondstrainer (Rai-
mond Burgman), waarbij dan ook me-
teen duidelijk wordt wat er bij onze sec-
tie ontbreekt. Ook beschikt KVC over
opleidingen die leiden tot een gediplo-
meerd A en/of B instructeur. In deze op-
leidingen staat (nog) niets beschreven
over het driebandenspel. Hier gaan we
als eerste aan werken in overleg met on-
ze bondstrainer. Het zal ook duidelijk
zijn dat we voor het driebanden op
zoek gaan naar assistent-bondstrainers,
die een beetje verdeeld over ons land
moeten worden gezocht. Voor de
grondbeginselen maken we gebruik
van de A- en B-instructeurs waarover
KVC nu al beschikt.
Het is duidelijk dat er, zowel bij het drie-
banden als in de klassieke spelsoorten,
momenteel getalenteerde biljarters
rondlopen. Deze zullen de komende pe-
riode allen ’tegen het licht’ worden ge-
houden, waarbij de vraag zal worden
gesteld hoe we deze talenten kunnen

®

Geachte driebandenliefhebber,

Na een turbulente start van de drieban-
dencompetitie kunnen wij inmiddels on-
ze pijlen weer gaan richten op het be-
leid voor de komende jaren. In de vori-
ge editie van De Biljart Ballen heeft
commissielid  Hans de Bruin van het
projectteam Meerjarenbeleidsplan
2016–2020 u uitgelegd wat de bedoe-
ling is van de KNBB. Nu de project-
groep inmiddels een paar sessies achter
de rug heeft, kunnen we al iets concre-
ter worden. Een paar belangrijke zaken
hieruit zijn:
• Nieuwe contributiestructuur uitwerken                                                                                                 
• Allesomvattende portal - digitale toe-

gangsweg naar de KNBB
• Interne en externe communicatie ver-

beteren                                                                                     
• Opleidings- en trainingsstructuur

Jeugd                                                                                                      
• Bevordering topsport

Uiteraard kan ik U nog meer punten
aangeven, maar in een volgende editie
kom ik hier uitgebreider op terug, om-
dat deze en de andere punten ook
onderdeel vormen van ons beleidsplan.
Twee belangrijke pijlers als onderdeel
van ons eigen beleidsplan zijn, zoals al
eerder gemeld, de ontwikkeling en trai-
ning van de jeugd en de aandacht voor
het damesbiljarten.
Zoals U ongetwijfeld weet, heeft de
CEB, de Europese bond, het afgelopen
jaar besloten om de twee disciplines
driebanden groot en libre groot voor
dames te schrappen van het Europees
kampioenschap in Brandenburg an der
Havel. Om het niet verder te laten af-
glijden, is er recent bij het NK drieban-
den groot voor dames een commissie in-
gesteld, die samen met Jaap Labrujdè-
re, een aantal dames en ondergeteken-
de een flyer gaan ontwikkelen die moet
bijdragen tot promotie van het dames-
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Bennie Deegens

Tweede plaats in Koreaans toernooi met hoofdprijs van 38.000 euro

Jaspers grijpt net naast superpremie

SEOUL – De missie van Dick Jaspers eindigde bijna in goud. De Nederlan-
der greep net naast de lucratieve hoofdprijs van 38.000 euro in het Kore-
aanse Seoul. Dong Koong Kang won het LG U+ Cup toernooi: hij versloeg
Dick Jaspers in de finale met 40-35 in 18 beurten.
De 35-jarige Koreaan Dong Koong Kang greep de zege op wonderbaar-
lijke wijze. 

Twee dagen voor de finale, met een to-
taal prijzengeld van 80.000 euro, werd
hij nog met hevige buikpijn en met
spoed naar een ziekenhuis gebracht.
Toch besloot hij na intensief onderzoek
een dag later het toernooi te vervolgen.
Hij verbaasde alles en iedereen met zijn
overwinning in eigen land. Dick Jas-
pers, die een pracht toernooi speelde,
moest genoegen nemen met een twee-
de plaats. ,,Ik weet dat in topsport al-
leen de winnaar telt, maar ik ben blij
met mijn prestatie'', zei hij na afloop
voor de camera's van Kozoom. ,,Maar
dit was een geweldig toernooi en hope-
lijk is het de start voor nog meer profes-
sionele toernooien in onze sport.’’

50.000.000 Koreaanse won
Dong Koong Kang kreeg van de spon-
sor een cheque van 50.000.000 Kore-
aanse won, omgerekend 38.000 euro.
Dick Jaspers, verliezend finalist, kreeg
7600 euro, Torbjörn Blomdahl en Fré-
déric Caudron 3800 euro.
Het toernooi in het centrum van een win-
kelgalerij in Seoul was een groot spor-
tief succes. De tweekamp tussen Europa
en Azië leverde spectaculaire wedstrij-
den, hoge gemiddeldes en voor de toe-
schouwers veel spanning op.
Tien Koreaanse spelers, één Vietnamees

en vijf Europeanen speelden eerst voor-
ronden in vier poules van vier. De win-
naars van die poules, Dick Jaspers,
Dong Koong Kang, Torbjörn Blomdahl
en Frédéric Caudron plaatsten zich voor
de halve finales.
Daarin won Dick Jaspers eerst van Fré-
déric Caudron (40-35 in 19) en haalde
Dong Koong Kang de finale door een
overwinning op Torbjörn Blomdahl (40-
34 in 21). Onder gejuich van het thuis-
publiek had Kang de beste start in de fi-
nale (10-5 in 3), nam Jaspers daarna
een voorsprong van 24-14 (in 10) en
had de Koreaan de beste finish: 40-35
in 18 (2.222/1.944).
Frédéric Caudron kreeg de prijs voor de
kortste partij (35 in 8 beurten), Semih
Sayginer van de hoogste serie (15).
Dick Jaspers kwam als beste speler uit
de voorronden met zes matchpunten,
2.234 en 13 als hoogste serie, gevolgd
door Dong Koong Kang (6-1.909-9),
Torbjörn Blomdahl (5-1.641-11) en Fré-
déric Caudron (4-2.087-10).
De twee opvallendste partijen waren de
winst van Frédéric Caudron op Sung-
Won Choi met 35-8 in 8 beurten en de
nabeurt van Semih Sayginer in de partij
tegen Dick Jaspers: de Turk kwam met
een slotserie van vijftien één carambole
tekort voor remise (35-34).

’klaarstomen’ voor het grote werk. Ook
het ontdekken van talenten heeft onze
volle aandacht. Dit traject zal zorgvul-
dig moeten worden voorbereid, want
talenten komen nu eenmaal niet zomaar
aanwaaien. U ziet dat we voldoende
plannen hebben voor de toekomst. Er
zullen zeker nog meer belangrijke doe-
len zijn, die in de nabije toekomst de
aandacht zullen vragen. Het nieuwe be-

stuur heeft enorm veel ambitie, maar...
niet te veel in één keer willen, doet de
kans van slagen toenemen.
In de volgende editie hoop ik u iets
meer te kunnen vertellen over ons Be-
leidsplan voor de komende jaren. 

Met vriendelijke groet,
Bennie Deegens
Voorzitter Sectie Driebanden
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Therese Klompenhouwer rekent in de finale af met Gerrie Geelen

Voor de achtste keer kampioen 
van Nederland

OOSTERHOUT – De bezetting was nog nooit zo groot geweest, de sfeer
was optimaal en op de slotdag ging de zege weer naar Therese Klompen-
houwer. Dat verbaasde niemand: de wereldkampioene was met voor-
sprong de favoriete om het Nederlands kampioenschap driebanden op
haar naam te schrijven.

Voor de achtste keer hield de Nijkerkse
al haar rivalen achter zich in De Eek-
hoorn in Oosterhout, waar het ver-
nieuwde schema 32 vrouwen aan de
start bracht en de wedstrijden door hon-
derden toeschouwers werden bekeken.
Zowel Jaap Labrujère, voorzitter van de
Vereniging Carambole als Bennie Dee-
gens van de sectie driebanden sprak na
het toernooi van een groot succes. ,,Het
is voor de KNBB van het grootste be-
lang om het damesbiljarten verder te sti-
muleren en te inspireren’’, stelden beide
bestuurders vast.
Het kampioenschap wordt later inhou-
delijk nog geëvalueerd. Zo gingen er
onder meer stemmen op om al te lange
partijen te voorkomen en eventueel in
sets te spelen. ,,Maar de grote belang-
stelling van de dames stemt ons wel
heel gelukkig.’’
Die mening werd gedeeld door Jerry
Hermans, de zaalhouder: ,,Ik heb veel
Grand Prix toernooien gezien, waar
lang niet zo veel toeschouwers kwa-
men. Elke dag zat de zaal lekker vol om
de dames aan te moedigen.’’ Therese
Klompenhouwer kreeg de meeste tegen-
stand uiteindelijk nog van Gerrie Gee-

len, één van haar jarenlange rivalen,
die ze na een gelijk opgaande start
won met 30-21 in 34 beurten.
De eindstand van het kampioenschap
geeft wel het verschil in klasse aan: The-
rese Klompenhouwer eindigde met
1.037 gemiddeld, Gerrie Geelen met
0.517 en ook alle andere 30 deel-
neemsters kwamen niet in de buurt van
de kampioene. Klompenhouwer werd
op het podium vergezeld door Gerrie
Geelen, Monique Wilkowski en Ineke
Kooistra. Karina Jetten, jarenlang de
kroonprinses in de schaduw van There-
se, stelde dit keer teleur en struikelde in
de kwartfinales.

