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Op 5 en 6 maart in Hoogeveen

NK libre hoofdklasse jeugd
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
Het adres voor

2e hands biljarttafels
Scherpdeel 20A 

4703 RJ Roosendaal
0165 820 997

www.dedistelbiljarts.nl

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

/amusementbe

Silvy Glissenaar heeft als thuisbasis Carpe Diem in Afferden. Foto: Jan Rosmulder

GRATIS
MEENEMEN

Het Nederlands kampioenschap libre
klein hoofdklasse jeugd vindt op 5 en 6
maart plaats. 
In biljartcentrum l’Acquit aan Terpweg 2
te Hoogeveen zijn liefst vier van de acht
deelnemers afkomstig van vereniging
Horna uit Hoorn. Daarbij Leon en Nick

Dudink uit Blokker. Namens BC Zeeland,
café-zaal 't Oventje in de Brabantse
plaats Zeeland, voert Joey Bongers met
een gemiddelde van 5.59 de deelne-
merslijst aan. Op de vijfde positie staat

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”

Royal Warrant Holder
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Vijfde klasse bandstoten

Nationale finale in Huizen
Verenigingsgebouw de Baat aan de IJs-
selmeerstraat 3b in Huizen is van 11 t/m
13 maart het strijdtoneel van de nationa-
le finale vijfde klasse bandstoten. De acht
deelnemers spelen daar partijen met een
lengte van 30 caramboles. Op vrijdag
11 maart wordt om 19.00 uur het start-
sein gegeven, zaterdag vangt men om
11.00 uur aan en zondag om 12.00
uur. Huizer biljartvereniging De Bun is
verantwoordelijk voor de organisatie.

Deelnemers

Naam Vereniging Moy
1. Ronald Winterman Voorster BC 1.34
2. Bas Viel De Poedel 1.31
3. Gert Groeneveld Hertog van Gelre 1.23
4. Sjef Adriaansen De Kroon 1.10
5. Gangel Elbertsen BV 2 Brothers 1.00
6. Bertus Broers Ambiani 0.98
7. Desiree Tiecken Onder Ons’67 0.97
8. Martin Geelen BCCD 0.87

Begin van een tijdperk

Trots zijn we op de afgelopen drie edi-
ties van de Biljartpoint Masters. Het be-
gon in de zomer van 2013 op een ter-
ras in Berlicum. Samen met Ad en Har-
ry zaten we daar om te kijken hoe wij
Biljart Evenementen Nederland, die het
vertrouwen van de Sectie driebanden
had gekregen, konden helpen bij het or-
ganiseren van de Masters door onze
software in te zetten. We waren zo en-
thousiast dat binnen enkele minuten dui-
delijk werd dat we dit maximaal
moesten ondersteunen en wel door
hoofdsponsor te worden.
Het is een ijzersterk team. Het is de
combinatie van Biljart Evenementen
Nederland, Eureka, De Biljart Ballen,
Kozoom, Biljartpoint, KNBB, de wed-
strijdleiding, arbiters, schrijvers, materi-

Photo credits: Stefan Osnabrug

Van 26-28 februari

NK driebanden groot 3e klasse in Venlo
Vrijdag 26 februari gaat dit Nederlands
kampioenschap om 15.00 uur van start
in café 't Pumpke aan Straelseweg 166
te Venlo. Moyennegrenzen 0.300 tot
0.475 en partijlengte twintig carambo-
les. De als eerste geplaatste Wilfried
Godschalk is afkomstig uit het naburige
Venray. Op de openingsdag duren de
partijen tot ongeveer 22.00 uur. Zater-
dag van 11.00 tot 19.00 uur. Ronde zes
begint zondag eveneens om 11.00 uur
en het eerste gedeelte van de slotsessie
staat om 14.00 uur op het programma. 

Naam Vereniging Gem
1. Wilfried Godschalk VOP/DWH 0.576
2. John Heskes VEGA 0.543
3. Jaap van den Berg BV Steenwijk 0.491
4. Ed van den Berg De Maasstad 0.489
5. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 0.476
6. Jesus Cortes Quero BCO 0.451
7. Tom Vaneker Biljart Krabbe 0.419
8. Wim Jansen BV Leusden 0.388

NK libre hoofdklasse jeugd

Silvy Glissenaar uit Venlo, vereniging
ABC ’t Töpke uit Afferden, de enige
dame. Moyennes in deze klasse van
4.00 tot 7.00 en partijlengte honderd
caramboles. Er wordt op vier biljarts ge-
speeld en aanvang beide dagen om
10.30 uur. 

Vervolg van de voorpagina Naam Vereniging Gem
1. Joey Bongers BC Zeeland 5.59
2. Leon Dudink Horna 5.18
3. Roy Reutelingsperger Inaborg 4.57
4. Dennis Engelen De Uitdaging 4.51
5. Silvy Glissenaar ABC ’t Töpke 4.16
6. Nick Dudink Horna 3.15
7. Piet Kok Horna 2.72
8. Michel van Weely Horna 2.71

Bandstoten 1e klasse 
11-13 maart

NK in Veenendaal
Op vrijdag 11 maart begint het NK
bandstoten klein eerste klasse in Vee-
nendaal. Met moyennegrenzen van
3.50 tot 6.00 gaan de duels over hon-
derd caramboles. Aanvang op vrijdag
om 15.00 uur. Zaterdag en zondag
gaan de bandstoters om 11.00 uur van
acquit. De organisatie is in vertrouwde
handen van snooker- en biljartcentrum
Vink aan Veenslag 80-82. Brian ter
Braak, gepromoveerd naar de matchta-
fel, voert namens vereniging Ellenkamp
uit Haarlo de ranglijst aan. 
Naam Vereniging Gem
1. Brian ter Braak Ellenkamp 6.27
2. Ivo Gerritsen Pelikaan Zutphen 5.85
3. Robin Bastiaan Rappel 5.66
4. Adri Dijkmans Dubac 5.62
5. Koeno Thoma De Harmonie 5.52
6. Kees Jong Horna 5.00
7. Jan de Bruin HWA 4.95
8. Raymond Drost Ons Tehuis 4.90
Res. 1. Theo van de Ven De Oase 4.85
Res. 2. Edwin Tieman 't Centrum ’47 4.61
Res. 3. Roland Deelen VIOS 5.25 

aalmensen, lokaliteit, horeca en alle
sponsoren. Dit team heeft het de afge-
lopen drie jaar mogelijk gemaakt om
het toernooi te organiseren. Iedereen is
even belangrijk en iedereen heeft zijn
beste prestatie geleverd. Er is gepro-
beerd de optimale omstandigheden te
creëren om zoveel mogelijk mensen te
laten genieten van de mooie biljart-
sport. 
En wat een groot succes is het geble-
ken. U, de bezoeker, kwam met duizen-
den. Vanaf de eerste editie in 2014 zat
de zaal vol. Op last van de brandweer
moesten mensen in de foyer blijven
want de zaal zat te vol. In de foyer wer-
den grote schermen gezet om alles toch
goed te kunnen volgen. Mensen van
over de hele wereld keken via Ko-
zoom.com mee en op de Nederlandse
televisie was het toernooi in 2014 goed
voor 620.000 en in 2015 en 2016
voor 1.5 miljoen kijkers.
Wat heeft u, de bezoeker, het toernooi
welkom geheten en gemaakt tot wat het
nu is. Wat heeft u de spelers een mooi
podium gegeven om mooie prestaties te
leveren. En nog belangrijker, u zorgt
voor de motivatie bij de beste spelers
van Nederland om te trainen zodat ze
waardering krijgen voor de bijzondere
prestaties die ze neerzetten. Zo gaf u de
kampioenen van de KNBB Biljartpoint
Masters, Dick Jaspers (2014), Jean van
Erp (2015) en Raimond Burgman
(2016), het applaus wat ze als topspor-
ters verdienen.
Wij nemen afscheid van het toernooi
als hoofdsponsor, maar we weten zeker
dat het toernooi in goede handen is bij
Ad en Harry. Omdat we niets willen
missen van het toernooi blijven we
graag betrokken als IT partner de ko-
mende jaren. 
Wij hopen dat u, de bezoekers en de
media, in grote getalen het toernooi
blijft volgen en blijft bezoeken. Dat zo-
doende het applaus elk jaar iets harder
mag zijn. Zodat u en het hele team
zorgt voor een nieuw tijdperk aan
mooie biljartmomenten. We hopen de
afgelopen jaren onze bijdrage te heb-
ben geleverd en kijken apetrots terug op
de KNBB Biljartpoint Masters.

Namens Biljartpoint,
Geoffrey Molenschot en Peter Rijckaert.

Verhoeven Biljarts leeggeroofd
Ogen open voor gestolen biljartaccessoires
In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 februari is de winkel van Bil-
jartfabriek Verhoeven in Malle leeggeroofd. De dieven hebben een enorme ra-
vage aangericht, zo werden niet alleen de winkel, maar ook kantoren, magazijn
en andere ruimten onder handen genomen. Mede eigenaar Luc Verhoeven hier-
over: “De ravage is enorm, zelfs de safe waar een aanzienlijke som geld in zat
is uit de muur gerukt en leeg achtergelaten. Daarnaast hebben ze ongeveer 600
keus met een verkoopwaarde tussen de 99 en 3.000 euro alsmede de gehele
voorraad toppen en tachtig tot negentig ballensets meegenomen. Verder ver-
dween nagenoeg de gehele voorraad pomerans. Om alles te kunnen vervoeren
hebben ze ook nog onze splinternieuwe bestelwagen meegenomen. Die is ove-
rigens in het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Dongen terug gevonden.”
De verwachting is, dat de handel ergens op de zwarte markt wordt aangebo-
den. Men wordt dan ook vriendelijk verzocht de ogen goed open te houden en
wanneer ergens dergelijke materialen op een verdachte manier worden aange-
boden contact op te nemen. Biljartfabriek Verhoeven, Antwerpsesteenweg 109,
Malle. Telefoon: 0032 (0)3.312.11.50.
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Libre 1e klasse jeugd

Kenny Boskamp zet met twaalf 
punten NK in Sneek op zijn naam

Kampioen Kenny Boskamp staat links. Foto: Janet de Boer

Met slechts één nederlaag wist Kenny
Boskamp uit het Limburgse Afferden het
NK libre klein eerste klasse jeugd suc-
cesvol af te sluiten. De speler van vere-
niging ABC ’t Töpke ging alleen in de
voorlaatste ronde tegen Dennis Hoog-
land met 49-60 na negentien beurten
onderuit. Boskamp had toen dus reeds
tien punten en bleef ondanks dit verlies
na deze zesde ronde koploper met een
algemeen moyenne van 2.79. Jos Dek-
ker was tweede met eveneens tien pun-
ten maar 2.71. Nummer drie, Dennis
Hoogland, begon de nationale finale
sterk maar verloor in sessie vier en vijf
en stond daarmee op acht punten. In de
slotronde maakte lijstaanvoerder Bos-
kamp geen fout en rekende middels 60-
53 (28) zelf af met concurrent Dekker.
Hoogland liet nog eens zijn klasse zien

en versloeg Naomi Struijk na slechts
tien beurten met 60-26. Dat bleek goed
voor de kortste partij en daarin scoorde
hij met 47 caramboles tevens de hoog-
ste serie. Dat runner-up Dennis Hoog-
land ook het beste algemeen gemiddel-
de van 3.10 voor zijn rekening nam,
zal kampioen Kenny Boskamp in biljart-
school Sneek voor kennisgeving hebben
aangenomen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kenny Boskamp ABC ’t Töpke 12 2.67 22
2. Dennis Hoogland De Liefhebber 10 3.10 47
3. Jos Dekker De Liefhebber 10 2.56 16
4. Luc Veger De Jordaan 8 2.45 19
5. Naomi Struijk KBC 1911 6 2.18 15
6. Cedric Thiesen Inaborg 6 1.89 12
7. Twan Vriens De Liefhebber 2 1.58 12
8. Justin Huijs Inaborg 2 1.48 11

Libre klein topklasse

NK in Winschoten prooi voor 
ongeslagen Sven Nabuurs

In De Harmonie was na vijf ronden al
duidelijk dat het titelgevecht zou gaan
tussen Robert van Stevendaal en Sven
Nabuurs. Beiden hadden met de maxi-
male tien punten reeds een marge van
vier punten ten opzichte van nummer drie
Tonny van de Meerakker. In deel twee
van de voorlaatste ronde ontsnapte
Van Stevendaal op knappe wijze aan
puntverlies. Toen tegenstander Maarten
Broers vanaf acquit de 350 caramboles
verzamelde, lukte het de speler van
Kwadendamme om in de nabeurt op ge-
lijke hoogte te komen. Beiden dus twee
punten. Nabuurs verschalkte opponent
Tonny van de Meerakker op de andere

tafel via 350-199 (3). Het afsluitende
onderlinge duel tussen koploper Robert
van Stevendaal en Sven Nabuurs bracht
dus de beslissing. Van Stevendaal had
aan een remise genoeg maar Sven Na-
buurs bleek met 350-96 na twee pogin-
gen over de langste adem te beschikken.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sven Nabuurs Moira 14 81.66 340
2. Robert van Stevendaal Kwadendamme 12 95.47 350
3. Tonny van de Meerakker HAS 8 57.12 350
4. George Kenter Horna 8 52.70 272
5. Maarten Broers De Markt 8 42.81 350
6. Kees Jong Horna 4 42.51 234
7. Mike Luong BC Gorredijk 2 27.38 233
8. Harold Megens De Hazelaar 2 19.97 141

Vlnr: Robert van Stevendaal, Sven Nabuurs en Tonny van de Meerakker. 
Foto: Henry Thijssen

Van woensdag 16 t/m zondag 19 maart

Grand Dutch en Masters artistiek 
bij HCR Prinsen in Haarlo

De Grand Dutch, de tweejaarlijkse vijfkamp in de spelsoorten libre,
ankerkader 47/2, ankerkader 71/2, bandstoten en driebanden, wordt
van 16 t/m 19 maart in de grote zaal bij HCR Prinsen aan de Eibergseweg
in Haarlo gehouden. Op donderdag 17 maart  start in een andere zaal de
Masters artistiek.

ning op donderdag 17 maart om
17.00 uur in de agenda. Na de drie
Grand Prix, die in Vlaardingen, Roo-
sendaal en Barendrecht werden gehou-
den is het deelnemersveld en de poule
indeling bekend. Direct na de opening
volgen de eerste confrontaties. Drievou-
dig Grand Prix winnaar Sander Jonen
neemt het dan op tegen Robert van Vee-
nendaal en René Dericks neemt de af-
trap tegen Mark Janssen.

Poule indeling Masters artistiek
Poule A Poule B
Sander Jonen René Dericks
Martin van Rhee Jop de Jong
Erik Vijverberg Benny Smits
Robert v Veenendaal Mark Janssen

De eerste wedstrijden beginnen al op
woensdagochtend 16 maart om 09.30
uur. In poule A speelt dan Raymund
Swertz tegen Dennis Timmers en Demi
Pattiruhu tegen Dave Christiani. In pou-
le B start Michel van Silfhout tegen Jos
Bongers, terwijl Sam van Etten Micha
van Bochem tegenover zich treft.