De top tien van het toernooi
Naam Moy HS
1 Therese Klompenhouwer 1.037 9
2 Gerrie Geelen 0.517 6
3 Monique Wilkowski 0.475 5
4 Ineke Kooistra 0.411 4
5 Anja Verbogt 0.412 5
6 Charissa Beemsterboer 0.361 4
7 Karina Jetten 0.483 5
8 Joke Breur 0.430 6
9 Loes Schilder-van Dansik 0.452 4

10 Mirjam Pruim-Emmens 0.422 6

Het erepodium met vlnr: Ineke Kooistra, Monique Wilkowski, Gerrie Geelen en
Therese Klompenhouwer. Foto: kozoom.com/Harry van Nijlen

Laatste van vier Grand Prix toernooien in Capelle aan den IJssel

Volop spanning voor plaatsing Masters
CAPELLE AAN DEN IJSSEL – De vierde en laatste Grand Prix driebanden
van dit jaar, die is gestart op 20 november met de finales op zaterdag 28
november in Capelle aan den IJssel, is beslissend voor deelname aan de
Masters. Zestien spelers uit de top van de ranglijst plaatsen zich voor het
officiële kampioenschap van Nederland van 14 tot en met 17 januari
2016 in Berlicum.
Jean van Erp verdedigt daar in Den
Durpsherd zijn titel, die hij in 2015 be-
haalde. De Brabander staat na drie
toernooien dit jaar op de tweede
plaats. Hij won het toernooi in Rosma-
len. De andere twee winnaars waren
Dick Jaspers in Vlaardingen en Rai-
mond Burgman in Oosterhout. Met nog
één toernooi te gaan is er nog volop
spanning rond de zestiende plaats. The-
rese Klompenhouwer staat veertiende
met 42 punten, Jerry Hermans twintigste
met 32 punten. Daar tussenin staan Ro-
land Uytdewillegen, Wiljan van den
Heuvel, Sander Jonen, Adrie Demming
en Albert Kooistra. Dick Jaspers leidt het

klassement na drie Grand Prix toernooi-
en met één overwinning, één tweede
plaats en een derde plaats. De koploper
heeft 172 punten voor Jean van Erp met
144, Raimond Burgman met 132, Frans
van Schaik met 90, Jean-Paul de Bruijn
en Jeffrey Jorissen met 80, Glenn Hof-
man met 78, Bert van Manen met 74,
Dave Christiani met 70 en Barry van
Beers met 64, Martien van der Spoel
met 48, Ad Koorevaar met 48, Kay de
Zwart met 46 en Therese Klompenhou-
wer met 42. 
De Grand Prix van Capelle aan den IJs-
sel wordt gespeeld in Snookercentrum
De Terp, Marsdiep 2.

Drie Nederlanders naar WK in Bordeaux

CAIRO/BORDEAUX – Voor het wereldkampioenschap driebanden, dat van
1 tot en met 5 december wordt gespeeld in Bordeaux (Frankrijk) zijn drie
Nederlandse spelers geselecteerd. Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn wa-
ren automatisch geplaatst, de Nederlandse kampioen Jean van Erp kreeg
een plaats toegewezen van de Europese bond.
Zestien groepen van drie gaan vanaf 1
december de voorronden spelen. De
winnaars van die poules blijven over
voor het hoofdtoernooi, waarin knock-
out wordt gespeeld.
De openingsceremonie is op dinsdag 1
december om 13.00 uur. De start van
het hoofdtoernooi is vrijdag 4 decem-
ber om 14.00 uur.
Dick Jaspers is ingedeeld in een poule
met de Japanse oud-wereldkampioen
Ryyuji Umeda en Hyung Kon Kim van
Korea. Jean van Erp speelt tegen een
andere ex-kampioen, Marco Zanetti en
de Vietnamees Xuan Cuong Ma. Jean
Paul de Bruijn treft de Turk Adnan Yüksel
en de Deen Dion Nelin in zijn groepsfa-
se.
De Koreaan Sung-Won Choi is de titel-
verdediger in het Palais des Sports in
Bordeaux.

Alle poules 
voor de voorronden
Poule A:
Sung-Won Choi (Korea)
Jae Guen Kim (Korea)
Tatsuo Arai (Japan)
Poule B:
Torbjörn Blomdahl (Zweden)
Ihab El Messery (Egypte)
Jean Reverchon (Frankrijk)
Poule C:
Eddy Merckx (België)
Semih Sayginer (Turkije)
Luis Aveiga (Ecuador)
Poule D:
Dick Jaspers (Nederland)
Ryuui Umeda (Japan)
Hyung Kon Kim (Korea)
Poule E:
Tayfun Tasdemir (Turkije)
Arnim Kahofer (Oostenrijk)
Cetin Behzat (Zwitserland)

Poule F:
Dani Sánchez (Spanje)
Christian Rudolph (Duitsland)
Jan Alles (Tsjechië)
Poule G:
Marco Zanetti (Italië)
Xuan Cuong Ma (Vietnam)
Jean van Erp (Nederland)
Poule H:
Frédéric Caudron (België)
Huberney Catano (Colombia)
Christakis Christoforou (Cyprus)
Poule I:
Jae Ho Cho (Korea)
Nick Polychronopoulos (Griekenland)
Andres Lizarazou (Colombia)
Poule J:
Hyung Bum Hwang (Korea)
Ruben Legazpi (Spanje)
Juan Pablo Sisterna (Argentinie)
Poule K:
Jung Han Heo (Korea)
Anh Vu Duong (Vietnam)
Michael Nilsson (Zweden)
Poule L:
Roland Forthomme (België)
Riad Nady (Egypte)
Miguel Torres (Amerika)
Poule M:
Sameh Sidhom (Egypte)
Eddy Leppens (België)
Cayo Bardales (Peru)
Poule N:
Jean Paul de Bruijn (Nederland)
Adnan Yüksel (Turkije)
Dion Nelin (Denemarken)
Poule O:
Dong Koong Kang (Korea)
Jérémy Bury (Frankrijk)
Christopher Tevez (Peru)
Poule P:
Quyet Chien Tran (Vietnam)
Pedro Piedrabuena (Amerika)
Erick Tellez (Costa Rica).

Tweede divisie driebanden poule 2

Drie nederlagen voor Capelle/De Terp 2
Speelronde 6
Sprundel 3 won met 6-2 van Polka Print.
De Distel Biljarts 4 en Hordijk Bilj.
Art./HWA eindigde met 4-4. onbeslist.
Erik Kortsmit van het thuisfront tekende
voor 1.093. TREVA/’s Lands Welvaren
bracht Lynn-Somers met 8-0 een flinke
nederlaag toe. Raymond Peeters was
met 1.029 de beste speler. CAFEDE-
PIJP.NL bleef met 6-2 voor op Capel-
le/De Terp 2. Pearle Opticiens deelde
de punten met ’t Tapperijke.

Speelronde 7
Polka Print en CAFEDEPIJP.NL bleven

met 4-4 in evenwicht. Pearle Opticiens
kwam tegen Sprundel 3 tot een 5-3 over-
winning. Capelle/De Terp 2 verloor in
eigen huis met 2-6 van De Distel Biljarts
4. Hordijk Bilj. Art./HWA - TREVA/
’s Lands Welvaren eindigde in 8-0.

Speelronde 8
Weer liep Capelle/De Terp 2 een neder-
laag op. Polka Print bleek met 0-8 te sterk.
De Distel Biljarts 4 was met 8-0 erg duide-
lijk tegen TREVA/’s Lands Welvaren.  Erik
Kortsmit (1.060) speelde in 33 beurten de
kortste partij. CAFEDEPIJP.NL en Pearle
Opticiens kwamen remise overeen.

www.debiljartballen.nl
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Speelronde 6
Man op Maat/'t Caves – La Plaza
Hoensbroek 6-2. In Golf & Recreatie-
park 't Caves te Wintelre versloeg Ray-
mond Ceulemans met gemiddelde van
1.551 de 1.275 spelende Alain Cla-
bots. Sprundel – Ripa Recycling/Pearle
2-6. Bezoeker Francis Forton snelde in
26 beurten naar de finish van 45 en dat
leverde 1.730 op. De Veemarkt – Burg-
mans Biljarts 2-6. In deze topper was
Rik van Beers de grote man met 40 uit
22 en in de slotfase een serie van tien.
Teamgenoten Ronny Lindemann en Mar-
co Janssen bleven met 1.323 ook aan
de goede kant van de score. René De-
ricks redde de eer voor de Doetinche-
mers. 

Speelronde 7
Eekhoorn 2 – Sprundel 6-2. Ook Eddy
Willems reikte tot 1.323. Hij werd over-
troffen door de 1.538 van teammaat
Serg Dianov. Vierde man Peter van
Mierlo produceerde een fraaie serie
van dertien. La Plaza Hoensbroek – De
Veemarkt 1-7. Huub Wilkowski 1.333
en Dustin Jäschke 1.250 bleken de
besten. Burgmans Biljarts – Constructor
Staalbouw 4-4. Het eerste verliespunt
voor de lijstaanvoerder. Halverwege
was het zelfs 0-4 maar Bert van Manen
2.000 en slotserie van negen bracht
met Marco Janssen 1.607 de stand in
evenwicht. Ripa Recycling/Pearle –

Man op Maat/'t Caves 4-4. Nieuwe-
ling Leslie Menheer was bij de gasten
via 1.500 de beste van iedereen. 

Speelronde 8
De Veemarkt – Ripa Recycling/Pearle
3-5. Goede teammoyennes van respec-
tievelijk 1.218 en 1.255 in deze kraker.
Er was een fraaie remise tussen Dieter
Grossjung en Francis Forton: 45-45
(29). Voor de Belg was er een reeks van
elf. Dustin Jäschke 1.194 trok aan het
kortste eind tegen Ronny Daniëls
1.250. Huub Wilkowski 1.176 was de
enige die op eigen terrein won. Jens
van Dam vertrok met 1.176 winst op
zak in dit duel der achtervolgers. Man
op Maat/'t Caves – Eekhoorn 2 4-4. De
kortste partij kwam met 40 uit 34 op
naam van Peter van Mierlo. Hotel Stadt
Lobberich/BCT – Biljartcentrum Arnhem
6-2. Martijn Egbers 1.250 redde de
eer. ZFD/De Hazelaar – Burgmans
Biljarts 0-8. Eerste man Marco Janssen
produceerde 1.607 en serie van
twaalf. 

Speelronde 11
Ripa Recycling/Pearle – Hotel Stadt
Lobberich/BCT 4-4. Geen duels onder
de 35 beurten. Met twaalf punten na
negen wedstrijden bezet Ripa de twee-
de positie. Koploper Burgmans Biljarts
heeft met vijftien uit acht een gaatje ge-
slagen en is nog altijd ongeslagen.      

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

Speelronde negen in de eredivisie driebanden

Eekhoorn stoot door naar gedeelde 
derde plaats

In speelronde negen van de eredivisie
driebanden deed Eekhoorn goede za-
ken en schaarde zich in het play-offs ge-
zelschap. Thorsten Frings speelde
2.500 en Jean van Erp wist na een fikse
achterstand terug te komen en winnend
af te sluiten. De Distel won de vierpun-
tenwedstrijd tegen ’t Hartje/Van Wan-
rooij.