Indeling poules Grand Dutch
Poule A Poule B
Raymund Swertz Michel van Silfhout
Demi Pattiruhu Sam van Etten
Dave Christiani Jos Bongers
Dennis Timmers Micha van Bochem

Masters artistiek
Voor de Masters artistiek staat de ope-

HCR Prinsen in Haarlo herbergt van 16 t/m 19 maart de Grand Dutch en de
Masters artistiek. 

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13
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Vijfde klasse bandstoten gewest zuid 1

Niemand stopt Jef Adriaansen 
bij De Molenvliet in Waalwijk

Foto: Ad Smout

Tijdens de gewestelijke finale vijfde klas-
se bandstoten van Zuid 1wist niemand
Sjef Adriaansen een halt toe te roepen.
De biljarter van FFC de Kroon uit Ber-
gen op Zoom won al zijn partijen en
bleef maar liefst vier punten voor op Piet
van de Griendt en Jan de Vos. Van de
Griendt, die tweede werd, kwam bij De
Molenvliet in Waalwijk met 1.04 tot het
hoogste algemeen gemiddelde, speelde
in achttien beurten de kortste partij en
tekende ook voor de hoogste serie van
tien. Met het behalen van de kampi-
oenstitel, verdiende Adriaansen ook

een plaats tijdens de nationale finale,
die van 11 t/m 13 maart in Huizen
wordt gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sjef Adriaansen De Kroon 14 0.93 7
2. Piet van de Griendt ’t Vosje 10 1.04 10
3. Jan de Vos Graanbeurs 10 0.92 7
4. Lucia de Jong De Ram 8 0.94 9
5. Wil Nuyten ’t Dobbertje 6 0.78 5
6. Ger van Veldhoven BVWG 4 0.69 4
7. Ronny Schijf ’t Anker 2 0.79 5
8. Sandra van den Berg Kwadendamme 2 0.72 5 

Hoofdklasse libre Rotterdam

Bert Mandemaker de sterkste
bij De Posthoorn in Maasdam
Mandemaker begon
bij de Posthoorn in
Maasdam heel sterk
en na twee partijen
stond hij o.a. met
een partij van vier
beurten en de hoog-
ste serie van het toer-
nooi van 111 met
25,00 gemiddeld
fraai op kop. Hij kon
dit echter niet vast-
houden en hij ver-
loor in het verdere
verloop van Mijdt en
van Marcel Kortle-
ver, die beiden daardoor in de kop-
groep bleven meedraaien. Hogenbijl,
die in de tweede ronde tegen Rinus Rijs-
dijk een nederlaag had opgelopen,
bleef verder tot de finalepartij zegevie-
ren. De als laatst geëindigde Rijsdijk
wist ook van de als reserve opgeroepen
eerste klasse speler Guno Mijdt te win-
nen. Toch hield Mijdt een derde plaats
en promotie over aan hat toernooi.
In de laatste ronde won Bert Mandema-
kers in de beslissende partij moeizaam
van medetitelkandidaat Rob Hogenbijl
en eindigde hij samen met Hogenbijl en

Guno Mijdt op 10 punten. Door zijn ho-
gere moyenne van 10,83 pakte hij te-
recht de titel.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy    HS
1. Bert Mandemaker Schollevaar 10 10.83 111
2. Rob Hogenbijl TOGB 10 8.00 75
3. Guno Mijdt Rietlander 10 7.84 103
4. Marcel Kortlever Posthoorn/RBS 8 8.24 47
5. Patrick van Dijck Schollevaar 6 8.60 73
6. Marlon Stuurland Kralingen 4 7.77 70
7. Ivo Marseille Honky Tonk 4 7.67 85
8. Rinus Rijsdijk Hoogvliet 4 5.40 52

1e klasse libre gewest West-Nederland

Jan Kok en Hendrik Statz claimen titel

Eindstand afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS 
1. Jan Kok De Wurf 10 7.25 46
2. Frank Trappmann Onder Ons ’67 10 6.42 44
3. Dirk Schaaf Onder Ons ’67 8 6.16 57
4. Patrick Sombroek Langedijk 8 5.98 36
5. Joop Buikman Edam ’87 8 4.78 48
6. Huub Pijnacker Prins Hendrik 6 5.09 27
7. Pieter van der Hoek De Diamonds 4 4.37 41
8. Theo Mensch NHD 2 3.60 49

Eindstand afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hendrik Statz ONA 8 7.97 47
2. Simon Smit De Rietlander 6 5.86 38
3. Roel Feenstra HWA 6 5.28 38
4. Jan Huis ’t Smitje 4 4.79 36
5. Egbert Elsgeest De Pepersteeg 4 4.16 26
6. Romke Steensma BCCD 2 4.95 42

Jan Kok en Hendrik Statz plaatsten zich
voor de nationale finale, die van 18
t/m 20 maart wordt gehouden bij De
Ram in Roosendaal.

Afdeling Noord, vlnr: Jan Kok, Frank Trappmann en Dirk Schaaf

Hoofdklasse libre NW-Nederland

Titel voor invaller 
Ed van Stralen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ed van Stralen Sombroek 8 5.44 67
2. Richard van Es MBSOV 6 6.15 51
3. Ed Cornelissen Elto 4 5.41 40
4. René Visser SDS 4 4.75 38
5. Dick Bernabela MBSOV 4 4.50 26
6. Rob Korff BCS 4 4.35 58

3e klasse bandstoten NW Nederland

Volle bak Richard van Es
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Richard van Es MBSOV 14 2.12 16
2. Aad Noordover Turnlust 10 1.90 10
3. Ed Cornelissen Elto 8 1.98 15
4. Gerrit Bijvoet Carambole 6 2.04 16
5. Johan Meyners BCS 6 1.93 16
6. Ysbrand Slot SDS 6 1.70 13
7. Perry Boogaart Sombroek 4 1.69 13
8. André van Tillo Turnlust 2 1.63 8

Vierde divisie driebanden poule 2

BC Capelle 6 moet
buigen voor dames
Speelronde 14
Ladies First – Capelle 7: 1-7. Alleen
Gerrie Geelen wist voor de gastvrou-
wen een puntje te vergaren. De Does
Trappen - BC Capelle 6: 4-4. Ernst Phie-
lix speelde 0.810.

Speelronde 15
Capelle 7 – De Uitspanning 4: 4-4. BC
Capelle 6 – Ladies First: 2-6. Cornelis
Hogchem beperkte de schade voor het
thuisfront. De Does Trappen – RCD/
Kloens Bestrating: 2-6. Met 0.833 was
Ernst Phielix weer de beste speler.

Bandstoten 4e klasse gewest West-Nederland afdeling Noord

Sabine Bakker ongeslagen 
kampioen in Oegstgeest  

De fraaie biljartzaal van het Biljartcen-
trum Oegstgeest was het decor voor de
gewestelijke finale bandstoten vierde
klasse van West-Nederland afdeling
Noord. De organisatie was in handen
van de biljartvereniging BCO De beste
keus. 
Op vrijdagavond werden al diverse
spannende partijen gespeeld waarbij
enkele caramboles het verschil maak-
ten. Zeker voor Siem Mol bleek verlies
met twee punten verschil tegen Ben
Kleyn, achteraf een onoverbrugbaar
verschil. Aan het eind van de avond
waren alleen Kleijn, dankzij een winst-
partij in slechts 16 beurten, en Sabine

Bakker nog ongeslagen. De zaterdag
gaf aan dat het inderdaad steeds dicht
bij elkaar zat. Het gelijke spel tussen
Mol en Demelza Derksen hield beiden
in de strijd en Kleijn liet een steek vallen
waardoor Bakker na drie ronden alleen
aan de leiding kwam. Na de aangebo-
den lunch ging de strijd weer verder en
wist Bakker haar partijen steeds in winst
om te zetten. Ze profiteerde van het feit
dat bij de tegenstanders nu punten wer-
den afgesnoept en alleen Mol theore-
tisch nog een bedreiging vormde. In de
vijfde ronde ging de aandacht naar
Demelza Derksen die in slechts acht
beurten de ook sterk spelende Ben
Kleyn (20 car.) terug verwees. Een fan-
tastisch record partijmoyenne van 5.00
was geboren. 
Zondag startte Sabine Bakker met een
comfortabele voorsprong van drie pun-
ten op Mol, die in totaal slechts twee ca-
ramboles minder had gemaakt. Mol
deed er nu alles aan en met zijn winst-
partij in 17 beurten op Ton Cortie bleef
zijn achterstand drie punten en deed
met zijn moyenne goede zaken. Alleen
bij remise of verlies van Bakker had hij
nog kans. In haar partij ging Bakker
echter gelijk op met Kleijn en wist na 29
beurten te finishen. Mol was nu hoger in
moyenne, doch doordat Kleijn zijn ont-
brekende vijf in de gelijkmakende beurt
niet scoorde, was de titel voor Bakker al
binnen. In de laatste ronde bewees Bak-
ker de ware kampioen te zijn door in
22 beurten van Mol te winnen. 

Eindstand
Naam Vereniging MP Moy HS 
1. Sabine Bakker Carambole 14 1.60 10 
2. Siem Mol OBIS 9 1.57 10 
3. Demelza Derksen Onder Ons ‘67 9 1.42 7 
4. Ton Cortie De Wurf 8 1.25 9 
5. Marinus Tuithof Turnlust 6 1.27 9 
6. Dirk van Beelen Welgelegen 5 1.29 10 
7. Ben Kleijn Assendelftse BV 4 1.48 10 
8. Jan Stam Wieringermeer ‘85 1 1.15 9

Sabine Bakker

4e klasse banstoten NW-Nederland afd. Zuid

Ruud Damen neemt
afstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ruud Damen Bescamp 9 1.29 8
2. Mike van de Mast De Beurs 6 2.07 11
3. Jan Ganzevles Aalsmeer 6 1.36 9
4. Bert Huisman Moerkapelle 5 1.45 8 
5. Koos de Voogt Hofplein 4 1.37 9
6. Mark Honkoop Merwehof 0 1.02 9
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Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

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

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

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

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.

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

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

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

Hotel Beukenhorst, Rijksweg 8, 6286 AG Wittem, tel. 043-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl, Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis 

uit 1878 op een markante plaats 
aan de rand van Wittem. 

Een gastvrij oord waar U nog 
kunt genieten van een weldadige 

(actieve) rust en ruimte, 
prachtige parkachtige tuin en van een 

fijne comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes 
maken naar bijvoorbeeld: 

Maastricht, Valkenburg, Vaals en Aken,
die binnen tien minuten bereikbaar zijn. 

Een toertocht door de Ardennen
of Duitse Eiffel zijn eveneens aan te bevelen.

U verblijft met twee personen drie dagen 
in het romantische en nostalgische 
Hotel Beukenhorst te Wittem. 
Het arrangement omvat twee 
overnachtingen met uitgebreid ontbijt, 
welkomstdrankje en is 
inclusief toeristenbelasting. 
Geen boekingskosten!
Bij boeking vermelding: 
code DBB 2016.

Deze aanbieding is geldig t/m juni 2016 
met uitzondering van feestdagen.

mailto:info@hotelbeukenhorst.nl
http://www.hotelbeukenhorst.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@info@castlecity.castlecity.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.debiljartmakers.nl
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Vierde divisie driebanden poule 1

Twee keer winst voor Jorissen 2000/2
In speelronde veertien troffen het twee-
de en derde team van Jorissen 2000 el-
kaar in de huislijke derby. Het was
Jorissen 2000/3, die met 6-2 de over-
winning binnen haalde. Aan de andere
zijde redde Henk Jorissen de eer. Ron-
de vijftien bracht weer winst voor Joris-

sen 2000/3. Tegen BvmApollo werd
met 5-3 gewonnen. Bradley Roeten
speelde op bord vier in 26 beurten uit.
Jorissen 2000/2 verloor met 2-6 van
Push And Win en weer was het Henk
Jorissen die met 0.833 de nul weg
poetste.

2e klasse bandstoten NW-Nederland

Finale in Warmenhuizen
Op 3, 4 en 5 maart organiseert biljart-
vereniging Ons Genoegen de finale
tweede klasse bandstoten van het
district Noord-West Nederland. De
wedstrijden met een lengte van 75
caramboles worden gespeeld bij Café
De Ooievaar aan de Dorpsstraat 186
in Warmenhuizen. 

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Fred Augustijn MBSOV
2. Dick Bernabela MBSOV
3. Theo Blom BCS
4. Henk Buijs Steeds Beter
5. Jan Kant KOT
6. Jaap Middelie Kaper
7. H. Pijnacker Prins Hendrik
8. Tom Stolk BCS

4e klasse bandstoten West-Brabant

Luc Damen van SVW op moyenne kampioen
In Sint Willebrord is Luc Damen van bil-
jartvereniging SVW in Bergen op Zoom
kampioen geworden in de vierde klasse
bandstoten van het district West-Bra-
bant. Damen behaalde evenals Berry
Haans acht punten maar had een beter
moyenne. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Luc Damen SVW 8 2.11 9
2. Berry Haans Bellevue 8 1.96 11
3. Hans Suijkerbuijk De Kastanje 6 1.39 11
4. Frits de Jong Smerdiek 4 1.20 10
5. Chris Ververs Wellse Vaert 4 1.07 11
6. Frank Hopmans Bellevue 0 1.05 7

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000 pakt punten
In poule 2 van de derde divisie drieban-
den heeft het eerste team van Jorissen
2000 de weg naar omhoog gevonden.
Op bezoek bij plaatsgenoot Samonda
Die Haghe werd met 2-6 gewonnen.

Rob Scholtes was met een gemiddelde
van 0.897 de beste speler. Te gast bij
Café ’t Valkennest werd gelijk gespeeld.
Ook nu weer was het Rob Scholtes die
met 1.000 de kroon spande.  