STZ Zundert - Buffalo.nl 4-4
In de eerste helft mocht Raymon Groot
Herman van Daalen met 43-50 felicite-
ren, terwijl Barry van Beers Jeffrey Joris-
sen (50-44) terug wees. Dus met een ge-

lijke stand naar de
tweede fase. Roland
Forthomme stelde
zijn partij veilig door
met 50-32 af te reke-
nen met Glenn Hof-
man. Peter Ceule-
mans nam in zijn
treffen met Jean van
Erp de touwtjes in
handen en liep in elf
pogingen uit naar
een 38-17 voor-
sprong. Dat was
voor Van Erp het sig-
naal om het tij te
doen keren. Na een
misser verzamelde
hij in de volgende
acht beurten (serie
van 10) 27 caram-
boles en stond met
41-44 op voor-
sprong. Even kwam

de terugslag en er volgden drie nullen,
maar de Nederlands kampioen maakte
zijn werk af en zegevierde met 45-50
uit 25.

Dallinga.com - Holland 
Mineraal/Bousema 7-1
Dallinga.com had in de eerste helft al
een 4-0 voorsprong opgebouwd. Jean-
Paul de Bruin won via een serie van tien
met 50-35 uit 28 van Therese Klompen-
houwer. Patrick Vasseur kende een
moeilijke start en moest na elf beurten
tegen Stefan Spilleman een 1-14 achter-
stand wegwerken. Vasseur herpakte

Jean van Erp. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Eerste divisie driebanden poule 1

Teammoyenne 1.666 voor koploper 
TOVV/Royal Pro
Speelronde 6
FDV Jacoby/Schuler Cu-
es – Capelle 6-2. Wes-
ley de Jaeger ging on-
danks moyenne 1.739
onderuit tegen de
1.956 van Dan Breur.
Bryan Vangenechten
1.600 en Jeffrey van
Nijnatten 1.323 bleven
aan de goede kant van
de score. TOVV/Royal
Pro – Vriendenkring/ De
Distel 8-0. Kopman Pe-
ter de Backer realiseer-
de bij zijn 1.666 een serie van tien.
Frans van Schaik 1.428 terwijl Martin
Spoormans en Emilio Sciacca 1.250
overhielden. Poelierschrauwen.nl – W.
van der Sanden 4-4. Lennart Schrau-
wen bleek voor de thuisploeg via 1.333
de beste terwijl Marc Roofthooft voor de
gasten tot 1.363 reikte. Van Broekho-
ven/De Distel – Jan Brock Amusement
6-2. Adrie Demming zette 1.406 op het
scorebord. 

Speelronde 7
MCR/De Uitspanning – FDV Jacoby/
Schuler Cues 4-4. Roland Uytdewille-
gen produceerde 1.406. Jan Brock
Amusement – Poelierschrauwen.nl 4-4.
John Schollink, reeks van tien, noteerde
1.323 in de boeken. Hultermans Instal-
latiebedrijf – Van Broekhoven/De Distel
2-6. Kees Wittens redde met 1.500 de
eer. Capelle – TOVV/Royal Pro 3-5.
Dan Breur 1.451 was de enige bij de
gastheren die wist te winnen want Ri-
chard Bitalis bleef op 1.322 staan. 

Speelronde 8
TOVV/Royal Pro – MCR/De Uitspan-
ning 7-1. Nikos Polychronopoulos

1.451 en reeks van tien bleef Roland
Uytdewilligen 1.387 nipt de baas. W.
van der Sanden – Jan Brock Amusement
6-2. Marc Roofthooft, Jack van Peer en
Richard Berkelmans trokken aan het
langste eind. Van Broekhoven/De Distel
– Vriendenkring/De Distel 6-2. Adrie
Demming stak er met 1.600 bovenuit. 

Speelronde 9
TOVV/Royal Pro – FDV Jacoby/Schuler
Cues 8-0. In dit vooruitgespeelde duel
stond er geen maat op de Vlaardingers.
Gelegenheidskopman Nikos Polychron-
opoulos tikte de vijfenveertig punten al
na veertien pogingen bij elkaar. Goed
voor gemiddelde van 3.214 en serie
van dertien. Frans van Schaik 1.666 en
reeks van elf deed ook van zich spre-
ken. Emilio Sciacca 1.333 en Martin
Spoormans 1.323 maakten het teamge-
middelde van 1.666 perfect. Na negen
ontmoetingen was het teammoyenne
1.258. Met zeventien punten uit negen
ontmoetingen staat TOVV/Royal Pro
soeverein aan kop. FDV Jacoby heeft
twaalf uit negen. Nummer drie Van
Broekhoven/De Distel heeft één punt
minder maar ook één duel minder. 

zich goed en sloot met 50-41 winnend
af. Frédéric Caudron had veel moeite
met Stefan Galla, maar streek uiteinde-
lijk na 29 pogingen met 50-45 de over-
winning op. Bart Ceulemans en Wesley
de Jaeger deelden na 39 beurten de
punten. De Jaeger kwam via een serie
van veertien tot dit resultaat.

VDO - MCR/de Uitspanning
0-8
In Oss was VDO niet opgewassen te-
gen MCR/de Uitspanning. Bert Pijnen-
burg kwam een heel eind tegen Sander
Jonen, maar moest deze met 47-50 toch
voor laten gaan. Wiljan van den Heuvel
kreeg een ijzersterke Thorsten Frings
(2.500 en een serie van 12) tegenover
zich en mocht voor 17-50 tekenen. Re-
né Wijnen zag Dave Christiani met 24-
50 winnen en Arie Weijenburg kon
geen weerstand bieden aan de 1.923
die Eddy Leppens presenteerde.

A1 Biljarts - HCR Prinsen 2-6
A1 Biljarts nam tegen provinciegenoot
HCR Prinsen een 4-0 voorsprong door
een 50-32 winst van Martien van der
Spoel op Jelle Pijl en de 50-43 zege van
Henk Blauwblomme op Raymund
Swertz. De botsing tussen Eddy Merckx
en Dick Jaspers bracht de nodige span-
ning terug. Met 50-48 was het uiteinde-
lijk Merckx die de handen in de lucht
kon steken. Raimond Burgman liep te-
gen een verliespartij aan en zag Anno

de Kleine in 31 beurten met 43-50 win-
nen.

’t Hartje/Van Wanrooij - 
De Distel 2-6
In Oosterhout deed De Distel goede za-
ken en won Wim van Cromvoirt overtui-
gend van Hans van der Wurf, maar
moest Yves Schiettecatte de eer met
27-50 aan John Tijssens laten. Jef
Philipoom won na 39 pogingen met
47-50 van Frank Martens. Ondanks dat
Ad Broeders zich kranig verweerde te-
gen Gerwin Valentijn, ging de winst met
43-50 aan de bezoeker.

Post Luchtkanalen - 
Eekhoorn 2-6
Op bezoek bij Post Luchtkanalen in
Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
was het voor Eekhoorn allesbehalve een
gelopen race. Henk Habraken moest
Jerry Hermans met 46-50 voor laten
gaan en Kay de Zwart mocht Kenny Mi-
atton met 44-50 feliciteren. Na de pau-
ze liet Martin Horn Frans van Kuyk
kansloos, klopte deze met 50-19 uit 20
en was er voor de thuisclub weer hoop
aan de horizon. In een tot het laatst
spannende confrontatie tussen de Bel-
gen Davy van Havere en Kurt Ceule-
mans, trok uiteindelijk Ceulemans met
minimaal verschil (49-50) aan het lang-
ste eind. Dankzij deze zwaarbevochten
overwinning klimt Eekhoorn van de zes-
de naar een gedeelde derde plaats.

Eerste divisie driebanden poule 2

Leider Burgmans Biljarts slaat gaatje 
na acht wedstrijden

Danny Breur van BC Capelle. Moyennes van 1.956,
1.451 en 1.125. Foto: Stefan Osnabrug
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KBBB Beide Vlaanderen – Gewestelijke jeugdfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Jeugdspelers maken serieuse progressie
Zaterdag 24 oktober 2015 … zalig
herfstzonnetje, heerlijk temperatuurtje,
maar daar zouden 3 jeugdspelers zich
niet al te veel om bekommeren.  Zij stre-
den voor de gewestelijke titel bij de
jeugd in 7e klasse vrijspel klein biljart.
En we mochten constateren dat er se-
rieus wat progressie is gemaakt bij de
aantredende spelers.
In het lokaal van KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk, waar recent nog de 47e editie
van de Coupe van Beem werd ge-
speeld, konden de jeugdige spelers
zich met elkaar meten.
Jelle Billiet (KBC Elk Weird’hem Eeklo)
en Gert-Jan De Hertog (KBC Ons Huis
Geraardsbergen) openden het spekta-
kel.  Een moeizaam begin van beide
spelers, waarna Jelles motor toch iets
vroeger op toeren kwam om naar de
eindstreep te gaan met 40 punten in 18
beurten.  Geen grote reeksen, maar een
eerste overwinning wat hem een goed
gevoel gaf.  Gert-Jan strandde op 28
caramboles.
Rémy Dhaeyer (KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk) nam in zijn partij tegen Gert-
Jan al vlug de bovenhand.  Zijn partij-
winst – eveneens in 18 beurten – was
gebaseerd op een reeks van 10 in het
begin van de partij waarna hij steeds
deze marge behield.
Alle spelers waren warm gedraaid, het
echte werk kon beginnen.  De match
tussen Rémy en Jelle begon gelijkop-
gaand, maar plots uit het niets maar
heel degelijk gebiljart en opgebouwd
maakte Jelle in de 8e beurt een eind
aan de partij met een slotreeks van
maar liefst 21 punten.  Alle aanwezigen
konden dit jeugdbiljart wel smaken.
In de vierde wedstrijd van de namiddag
nam Rémy het terug op tegen Gert-Jan.
Ook nu toonde Rémy – af en toe ge-
diend door wat geluk – zich de betere
van Gert-Jan wat resulteerde in een
winstpartij in 14 beurten.
Gert-Jan mocht zijn laatste partij van de
dag bijna helemaal van op de stoel vol-
gen.  Want Jelle ging door op zijn elan
van de match tegen Rémy.  Een partij
waarin geen enkele ‘bros’-beurt te note-
ren valt, doorspekt met een reeks van
11 en 21 resulteerde in een heel knap-
pe winstmatch in 7 beurten.
De laatste partij van de dag zou beslis-
sen over winst in deze gewestelijke fi-

nale, al had Jelle een serieuze bonus
door zijn gemiddelde.  Jelle stond voor-
lopig met driedubbele promotie, Rémy
met promotie. Maar dat bleek hen geen
goed te doen … Jelle begon wat ner-
veus aan de partij maar Rémy kon niet
echt profiteren. Zo bleef het tot beurt 17
vrij gelijk opgaan, maar toen snelde Jel-
le toch naar de eindstreep met een
reeks van 7 en een slotreeks van 5 om
in 19 beurten te eindigen.
Jelle behaalde zo winst in al zijn partij-
en en eindigde met een algemeen ge-
middelde van 3.07.  Een dubbele pro-
motie naar 5e klasse was zijn overver-
diende beloning.  Het zal nog wat trai-
ningswerk vergen, maar het is zeker
geen onmogelijke opdracht om daar
ook zijn mannetje te staan.  Rémy be-
landde nipt onder de promotiegrens,
maar zeker niet getreurd … die promo-
tie komt er wel heel binnenkort.  Gert-
Jan tenslotte behaalde zijn minimumge-
middelde net niet.  Gert-Jan bleek niet
meteen de kerel van het wat fijnere en
korte spel, maar kon het publiek zeker
bekoren met enkele mooie band en
driebandstoten.  Ook voor hem is vol-
houden de boodschap en ligt er zeker
nog progressie binnen zijn mogelijkhe-
den.
De spelertjes kregen nog elk een beker
als aandenken en een naturaprijs in de
vorm van een fleecedekentje voor de kil-
lere herfst- en winteravonden.
De mensen van KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk konden terugblikken op een ge-
slaagde gewestelijke jeugdfinale en zijn
er van overtuigd dat hun gewest een
waardige afgevaardigde zal hebben
op de nationale finale op 2 en 3 april
2016 in BC Biljartvrienden te Gent.