Hoofdklasse libre West Brabant in Roosendaal

Johan Bosters zegeviert bij De Ram
Bij café De Ram in
Roosendaal heeft Jo-
han Bosters van De
Kastanje uit Bergen
op Zoom de districts-
titel in de hoofdklas-
se libre van West-
Brabant naar zich
toe gehaald. Bosters,
die alleen in de
tweede ronde Ricar-
do Rens voor moest
laten gaan, bleef
twee punten voor op
Wim Machielse en
Rick van den Enden.
In de laatste ronde
speelde Machielse
tegen Piet Schets in
vier beurten naar
winst en maakte eer-
der ook de hoogste serie van 108.
Bosters, Machielse en Van den Enden
gaan hun district vertegenwoordigen tij-
dens de gewestelijke finale die van 4
t/m 6 maart bij Bellevue in Bergen op
Zoom wordt gehouden.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan Bosters De Kastanje 12 8.19 58
2. Wim Machilese Bellevue 10 9.38 108
3. Rick van den Enden De Distel biljarts 10 6.82 49
4. Frans Vrolijk SVW 8 9.86 106
5. Piet Schets De Laan 6 8.13 50
6. Ricardo Rens SVW 6 7.76 74
7. Aaron Meeuwissen De Ram 4 7.25 61
8. Ferry Lopulalan De Ram 0 4.35 40

Wedstrijdleider Peter van Dongen feliciteert Johan Bosters

3e klasse bandstoten Rotterdam

Ton van Heumen 
claimt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ton van Heumen Rietlander 12 2.24 11
2. Arno de Leest Kralingen 10 2.18 14
3. Kees van Eersel Rietlander 10 2.00 16
4. Ton Abramz Buitenzicht 10 1.72 19
5. Theo Dam Maasstad 5 1.58 11
6. Hans van der Waart Schollevaar 4 1.80 11
7. Ton van Vliet De Posthoorn 3 1.65 11
8. Piet van der Heiden Posthoorn 2 1.55 9

1e klasse libre Zuid-Nederland afd. 1

Peter Brouwers 
op moyenne in Hulst
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Brouwers Den Duvel 12 7.67 43
2. Anton Ista DOS 12 6.39 61
3. Piet Timmermans Bellevue 10 6.60 42
4. Sjaan de Ron Wellse Vaert 6 6.35 40
5. John Tyrell BSV 6 4.22 32
6. Johan den Pundert Kwadendamme 4 5.15 30
7. Hans Ketelaars VOO 4 4.42 33 
8. Pieter Zweedijk VegaBV 2 7.00 97

Vierde divisie driebanden poule 4

Böhnke/v. Delft Verhuur blijft scoren
Speelronde 16
Böhnke/v. Delft Verhuur – SunControls
BV: 6-2. Anja Verbogt redde de eer
voor de gasten. De Windhoek – DC Mi-
chielsen 2: 6-2. Eekhoorn 6 – Kamp
Scheeps en Konstructiewerken: 6-2.
Café 't Vaartje - V.d. Brandt: 2-6. D’n
Beuk - 't Steegje 2: 4-4. Jan de Craen
was met zijn 0.714 de beste speler. 

Speelronde 17
Kamp Scheeps en Konstructiewerken –
Böhnke/v. Delft Verhuur: 4-4. Eekhoorn
5 - Eekhoorn 6: 3-5.  Piet den Ridder
liet zich met 0.833 en een serie van

acht van zijn beste kant zien. DC Mi-
chielsen 2 - 't Vaartje: 4-4. V.d. Brandt –
D’n Beuk: 4-4.

Speelronde 18
Café ’t Steegje 2 – V.d. Brandt: 8-0.
Eekhoorn 6 – De Romijn: 5-3. ’t Vaartje
– SunControls BV: 4-4 Bij de bezoekers
speelden Anja Verbogt en Gerard
Gabriëls gelijk, terwijl Jos Hamers tot
winst kwam. Böhnke/v. Delft Verhuur –
Eekhoorn 5: 6-2. Patrick Oelp maakte
een serie van negen. D’n Beuk – DC Mi-
chielsen 2: 2-6. Jan de Craen poetste
de nul weg voor de thuisclub.

Nationale kadercompetitie poule 1

Winst voor BCO De Beste keus
Op bezoek bij het veel hoger geklas-
seerde Samonda in Den Haag was
BCO De Beste keus met 3-5 succesvol.
Zowel Mark Bakker als Ben Duiven-

voorde kwamen in zes omlopen tot
winst. Wilfred Wijnnobel zorgde door
remise tegen Rudy Verschoor voor het
beslissende punt.

Vier nieuwe clubarbiters voor
Delta Zuid-West

Zaterdag 13 februari is het district Delta
Zuid-West vier clubarbiters rijker gewor-
den. Bij Tapperij ’s Lands Welvaren wer-
den de zenuwachtige en gespannen
kandidaten aan de vuurproef onder-
worpen. Na het theoriegedeelte moest
een en ander in  praktijk worden ge-
bracht. Vooral de eerste vijf minuten
speelden de zenuwen parten, die er
voor zorgden dat er à la minute nieuwe
regels werden geboren. Gelukkig was
dit snel over  en  ging het daarna alle-
maal zoals geleerd was en werden er
geen nieuwe regels meer aan de cursus

toegevoegd. Door examinator Jac van
den  Ven werd aan het eind van de dag
op zijn eigen rustige wijze het laatste
stukje spanning bij Adrie Verwest, San-
dra van de Berg, Ferry Brizee en Wilma
van de Berg weggenomen door te mel-
den dat ze allemaal geslaagd waren,
waarna hij overging tot het uitreiken
van de diploma’s. Anja Groeneveld
overhandigde de daarbij behorende
badges. Een woord van dank ging ook
uit naar de voorspelers Nico Peeters, Ri-
nus Pankow, Tonny van Iwaarden en
Hans Uitzetter.

Vlnr: Adrie Verwest, Sandra van de Berg, Ferry Brizee en Wilma van de Berg

Tweede divisie driebanden poule 2

Capelle/De Terp 2 klimt uit dal
Speelronde 14
Sprundel 2 verloor met 2-6 van Capel-
le/De Terp 2 en verliest daarmee aan-
sluiting met de top. Treva/’s Lands
Welvaren en Polka Print kwamen tot
4-4. Voor Polka Print reikte Koen Saver
via een serie van negen tot 1.600.
Hordijk Biljartartikelen/HWA contra
Pearle Opticiens eindigde eveneens
gelijk.

Speelronde 15
Polka Print wist in Sluiskil in de ontmoe-
ting met Sprundel 2 niet verder te ko-
men dan 1-7. Jean Paul de Kraker poet-
ste de nul weg. Capelle/De Terp 2
bleef met 6-2 overeind tegen ’t Tappe-
rijke en klimt daarmee uit het dal. Henk
Weber zette voor het thuisfront 1.000
in de boeken. De Distel Biljarts 4 kon
Sprundel 3 met 6-2 voor blijven. Pearle
Opticiens en Treva/’s Lands Welvaren
speelden gelijk. Koen Saver 1.600

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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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.

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 

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.-

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

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

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

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

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

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
http://www.westhoekdrunen.nl
mailto:info@westhoekdrunen.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
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KNBB officiële mededelingen

®

Jaap’s visie
Beste biljartliefhebbers.

In het kader van vernieuwing biljart-
sport staan er de komende weken een
paar zeer interessante biljartevenemen-
ten op het programma. Laten we begin-
nen met het “Open Brabants Kampioen-
schap driebanden klein voor tweetal-
len”. De inschrijving is inmiddels geo-
pend dus biljarters in Brabant: schroom
niet en schrijf u in. Zie voor meer infor-
matie www.driebandenkleinbrabant.nl !
Omdat wij het damesbiljarten aan het
promoten zijn verzoek ik ook de dames
in Brabant om voor dit kampioenschap
in te schrijven en dan bedoel ik ook da-
mes die lid zijn van collega bonden. In
dat kader hebben wij tevens besloten
om gezamenlijk met onze collega’s van
de sectie driebanden de “Ladiescup” te
organiseren. Dit Europees biljartevene-
ment  waaraan 24 dames uit diverse
landen deelnemen zal plaats vinden in
Rosmalen. Er worden twee disciplines
gespeeld namelijk driebanden en libre.
Dit evenement vindt plaats van 17 tot en
met 19 juni.

Zaterdag 27 februari staat er in Beunin-
gen (Overijssel) een 5 pins biljart kam-
pioenschap op het programma. Velen
van u zullen dit onderdeel van de bil-
jartsport (nog) niet kennen maar het is
beslist de moeite waard om daar eens
naar te gaan kijken. Zelf heb ik met de-
ze biljartvorm voor het eerst kennis ge-
maakt in Italië (2012). Vorig jaar tijdens
de Europese kampioenschappen in
Brandenburg stond deze discipline ook
op het programma en was het een mooi
schouwspel om deze biljarters in actie
te zien. De KNBB omarmt dit initiatief
van harte en hoopt dat dit aan mag
slaan en opvolging krijgt. Wij zijn in ie-
der geval van plan om hier een open
Nederlands Kampioenschap aan te ver-
binden. Bij deze wil ik dan ook onze
dank uitbrengen naar de organisatie
van dit toernooi. 

Zoals u kunt lezen timmeren wij dus op
diverse fronten aan de biljartweg. 
Momenteel voeren wij gesprekken met
biljartpoint en ik kan melden dat deze
naar wens verlopen. Om dit product
nog verder te ontwikkelen hebben wij
besloten om een projectgroep samen te
stellen die gemaakte afspraken be-
waakt en zich samen met biljartpoint
gaat buigen over verdere ontwikkelin-

gen die wenselijk zijn in het automatise-
ren van onze mooie sport. Wij zoeken
in dit kader nog iemand die verstand
van zaken heeft en toe wil treden tot de-
ze projectgroep. Wij kunnen stellen dat
hier een grote uitdaging ligt dus mijn
vraag aan u is: “heeft u interesse om
ons hierbij te ondersteunen”? 
Schroom dan niet om mij te bellen
(0615042270).   
Al meerdere keren heb ik gezegd dat
het “biljartlandschap in Nederland” te
sterk verdeeld is en dat is heel jammer
want dit gaat altijd ten koste van de bil-
jarter aan de tafel. Wij als KNBB willen
graag een rol spelen om biljartend
Nederland meer met elkaar te verbin-
den. Soms hoor ik nog steeds een be-
paalde vorm van wantrouwen maar  de
KNBB is momenteel financieel gezon-
der dan ooit en er zijn diverse construc-
ties die een samenwerking mogelijk
kunnen maken. Vooral tegen de biljar-
ters van onze collega bonden wil ik
zeggen: “schroom niet om aan KNBB
biljart evenementen deel te nemen zoals
de open kampioenschappen die wij or-
ganiseren”. 

Omdat op het gebied van PR en com-
municatie nog het nodige kan verbete-
ren zal per 1 maart het bondsbureau
versterkt worden met iemand die ons op
dit gebied gaat ondersteunen.  
Wij zijn ervan overtuigd dat - indien on-
ze plannen aan slaan - er voor de bil-
jartende Nederlander veel winst be-
haald kan worden. 

De Grand Dutch gaat binnenkort ook
weer van start (16 t/m 19 maart). Deze
vijfkamp die al jaren in Haarlo wordt
gespeeld kan zich iedere keer weer ver-
heugen op veel belangstelling. Waar
vindt men een gelijksoortig biljartevene-
ment waar alle disciplines op topniveau
worden gespeeld en wie laat zich weer
kronen tot beste allround biljarter van
Nederland anno 2016? 

Graag vraag ik nog een keer om reac-
ties en ook om ideeën om er gezamen-
lijk voor te zorgen dat onze mooie sport
nieuwe impulsen krijgt. Het potentieel
aan biljarters (sters) in Nederland is
groot genoeg om met z’n allen aan een
gezonde toekomst te werken.  

Met een sportieve biljartgroet,
Jaap Labrujere

Worden jullie kampioen van 
Noord-Brabant?
In de provincie Noord-Brabant zijn veel
mensen bijna dagelijks actief in de bil-
jartsport. Dit varieert van een keer een
balletje stoten in een stamcafé, een lo-
kale of regionale café-competitie tot de
KNBB landscompetitie. Op diverse
plaatsen wordt ook een lokaal of regio-
naal kampioenschap georganiseerd.
Wat tot op heden echter in het grote
aantal verschillende toernooien ont-
breekt is een echt Brabants kampioen-
schap. Dit heeft KNBB op het idee ge-
bracht om een Open Provinciaal Kam-
pioenschap (OPK) voor Noord-Brabant
te organiseren. De districten ’s-Herto-
genbosch e.o, West-Brabant, Midden-
Brabant, Kempenland en Oss e.o. or-
ganiseren in de periode van eind april
tot en met eind juni gezamenlijk een
open provinciaal kampioenschap drie-
banden klein voor tweetallen. 
Aan dit OPK driebanden klein kunnen
alle in Noord-Brabant actieve biljarters
deelnemen. Het maakt hierbij dus niet
uit of deelnemers lid zijn van een bond.
De enige voorwaarde die we stellen is
dat deelnemers minimaal 18 jaar oud
zijn en in Noord-Brabant woonachtig
zijn, of als zij buiten Noord-Brabant wo-

nen lid zijn van een biljartvereniging in
Noord-Brabant of actief zijn in een com-
petitie in Noord-Brabant.  
Er wordt gespeeld met tweetallen en de
samenstelling is geheel vrij. Man of
vrouw, wel of niet lid van een bond of
vereniging, het maakt niet uit. Iedereen
kan deelnemen en alle combinaties zijn
mogelijk. Er wordt geen moyenne grens
gesteld dus spelers van alle niveaus kun-
nen deelnemen. 
De organisatie heeft gezorgd voor een
aantrekkelijk prijzenpakket met voor de
nummers 1 t/m 3 een beker en geld-
prijzen (€250,=/€150,=/€100,=). 
Daarnaast worden onder alle deelne-
mers diverse leuke prijzen verloot,
waaronder een clinic van een bekende
topbiljarter.
We hopen met dit concept een groot
aantal biljarters te bereiken en enthousi-
ast te maken om deel te nemen. Want
zeg nou eens eerlijk, wie wil er nu niet
de echte kampioen van Noord-Brabant
worden?  
Kijk voor inschrijven en meer informatie
over het OPK driebanden klein voor
tweetallen op:
www.driebandenkleinbrabant.nl

http://www.driebandenkleinbrabant.nl
http://www.driebandenkleinbrabant.nl


De Biljart Ballen, 20e jaargang, maart 2016 pagina 10

Blackball nu ook officieel in Nederland
Blackball is een vorm van poolbiljart die
in veel landen in competitievorm ge-
speeld wordt, maar waarin Nederland
tot nu toe niet vertegenwoordigd was.
Met de oprichting van de Dutch Black-
ball Association (DBA) komt hierin ver-
andering. Dankzij de gezamenlijke in-
spanningen van beoogd DBA-voorzitter
Rinus Heespelink en Top Pool League
(TPL) voorzitter Patrick Savelberg heeft
de European Blackball Association
(EBA) de DBA aangewezen als enig of-
ficieel Nederlands orgaan ter promotie
van deze sport in ons land.

Over Blackball
Blackball wordt gespeeld op 6 foot ta-
fels met ronde pockets en een zoge-
naamd ‘nap cloth’, een laken dat ver-
gelijkbaar is met het laken op een snoo-
kertafel. Er zeven rode ballen, zeven ge-
le, een zwarte eightball en een gestipte
witte bal. 
De spelregels zijn conform de blackball
reglementen van de World Pool
Association. Kijk voor meer informatie

over Blackball op www.eba-pool.org.

Europees kampioenschap
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan
de uitwerking van plannen voor onder
meer een zelfstandige competitie en
ranking events. Daarnaast ligt de na-
druk momenteel op het samenstellen
van een representatieve spelersselectie
om Nederland te vertegenwoordigen
op het aanstaande EK Blackball. Dit
kampioenschap wordt van 10 tot 15
april gehouden in de Engelse kustplaats
Bridlington.

Kwalificatie
Met dit doel is inmiddels ook een bonds-
coach benoemd in de persoon van Fe-
renc Vagdalt. De spelers zijn afkomstig
uit de TPL-competitie. De selectie zal dit
jaar, in verband met de extreem korte
voorbereidingstijd tot het EK, plaatsvin-
den op basis van individuele prestaties
van spelers over de afgelopen jaren. In
de toekomst gaat selectie via kwalifica-
tietoernooien plaatsvinden.

Nationale kadercompetitie poule 1

Robin Bastiaan in één beurt naar finish
Tijdens de ontmoeting tussen Equipe
Meier Installatietechniek en Warme Bak-
ker Ad Ketels/BV Velsen, leverde Robin
Bastiaan een prachtige prestatie. De
kopman van de thuisclub ging tegen

Rob Overdijk van acquit en speelde in
één beurt naar zijn 180 benodigde ca-
ramboles. Overdijk kwam in de gelijk-
makende poging niet verder dan één.
De einduitslag was overigens 4-4.

Bandstoten groot ereklasse

Jean-Paul de Bruijn klasse apart 
op NK in Winschoten

Tijdens het Nederlands kampioenschap bandstoten groot ereklasse in So-
ciëteit de Harmonie in Winschoten liet Jean-Paul de Bruijn er geen twijfel
over bestaan. Hij behaalde zijn twaalfde nationale titel in deze spelsoort
en was ook met zijn moyenne van 21.20 duidelijk een maatje te groot
voor de overige deelnemers. 

Na vijf ronden wees alles er op dat het
NK een ontknoping zou krijgen in het
slotduel tussen Jean-Paul de Bruijn en
Michel van Silfhout. Beiden hadden na
die vijf sessies immers de maximale
tien punten verzameld al was het moy-
enne van De Bruijn met 25.00 veel ho-
ger dan de 10.59 van Van Silfhout. In
een volle biljartzaal viel op zondag-
morgen echter al de beslissing in de
zesde ronde. Michel van Silfhout liep
tegen een ontketende Jos Bongers op
die de 125 caramboles reeds na drie
beurten verzamelde. Met een ge-
middelde van 41.66 de kortste partij
van het toernooi. Jean-Paul de Bruijn
behaalde op de andere matchtafel zijn
gebruikelijke niveau tegen Sam van Et-
ten via 125-49 (5). Daarmee bleek de
titelstrijd beslist want Jean-Paul de
Bruijn had toen twee punten voor-

sprong en zijn moyenne was meer dan
het dubbele van Van Silfhout. Van Silf-
hout won vervolgens nog wel het
onderlinge duel met de Nederlands
kampioen via 125-98 na tien pogin-
gen. Raymund Swertz maakte het ere-
podium compleet. De verdienstelijk
spelende Sam van Etten zorgde in de
zevende ronde voor een opmerkelijk
resultaat door met 116 caramboles de
hoogste serie van het NK op het score-
bord te zetten.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jean-Paul de Bruijn De Hazelaar 12 21.20 113
2. Michel van Silfhout De Veemarkt 12 10.63 79
3. Raymund Swertz De Veemarkt 8 11.40 92
4. Sam van Etten Horna 8 9.81 116
5. René Tull BIOS 8 8.80 70
6. Jos Bongers 't Ottertje 6 9.85 71
7. Leo Koomen Entree 2 5.85 54
8. Gert van Beek BIOS 0 4.15 53

Vlnr: Michel van Silfhout, Jean-Paul de Bruijn en Raymund Swertz. 
Foto: Henry Thijssen

Biljartcomputer innoveert verder

Scorebord stuurt automatisch e-mail

Wat is Biljartcomputer?
Biljartcomputer maakt specifiek voor de biljartsport een elektronisch scorebord dat
op een monitor of tv wordt aangesloten dat draadloos, gemakkelijk en zonder inter-
net te bedienen is (zie afbeelding). Met dit elektronisch scorebord zijn de mogelijk-
heden grenzeloos.

Primeur
Een van de nieuwe functies is het versturen van de resultaten per e-mail. Dit is mede
tot stand gekomen door suggesties van de gebruikers. 

Wat houdt deze optie in?
Hier boven ziet u het scorebord van Biljartcomputer, zoals deze tijdens een wedstrijd
eruit ziet.

De Biljartcomputer (indien aangemeld op het lokale wifi netwerk) stuurt na de wed-
strijd een mail naar het door u opgegeven mailadres. 
In deze mail staat niet alleen de tellijst, maar ook: Naam, vereniging, datum, tijd,
het aantal te maken caramboles, score, spelsoort, aantal beurten, percentage, ge-
middelde, hoogste serie, speeltijd en speelsnelheid* (zie voorbeeld hieronder). 

* De speelsnelheid geeft aan hoeveel seconden het duurt voordat een speler afstoot,
dit kan gebruikt worden bij een toernooiplanning om in te schatten hoe lang een par-
tij zal gaan duren.

# Speler 1 Tot Speler 2 Tot Scorebord : DD16148
1 2 2 - -
2 - - - - Datum Tijd : 17 Jan. 2016 13:19
3 - - 3 3 Spelsoort : DRIEBANDEN
4 3 5 5 8 Speler 1 : Glenn Hofman        Masters 2016 (50)
5 1 6 1 9 Speler 2 : Raimond Burgman Masters 2016 (50)
6 - - 2 11 Beurten : 26
7 1 7 - - Score 1 : 28
8 1 8 3 14 Score 2 : 50
9 1 9 2 16 Gemidd. 1 : 1.076

10 - - 5 21 Gemidd. 2 : 0.923
11 1 10 - - Hoogste 1 : 4
12 1 11 1 22 Hoogste 2 : 9
13 1 12 3 25 Percentage 1 : 56 %
14 1 13 - - Percentage 2 : 100 %
15      4 17 2 27 Speeltijd 1 : 50 Min.
16 2 19 - - Speeltijd 2 : 55 Min.
17 - - 2 29 Speelsnelheid 1 : 55 Sec.
18 - - 2 31 Speelsnelheid 2 : 43 Sec.
19 - - - -
20 2 21 3 34
21 - - 9 43
22 - - 1 44
23 2 23 1 45
24 - - - -
25 1 24 - -
26 4 28 5 50

Voorbeeld: Finalepartij Driebanden Masters 2016 in Berlicum

Deze resultaten kunt u printen of doorsturen naar andere mailadressen. En voor de
liefhebbers bestaat er zelfs de mogelijkheid om het in Excel te importeren voor ver-
dere analyse.

Deze optie wordt door Biljartcomputer voor nieuwe en bestaande gebruikers gedu-
rende 2 maanden kosteloos en vrijblijvend aangeboden. Na deze periode zijn de
kosten slechts € 2,50 per maand, opzeggen kan per maand.

Voor informatie www.biljartcomputer.nl of mail info@biljartcomputer.nl

Libre hoofdklasse Midden-Brabant en Kempenland

Martin van de Rijt en Arnoud Huibers 
de besten van de 2 districten
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin van de Rijt BC Goirle 10 8.07 72
2. Pieter Looren de Jong BC Goirle 10 7.05 74
3. Arnoud Huibers HAS 10 6.73 59
4. Bart Konings Rond 50 8 7.94 53

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Albert Sol De Ster 6 8.89 71
6. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 6 6.65 51
7. Ivo Vastré HMS 4 6.80 57
8. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 2 5.82 51

http://www.eba-pool.org
http://www.biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.nl
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Verrassende uitslagen in de eredivisie driebanden

Buffalo.nl nu koploper 
na verlies MCR/de Uitspanning

KoploperBuffalo.nl met vlnr: Herman van Daalen, Jean van Erp, teamleider 
Cor Trampe, Glenn Hofman en Jeffrey Jorissen. Foto: Ad Smout

In de eredivisie driebanden is de kloof
voor de play-offs geslagen. De afstand
tussen de nummer vier A1 Biljarts en
nummer vijf Eekhoorn is met nog vijf
wedstrijden te gaan vijf punten. Naast
A1 Biljarts gaan ook STZ Zundert,
MCR/de Uitspanning en Buffalo.nl vrij-
wel zeker strijden om de landstitel. Door
het onverwachte verlies van MCR/de
Uitspanning heeft Buffalo.nl de leiding
over genomen. Onderaan is het doek
gevallen voor VDO en zal het een ver-
beten strijd worden tussen ’t Hartje/Van
Wanrooy en Post Luchtkanalen. 

A1 Biljarts - Dallinga.com 6-2
A1 Biljarts ontving Dallinga.com, dat
zonder Frédéric Caudron en Jean-Paul
de Bruijn naar Apeldoorn was gereisd.
Addy Wienk moest zijn partij in 43
beurten aan Jean Paul de Kraker laten.
Nationaal kampioen Raimond Burgman
kon Bart Ceulemans met 50-45 van zich
afschudden en Eddy Merckx had ge-
zien de 50-21 eindstand (32) weinig
problemen met Steven van Acker. De
grootste klap deelde Martien van der
Spoel uit, hij versloeg Berry Dallinga in
29 omlopen met 50-15.

VDO - HCR Prinsen 3-5
Door de 3-5 overwinning in Oss, kan
HCR Prinsen zich in de middenmoot
handhaven. Nicky van Venrooy behaal-
de als enige een winstpartij voor de
gastheren en schudde Dave van Geel
met 50-39 van zich af. Wiljan van den
Heuvel deelde de punten met Johan
Claessen. René Wijnen moest de eer
met 36-50 uit 42 aan Jelle Pijl laten en
Arie Weijenburg bleef tegen Anno de
Kleine op 41-50 steken. 

Post Luchtkanalen - 
MCR/de Uitspanning 6-2
Op bezoek in Sportfoyer De Hazelaar
te Rosmalen werd koploper MCR/de
Uitspanning volkomen verrast door de-
gradatiekandidaat Post Luchtkanalen.
Wilco van Wijk bleef met 50-44 over-
eind tegen Bert Hoefnagels en Kay de
Zwart liet na 53 pogingen Roland Uijt-
dewillegen teleurgesteld zijn keu opber-
gen. Kopman Martin Horn kon Eddy
Leppens in 35 omlopen met 50-41 be-
dwingen. Het verlies van Davy van Ha-
vere veranderde niets in de feeststem-
ming van de thuisclub.

STZ Zundert - Eekhoorn 4-4
In Zundert werd het publiek in een
hoogwaardige wedstrijd op een voor-
treffelijke manier vermaakt. Spanning
en sensatie waren daarbij belangrijke
ingrediënten. Bij de stand 37-47 bracht

Raymon Groot tegen Jerry Hermans
met een serie van tien de stand in even-
wicht. Toen Hermans een paar pogin-
gen later de 50 volmaakte, had Groot
er nog twee te gaan. In de gelijkma-
kende beurt kwam de jongste telg van
STZ Zundert niet verder dan één. Barry
van Beers hield Kenny Miatton met
50-42 in bedwang. Peter Ceulemans
zag Kurt Ceulemans op een 18-33
voorsprong, maar kwam met een
twaalf weer in de wedstrijd. Even had
hij met 40-38 zelfs een kleine voor-
sprong. Toch moest hij de eer met 43-
50 aan oom Kurt laten. Roland Fort-
homme liet in de negende beurt tegen
Frans van Kuyk ook een serie van
twaalf bijschrijven en zag na 25 beur-
ten 45-31 in zijn voordeel op het sco-
rebord. De vijf poedels die de Belg
hierna maakte gaven Van Kuyk de ge-
legenheid om orde op zaken te stellen.
Toch tikte Forthomme met 50-43 als eer-
ste aan. Voor Van Kuyk restte de op-
dracht om met een reeks van zeven de
winst voor de bezoekers binnen te ha-
len. Het bleef echter bij zes.

Buffalo.nl - De Distel 8-0
In het Haagse biljartcentrum Jorissen
haalde Buffalo.nl met 8-0 flink uit naar
De Distel Biljarts. Herman van Daalen
had geen enkele moeite met Hans van
der Wurf en won met 50-20. Het lukte
Jeffrey Jorissen om in 39 beurten John
Tijssens met 50-40 op de knieën te krij-
gen. De ontmoeting tussen Jean van Erp
en Jef Philipoom bracht het nodige vuur-
werk. Het was uiteindelijk toch Van Erp,
die met 50-42 (36) aan het langste eind
trok. Glenn Hofman toonde weer eens
zijn vorm, maakte een serie van elf en
kwam met 2.083 aan de finish. Gerwin
Valentijn mocht hem met 50-31 uit 24
feliciteren.

’t Hartje/Van Wanrooy - Hol
land Mineraal/Bousema 8-0
In Oosterhout behaalde ’t Hartje/Van
Wanrooy een belangrijke overwinning
in de strijd tegen degradatie. Frank
Martens kwam met 1.724 via een serie
van tien tot een 50-27 overwinning op
Stefan Spilleman. Ad Broeders ging met
25-9 tegen Frans van Schaik voortva-
rend van start en won met 50-34 (48).
Martin Spoormans had veel moeite met
Therese Klompenhouwer, maar wist
toch met 50-47 uit 44 te winnen. Om-
dat beide teams hun Turkse kopman
hadden ingezet moest het hoogtepunt
van de middag de botsing tussen Tayfun
Tasdemir en Murat Naci Çoklu worden.
Tasdemir won in 31 beurten met duide-
lijke cijfers, het werd 50-35.

(Advertorial)

Amsterdam, 25 februari 2016

Glenn Hofman, finalist Masters 2016,
brengt een tweede keu op de markt 

Tijdens de Masters driebanden in januari 2016 heeft Glenn Hofman met
het bereiken van de finale natuurlijk een geweldige prestatie geleverd.
Helaas zat een plekje op de hoogste trede van het ereschavot er nog
niet in, maar het is misschien wel een voorproefje geweest van waar
het qua ambitie in de toekomst naar toe moet, namelijk het hoogst haal-
bare. En wie weet wat dat zal mogen zijn? Tijdens uiterst sterke wed-
strijden gedurende het toernooi werden meerdere oud-kampioenen van
Nederland verslagen. 

Glenn Hofman had reeds een eigen
keu in het Buffalo assortiment
(5600.090), maar binnenkort gaat
daar de volgende keu bijkomen:
5600.091 - Buffalo Carambole keu
Glenn Hofman II 1b/1s – 141cm
(72cm-b/69cm-s)
Qua design is er met betrekking tot
zijn eigen spelerskeu niet heel erg veel
veranderd. De wijzigingen bevinden
zich vooral aan de binnenkant. Aan
de buitenkant valt vooral het grijze
gripgedeelte in het oog, wat wezenlijk
anders is dan het bruin. Deze nieuwe
keu zal worden geleverd met 1 top-
eind. Verder is ook deze keu stan-
daard voorzien van een Kamui
pomerans, een cerocite beentje en is
een verlengstuk bij de prijs inbegre-
pen. De keu is voorzien van een hou-
ten schroef, bijbehorende draadbe-
schermers zijn inbegrepen. Uiteraard,
zoals alle nieuwe Buffalo keuen, be-
schikt het over het allernieuwste Buffalo
gewichtssysteem. En zelfs een keu-
zakje hoort erbij.
Glenn Hofman zelf, die ook het eer-
dere model heeft mee helpen ontwer-

pen, is zeer te spreken over het eind-
resultaat: “Strak, zoals ook het origi-
nele model. Dat is hoe ik het graag
zie! En daarbij speelt het ook nog ge-
weldig. Het mooiste is eigenlijk de
prijsstelling van de keu, die is zeer
aantrekkelijk en daardoor bereikbaar
voor een nog grotere groep mensen.
En dat is voor mij het allerleukste hier-
aan, dat mensen kunnen voelen wat ik
voel. Mijn keu is tot nu toe o.a. goed
verkocht in Korea. Dat ze daar biljar-
ten met een keu met mijn naam erop,
dat is toch wel bijzonder”. Een keu,
die het wachten waard zal zijn dus.