Frederik De Moor

Jelle Billiet ging met de hoofdprijs aan
de haal

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Rémy Dhaeyer naar partijwinst in 
vijf beurten, maar geen kampioen
In de districtfinale 7e vrijspel klein biljart
in het district zuidwestvlaanderen na-
men 5 spelers het tegen elkaar op om
uit te maken wie de gewestelijke finale
zou betwisten in deze reeks.
Na 2 speeldagen kon men de einduit-
slag opmaken en bleek Hervé D’Hondt
(KBC Warden Oom Hooglede) uitein-
delijk de sterkste man van het veld te
zijn met 8 wedstrijdpunten en een alge-
meen gemiddelde van 2.66 wat hem
meteen ook promotie oplevert naar 6e
klasse. Zeker een verdiend kampioen
want hij had nooit meer dan 18 beurten
per partij nodig.
Wat al evenzeer in het oog springt is de
mooie prestatie van jeugdspeler Rémy
Dhaeyer (KBC Gilde Hoger Op Kort-
rijk). In zijn tweede partij speelde Rémy
als op een wolk. Met 2 reeksen van 14

en geen enkele ‘nulbeurt’ wist Rémy zijn
partij in amper 5 beurten te winnen.
Een partijgemiddelde van maar liefst
8.00 !!! Ook zijn eindgemiddelde van
2.57 betekent promotie naar 6e klasse.
Rémy behaalde uiteindelijk de 3e plaats
in deze districtfinale.
August Van De Velde (KBC Gilde Hoger
Op) legde beslag op de tweede plaats,
Michel Vanthournhout (KBC DOS Roe-
selare) viel net buiten de zogenaamde
medailles en Juliaan Roeland (KBC Gil-
de Hoger Op) sloot de rij – weliswaar
onder het gemiddelde- af.
Een heel genietbare finale met een te-
rechte kampioen en met een jeugdspe-
ler die aantoont dat progressie in onze
biljartsport geen utopie is.

Frederik De Moor

KBBB Antwerpen – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Bart Van Den Bulck verzekert zich
van de titel
In Herberg Ter Heide in Brasschaat
mochten ze alweer een kampioen ver-
welkomen. Bart Van Den Bulck van BC
Polygoon was de sterkste librespeler in
deze finale naar 55 punten. Alfons Voet
van het organiserende BC De Leug kon
met drie matchpunten de kampioen niet
bedreigen, maar verwees wel Ruben Ri-
beiro van Bilhar Barriguinhas naar de
derde plaats. Emiel Celis, net als Voet
speler bij BC De Leug, sloot de rij met
evenveel wedstrijdpunten als Ribeiro
(2), maar met een lager algemeen ge-
middelde. Met deze overwinning heeft
Van Den Bulck zijn plaats op de ge-
westelijke finale beet.

BC Polygoon heeft met Bart Van Den
Bulck een districtskampioen in huis

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de Klasse Vrijspel MB

Antwerpse nationaal finalist is bekend
Geen enkele van de finalisten behaalde
de verplichte moyenne en dat doet een
beetje vrezen voor de deelname van
kampioen Geert Vroemans (BC Heren-
tals) aan de nationale finale, die dit
keer in Limburg wordt gehouden. Mis-
schien zit de sterkte van de spelers er
wel voor iets tussen, want de vier deel-
nemers hielden mekaar goed in even-
wicht. Enkel Johan Cloots, die de kleu-
ren verdedigt van BC Kapelse, hield
aan zijn deelname geen punten over.
Willem de Smet (BC De Leug) won zil-
ver en Patrick Vloemans (KBC BV Turn-
hout) ging met de derde plaats lopen.
Bart Van Reeth
Johan Cloots moest ditmaal de kelk tot
op de bodem ledigen.

www.espa-biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B-8800 Roeselare-Beveren
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Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m
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alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.
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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

Biljartnieuws

België
KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Speelde het formaat Van Eester parten ?

Voor Jozef Van Eester bleef het succes
ditmaal uit

Jozef Van Eester (BC De Deken) kon
geen podiumplaats bemachtigen in het
lokaal van BC De Noorderkempen.
Was het het biljartformaat van 2,30 me-
ter dat stokken in de wielen stak ? 
Allicht. Alleen tegen Carlos Ribeiro van
Bilhar Barriguinhas, die derde werd kon
Van Eester twee punten sprokkelen.
De finale kende een merkwaardige ont-
knoping. Thuisspeler René Van Loon
won zijn drie wedstrijden, maar moest
de titel laten aan Freddy Van De Voorde
(BC De Leug), die slechts één wedstrijd
wist te winnen, maar zich wel op het
beste gemiddelde kon beroepen. Van
De Voorde was de enige van het viertal
die binnen de moyenne bleef.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Deelnemers blijken elkaar waard te zijn

Een lager gemiddelde dan de brons-
winnaar deed Bacot de das om

Rio) eindigde ook binnen het gemiddel-
de met 3 op 6 wedstrijdpunten. De der-
de plaats was voor Eddy Aerts (BC Fan-
tastika), die een vol matchpunt minder
telde dan de nummer vier Ronny Bacot,
die de moyenne niet behaalde. Voor
Bacot was het de eerste deelname bij
de 90-ers, nadat hij vorig jaar de
district- en gewestfinale in de 3de Klas-
se won.

Bart Van Reeth

NIDM

Blomdahl en Philipoom meest regel-
matige spelers in hoogste afdeling
Jean van Erp ont-
bond zijn duivels bij
BC Deurne 1 en
hijste mee zijn team
op de zesde speel-
dag aan de kop van
de rangschikking.
Een plaats die de
Antwerpenaren voor-
alsnog delen met
Zanzibar1. Titelver-
dediger De Goeie
Queue 1 volgt op 1
punt en staat daar-
mee op de derde
plaats. De Nederlan-
der stond garant
voor een gemiddel-
de van 2,470 in de wedstrijd tegen
DOS Roeselare 1, dat overigens bij
Deurne met 8-0 de boot in ging. Nieuw-
komer DOS lijkt niet meteen het team te
hebben om mee te overleven in de
hoogste afdeling en staat op de laatse
plaats met één punt minder dan BC De
Ploeg 1, waarbij de ballen ook niet echt
willen lopen. Op speeldag 6 sprokkelde
enkel kopman Jaak Wijnen punten ern
deed dat met een overtuigende moyen-
ne van 2,000. Bij Op De Meir 1, dat in
het midden van het klassement vertoeft,
kende Eddy Leppens een vliegende sei-
zoensstart, maar botste nu op eeuwige
vriend en biljartrivaal Frédéric Cau-
dron, die nog eens zijn zwaarste wa-
pens uit de kast halen en de Limburger

met een 22-50 overwinning in 16 beur-
ten voor voldongen feiten zette (moyen-
ne 3,125). Meest regelmatige spelers
dit seizoen zijn Torbjörn Blomdahl en Jef
Philipoom, wel of niet toevallig in de
zelfde combinatie actief bij Deurne 1 en
Roland Forthomme (Zanzibar l), die de
Leuvenaren naar de zege blijft leiden. In
de tweede afdeling A staan Kortrijkse 1
en De Maan 1 op kop met een puntje
voorsprong op Op De Meir 2 dat graag
opnieuw het broertje in de hoogste af-
deling wil gaan vervoegen. Quality Ze-
le 1 en Brugse BC 1 lijken samen met
Kortrijkse 2 voor de titel te zullen gaan
in 2de Afdeling B.

Bart Van Reeth

Jef Philipoom, vaak onderschat, tekent voor rendement 
bij BC Deurne

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.