Ook u kunt, net als Glenn Hofman, in
de nabije toekomst spelen met deze
door Glenn samengestelde keu. Zijn
huidige keu kunt u nu al kopen, deze
nieuwe keu binnenkort. Voor specifie-
kere productinformatie en prijzen, ook
voor overige Buffalo keuen en acces-
soires, kunt u terecht bij uw lokale bil-
jartvakhandel. Beschikbaarheid keu:
vanaf mei 2016.

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

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

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

Stoffelen Breda – Breda
www.stoffelenbreda.nl
info@stoffelenbreda.nl
+31 (0)76-5217740

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
info@thissen.be
+32 (0)3-2335418

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13

http://www.buffalo.nl
mailto:info@buffalo.nl
http://www.eureka-billard.nl
mailto:info@eureka-billard.nl
http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
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vanaf nu leverbaar
JB Fashion de specialist in biljartkleding

voor

Nederland en België

René Huijsmans 06-26544556
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166 • info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

Fashion

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
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Nieuw

www.eekelsadvies.nl

RoosterGenerator II
Programma voor het genereren van roosters
voor de Teamcompetitie:
* Onbeperkt aantal competities
* Onbeperkt aantal teams
* Uitwijkdagen teams en reserveweken
* Uitvoer in Excel  of Json formaat

3e Grand Prix ereklasse artistiek

Sander Jonen niet te stoppen
In de Grand Prix cyclus blijkt Sander Jo-
nen niet te stoppen. Evenals de twee
eerdere edities schreef de man uit Bad-
hoevendorp nu ook de derde Grand
Prix bij De Uitspanning in Barendrecht
op zijn naam. De nummers 1 t/m 8 in
de eindstand na drie Grand Prix spelen
de Masters, die van 17 tot en met 19
maart 2016 bij HCR Prinsen in Haarlo
worden gehouden. Randy Loenen, Peter
van der Werff, Patrick de Haan en Jean-

Marie Limbourg degraderen naar de
eerste klasse. 

Eindstand Barendrecht
Naam Mp Perc
1. Sander Jonen 14 70.592
2. Peter van der Werff 10 57.939
3. René Dericks 12 68.950
4. Erik Vijverberg 8 58.863
5. Benny Smits 8 56.375
6. Robert v Veenendaal 6 47.080

Sander Jonen. Foto: Stefan Osnabrug

7. Jop de Jong 6 59.652
8. Patrick de Haan 4 41.744
9. Mark Janssen 4 46.441

10. Jean-Marie Limbourg 2 42.191
11. Randy Loenen 2 42.012
12. Walter Crols 0 31.684

Eindstand na 3e Grand Prix
Naam                   Ranking pnt Perc
1. Sander Jonen 36 69.155
2. René Dericks 29 63.853
3. Jop de Jong 24 61.981
4. Mark Janssen 21 53.226
5. Martin van Rhee 19 60.981
6. Benny Smits 19 53.815
7. Erik Vijverberg 18 55.467
8. Robert v Veenendaal 14 47.482
9. Randy Loenen 14 44.464

10. Peter van der Werff 11 57.939
11. Patrick de Haan 11 46.893
12. Jean-Marie Limbourg 8 49.157
13. Walter Crols 6 35.294
14. Pierre Scheers 4 37.974

http://www.eekelsadvies.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel leugens publiceren over individuele be-
stuurders en het sectiebestuur in zijn al-
gemeen. Zij zijn er nog trots op dat er
nog diverse mensen zijn, die niet van
de hoed en de rand weten, die hun re-
actie met een “like” voorzien. 
Het geeft in onze ogen nog maar eens
aan dat de biljartwereld van deze men-
sen erg bekrompen is, vooral als men
zich bedenkt, dat iedereen altijd terecht
kan met vragen. Het getuigt dan ook
van weinig klasse dat er lukraak iets
wordt geplaatst op Facebook, terwijl
daarbij wordt aangegeven dat het sec-
tiebestuur nergens op reageert. Ons e-
mailadres is al maanden bekend, maar
helaas is er in dit geval nog geen enke-
le mail binnen gekomen.
Dat wij niet alles tegelijk kunnen uitvoe-
ren mag duidelijk zijn. Uiteindelijk zijn
wij de beleidsmakers en moeten we pri-
oriteiten stellen. Dit soort berichtgevin-
gen op social media vinden wij abso-
luut niet in onze denkwijze passen en
we nemen hier dan ook uitdrukkelijk af-
stand van. Het dient onze sport niet,
maar maakt het eerder kapot dan dat
we er beter van worden. Het gaat niet
meer om vrije meningsuiting, maar om
berichtgeving waar een verkeerd beeld
van feiten wordt weergegeven dat vol-
op leugens en onwaarheden bevat. Het
bestuur zal dan ook niet schromen om
in de toekomst deze mensen tot de orde
te roepen en eventueel sancties op te
leggen.

Scheefgroei 
competitiewedstrijden
Terecht hebben ons de laatste tijd be-
richten bereikt over de teamcompetities,
vanaf de 1e divisie tot en met de 4e di-
visie. Het is goed om eens onder de
aandacht te brengen welke dubieuze
cultuur er in de afgelopen jaren is ont-
staan als het gaat om het verzetten van
wedstrijden. Uiteraard zijn er goed be-
doelende teamleiders die een gegronde
reden hebben, maar dat is dan een
calamiteit. Dit komt dan ook maar zel-
den voor. Het kan niet zo zijn dat in de
loop van de competitie, wedstrijden
worden verzet omdat men niet in de
sterkste samenstelling kan spelen. Ieder-
een kan de beschikking hebben over 8
spelers (!) dus hoezo geen team kunnen
samenstellen?

Ook datums en speeldagen kunnen in-
eens niet meer gehandhaafd worden
omdat de lokaalhouder zogenaamd
“iets anders” heeft. Wedstrijden staan
al vanaf augustus vast. Kortom, de dis-
cipline is zoek en er is wildgroei. Teams
wringen zich in allerlei bochten om
wedstrijden te verzetten en dan niet om-
dat ze niet kunnen, maar omdat ze niet
in de sterkste opstelling kunnen spelen.
Het voornaamste neveneffect: de teams
die niet willen verzetten krijgen dan
vaak de schuld. Dat moeten we met zijn
allen niet willen.   

Het wordt tijd dat de teams zich eens
moeten gaan realiseren dat ze door 1
of 2 verhinderde spelers niet het RECHT
verkrijgen een wedstrijd te verzetten.
Dat besef is er volstrekt onvoldoende.

TM

Het bestuur van de sectie Driebanden
zit al weer bijna acht maanden op de
bestuurderstrein. Zonder naar het verle-
den te kijken, durf ik te stellen dat er een
hoop werk aan de winkel was. Dit, en
dat durf ik ook te stellen, heeft het be-
stuur enthousiast opgepakt. 
Vele onderwerpen werden behandeld
en zullen ten uitvoer worden gebracht.
Om U er zo maar een paar op te noe-
men:
- Nieuwe elementen in Grand Prix,
Beker en teamcompetitie

- Borgstellen van de subsidies in de
komende jaren en eventuele Topsport-
status NOC/NSF

- Wijzigen en aanpassen reglementen,
selectie- en uitzendbeleid

- Talentherkenning en training jeugd
(eis vanuit NOC*NSF)

- Preventief dopingbeleid i.s.m. KNVB,
KNAU, Fit!vak en de Dopingautoriteit

Bovenstaande punten zijn erg belang-
rijk, enerzijds om subsidiestromen te be-
houden, anderzijds om de huidige com-
petities, evenementen, maar het allerbe-
langrijkst: onze toekomst zeker te stel-
len.  Een andere belangrijke afspraak
die we destijds bij onze aanstelling met
U hebben gemaakt, is dat we open en
transparant naar de achterban willen
zijn. Dit proberen we te bereiken door
twee keer per jaar een spelersoverleg te
houden, een teamleidersoverleg, een
overleg met de dames en twee keer per
jaar een sectieraad te beleggen. Met dit
alles proberen wij een goed contact te
onderhouden met onze achterban. Of
dit nog niet genoeg is proberen we in
elke uitgave van De Biljart Ballen en
Driebandnieuws een Nieuwsbrief te pu-
bliceren zodat we eenieder op de hoog-
te kunnen houden.

Wij zijn dan ook erg teleurgesteld en
vinden het schokkend om te vernemen
dat er dan nog biljarters, arbiters en op-
roerkraaiers zijn die via de sociale me-
dia hun ongenoegen menen te moeten
uiten. Nee, nog erger, onjuistheden en

De competitieleider en het sectiebestuur
zullen er nog scherper op toezien om
deze sjoemelcultuur tegen te gaan. Het
staat goed gereglementeerd, maar er
zijn altijd wel weer teamleiders die crea-
tief zijn. Beste teamleiders neem Uw ver-
antwoordelijkheid naar spelers en lo-
kaalhouders. Communiceer tijdig met

hen dan zijn de meeste problemen al op-
gelost. 
REGEREN IS VOORUIT ZIEN !!
In het belang van onze sport hopen wij
op Uw medewerking
Met sportieve groet,
Bennie Deegens
Voorzitter sectie Driebanden

Razend drukke tijden door dubbelrol bij CEB en KNBB

Bennie Deegens blijft altijd zichzelf

,,Daar ben ik Bennie voor’’, is zijn eer-
ste reactie op het podium van de speel-
zaal, waar hij gezellig aanschuift voor
een kort gesprek. ,Ik ben op dit WK in
de eerste plaats namens de CEB, maar
omdat het zo uitkomt ook om als Sectie-
voorzitter de jongens te begeleiden. En
in dat opzicht ben ik supporter van Dick
en Jean. Zo zal ik altijd blijven. Toen
Dick twee weken geleden de World
Cup won in Bursa, kwam hij op me af-
gelopen en heb ik hem op zijn voor-
hoofd gekust. Het maakt me helemaal
niets uit wat anderen daarvan denken.’’

Bennie Deegens neemt de zaken zoals
ze komen, zelfverzekerd en nuchter. Vo-
rig jaar werd hij benoemd tot opvolger
van Santos Chocron als Sectievoorzitter
driebanden, vier jaar geleden werd hij
door Wolfgang Rittmann gevraagd om
in het CEB bestuur te komen en mee te
werken aan de organisatie van het
Europees kampioenschap. Maar nu
Wolfgang Rittmann enkele weken gele-
den is overleden, komt er veel meer op
hem af. ,,We moeten eerst in een bui-
tengewone vergadering bepalen of het
bestuur na Wolfgang’s overlijden mij in
die functie wil. En als dat zo is, zal het
voorlopig alleen tot volgend jaar juni
zijn, dan is het buitengewoon congres
in Italië, waar de definitieve bestuurs-
verkiezing is.’’

De eerste zorg, zegt
hij, is het Europees
kampioenschap voor
volgend jaar, de or-
ganisatie waarvan
Wolfgang Rittmann
de drijvende kracht
was. ,,Daar zullen
we ontzettend veel
tijd in moeten steken.
Ik ben er wel van
overtuigd dat het EK
door zal gaan. We
moeten gesprekken
opstarten met Bran-
denburg, met de
sponsors en allerlei
betrokkenen. Ik heb
een groot vertrou-
wen, want ik ken
mezelf en ik heb een
goed team. En ik
heb ook mijn ingan-
gen. Ik ben een heel
ander mens dan
Wolfgang, ik ben
een man van veel
overleg, van zoeken
naar win-win situa-
ties, ik ben toeganke-

lijker. Maar zoals ik het nu de eerste
weken heb gemerkt, is er een voortref-
felijke sfeer binnen het bestuur.’’

Daarnaast heeft natuurlijk de KNBB sec-
tie zijn volle aandacht. Deegens: ,,Toen
ik vorig jaar aan de periode van vier
jaar ben begonnen, was dat met veel
ambitie. We weten dat dit een andere
tijd is. De subsidies van NOC/NSF
voor topsport zijn minder geworden.
We moeten heel hard nadenken over
de toekomst. Het belangrijkste is: de ta-
lent-herkenning en training van de
jeugd. We stellen ons de vraag: waar
moeten wij aan voldoen, wat is er voor
nodig om de subsidies weer op peil te
krijgen, maar ook: hoe kunnen we com-
petities en toernooien belangrijker ma-
ken voor het publiek. Er wordt altijd veel
geredeneerd vanuit de spelers, maar
zonder publiek en zonder zaalhouders
kunnen we niet biljarten. De vraag moet
dus ook zijn: moeten we blijven vast-
houden aan tradities? Moeten we in de
eredivisie meer aan dubbele weekends
denken Wat doen we met het beker-
toernooi. Ik mag zeggen dat ik een
prachtig bestuur heb bij de Sectie, met
mensen die allemaal op de toekomst
zijn gericht en bereid om hard te wer-
ken. Ik vertrouw er volledig op dat we
gaan waarmaken wat we voor ogen
hebben.’’

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

VIERSEN – De dubbelfunctie op het WK voor landen-
teams lijkt hem uitstekend af te gaan. Dan weer zit
Bennie Deegens achter de tafel met officiële bestuur-
ders in de Festhalle in Viersen, niet veel later mengt hij
zich amicaal onder Dick Jaspers en Jean van Erp, de
twee spelers die Nederland op dit WK vertegenwoor-
digen. Bennie Deegens, 67 uit Borculo, voorzitter van
de Sectie driebanden van de KNBB en sinds kort ook
de waarnemend voorzitter van de Europese bond, de
CEB, vraagt zich nooit af of die dubbelrol wel goed
valt in de wereld van het driebanden.
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Nederland onttroont België 
en pakt goud op WK in Viersen

De nummer twee van Nederland, Jean
van Erp, had in een hoogstaande partij
al onverwacht afgerekend met Lütfi Ce-
net (40-12 in zestien beurten), zodat al-
le ogen daarna op de wedstrijd tussen
de twee wereldsterren was gericht. Jas-
pers had een veel betere start (21-9 in
10), had daarna een kleine terugval,
waardoor Sayginer terug kon komen
naar 32-25. Het bevrijdende laatste
punt van Dick Jaspers (40-26 in 33)

deed de zaal ontploffen en bracht Jean
van Erp tot tranen toe beroerd.
De Nederlandse kampioen van vorig
jaar beleefde een nieuw en nog veel
groter hoogtepunt in zijn carrière. ,,Ik
weet dat een wereldtitel individueel te
hoog is gegrepen voor mij. Daar heb ik
de klasse niet voor. Deze wereldtitel is
het mooiste wat ik ook kon bereiken, het
was een droom en ik heb het waarge-
maakt. Het is fantastisch, hier winnen in

VIERSEN – Het goud was voor Nederland, het zilver voor Turkije en de Bel-
gen werden onttroond op het WK voor landenteams in Viersen na een
heerschappij van vier jaar. De climax in de Duitse toernooizaal, met zo’n
vijfhonderd toeschouwers, onder wie veel in oranje kleuren uitgedoste
Nederlanders, tekende zich af op het biljart waar Dick Jaspers en Semih
Sayginer streden om de toernooiwinst.