De drie partijen leverden Tom De Haes
(BC De Leug) een ticket voor de gewest-
finale op. De Haes bleef op enkele hon-
derdsten van de promotie verwijderd en
won tweemaal. Frans Vermeiren (BC

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

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

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
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Neem contact op met 
Bart van Reeth

bart.van.reeth2@telenet.be

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinales Vrijspel KB

Geen succes voor Devos, 
Decock wordt tweede

Deswarte vanop de tweede plaats pro-
motie speelde, net zoals de derde ge-
klasseerde Rudy Vandenberghe (VR). In
de finale van de 6de Klassers deed Jo-
han Decock behoorlijk beter. De Kort-
rijkzaan  werd met 4 op 6 wedstrijd-
punten knap tweede.  De titel was voor
Eddy Dewaele (DLS Roeselare).
Bart Van Reeth

In de 5de Klasse ging de eindzege naar Donald Werbrouck

KBBB Antwerpen – Voorronden 4e Klasse Kader 35/2 KB

Immens verschil tussen finalisten 
en afvallers
Het behaalde aantal wed-
strijdpunten heeft voor
kwalificatie voor het
districtkampioenschap
voorrang op de gemiddel-
den en zo mag Daniël Hu-
ybens van BC De Leug
met 8 op 8 deelnemen
aan de finale van de 90-
ers, ondanks een matige
5,800. Met moyennes
van boven de 7,500 (Ed-
dy Willems van BC Arena
zette exact dit gemiddel-
de neer), onderscheiden
de andere finalisten zich
alleszins. Favoriet is Fon-
ne  Bauwens (BC De
Ploeg), die 8,570 in het
eindtotaal speelde met
360 caramboles in 42
beurten, ietsje minder dan
Frank Nicolaï (BC De
Middel), die 8,650 telde,
maar met 355 carambo-
les in 41, toch minder
goed deed dan Bauwens.
Bij de afvallers steekt Ed-
dy Bollansee (De Goeie
Queue) er kop en schou-
der bovenuit en hij mist
op een haartje de eindaf-
rekening. De tien andere
deelnemers die in de voorronden sneu-
velden, deden dat onder het gemiddel-
de en zelfs Jeff Brees (Lugo Deurne) die
nog eindigde met 4,840 en daarmee
de zwaarste van het pak bleek te zijn,
bleef ver verwijderd van enige kans op
een finaleplaats. De cijfers stellen alles-
zins de vier finalisten op gelijke hoogte
met kans op de titel en dat zou weleens
garant kunnen staan voor een boeiende
finale.
Bart Van Reeth

Fonne Bauwens ontmoet als  favoriet drie sterke
tegenstanders in de districtfinale. 
Foto: www.billiardsphoto.com

De zaak is elke dag open vanaf 10 uur
Op zondag gesloten om 20 uur

Ruime biljartzaal met 3 caramboletafels 
2,84 meter, 

3 caramboletafels 2,10 meter en 
1 caramboletafel 2,10 meter in de taverne

Lokaal van BC Deurne – BC De Deken en 
Driebandclub De Deken – 

Verschillende recreatieve- en ADL2000-clubs

Aangename Sfeer – Verzorgde Bediening

Taverne De Deken
Oudebareellei 1, 2170 Merksem • Tel : 0032 3 645 80 50

De Gilde Hoger Op vaardigde zowel
op de finale van de 5de Klasse (70 pun-
ten), als op die van de 6de Klasse (55
punten) een speler af. Claude Devos ,
die deelnam in de 5de Klasse had het
bijzonder moeilijk en eindigde als laat-
ste van het kwintet. Donald Werbrouck
van Warden Oom Hooglede won de fi-
nale, waarin zijn clubgenoot, Franky
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Eredivisie topteam speelronde 5

Etikon profiteert mee van succes 
't Ottertje bij A1 Biljarts/De Veemarkt 
In de eredivisie stond
zaterdag 14 novem-
ber speelronde vijf op
het programma. 't Ot-
tertje ging op bezoek
bij lijstaanvoerder A1
Biljarts/ De Vee-
markt. De Doetin-
chemse thuisploeg
was door het ontbre-
ken van Frédéric Cau-
dron en Raymund
Swertz verzwakt en
behaalde maar één
punt. De gasten voeg-
den drie punten toe
en kwamen daarmee
op gelijke hoogte. Eti-
kon won beide duels
en heeft met negen-
tien punten een mar-
ge van twee punten
op beide achtervolgers.   

A1 Biljarts/de Veemarkt – 
't Ottertje 2-4 en 3-3
Ludger Havlik was bij het 47/2 na twee
en drie beurten succesvol tegen Micha
van Bochem. Michel van Silfhout verloor
en speelde gelijk in het 71/2 tegen
Martien van der Spoel. Beide duels wa-
ren beslist na vijf pogingen. Willem Sie-
belink had in het bandstoten aan twee
keer twaalf beurten onvoldoende om
Jos Bongers voor te blijven.

Etikon – ’s Lands Welvaren/ 
Reedijk 4-2 en 5-1
Ferry Jong en Peter de Bree bleven ie-
der één keer aan de goede kant van de
score. Patrick Niessen bleek met winst
en remise de betere tegen Ian van Krie-
ken. Jean-Paul de Bruijn was met twee
keer gemiddelde van 14.29 een maatje
te groot voor Francis Forton.

Topteam Berkelland – 
Dibo/The City 6-0 en 4-2
Roij van Raaij geraakte met moyennes
van 100.00 en 33.33 niet in de geva-

renzone tegen René Lijsterburg. Marek
Faus won royaal en nipt van Dennis Tim-
mers. Eddy Leppens was de enige die
eenmaal onderuit ging. Niet verwon-
derlijk want Dave Christiani verzamelde
toen de honderd caramboles al na vijf
pogingen. Dibo/The City is teleurstel-
lend hekkensluiter. 

Egbersbeek.nl/Biljartcentrum 
Arnhem – BIOS/Blitz Optiek
0-6 en 2-4
Harrie van den Boogaard was de enige
van de thuisploeg die een partij op zijn
naam bracht na tweehonderd uit vier.
Peter Volleberg en Fabian Blondeel ble-
ven ongeschonden. 

Horna/De Vries Juwelier – 
Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service 2-4 en 0-6
Sam van Etten en Demi Pattiruhu  had-
den tegen elkaar respectievelijk vijf en
twee pogingen nodig om ieder één keer
tot winst te geraken. Germ Bot bleek
niet opgewassen tegen Thomas Nocke-
mann. George Kenter ging de boot in
tegen Wiel van Gemert.

Roij van Raaij. Foto: Paul Brekelmans

Eerste divisie topteam

Kofferweb.nl neemt heft in handen
Speelronde 4
Terborgse Wijncentrale/Veltins kreeg
bezoek van 123 Biljarts/BV BCO en
verloor met 0-6 en 2-4. Opvallend was
de toepasselijke serie van 123, die Ro-
nald Filippo voor 123 Biljarts/BV BCO
bij het libre maakte. De Hazelaar zette
de eerste ontmoeting met Topteam Goir-
le-groothandel Nemeco om in een 6-0
overwinning. Jordy Kanters speelde bij
het kader  in vier pogingen zijn 175
treffers bij elkaar. In het tweede treffen
moest De Hazelaar met 2-4 buigen.
Frans van Hoeij en Robert van Steven-
daal zorgden voor winst bij de gasten.
Kofferweb.nl zette Moira/Hartog Af-
dichtsystemen twee keer met 4-2 opzij
en nestelde zich hiermee op de eerste
plaats.

Speelronde 5
BIOS/Blitz Optiek 2 begon met een 2-4
verlies tegen Terborgse Wijncentrale/
Veltins. De tweede wedstrijd bracht een
4-2 overwinning. Voor de bezoekers
speelde Matthijs Bakker beide kader-
partijen in vier beurten uit. Topteam
Goirle-groothandel Nemeco kreeg kop-
loper Kofferweb.nl op bezoek en verloor
met 2-4 en 0-6. Alleen Adrie Pols wist
een librepartij te winnen. Kofferweb.nl
verstevigde hiermee de eerste positie.
123 Biljarts/BCO kwam in de eerste
wedstrijd tot een ruime 6-0 overwinning
op Hektisch Biljartschool ‘BV ’75. Freek
Ottenhof speelde bij het kader in vijf
beurten naar winst. De tweede confron-
tatie ging met 2-4 verloren. Paul Witte-
man wist het bandstoten te winnen.

In sportcentrum Ames te Deurne

Marco Teutscher winnaar derde 
Sjaak Kort’s old school toernooi

De derde editie van het Sjaak Kort's old
school toernooi was ook dit jaar weer
een succes. Het evenement, dat werd
georganiseerd door Sjaak's pupil,
vriend, bijna broer: Nick van den Berg,
had dit jaar een nieuwe opzet. Iedereen
die verloor had de kans om zich nog
één keer terug in te kopen. Dit in combi-
natie met opnieuw loten in elke ronde,
gaf een verrassend tintje aan iedere ses-
sie. Er werd begonnen met zestig spe-
lers en na tien rondes waren er nog vijf
over. Jan van Lierop lootte de bye en zat
daardoor automatisch bij de laatste
drie. Hij had daarbij echter zijn buy-
back optie al gebruikt en Marco Teut-
scher en Ivo Aarts nog niet. Van Lierop
zorgde bijna voor een grote verrassing
door zowel Aarts en Teutscher te ver-
slaan. Alleen strandde Jan van Lierop te-

gen Marco Teutscher in de laatste ga-
mes. De finale ging dus tussen Marco
Teutscher en Ivo Aarts. Teutscher won in
de beslissende game en bracht hierdoor
deze derde editie op zijn naam. Ook
werd er een side event gespeeld voor
de deelnemers die al vroeg in het toer-
nooi waren gestrand. Liefst 28 spelers
vochten het uit en het was Jesse Thehu,
in het hoofdtoernooi twee keer op rij
verloren, die in de finale won van Joey
Haegmans. Verslag met dank aan Nick
van den Berg.

De eindstand
1. Marco Teutscher
2. Ivo Aarts
3. Jan van Lierop
4/5 Martin Sawicki
4/5 Klaudio Kerec

Vlnr: Harry Charalampidis, Peter van der Lem, Marco Teutscher, 
Nick van den Berg en Gino de Ruyter

Vierde divisie driebanden poule 7

Spel-Sport.nl nog altijd ongeslagen
DAB 2 - Spel-Sport.nl 0-8. In De Mixx te
Geldrop was Frans Blankers de uitblin-
ker namens de gasten. De kopman ver-
zamelde de 30 caramboles na 33 beur-
ten en dat leverde een fraai moyenne op
van 0.909. NAS Outlet DHZ Valkens-
waard – BC Tegelen 4 8-0. Met 20 uit
28 liet Piet Roefs, gemiddelde 0.714, er
geen gras over groeien. Ames/De Peel
– Peter Smits Bestratingen/ABC ’t Töpke
0-8. Bezoeker Eef van Breda zette een
moyenne van 0.862 op het Deurnese

scorebord want hij bereikte zijn totaal
van 25 treffers al na 29 pogingen. Mari
van Hout en Ad Kroes maakten beiden
een serie van zes in hun onderlinge par-
tij. Spel-Sport.nl – Van den Berg Bil-
jarts/Merks 4-4. Bij Van den Berg Bil-
jarts/Merks bleek René Sanders in vorm
met 20 caramboles na 33 beurten:
0.606. Na acht ronden is Teleng Schil-
derwerken met dertien punten koploper.
Spel-Sport.nl en TMC Group 2 volgen
op één punt.   

Biljartfabriek Bierling- de Schepper 

Euroweg 15, 9351 EM  LEEK • Tel.: 0594-696411
info@bierling-deschepper.nl • www.bierling-deschepper.nl

UNIEK!
Een echte Bierling-de Schepper 

jubileum poolbiljart 9 ft. (wedstrijdmaat)

€ 5.750,00 inclusief BTW 
(Groningen, Friesland en Drenthe, overige provincies op aanvraag)

Kleur van zowel biljart als laken (Simonis 920) naar keuze.
Toebehoren: twee 1-delige keuen, keuenrek, set poolballen, 

triangel, biljartborstel, afdekzeil en een doosje krijt.
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Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Vierde divisie driebanden poule 5

De Veemarkt 4 en HCR Prinsen 3 
in middenmoot
HCR Prinsen 3 – Het Huis 2 0-8. Eddie
Bomhof bleek met 0.641 veruit de
beste. Mariënberger – Veemarkt 4 4-4.
Erik Vijverberg haalde uit via moyenne
1.304. Voor de gasten kwam Marcel
Holtslag tot 0.694 winst. Veemarkt  4 -
Biljartvereniging Steenwijk 4-4. Voor de
gasten verloor Jaap van den Berg on-
danks zijn serie van zes. HGL Urk – Vee-
markt 4 4-4. Holtslag zette nu 0.735 en
tevens reeks van zes op het scorebord.
Zijn teammaat Hilbert de Vries trok aan

het kortste eind al produceerde hij wel
een serie van zeven. Mariënberger –
HCR Prinsen 4-4. Erik Vijverberg tegen
Frans Tusveld eindigde in 30-29 na 36
pogingen. Mirjam Pruim zorgde voor
0.757. Ondanks het grote verschil in
aantal wedstrijden lijkt De Anerhof goe-
de papieren te hebben. Veemarkt 4
heeft zeven punten na negen duels.
HCR Prinsen 3 beschikt over hetzelfde
aantal punten maar is één keer minder
in actie gekomen.

Tweede divisie driebanden poule 1

Aannemersbedrijf Beer de Jong 
bezet tweede plaats
In speelronde zes bleef het treffen tussen
Aannemersbedrijf Beer de Jong en BV
Steenwijk met 4-4 onbeslist. Een zelfde
uitslag kwam tot stand bij Snip Biljarts en
Biljartcentrum Siemens. Herman Slikker
speelde in zeventien beurten en een se-
rie van negen naar een gemiddelde van
2.352. Drukkerij 3 in 1 kreeg een week
later bezoek van Aannemersbedrijf Beer
de Jong en verloor met 0-8. Voor de
gasten zette Peter Berrendsen 1.379

neer. Biljartcentrum Siemens won met 6-
2 van Albert Heijn Van Rijn. Speelronde
acht bracht voor Aannemersbedrijf Beer
de Jong een 6-2 overwinning op EDO
’83. Eerder hadden Biljartcentrum Sie-
mens en Aannemersbedrijf Beer de Jong
de wedstrijd die voor ronde negen ge-
pland stond vooruit gespeeld. Mede
door deze botsing, die onbeslist eindig-
de, kwam  Aannemersbedrijf Beer de
Jong op de tweede plaats.

Derde divisie driebanden poule 8

Michael Gertzen maakt indruk
BC Tegelen 3 – Bax Totaalrecreatie 2-6.
Kopman Michael Gertzen zette ge-
middelde van 1.029 op het scorebord
na 35 caramboles en 34 beurten. Van
Melis met de grootste zorg – Gorissen
Furniture 6-2. Christian Steenbakkers
behaalde 0.972. De Molen 4 – BC Te-
gelen 3 6-2. Op bezoek in Reusel reikte
Gertzen nu tot 1.296. La Plaza 2 – BC
Tegelen 3 4-4. Michael Gertzen was
met 35 uit 31 goed voor 1.129. BC Te-
gelen – Bax Totaalrecreatie 6-2. De
thuisploeg heeft geen uitschieters maar
Peter Wolters, John van Tienen, Rudy
Evers en Tom Smaak staan na acht ron-
den en tien punten wel aan de leiding.
Het deelnemersveld is erg dicht bij el-
kaar want hekkensluiter BC Tegelen 3,
de formatie van Michael Gertzen, heeft
vijf punten.   

Michael Gertzen. Acht partijen op rij
met winst en algemeen moyenne van
0.982

Vierde divisie driebanden poule 6

Thekes Herpen 5 met ruime voorsprong
Thekes 6/Forel Bergharen – De Haze-
laar 5 6-2. Dick Schluter 0.714 bleek
de beste van iedereen. De Hazelaar 6 –
De Hazelaar 7 2-6. Ronald Hulsken
was goed voor 25 uit 32 ofwel 0.781.
Autobedrijf Starfit – Thekes 6/Forel
Bergharen 4-4. Schluter arriveerde nu al
na 29 beurten aan zijn totaal van 25 en

dus moyenne 0.862 en serie van zes.
Thekes Herpen 5 – Setpoint 2 6-2. Vier-
de man Frank Peters liet 0.606 noteren
na twintig treffers en 33 pogingen. Na
acht ronden heeft Thekes Herpen 5 de
maximale zestien punten. De voor-
sprong van de lijstaanvoerder is in-
middels opgelopen naar vier punten.  

Derde divisie driebanden poule 7

Geringe verschillen aan de top
Thekes Herpen 3 – Struijk Metaal Recy-
cling 6-2. Arie Struijk evenaarde beste
seizoenprestatie van deze poule door
de 35 caramboles na 22 beurten te ver-
zamelen: moyenne 1.590. Ekrischoco-
la.nl – De Hazelaar 3 2-6. Anton Brou-
wer produceerde in eigen huis een serie
van negen en dat was ook al een even-
aring. Thekes Herpen 3 – DAB 6-2. Kop-
man William Peters realiseerde op zijn

eigen matchtafel een reeks van acht.
BCG IJssalon Fratello – BC Goirle 4-4. In
deze lokaalderby behaalde Ronnie
Brands 1.029 na 35 uit 34. Thekes Her-
pen 8 – Struijk Metaal Recycling 6-2. Jan
Duynhoven 0.972 en Joep van der Veer
0.833 scoorden prima. Voor de gasten
kwam Arie Struijk tot 0.921. Het verschil
tussen de eerste vier ploegen is slechts
enkele punten na acht ronden.  

Derde divisie driebanden poule 6

Serie van 10 voor Martin Ros
Boeve Afbouw – De Haven 3 0-8.
Meest opvallend was de reeks van tien
van bezoeker Martin Ros. Goed voor
een seizoenrecord in deze poule. De
kopman verzamelde de 35 caramboles
na 44 beurten. Café-biljart Siemens –
Excelsior 6-2. Willie Siemens bleek op
zijn eigen matchtafel dankzij 0.700 de
beste van iedereen. Chinees Indisch

Restaurant Lotus – BBC 2-6. Henny
Schonewille zette 0.875 op het score-
bord. Voor het team uit Biddinghuizen
was Roij van Raaij na 0.648 de beste.
Carambole 2 – De Haven 3 3-5. Gerrit
Scholten kreeg met 17-35 slechts 41
kansen van Martin Ros. Middels dertien
uit acht staat biljartcentrum Arnhem 3
aan de leiding.

European Ladies Cup 
voor drie jaar in Nederland
De sectie driebanden en de KNBB Vereniging Carambole hebben samen bij de
Europese biljartbond (CEB) een officiële aanvraag ingediend voor de organisa-
tie van de European Ladies Cup voor de komende drie jaar. Vanwege het ver-
dwijnen van het libre groot en driebanden groot voor dames op het EK in Brand-
enburg, wordt dit toernooi als een volwaardig alternatief gezien. Volgens de
planning gaan acht dames strijden om de librecup en zestien dames voor de
driebandencup. In tegenstelling tot Brandenburg is het de bedoeling, dat er ook
een prijzenpot beschikbaar is. Over de hoogte hiervan is nog geen duidelijk-
heid. Voor de eerste editie wordt gedacht aan de periode van 16 t/m 19 juni
2016. Er zijn al contacten met een organisatie en deze heeft ook al een locatie
op het oog. Spoedig volgt meer informatie.

Tweede divisie driebanden poule 3

Runner-up HCR Prinsen 2 
heeft vier punten achterstand
Didden Distributie – ZusenZo/De Vee-
markt 6-2. Marty Hermse zette moyen-
ne 1.250 op het scorebord. HCR Prin-
sen 2 – Schildersbedrijf Van der Brug-
gen 6-2. Louis van der Meijden 1.093
redde de eer. DBG/'t Ottertje – Didden
Distributie 1-7. Ronny Lindemann 1.111
en Nicky van Venrooy 1.029 deden
goede zaken. Biljartcentrum Arnhem 2
– HCR Prinsen 2 2-6. Freddy ter Braak
bleek via 1.029 de beste van iedereen.
Didden Distributie – Pelgrom Speelauto-
maten/De Veemarkt 8-0. Ronny Linde-
mann 1.290 en Marty Hermse 1.081

gaven het goede voorbeeld. HCR Prin-
sen 2 – ZusenZo/De Veemarkt 4-4. Ste-
fan Siegburg realiseerde 1.142 na 40
uit 35. Carambole – DBG/'t Ottertje
6-2. Kopman Stefan Lenting verzamelde
de 40 caramboles na 27 beurten en
dus 1.481. Didden Distributie – Pel-
grom Speelautomaten/De Veemarkt
8-0. Wederom Lindemann reikte tot
1.290. Na zeven duels staat de Duitser
op 1.331 algemeen. Zijn ploeg is met
vijftien punten na acht wedstrijden roy-
aal lijstaanvoerder. HCR Prinsen 2 volgt
al op vier punten achterstand.

Tweede divisie driebanden poule 4

Twee teams De Molen uit Reusel 
nemen flinke voorsprong
Machielsen FA/Pressplate – De Molen
2 3-5. Namens de gasten behaalde Rut-
ger Elshof gemiddelde van 1.142 na
veertig caramboles en vijfendertig beur-
ten. De Molen – De Molen 3 4-4. Erwin
Hens tegen Dirk Muylaert kreeg een 40-
31 (35) eindstand. De Molen 3 – Ma-
chielsen Fa/Pressplate 8-0. Patrick
Adams gaf zijn visitekaartje af middels
1.212. Kin Assurantiën – De Molen 2 3-
5. In het Tilburgse biljartcentrum Roo-
thaert versloeg Erik van Loon dankzij
1.081 Rutger Elshof 1.000. Teletronika
– Biljartcentrum Goirle 4-4. Bij de be-
zoekers was Roger Spijkers in vorm met
1.379 na 40 uit 29. Setpoint – Autobe-
drijf Schrauwen 6-2. Lucien Tabbers
bleef met 1.176 aan de goede kant van
de score. De Molen – SS&P/De Molen-
vliet 8-0. Wim van Dijck 1.538, Erwin
Hens 1.052, Paul Bruijstens 1.029 en
Guus van Grinsven 0.921 zorgden
voor een teammoyenne van 1.102. De
Molen staat met veertien punten na acht
wedstrijden op de tweede plaats. For-
matie De Molen 2 is leider met vijftien
punten. Beide viertallen uit Reusel wa-

ren toen nog altijd ongeslagen en had-
den een mooie marge opgebouwd.