Het gouden Nederlandse koppel Dick Jaspers en Jean van Erp. Foto: Jan Rosmulder

de mooiste biljartzaal van heel de
wereld. En met zo veel geweldige sup-
porters.’’ 
Voor het eerst in vier jaar stonden de
Belgen niet in de finale en dat was wen-
nen. Het koningskoppel Eddy Merckx
en Frédéric Caudron domineerde het
kampioenschap vier jaar lang en werd
dit keer in de wielen gereden door de
Turkse grootmacht, dat de terugkeer van
Semih Sayginer na tien jaar op dit WK
glans gaf.
De Turkse magiër speelde een briljante
partij tegen Eddy Merckx, die hij onder
meer door een negen van acquit op 22-
5 in vier beurten zette en 30-7 na de
pauze. Merckx zei later: ,,Ik zat nog op
een kans te hopen, maar die kreeg ik
niet. Hij had geen enkele terugval en
heeft verdiend gewonnen.’’ (40-19 in
11 beurten).

Frédéric Caudron botste op een grandi-
oze Lütfi Cenet, ook in een partij die
naar een snelle beslissing ging door
een serie van vijftien van de Turk in de
zevende beurt (28-16). Caudron zei la-
ter: ,,Ik heb wat kansen laten liggen, dat
heeft hij goed afgestraft. Hij bleef maar
scoren, heel de partij door. Ik miste op
een gegeven moment een ’over-en-
weer’, door een klos, daarop heeft hij
die vijftien gemaakt.’’
,,Het kon een keer gebeuren, hè, je kunt
onmogelijk blijven winnen, zeker nu niet
met die Scotch Double, die mooi is voor
het publiek, maar waardoor de top-
teams worden benadeeld. Eddy
Merckx: ,,Die Turken zijn al geen zwak-
ke ploeg en als ze dan ook nog een ge-
weldige dag hebben, dan kun je verlie-

zen.’’ Zijn laatste reactie was een echte
Merckxiaans: ,,Ach, we zijn nog jong
hè, we krijgen nog meer kansen.’’
Het WK voor landenteams, gestart met
24 ploegen van twee, werd gekenmerkt
door veel hoogtepunten. Dani Sánchez
was één van de sterren, die niet op het
eindpodium konden schitteren. De
Spanjaard was de beste van allemaal
in de voorronden. Zijn land werd uitge-
schakeld in de voorronden omdat Ru-
bén Legazpi twee keer verloor.
Torbjörn Blomdahl, negenvoudig win-
naar op dit WK, twee keer met zijn va-
der Lennart, zeven keer met Michael
Nilsson, lag er al in de eerste ronde uit,
ook Marco Zanetti kon niet overleven,
de Koreanen met HaengJik Kim en Jae
Guen Kim werden net als de prachtige
Franse ploeg met Jérémy Bury en Jérô-
me Barbeillon uitgeschakeld door Grie-
kenland, dat zijn grote uitblinker had in
Nikos Polychronopoulos.

Eindstand WK in Viersen
1 Nederland (Jaspers/Van Erp)1.675
2 Turkije A (Sayginer/Cenet) 1.491
3 België A (Merckx/Caudron) 1.700
4 Oostenrijk (Kahofer/Efler) 1.287
5 Griekenland (Polychronopoulos/ 

Kokkoris) 1.753
6 Duitsland A (Horn, Galla) 1.055
7 Turkije B (Capak, Incekara) 1.124
8 België B (Leppens/Philipoom)
9 Peru (Torreblanca/Rodriguez) 0.967

10 Frankrijk (Bury/Barbeillon) 1.845

De individuele ranglijst
Naam Gesp Pnt Moy HS
1. Dick Jaspers 5 10 2.040 12
2. Semih Sayginer 5 8 1.524 12
3. Lütfi Cenet 5 8 1.457 15
4. Jean van Erp 5 8 1.411 8
5. Nikos Polychronopoulos 3 6 2.000 17
6. Frédéric Caudron 4 6 1.948 10
7. Eddy Merckx 4 6 1.494 8
8. Andreas Efler 4 6 1.353 10
9. Dani Sánchez 2 4 2.051 11

10. Marco Zanetti 2 4 1.632 11

NK A-klasse bij Jorissen in Den Haag

Herman Slikker een prachtige kampioen

DEN HAAG – Het zegegebaar van Herman Slikker op het podium van het
Nederlands kampioenschap A-klasse was prachtig. De 66-jarige Noord-
Hollander spreidde de armen wijd open, genoot intens van zijn overwin-
ning in de finale tegen Ludo Kools. Het Haagse biljartcafé Jorissen ap-
plaudisseerde voor de verdiende winnaar na drie dagen van strijd in een
sfeervolle ambiance.
Wedstrijdleider Cor Trampe sprak met
recht van een zeer geslaagd kampioen-
schap. ,,De Brabanders Wilco van Wijk
en Paul Bruijstens hadden een suppor-
tersclubje meegenomen die drie dagen
zijn gebleven. Het is hier bij Jorissen
toch altijd al heel gezellig, maar die
zorgden ook nog eens voor extra sfeer.
We kunnen terugkijken op een gewel-
dig toernooi.’’
De zondagmiddag was al helemaal
een climax, want niet alleen bij Jorissen,
maar ook in het Duitse Viersen werd
een wedstrijd gespeeld waarmee ieder-
een meeleefde. Jean van Erp is speler
van het team van Buffalo.nl, dat in de

eredivisie aan kop gaat en zijn thuis-
wedstrijden speelt bij Jorissen.
Cor Trampe: ,,We hebben allemaal
meegekeken en de overwinning van Je-
an meegevierd. Wat geweldig dat die
jongen wereldkampioen is geworden.
Ik kan hem nu bij elke thuiswedstrijd
aankondigen met: dames en heren, Je-
an van Erp, de wereldkampioen…’’

Herman Slikker uit Heerhugowaard
bleek op het eind van het toernooi in
Den Haag de sterkste nadat hij ook in
de voorronden al ongeslagen was ge-
bleven met 1.176 gemiddeld. In de
kwartfinale won hij met één carambole

verschil van Raymon Groot, zijn enige
moeizame overwinning (40-39 in 40),
daarna moest Huub Wilkowski eraan
geloven in de halve finale (40-33 in 40)
en tenslotte Ludo Kools in de finale met
40-30 in 17.

Ludo Kools, die als reserve in het toer-
nooi kwam, speelde een verrassend
sterk toernooi met wedstrijden waarin
hij vaak vanuit een achterstand moest
terugvechten. In de halve finale versloeg
hij Wilco van Wijk, die ook als grote
kanshebber werd gezien, in een boei-
ende partij met 40-38 in 38.
,,We hadden iets meer verwacht van
onze eigen spelers Herman van Daalen
en Ruud Nieuwenburg’’, bekende Cor
Trampe. ,,Maar Herman kwam net iets
tekort in de voorronde en Ruud werd
verslagen door Wilco van Wijk, die op
het eind van de partij een mooie in-
haalrace deed en toch nog won.’’

Jerry Hermans moest na de voorronden
afzeggen, omdat hij op zondag com-
petitie in de eredivisie moest spelen. De
Brabander werd in de knock-outs ver-
vangen door Raymon Groot, de beste
nummer drie uit de poulewedstrijden.

Cor Trampe: ,,Ik wil Henny Wezenbeek
bedanken, omdat hij een oogje in het

zeil heeft gehouden, ook al waren wij
dan de organisator. Alles is perfect ge-
lopen: geen enkele wanklank, prima ar-
bitrage en ook liep alles op rolletjes met
de Kozoom scoreborden nu we voor het
eerst met afstandsbediening van de tijd-
klok hebben gewerkt in dit A-kampioen-
schap.’’

Eindstanden poules
Poule A
1 Jerry Hermans 6 0.869   7
2 Wilco van Wijk 4 0.861 12
3 Peter Heerkens 2 0.764   5
4 Teus van Essen 0 0.652   5

Poule B
1 Ruud Nieuwenburg 4 1.102   8
2 Tom Beemsterboer 4 0.934 12
3 Herman van Daalen 4 0.873   5
4 Albert Kooistra 0 0.794   6

Poule C
1 Herman Slikker 6 1.176 5
2 Ludo Kools 4 0.889 8
3 Tom Paris 2 0.635 5
4 Wim van den Berg 0 0.671 6

Poule D
1 Hans de Groot 4 1.056 7
2 Huub Wilkowski 4 1.000 6
3 Raymon Groot 4 0.966 8
4 Paul Bruijstens 0 0.817 7

Herman Slikker. Foto: Stefan Osnabrug

HCR Prinsen plaatst zich als eerste 
voor bekerfinale
Tegen Biljartcentrum Goirle heeft HCR
Prinsen zich als eerste geplaatst voor de
nationale bekerfinale die van 7 t/m 10
april in Rijsbergen wordt gehouden. Zo-
wel de uit- als de thuiswedstrijd werden

op zondag 21 februari in Goirle afge-
werkt. De bezoekers uit Haarlo speel-
den de eerste ontmoeting met 4-4 gelijk,
terwijl het tweede treffen met 8-0 duide-
lijkheid verschafte. 
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Aannemersbedrijf Beer de Jong 
verliest terrein
Speelronde 14

EDO ’83 wist een puntje af te snoepen
van het hoger geklasseerde Biljartcen-
trum Siemens. Bij de gasten uit Midwol-
da was Eddie Siemens met 1.250 de
betere speler. Aannemersbedrijf Beer
de Jong moest Snip Biljarts voor laten
gaan, het werd 2-6. 

Speelronde 15

NHD Zwaag ontving Aannemersbedrijf
Beer de Jong en won met 6-2. Ruud
Nieuwenburg zorgde voor de winstpar-
tij bij de bezoekers. Biljartcentrum Sie-
mens en De Barbier Leeuwarden speel-
den gelijk. Eddie Siemens maakte een
serie van tien.

Speelronde 14
Burgmans-Biljarts.nl – Poelierschrau-
wen.nl 4-4. Kopman Maarten Janssen
speelde een opvallende partij tegen
Danny Geysen. Janssen had elf caram-
boles na dertien beurten. De volgende
drie pogingen leverden via 9-10-9 liefst
28 treffers op. Daarmee stond de Belg
op 39 uit 16. Uiteindelijk was de uitslag
45-20 na 28 omlopen en dat leverde
een gemiddelde op van 1.607. FDV Ja-
coby/Schuler Cues – Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Bryan Vangenechten bleek
met 1.428 de beste van iedereen.
MCR/De Uitspanning – Hultermans Inst.
Bedr. 4-4. Bert Hoefnagels scoorde
1.323. TOVV/Royal Pro – W. van der
Sanden 8-0. Martin Spoormans 2.368,
Emilio Sciacca 1.666, Nikos Polychron-
opoulos 1.451 en Frans van Schaik
1.379 realiseerden een teammoyenne
van 1.650. Spoormans en Polychron-
opoulos produceerden beiden een serie
van tien. Capelle – Vriendenkring/De
Distel 4-4. Dan Breur 1.117 boog voor

de 1.323 van Ad
Koorevaar. BCO/Pa-
eoniapassion.com –
Van Broekhoven/De
Distel 0-8. Voor de
gasten kwamen Jan
Arnouts 1.607 en
Adrie Demming
1.176 het beste voor
de dag. 

Speelronde 15
Vriendenkring/De
Distel – MCR/De Uit-
spanning 2-6. Ro-
land Uijtdewillegen
vertrok met 1.323
op zak. Jan Brock

Amusement – TOVV/Royal Pro 3-5. Ed-
die Siemens, reeks van dertien, hield
Martin Spoormans op remise: 45-45
(36). Emilio Sciacca, nu goed voor
1.212, heeft 23 punten na 12 partijen
verzameld. Poelierschrauwen.nl – Van
Broekhoven/De Distel 4-4. Lennart
Schrauwen 1.290 en Ton de Hoon
1.212 bleven aan de goede kant van
de score. Jan Arnouts 1.363 was de
beste bij de gasten. Capelle – BCO/
Paeonipassion.com 6-2. Dan Breur en
Hans de Bruin stonden na twintig beur-
ten al op 28-28. Breur had de beste
eindsprint getuige de 45-34 (34) cijfers.
Promovendus
BCO/Paeoniapassion.com bezit als
hekkensluiter vijf punten na vijftien
speelronden. Met één duel minder staat
Burgmans-Biljarts.nl voorlaatste met ne-
gen punten. Vriendenkring/De Distel
heeft elf uit vijftien. Koploper TOVV/
Royal Pro gaat onbedreigd naar de ti-
tel. Het teammoyenne van 1.223
spreekt boekdelen.

Maarten Janssen. Foto: Paul Brekelmans
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Rick Sleddens scoort namens 
De Molen een serie van 16 
aMate Communications –
Hazelaar 2 6-2. Koen van
Camp behaalde moyenne
van 1.290. Teletronika –
De Molen 0-8. Vic Herre-
weghe ging met 1.129
onderuit tegen de 1.290
van Wim van Dijck. De
Molen 2 – SS&P/De Mo-
lenvliet 5-3. Een knappe
remise tussen Rutger Elshof
en Huub Adriaanse: 40-
40 (30). Voor de bezoeker
een serie van negen. Zijn
teamgenoot Marten van
Engelen realiseerde
1.290. Bij de gastheren
zette Rick Sleddens 1.060
op het scorebord. Biljart-
centrum Goirle – Autobe-
drijf Schrauwen 8-0. Men-
no de Vries 1.111 en Ro-
ger Spijkers 1.081 kwa-
men goed voor de dag.
Autobedrijf Schrauwen – De Molen 2 2-
6. Alle aandacht ging hier uit naar Rick
Sleddens die een serie van zestien
maakte. Dat betekende, althans in deze
poule, een forse verbetering. Sleddens
eindigde met 1.060. De Molen – Set-
point 8-0. Vierde man Frank Homme-

ring zorgde met 35 uit 32 voor de kort-
ste partij. Na vijftien wedstrijden heeft
het eerste team van De Molen uit Reusel
vijfentwintig punten. Runner-up De Mo-
len 2 volgt op slechts één punt. Met ne-
gentien uit veertien is biljartcentrum
Goirle derde.    

Rick Sleddens. Foto: Jan Rosmulder

Eerste divisie driebanden poule 2

Koploper Burgmans Biljarts op titelkoers
Speelronde 14
Eekhoorn 2 – Burgmans Biljarts 3-5. In
Oosterhout verloor Peter van Mierlo met
1.000 moyenne tegen de 1.428 van
Bert van Manen. Rik van Beers leek met
de 38-24 achterstand kansloos maar
zeventien treffers in de laatste acht po-
gingen leverden alsnog een remise op
tegen Henriek Hanegraaf. Hoogste
reeks van Van Beers was tien. De Vee-
markt – ZFD/De Hazelaar 4-4. Dieter
Grossjung eindigde op 1.363. Voor de
bezoekers wonnen Peter Heerkens
1.428 en Leslie van Neyen 1.153.
Man op Maat/'t Caves – Hotel Stadt
Lobberich/BCT 6-2. Raymond Ceule-
mans 1.250 was weer eens de beste
van iedereen. Ripa Recycling/Pearle –
La Plaza Hoensbroek 6-2. Kay de Zwart
haalde uit via 1.666. Jens van Dam
scoorde in eigen huis een serie van tien.
Ronny Daniëls 1.114 verloor tegen de
1.285 van Mathy Monnissen. Thekes/
Park Tivoli – Constructor Staalbouw 0-8.