Wim van Dijck: moyenne van 1.538.
Foto: Jan Rosmulder.  
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Vier ploegen bij topteams jeugd
De competitie van de topteams jeugd is
zondag 15 november in Afferden van
start gegaan. Dit met eigen opzet met
vier teams: Horna, Amorti en twee ploe-
gen van Geodis/ABC ’t Töpke, tot nu
toe nog zonder ondersteuning van de
KNBB. Er worden steeds op één plaats
door ieder team drie wedstrijden ge-
speeld. Er waren nog enkele spelers on-
der de indruk van de crematie van René
van Hinthum en dat kwam het spel niet
ten goede. Bij de spelers grote hoek be-
haalde Jeffrey van Heesch het beste re-
sultaat met moyennes van 33.41,
27.78 en 18.23. In het kader 38/2 re-

aliseerde Stef van Hees 25.00 ge-
middeld. Met kleine hoek kwam Leon
Dudink tot 9.44. De hoogste serie was
voor Jeffrey van Heesch met 141 ca-
ramboles. Op 17 januari 2016 wordt
de tweede ronde in Hoorn gehouden.
Tekst: Toon van Heesch.
De uitslagen zijn:
Amorti - Horna 6-0
Geodis/ABC ’t Töpke - 
Geodis/ABC 't Töpke 2 6-0
Geodis/ABC 't Töpke 2 - Horna 2-4
Geodis/ABC 't Töpke - Amorti 0-6
Geodis/ABC 't Töpke - Horna 2-4
Amorti - Geodis/ABC 't Töpke 2 2-4

Spelers van Carambole uit Daarlerveen

Unieke prestatie voor de tweeling
Schiphorst uit Dalfsen

Links Marcel, rechts Wilco. Foto: Joke van Leussen

Op zondag 8 november haalden Marcel en Wilco Schiphorst beiden een
groot kampioenschap binnen. Tachtig kilometer van elkaar vandaan, de
één in Kampen en de ander in Coevorden. Hun thuisbasis is 't Vossenhol in
Daarlerveen. 

Marcel Schiphorst in Kampen
Op 6-7-8  november 2015 werd bij
KBC 1911 in Kampen de eerste editie
gehouden van het Open kampioen-
schap driebanden klein. Er waren 52
deelnemers. Bij de laatste zestien nam
Marcel Schiphorst (8 car) het op tegen
Peter Hanekamp (15 car). Schiphorst
won in zeven beurten. In de kwartfina-
les werd Ap Spielhagen opzij gezet.
Laatste vier waren: Ilse Krishnadath,
Tom Spiegelburg, Jan Dunnewind en
Marcel Schiphorst. Krishnadath verloor
van Spiegelburg en Dunnewind ging
onderuit tegen Schiphorst. Jan Dunne-
wind won het duel om de derde plaats.
Finalepartij was dus tussen Tom Spie-
gelburg (9 car) en Marcel Schiphorst (8
car). Door de spanning speelde Schi-
phorst niet zo goed zoals hij in het hele
toernooi had gespeeld. Hij stond na
twaalf beurten met 5-1 achter. Vervol-
gens scoorde Schiphorst 1, 3 en 3 en
het talrijke publiek juichte toen de laat-
ste carambole gemaakt was. Marcel
ook en was daar super blij mee. Met 82
caramboles in 163 beurten leverde dat
een moyenne op van 0.503 en een
hoogste serie van drie. Zijn beste partij
was acht treffers in zes pogingen en dus
gemiddelde 1.333 en daar was hij
zeer tevreden over.

Wilco Schiphorst in Coevorden
Op 7 en 8 november 2015 waren er
liefst zeventig 70 deelnemers bij het
Open Masters driebanden klein kampi-
oenschap van Coevorden met 28 A-spe-
lers en 42 B-spelers. De beste acht van
elke poule naar de finale. Wilco Schi-
phorst plaatste zich met 136% als eerste
in de B-poule. De Masters finale ging
over 30 beurten op percentage caram-
boles. Schiphorst ging super goed van
start met twee overwinningen en toen
volgden er twee nederlagen op rij. Hij
kwam echter goed terug en won bij-
voorbeeld ook in de zesde ronde van
zijn vader. Met nog drie kanshebbers te
gaan kon er nog van alles gebeuren.
Jan Eggengoor, Wilco Schiphorst en Al-

bert Rossing staan op acht punten. Eg-
gengoor en Schiphorst speelden tegen
elkaar in de laatste ronde. Rossing
moest het opnemen tegen Jan Schi-
phorst. Albert Rossing won en moest af-
wachten. In de laatste partij begon Wil-
co Schiphorst goed tegen Jan Eggeng-
oor. Met 146% om 108% won hij dan
ook en werd winnaar van de B-poule. In
de A-poule ging de overwinning naar
Klaas Bakker. 
Het algehele kampioenschap ging tus-
sen Bakker (24 car) en Schiphorst (13
car). Ondertussen kreeg Wilco Schip-
horst bericht uit Kampen dat zijn twee-
lingbroertje kampioen geworden was.
Schiphorst begon sterk aan de wedstrijd
en hij liet de ervaren Klaas Bakker niet
veel kansen toe. Na twintig pogingen
kwam Bakker in zijn spel maar dat
bleek niet genoeg. Na dertig beurten
kwam Wilco Schiphorst op zeventien
treffers en 130%. Klaas Bakker stond op
26 en moest er vijf maken in de nastoot
maar bleef steken op twee caramboles
en 116%. Bij de prijsuitreiking mocht
Wilco Schiphorst De Gouden Gans in
ontvangst nemen waar die super blij
mee was. 
Na de terugreis kwamen de broers vlak
achter elkaar aan thuis om elkaar gelijk
te feliciteren en nog samen op de foto te
gaan want zo’n unieke prestatie zal niet
zo vaak gebeuren. Er werd nog uren
nagepraat over de kampioenschappen.
De trotste ouders konden hun geluk niet
op met twee kampioenen in huis.

Driebanden klein 1e klasse district Doetinchem

Martin Vermeer pakt terecht de titel 
in De Veemarkt

Het werd bij De Veemarkt in Doetin-
chem uiteindelijk een sportieve twee-
strijd tussen Martin Vermeer (De Buiten-
molen) en Benny Boerstal (Martin). Bei-
de spelers gingen niet flitsend van start
maar nadat Vermeer in de derde ronde
in 28 beurten en dus moyenne 1.071
won van Henk Zieverink behield ook
naaste concurrent Benny Boerstal de on-
geslagen status met winst na veertig po-
gingen op Hans Veenhuis: 30-26. Ver-
meer en Boerstal bleven ook in de vier-
de ronde aan de goede kant van de
score. Omdat de andere deelnemers
punten van elkaar afsnoepten was het
gat al opgelopen tot vier punten. In de
vijfde ronde maakten beide titelkandi-
daten geen fout. Met de slotronde voor
de boeg ging Martin Vermeer aan de
leiding met tien punten en een moyenne
van 0.806. Hij werd gevolgd door Ben-
ny Boerstal met eveneens tien punten en

0.717. Het onderlin-
ge duel moest dus de
beslissing brengen.
Boerstal ging goed
van start maar Ver-
meer volgde redelijk.
Die spanning bleef
totdat Benny Boerstal
een belangrijke serie
van drie maakte en
uitzicht had op de
overwinning. Zover
liet Martin Vermeer
het niet komen want
met een slotreeks
van vier werd de
winst beklonken in
48 beurten via 30-
28. Dat betekende
dat Martin Vermeer
met het promotiege-

middelde van 0.769, gaat dus naar
driebanden hoofdklasse, districtskampi-
oen werd. gevolgd door Benny Boerstal
met 0.692. Beiden nemen van 11 tot en
met 13 december bij BV de Haven in
Hengelo (Ov) deel aan het gewestelijk
kampioenschap. In Doetinchem speelde
Martin Vermeer zoals eerder vermeld
met 1.071 de beste partij en zorgden
Hilbert de Vries, Hans Maassen, Henk
Zieverink en Hans Veenhuis met zes
voor de hoogste serie. Het toernooige-
middelde bedroeg 0.583. Tekst met
dank aan Chris Jansen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin Vermeer De Buitenmolen 12 0.769 5
2. Benny Boerstal Martin 10 0.692 4
3. Hilbert de Vries De Veemarkt 6 0.549 6
4. Hans Maassen Martin 6 0.534 6
5. Henk Zieverink De Veemarkt 4 0.606 6
6. Hans Veenhuis De Graafschap 4 0.515 6
7. Wim de Vos De Markt 0 0.468 5

Vlnr: Hilbert de Vries, Martin Vermeer en Benny Boerstal.
Foto: Ton Smilde

Libre 2e klasse district Venlo

Roy Gooren succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roy Gooren BBC '65 12 4.99 35
2. Ton Schuurmans 't Klötske 10 3.36 42
3. Gert van Dam ABC ’t Töpke 8 3.18 19
4. Piet Hubbers De Pruuvers 8 3.06 19
5. Paul Hendriks ABC ’t Töpke 8 2.74 21
6. Piet Driessen D’n Hook 4 2.39 14
7. Jan Zelen De Jordaan 3 2.77 23
8. John Muijsers De Vonkel 3 2.56 30

Libre 3e klasse 27-29 november

Gewestelijke finale in Valkenswaard
In De Turfberg aan Van der Clusenstraat
4a in Valkenswaard wordt van 27 tot
en met 29 november de gewestelijke fi-
nale ZN afdeling 2 gehouden. In de
derde klasse libre gaan de moyennes
van 1.70 tot 2.50 en partijlengte ze-
ventig caramboles. Aanvang vrijdag 27
november om 19.00 uur en zater-
dag/zondag om 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Ed Beuker Nazareth 2.91
2. Stijn Meelen De Kraanvogel 2.47
3. Piet Boskamp De Pruuvers 2.45
4. Jan Pieters WHC 2.43
5. Leo Dale (o.v.) De Oase 2.36
6. Frans van Loenhout Ambiani 2.19
7. Dimitri Nelissen BC ’28 2.14
8. Fred Coumans De Jordaan 2.12

Nationale bekercompetitie driebanden

Eredivisieteams scherprechter 
in derde ronde
In de derde ronde van de nationale be-
kercompetitie driebanden zijn de eredi-
visieteams toegevoegd. Zo kon het ge-
beuren, dat vierde divisionist Setpoint 2
in Tilburg bezoek kreeg van de eredivi-
sieformatie HCR Prinsen. In de bijna
voorspelbare uitslag had Toine Verhoe-
ven toch enige inbreng. Met 15-14
snoepte hij een setje af van Michel van
Silfhout. Raymond Swertz tikte voor de
bezoekers een keer 3.000 aan. Met de
eindstand 1-11 is voor Setpoint het be-
keravontuur afgelopen. 
DBG ’t Ottertje (2e div.) ontving Vrien-
denkring de Distel uit de op één na
hoogste afdeling en verloor met 3-9. Zo-
wel Jac Jansen, Theo Willems als Geert-
Jan Manders schreven een set op hun
naam. De bezoekers uit Roosendaal
wisten zich hiermee te plaatsen voor de
vierde ronde.
Voor derde divisieclub Boekbinderij

Hoogendijk was er tegen Buffalo.nl
geen eer te behalen, het werd 0-12.
Even rook Wim van de Zalm aan een
setwinst, maar zag uiteindelijk Jeffrey
Jorissen met 14-15 winnen.
In Reusel mocht BV de Molen uit de
tweede divisie aantreden tegen Post
Luchtkanalen. Frank Hommering wist
daar Wilco van Wijk met 2-1 op de
knieën te krijgen. Paul Bruijstens won
een set van Henk Habraken en Wim
van Dijck bleef Davy van Havere een
keer voor. De 4-8 eindstand was voor
De Molen echter niet voldoende om de
bekerstrijd voort te zetten.
Biljartcentrum Goirle schakelde zonder
veel moeite TS Metals/Viersprong uit.
De eindstand van 9-3 in sets spreekt
voor zich. Roger Spijkers en Menno de
Vries speelden constante sets en
kwamen uit op 1.100 en 1.071 ge-
middeld. 
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Biljart artistiek ereklasse
Met ingang van dit seizoen zullen alle
deelnemers aan de GP’s ereklasse ook
de laatste speeldag in actie komen. Het
speelschema is zodanig gewijzigd, dat
op vrijdag en zaterdag de vijf voorron-
den gespeeld worden. De zaterdag
wordt afgesloten met de kruisfinales.
Op zondag spelen eerst de nummers
zes van de poules tegen elkaar om de
elfde plaats, en de nummers vijf om de
negende positie. Daarna biljarten de
nummers vier om de zevende plek en
de nummers drie van de poules om
plaats vijf. De derde ronde van de zon-
dag bestaat uit de wedstrijd om de der-
de plek (verliezers van de kruisfinales)
en de wedstrijd om de eindzege (win-
naars van de kruisfinales). Aanvang
van de partijen is op alle drie de dagen
om 11.00 uur. Op vrijdag zijn de wed-
strijden naar schatting klaar om 22.15

uur, op zaterdag om 20.00 uur en op
zondag om 16.30 uur. Alleen de kruis-
finales en de finale zijn best of 5 sets.
Alle overige partijen zijn best of 3 sets.

Masters
Besloten is door de KNBB Vereniging
Carambole (KVC) om de Masters Biljart
Artistiek te laten spelen op 17, 18 en
19 maart 2016. Dit zijn dus een don-
derdag, vrijdag en zaterdag. Zeer
waarschijnlijk zullen de partijen op don-
derdag aan het eind van de middag of
het begin van de avond beginnen. KVC
heeft ook besloten dat in het kader van
de algehele bezuinigingen het totale
prijzengeld van de Masters Artistiek
teruggebracht wordt van 2500 naar
2000 euro. Met vriendelijke groet,
Ewald Holzhaus, voorz. KNBB Com-
missie Biljart Artistiek.

Derde GP artistiek 1e klasse 

Mark Janssen veruit de beste in 
biljartcentrum De Molen te Reusel

Janssen zich ook win-
naar noemen na de
drie GP’s. De num-
mers één tot en met
drie zijn rechtstreeks
gepromoveerd naar
de ereklasse. Dat be-
treft dus Mark Jans-
sen, Robert van Vee-
nendaal en nieuwe-
ling Patrick de Haan.
Wilfrie Vermeer vist
dus net achter het net
als nummer vier. Hij
voert het deelnemers-
veld aan voor het NK
eerste klasse op 21
en 22 november bij
Van Tienen in Tege-
len. Zie voor gege-
vens elders in deze
biljartkrant. Ook
nummer zeven John-
ny van Mil kwalifi-
ceerde zich maar

heeft zich afgemeld. Daardoor gaat ook
nummer twaalf van de eindrangschik-
king Eric van Kampen naar de nationale
finale. Het was in biljartcentrum De Mo-
len wederom zeer goed toeven.
Eindstand Reusel Pnt Pog %
1. Mark Janssen 253 172 48.19
2. Pierre Scheers 223 175 42.47
3. Robert van Veenendaal 217 177 41.33
4. Cock Ooms 199 181 37.90
5. Wilfrie Vermeer 195 174 37.14
6. Patrick de Haan 190 173 36.19
7. Eric van Kampen 186 180 35.42
8. Jean-Marie Limbourg 176 178 33.52
9. John de Bruijn 166 186 31.61

10. Remy Sleijpen 152 194 28.95
11. Walter Crols 147 188 28.00

Er stond dus veel op het spel bij dit eve-
nement. Mark Janssen begon dus goed
maar viel daarna wat terug. Na set vijf
bezette hij de derde plaats, achter Roger
Everaert, die echter buiten mededinging
meedeed, en Robert van Veenendaal.
Na set zes kwam Janssen wederom aan
de leiding. Bij het slotstuk, set zeven,
moest hij in de laatste poging succesvol
zijn om zijn P.R. van 250 naar 253 te
verbeteren. Janssen slaagde in deze
moeilijke opdracht. In de eindstand had
hij een flinke voorsprong want runner-up
Pierre Scheers reikte tot een totaal van
223 punten. Robert van Veenendaal
moest genoegen nemen met de derde
plek. Door deze resultaten mocht Mark

De derde en tevens laatste GP artistiek eerste klasse
werd gespeeld in biljartcentrum De Molen te Reusel.
Mark Janssen was koploper na de openingsset en her-
pakte deze positie definitief na sets zes en zeven. Lim-
burger Janssen bleek ook na de drie toernooien de
beste van iedereen. 

Vlnr: Roger Everaert (buiten mededinging), Mark Janssen
en Pierre Scheers. Foto: Roos Vermeer.

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

Mitchell Schilders weer in actie voor het goede doel

Vrijdag 22 januari 2016 gaat Mitchell Schilders weer proberen om 55 uur te
biljarten voor het goede doel, de Stichting Zoëzo. De eerste wedstrijd start om
13.00 uur en de laatste carambole zal zondag 24 januari om 20.00 uur worden
gemaakt. De bedoeling van deze biljartmarathon is om zoveel mogelijk geld
op te halen voor de Stichting Zoëzo. Er kan op allerlei manieren geld worden
gestort en men kan zich als sponsor aanmelden.

De mogelijkheden zijn:
Biljarten tegen Mitchell (partij duur 60 min.) Bedrag € 25,00
Club van 100 Bedrag € 10,00
Sponsorbord voor bedrijven (naam op bord) Bedrag € 50,00
Afbeelding Logo en bedrijfsnaam op LED scherm Bedrag € 100,00
Boardingsponsor van Biljartarena Bedrag € 250,00
Per gewonnen wedstrijd Mitchell Bedrag € 2,50

Doet u mee?
Stuur een mail naar: info@franspelders.nl en vraag om een deelnameformu-
lier. Uiteraard is er ook de mogelijkheid vrijblijvend een bedrag te storten
voor Stichting Zoëzo. Rekeningnummer is NL88 RABO 0306.3682.18

Lokaliteit: Cafe de Molenvliet
Laageinde 30
5142 EH Waalwijk
Tel. 0416-334485

Naast de biljartwedstrijden zijn er nog diverse activiteiten zoals loterij,
entertainment en veel muziek. U bent van harte uitgenodigd op deze drie
dagen (vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 januari 2016)

De opbrengst gaat naar Stichting Zoëzo. www.stichtingzoezo.nl
Stichting Zoëzo vecht tegen AML kinderkanker en is opgericht ter 
nagedachtenis aan Zoë. Zij verloor de oneerlijke strijd nog voordat zij twee
jaar oud werd. Met uw hulp steunen wij onderzoek naar deze verschrikkelijke
vorm van kanker en proberen wij het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen
en hun ouders dragelijker te maken.

12. Danny Molier 146 184 27.80
13. Eric van Hoorn 142 187 27.04
14. André Renkens 110 196 20.95  
Eindstand na 3 GP’s Pnt Pog %
1. Mark Janssen 705 508 44.76
2. Robert van Veenendaal 679 516 43.11
3. Patrick de Haan 633 523 40.19
4. Wilfrie Vermeer 591 533 37.52
5. Jean-Marie Limbourg 586 526 37.20
6. Pierre Scheers 559 529 35.49

7. Johnny van Mil (2 GP’s) 440 343 41.90
8. Walter Crols 544 545 34.53
9. Cock Ooms 511 553 32.44

10. John de Bruijn 503 555 31.93
11. Eric van Hoorn 504 549 32.00
12. Eric van Kampen 452 563 28.69
13. Danny Molier 405 565 25.71
14. Remy Sleijpen (2 GP’s) 287 383 27.33
15. Jan Jansen (2 GP’s) 246 382 23.42
16. André Renkens (2 GP’s) 193 391 18.38

Vierde divisie driebanden poule 6

Fraai duel Jacky Ritmeijer
Toen het artikel over poule zes van de
vierde divisie driebanden al gereed
was, rolde het uitslagenformulier van de
wedstrijd 't Ottertje – Van Rossum Tegel-
werken 4-4 nog binnen. De opvallend-
ste prestatie werd door de spelers op de
vierde plaats gerealiseerd. Jacky Rit-
meijer tegen Geert van Lith kreeg een
20-19 eindstand na slechts 27 beurten.

Dat leverde moyennes op van respectie-
velijk 0.740 en 0.703. Voor de verlie-
zer ook nog een serie van zes. Bij Jan
Damen tegen Peter van Rossum waren
de rollen omgekeerd: 29-30. Jan van
Klompenburg versloeg Bert Pansier met
25-23. Door de 20-25 tussen Theo Reu-
vers en Theo van Dinther werd de uit-
eindelijke uitslag 4-4.  
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