Jos Bongers trok met 1.296 aan het
kortste eind tegen de 1.666 van Henk
Overmars. Bezoeker Peter Vlaar over-
trof deze prestatie met 45 treffers na 23
beurten en derhalve 1.956 en tevens
een reeks van tien. 

Speelronde 15
Burgmans Biljarts – Sprundel 6-2. Vier-
de man Bert van Manen gaf met veertig
caramboles na dertig beurten het goe-
de voorbeeld. Hotel Stadt Lobberich/
BCT – De Veemarkt 4-4. Een mooie par-
tij tussen Tom Löwe en Huub Wilkowski:
40-36 (30). Voor de gast een serie van
elf. Lijstaanvoerder Burgmans Biljarts
lijkt in een zetel op weg naar de titel na
26 punten en 14 duels. Burgmans Bil-
jarts speelt op zaterdagmiddag 5 maart
al om 13.00 uur bij Golf- en Recreatie-
park 't Caves aan Veneind 5 te Wintel-
re. Naaste achtervolger De Veemarkt
heeft drie punten minder maar ook nog
eens één wedstrijd meer gespeeld.   

Eerste divisie driebanden poule 1

Maarten Janssen van Burgmans-Biljarts.nl 
in 3 beurten 28 caramboles 

Wereldbeker in Bursa Turkije

Dick Jaspers schittert weer 
op wereldpodium
BURSA - Het is de wedstrijd die in de roemrijke jaren beroemd is gewor-
den als derby van de lage landen als Nederlandse en Belgische sporters
elkaar treffen op het hoogste niveau. Dick Jaspers en Frédéric Caudron,
biljarters van wereldniveau, stonden in de arena van de World Cup in Bur-
sa voor de altijd prestigieuze klassieker in het driebanden. De 50-jarige
Nederlander zegevierde in de eerste World Cup botsing van 2016 met
40-34 in 19 beurten.

Door Frits Bakker

De Nederlander startte de World Cup in
Bursa tegen Lütfi Cenet en ontsnapte aan
de uitschakeling, omdat zijn Turkse
tegenstander in de eerste wedstrijd van
het toernooi drie matchpunten verspeel-
de. Jaspers toonde zijn befaamde vecht-
lust, won op karakter en was daarna niet
meer te stuiten in zijn zegetocht. Hij haal-
de overwinningen op de Koreaan Hyung
Bum Hwang (40-16 in 21), de Belg Ro-
land Forthomme in de beste partij van
het toernooi (40-13 in 8, 5.000 ge-
middeld), op Pedro Piedrabuena (40-38
in 20) en tenslotte tegen zijn Belgische ri-
vaal Caudron. Die finale in het Ataturk
centrum was tot de helft van de partij een
zenuwslopend gevecht met twee spelers
die elkaar niets toegaven: 14-13 in ze-
ven, 27-26 in twaalf beurten. Jaspers
sloeg de kloof met de beslissende aan-
val, een serie van tien in de twaalfde
beurt, die hem op een voorsprong van
37-26 bracht. De Nederlander gunde
zijn tegenstander nog vijf kansen om
terug te keren in de partij, maar finishte
daarna zelf op 40-34 in de 19e beurt.

Net als Eddy Merckx eerder in de halve
finale tegen Caudron, miste nu ook Cau-
dron zijn acquit, waarna Jaspers jui-
chend van zijn stoel kon springen, de keu
omhoog steken en de overwinning met
het publiek op de Turkse tribunes te vie-
ren. ,,Op het eind van de finale had ik
een paar mindere momenten, toen ik de
druk van het winnen voelde en Caudron
nog ver terugkwam. Ik vond het vreemd
dat hij de nabeurt miste: het biljart was
wel iets veranderd, maar hij liet de ballen
goed schoonmaken. Ik had dus eigenlijk
niet verwacht dat hij zou missen.''
,,Ik ben blij met deze belangrijke zege'',
zei de Nederlander na de huldiging.
,,Daardoor blijf ik vast in de top drie van
de wereld. Voor mij is schitteren op het
hoogste wereldpodium altijd geweldig,
omdat alles er in het driebanden op ge-
focust is. En als ik dan een finale van
Frédéric Caudron kan winnen, voel ik me
weer heel gelukkig. Het is een moment
om van te genieten.''
De top drie van de eindscore met Jaspers
(2.352), Caudron (2.063) en Merckx
(2.260) liet moyennes zien van wereld-
niveau.

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 9-ball Treviso dames + heren kozoom.com 25 - 28 feb
FFB driebanden Franconville kozoom.com 26 - 28 feb
5 pins (kegel) biljart Sterrebos, Beuningen biljart.tv 27 feb 
Klassiek kwalificatie EK clubteams 3x kozoom.com 4 - 6 mrt
Grand Dutch en Masters Artistiek Haarlo biljart.tv 15 - 20 mrt
Worldcup driebanden Luxor kozoom.com 27 mrt - 2 apr
EK pool dames, heren, tolstoel St. Johann kozoom.com 2 - 14 apr
Frans kampioenschap driebanden dames kozoom.com 3 apr
KNBB bekerfinale driebanden Rijsbergen kozoom.com 7 - 10 apr
Eurotour 9-ball St. Johann dames + heren kozoom.com 14 -16 apr
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.
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Derde divisie driebanden poule 5

Café Molenvliet draagt rode lantaarn
Speelronde 14
ADC Repro – Buro Balans: 6-2. Bij de
bezoekers kwam Jos van der Aa via
een serie van negen tot 1.153. Autobe-
drijf Lion van Loon – De Eekhoorn3/Bil-
jartpoint.nl: 7-1. Café Molenvliet – DKM
Tools: 2-6. Luuk de Haan was de enige
thuisspeler die voor winst zorgde. BH
Keukens – DC Michielsen: 6-2. Marco
Kley redde met 0.789 de eer voor de
bezoekers. 

Speelronde 15
DKM Tools - Buro Balans: 6-2. Ton Roo-
vers beperkte door partijwinst de scha-
de voor Buro Balans. De Eekhoorn
3/Biljartpoint.nl – Stolting Advocatuur:
4-4. Bij de bezoekers realiseerde Jos
Goverde 1.346. Autobedrijf Lion van
Loon – ADC Repro: 4-4. Daniël van der
Geld pakte uit met 0.972 en een serie
van acht. Jos van der Aa

Derde divisie driebanden poule 5
Hoondert de Waard en De Distel Biljarts 7 op kop
Speelronde 14
De Bevelanders – Stuc. Bedr. Kanters:
4-4. De Geslootene Boom – De Distel
Biljarts 7: 1-7. Dirk Smet kon ternauwer-
nood een puntje een puntje in Zeeuws-
Vlaanderen houden. The Friends
Ad’s Catering – Bierwinkeltje: 4-4. 
De Distel 6 - Veilingzicht: 2-6. Jack Buijk
redde de eer voor het thuisfront.
Bottles/de Parel – Hoondert de Waard:
5-3. Bram de Waard speelde in
35 beurten uit. De Stene Brug – Tappe-
rijke 2: 8-0. Joey de Kok mocht zich

met 0.813 de beste speler noemen.

Speelronde 15
De Distel Biljarts 7 – De Bevelanders:
8-0. Tony de Greef liet 0.972 noteren.
The Friends Ad’s Catering – Bottles/de
Parel: 7-1. Luc Wulfrack pakte een pun-
tje voor de bezoekers. Tapperijke 2 –
De Distel 6: 4-4. Adrie van Mechelen en
Jack Buijk zorgden voor winst bij de
gasten. Bierwinkeltje – De Stene Brug:
4-4. De Geslootene Boom – Veiling-
zicht: 2-6. Benny Visser won als enige
thuisspeler.

Derde divisie driebanden poule 3

Michael Zwakenberg speelt 1.166
Speelronde 14
Merwehof – De Distel Biljarts 5: 2-6. Jac
Doggen profileerde zich met 0.853 als
beste speler. Eekhoorn 4 – Countryclub
019: 6-2. Carambole/R&H afreken-
systemen – De Reigers: 6-2. Gerrie van
Eck maakte een serie van zeven.

Speelronde 15
Countryclub  019 – De Uitspanning:
0-8. TOVV 4 – Eekhoorn 4: 6-2. Anjo
Krijnen redde de eer voor de gasten
uit Oosterhout. De Reigers – De Distel
Biljarts 5: 0-8. Michael Zwakenberg
reikte tot 1.166.

Vierde divisie driebanden poule 3

Hydro Zorg laat punten liggen
Speelronde 14
Hoog/Laag Keukens – Rob Jacobs
Mannenmode 2: 5-3. De Distel
Biljarts 9 – Rob Jacobs Mannenmode:
6-2. Marco Scherbeijn speelde op
bord vier in 35 beurten naar winst. Zan-
dee Kloetinge – De Distel Biljarts 8: 8-0.
De Zwaan – Hydro Zorg: 6-2. Bij de
gasten ontbrak de vierde persoon.
’s Lands Welvaren 2 – L&B Ledermode:
6-2.

Speelronde 15
De Zwaan - 's Lands Welvaren 2: 4-4.
Rob Jacobs Mannenmode - Hoog/Laag
Keukens: 2-6. Kees den Boer bezorgde
de thuisclub een winstpartij. De Distel Bil-
jarts 8 - De Distel Biljarts 9: 4-4. Hydro
Zorg – Sprundel 4: 6-2. De Ossekop –
Zandee Kloetinge: 4-4. Bij de Zeeuwse
bezoekers waren Martin Capelle en Leo
Koopman succesvol. Rob Jacobs Man-
nenmode 2 – L&B Ledermode: 0-8.

De Eekhoorn overrompeld met aanmeldingen

30 uur biljarten voor WensAmbulance 
in één dag volgeboekt

Het initiatief, dat het eredivisieteam van
De Eekhoorn met Frans van Kuyk, Kurt
Ceulemans, Kenny Miatton en Jerry Her-
mans hebben genomen om een 30 uur
durende biljartmarathon te spelen t.b.v.
WensAmbulance Brabant is nu al een
enorm succes. Er werd een oproep ge-
daan aan teams om tegen betaling van
50 euro een uur te biljarten tegen De
Eekhoorn. Binnen twee dagen was het
gehele schema volgeboekt. “We heb-
ben al 16 tot 17 teams teleur moeten
stellen” aldus Jerry Hermans.
Voor vrijdagmiddag 22 april om 13.00
uur staat de eerste wedstrijd op het pro-
gramma. Zaterdagavond 23 april
wordt vanaf 19.00 de laatste match ge-
speeld. Naast verschillende nationale
en internationale toppers hebben ook
enkele gelegenheidsteams ingeschre-
ven. Zo zullen het bestuur van de KNBB
sectie driebanden en de medewerkers
van De Biljart Ballen het opnemen tegen
De Eekhoorn. De eerste wedstrijd wordt
gespeeld tegen TOVV met Danny Mo-
lier, Frans van Schaik, Barry van Beers
en Harrie van de Ven. Op zaterdag-
avond zal tegen een gelegenheidsteam
de laatste wedstrijd worden gespeeld.
In dat team onder andere: Dick Jaspers,
Roland Forthomme, Gerwin Valentijn en

naar alle waarschijnlijkheid Eddy
Merckx of Jean-Paul de Bruijn. Er wor-
den allerlei verschillende activiteiten uit-
gewerkt om geld in te zamelen voor het
goede doel. Zo kan men mogelijk ra-
den naar de hoogste serie, het totaal
aantal caramboles etc. WensAmbulance
Brabant is een vrijwilligersorganisatie,
die terminaal zieke mensen, op ver-
zoek, nog één keer naar hun favoriete
plek brengt. Met deze actie hoopt men
deze vrijwilligersorganisatie wat meer
financiële armslag te geven om zo veel
mogelijk aan de vraag te kunnen vol-
doen. Tijdens de twee dagen zullen
mensen van de stichting WensAmbulan-
ce met een ambulance aanwezig zijn
om indien gewenst informatie te ver-
strekken over hun activiteiten.

3e klasse bandstoten Midden-Brabant 

Vreugde en teleurstelling 
voor Marrie Kleinloog in Waalwijk

Marie Kleinloog. Foto: Henk Vos

Marrie Kleinloog begon de finale derde
klasse bandstoten bij De Molenvliet in
Waalwijk met een nipte nederlaag te-
gen zijn clubgenoot Ivo Vastré. Een te-
leurstelling voor de biljarter van HMS,
die graag wilde promoveren. Wakker

geschud na de eerste teleurstelling sloot
hij de volgende vijf duels af met moyen-
nes boven de grens van 2.30. In de
laatste ronde won hij wel van Piet Vis-
sers, maar speelde een gemiddelde van
1.83. Hierdoor bleef zijn algemeen ge-
middelde steken op 2.28, net 0.02 te
weinig voor de verlangde promotie. In
zijn zeven partijen kwam Kleinloog
slechts één carambole tekort voor de
maximale score. Uiteindelijk kon hij
door districtsvoorzitter Hen Vos als kam-
pioen worden gehuldigd. Wesley Ver-
hagen van de organiserende vereni-
ging BSV, speelde in zestien beurten de
kortste partij. De hoogste serie van ze-
ventien werd gemaakt door de win-
naar. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marrie Kleinloog HMS 12 2.28 17
2. Wesley Verhagen BSV 10 2.10 14
3. Ivo Vastré HMS 10 1.77 11
4. Piet Visser De Posterij 8 1.52 9
5. John van der Sanden BSV 6 1.55 10
6. Cees Borsje Werkendam 6 1.39 10
7. Maarten van der Ven DKS 2 1.32 10
8. Wil Vermeulen VOO 2 1.17 9

Gewest Zuid-Nederland afd. 1

Hoofdklasse libre in Bergen op Zoom
Van 4 tot en met 6 maart wordt bij café
zaal Bellevue aan de Antwerpseweg
188 in Bergen op Zoom de geweste-
lijke finale hoofdklasse libre van Zuid 1
gehouden. De partijen met een lengte
van 150 caramboles beginnen op vrij-
dag om 19.00 en op zaterdag en zon-
dag om 11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Wim Machielse Bellevue 11.82
2. Hans Onderdijk Carambowl 9.91
3. Sjaak Westdorp BVVEGA 8.78
4. Johan Bosters Kastanje 8.19
5. Johan de Punder ALM 8.18
6. Rick van den Enden Distel Biljart 9.75
7. Martin van der Rijt BC Goirle 8.07
8. Pieter Looren de Jong BC Goirle 7.05

http://www.debiljartballen.nl


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

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

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

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

Biljartnieuws

België Redactie:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

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.

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Van Dael spoelt driebandkater door
Met de overwinning in het bandstoten,
deed Fred Van Dael snel de nederlaag
in de districtfinale van het driebanden
vergeten.  De man van BC Op De Meir,
sneed genadeloos door deze finale,
naar 30 punten en eindigde net aan de
onderkant van de promotiegrens (1,40
voor 1,50). Vier op zes matchpunten en
slechts tegen de zilverwinnaar leed Van
Dael verlies. De tweede plaats ging

naar Tom De Haes (BC De Leug), en op
drie en vier, lezen we de namen van
Eddy Moonen en Jan Andries, beide lid
van KBC Coloma Mechelen. Opval-
lend: Moonen won geen enkele keer,
maar eindigde op basis van zijn ge-
middelde toch nog voor Andries, die
vier wedstrijdpunten vergaarde, even-
veel dus als de nummers één en twee.
Bart Van Reeth 

Eddy Merckx fenomenaal 
met 49 in laatste zes

chard Bitalis ver-
sloeg Georges De-
mos (50-23 in 36)
en Jean Reverchon
zegevierde tegen
een tegenvallende
Steve Dorard met
50-17 in 35 beurten.

De andere wedstrijd
in de groep tussen
Saint Maur en Albert
was belangrijk voor
een tweede ticket
voor de playoffs. De
overwinning ging
naar Albert (6-2), on-
der meer dankzij
een aansprekende
zege van Dion Nelin
op Jean Christoph
Roux: 50-36 in 26
beurten. Cédric Mel-
nytschenko versloeg
Louis Edelin met 50-
38 in 46, Kurt Ceule-

mans won van Thierry Roxo met 50-43
in 47. Jérémy Bury was na een sterke
tweede helft de enige winnaar voor
Saint Maur: de Franse nummer één ver-
sloeg Peter Ceulemans met 50-43 in
29. CetSi Morangis realiseerde het
prachtige teamgemiddelde van 1.852
en is vrijwel zeker geplaatst voor de
finalefase. 
De volgende ronde in Groep A wordt
gespeeld op 11 maart tussen Morangis
en Albert. Op 26 maart spelen Ville-
neuve d'Ascq en Saint-Maur tegen el-
kaar.

Eddy Merckx. Foto: Paul Brekelmans

PARIJS - Het Franse kampioenste-
am van CetSi Morangis heeft het ei-
gen publiek in de competitiewed-
strijd tegen Villeneuve d'Ascq een
fantastische avond bezorgd. Eddy
Merckx leverde een wereldpresta-
tie met een partij van 50 punten in
tien beurten, waarvan hij de laat-
ste 49 caramboles maakte in zes
beurten.

Door: Frits Bakker

De tweevoudig wereldkampioen startte
tegen zijn landgenoot Martin Ravestyn
met 0-0-1-0, maar begon toen aan een
razende reeks van 7-21-10-4-0-7 !! De
partij van 5.000 gemiddeld was een re-
cord in de Franse competitie. Eddy
Merckx is wereldrecordhouder beste
partij met 50 in 6 beurten. Die partij be-
naderde hij in zijn laatste zes beurten,
waarin hij 49 keer scoorde, onder meer
dankzij een serie van 21.

CetSi Morangis won de wedstrijd tegen
Villeneuve d'Ascq met de maximale sco-
re: 8-0. Eddy Leppens gaf Frédéric Beg-
hin weinig kansen (50-32 in 27), Ri-

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Alweer 'bingo' voor Deneut
Het is een jaarlijkse gewoonte van de
GHO Kortrijk-speler. Ergens pakt Johan
Deneut wel één of andere titel. In het
bandstoten naar 55 punten in het lokaal
van stadsrivaal Kortrijkse, was het al
meteen raak. Deneut liep enkel schip-
breuk in de wedstrijd tegen Johan De-
noulet, vertegenwoordiger van de orga-
nisatoren, die uiteindelijk derde werd,
na zijn clubmakker Eddy Cardon. De
ander GHO-deelnemer Willy De Moor
won wel in 18 beurten van Cardon (55-
42), maar dat hielp hem niet van de ro-
de lantaarn af. Johan Deneut behaalde
4 matchpunten en tekende samen met
Denoulet en De Moor voor het laagste
aantal beurten (18).
Bart Van Reeth
De eerste titel van 2016 is binnen
voor Johan Deneut

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten KB 

Ook in 4de Klasse levert 
Gilde Hoger Op de kampioen
Het lijkt erop dat de club uit Heule-Kort-
rijk in Zuidwestvlaanderen zo'n beetje
het monopolie op de kampioenstitels in
het bandstoten heeft genomen. In der-
de, vierde én zesde klasse gaan de
titels onverminderd naar GHO-spelers.
Bij de 40-punten finalisten trok Philippe
Verbrugghe de zege naar zich toe met
drie op drie overwinningen en ook de
andere Kortrijkzaan, Johan Dewilde
deed het niet slecht met een derde
plaats, in de moyenne, maar ongeluk-

kig genoeg met slechts 1 matchpunt.
Warden Oom Hooglede zag Freddy
Rondele in eigen huis de zilveren me-
daille grijpen en Rudy Vandenberghe
(Volharding Izegem), sloot het rijtje.
Bart Van Reeth

Ook Verbrugghe won een titel in
dienst van GHO Kortrijk

http://www.biljartcentrumdeploeg.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
http://www.herbergterheide.be
mailto:info@herbergterheide.be
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
mailto:opdemeir@skynet.be


Biljartnieuws

België

Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel. 0031-(0)206738470 - E-mail info@vandenbroekbiljarts.nl

Overlijden

Tragisch ongeval rukt biljarter 
uit ons midden weg
Het noodlot trof Michel Moeykens uit
Evergem. De vrachtwagenchauffeur
overleed na een kop-staart botsing op de
ring, ter hoogte van Antwerpen-Centrum.
Tot drie jaar geleden baatte Michel in
Evergem café Trapkes Op uit. Hij deed
dat bijna zes jaar. Hij was ook lid van
de daar gevestigde biljartclub Edel-
weiss. 
Na zijn verhuis naar Wondelgem, stapte
hij samen met zijn zoon Biacio, over
naar BC De Gouden Sleutel.

Onze redactie betuigt haar medeleven
aan familie, kennissen en vrienden van
de overledene.

KBBB Antwerpen – Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

‘Depanneur’ van dienst wint finale
in New Avenue

Even zaten ze met de handen in het
haar in het lokaal van BC Avenue. De
club organiseerde de finale en mocht
zelf zaakvoerder Leo De Wolf ten tone-
le voeren, die zich kwalificeerde in de

voorronden.  Kurt Maes (BC Deurne),
de eigenlijke favoriet met de promotie
naar 50 speelpunten op zak, stuurde te
elfder ure zijn kat. Een andere BC Ave-
nue-speler, Charles Saerens mocht de-
panneur spelen voor Maes en vervulde
zijn rol meer dan met brio. Saerens won
de finale met een promotiegemiddelde
in de ontmoeting met Van Aspert van
liefst 1,235, maar bleef net in het alge-
mene gemiddelde met 0,992. De Ant-
werpenaar verloor enkel tegen Fonne
Bauwens van BC De Ploeg met één punt
verschil (41-42 in 44 beurten). Bauwens
werd derde en Rick Van Aspert (BPT)
sloeg er ditmaal niet in ook maar één
zege mee te nemen naar Herberg Ter
Heide in Brasschaat. Leo De Wolf trok
de tweede plaats zijn kant op en deed
dat met evenveel overwinningen als de
nummer 1. Enkel de lagere algemene
moyenne, bezorgde De Wolf niet de
eindzege, nochtans lag zijn promotie-
gemiddelde, alweer  in de wedstrijd te-
gen Van Aspert, hoger dan dat van
Charles Saerens met 1,273.

Bart Van Reeth

Zaakvoerder Leo De Wolf, werd knap
tweede op de finale in zijn eigen zaak

KBBB Antwerpen – Districtfinale 6de Klasse Driebanden KB

Kampioenstitel voor 
BC Avenue-speler Rudi Van Hoof
Hoewel niemand van de deelnemers
binnen het gemiddelde kon blijven in de
15-punten-finale, bleek Rudi Van Hoof
van BC Avenue toch nog een pak ster-
ker dan zijn tegenstrevers. De speler
van de Linkeroever-club haalde zes op
zes wedstrijdpunten en speelde een be-
resterke match, met een moyenne van
0,500 tegen nummer twee,  Wim de
Smet (BC De Leug), die met een totaal
van drie wedstrijdpunten de finaleronde
besloot. Bij het opmaken van de slotsom
bleef hij steken op 0,298. Met twee
punten werd Alfons Magdelyns (BC

Lugo Deurne), derde in de eindstand.
De vierde plaats was voor Roger Wils,
clubgenoot van Magdelyns, die met één
punt tevreden moest zijn. Van Hoof
kwalificeert zich dus voor de gewestfi-
nale. Daar krijgt hij onder andere Jan
Sommen (De Coeck Ravels) tegen, die
in de Turnhoutse finale, net als zijn op-
ponenten, ook het gemiddelde niet be-
haalde.   Het gevaar gaat uit van Johan
De Laet (KBC Carambol), die in het
district Mechelen won, mét promotie en
daarmee als favoriet vertrekt. 
Bart Van Reeth

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

Hervé D’Hondt is een klasse te sterk 
in Roeselare

DLS Roeselare stuurde twee leden
naar de finale in de eigen Arena,
maar zij moesten de suprematie van

het equivalent aan
Hoogleedse deelne-
mers ondergaan.
Hervé D’Hondt won
de titel met tweemaal
winst en een draw te-
gen DLS-er Frank
Geldhof die de twee-
de plaats bezette.
De nummer drie was
voor Warden Oom-
speler  Frank Van Ac-
ker en Eddy Dewae-
le kon op de vierde
plaats zijn club DLS
geen enkele zege
schenken. Integen-
deel, Dewaele kreeg
het zwaarste pak
slaag van clubge-
noot Geldhof met
30-16 verlies in 13
beurten. Enkel win-
naar D’Hondt speel-

de in het gemiddelde.

Bart Van Reeth

Hervé D’Hondt bezorgde zijn club Warden Oom Hooglede
de titel

KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden KB

Sterke tegenstrevers toch onderuit 
tegen Van Den Bulck
Bart Van Den Bulck (BC Polygoon)
kreeg met Jef Van Eester (BC De Deken)
en Martine Goetkint (BC Avenue), twee
sterke tegenstrevers tegenover zich in
het lokaal van De Noorderkempen.
Met uitzondering van de pas gepromo-
veerde Dirk Op De Beek (DGQ Oost-
malle), beschikt niemand over een 2,30
meter-biljart in het eigen lokaal en dat
vertaalde zich in lagere moyennes. Op
de vergelijking speelde winnaar Van
Den Bulck 0,472, voor een ondergrens
van 0,457. Van Eester deed beter met
0,536, maar behaalde slechts 3 match-
punten, ééntje minder dan de district-
kampioen. Martine Goetkint presteerde
blijkbaar wat matiger dan gewoonlijk,
want onder het gemiddelde, maar beur-
de toch ook 4 wedstrijdpunten. Boven-
dien was ze de enige die kon winnen
van Bart Van Den Bulck. Op De Beek,
zoals reeds aangegeven net van 18
naar 22 punten gepromoveerd, kwam
niet in de wedstrijden, noch in de moy-
enne. Enige uitschieter was het gelijk-
spel tegen Van Eester. Bart Van Reeth

Clublokaal Ter Heide ziet haar speler
terugkeren met de titel.
Foto: www.billiardsphoto.com
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Roeselaarse zege in Kortrijk

DOS Roeselare mocht Dirk Wittevrongel
afvaardigen naar de 80-puntenfinale.
De Rodenbachzoon maakte tot twee-

maal toe de volle
punten en ging één
keertje onderuit, te-
gen Michel Millet
van Kortrijkse BC,
die de bronzen plak
veroverde. Op de
tweede plaats, met
evenveel wedstrijd-
punten als de kampi-
oen, maar met een
lager algemeen ge-
middelde ; Jean Him-
pe (Volharding Ize-
gem) en op vier, Luc
Vangansbeke, ook
lid van Kortrijkse,

met een helaas voor hem, puntenloze
deelname.
Bart Van Reeth

Dirk Wittevrongel in volle actie 

De beste van 2015: 
Blomdahl, Sánchez of Tasdemir

ANTWERPEN - De diamanten tro-
fee (waarde 50.000 euro) stond
prominent opgesteld, de wereld-
kampioen was aangeschoven en
het Supercupgala stond centraal. In
de trouwzaal van het Antwerpse
stadhuis werd de kick-off gegeven
van een traditie waarvan Ludo Die-
lis de aanzetter en het boegbeeld is
en waar de beste spelers van de
wereld paraderen tijdens een gala-
voorstelling.
Door Frits Bakker

Dat zal dit jaar weer in het Hilton hotel
in Antwerpen zijn op zaterdag 5 maart.
De wereldkampioen van 2015, Torb-
jörn Blomdahl en de World Cup win-
naar van dat jaar, Dani Sánchez, spe-
len een ultrakorte wedstrijd in setjes om
de Supercup. Daarna is er de verkie-
zing van de Speler van het Jaar, waar-
voor drie spelers zijn genomineerd:
Torbjörn Blomdahl, Dani Sánchez en
(verrassend) Tayfun Tasdemir. Die nomi-
naties zijn niet willekeurig: de vijftig eer-
ste spelers van de wereldranglijst en de
bonden mochten via de UMB een stem
uitbrengen. Ludo Dielis: ”Ik had eerlijk
gezegd Dick Jaspers wel verwacht en
hij zelf ook, maar één van de Turkse
sterspelers als kandidaat is zeker een
mooie ontwikkeling.'' De media-belang-
stelling is enorm, het gala groeit nog elk
jaar aan uitstraling met zijn vele Vip
gasten en echte biljartfans. De wereld-
kampioen en World Cup winnaar spe-
len naar the best of seven met sets naar
zeven punten. De winnaar ontvangt
5000 euro, de verliezer 1000 euro.
De Speler van het Jaar krijgt ook 5000
euro, de nummer twee 1500, de num-
mer drie 1000 euro. De speler die in
een periode van vijf jaar drie keer

wordt verkozen tot Speler van het Jaar
ontvangt de Ludo Dielis World 3-Cus-
hion Player Award, een dunne trofee
met diamanten met een geschatte
waarde van 50.000 euro.
Ludo Dielis keek tijdens de persconfe-
rentie ook alweer naar de toekomst.
,,Het Supercupgala blijft een jaarlijks
terugkerend evenement, maar we zijn
aan het denken aan een nieuwe creatie
in Antwerpen: een soort Masters met de
beste acht spelers van de wereld. Ik ver-
trek deze week naar het WK in Viersen
om daar verder over te spreken, maar
het zijn serieuze plannen.''
Het gala krijgt nog een extra tintje: Ray-
mond Ceulemans en Ludo Dielis spelen
een wedstrijd tegen Torbjörn Blomdahl
en Dani Sánchez om een prijs die door
een sponsor nog nader wordt bepaald.
Kozoom en enkele Belgische tv-stations
zullen de wedstrijd en verkiezing live
uitzenden

Het palmares van de 
Supercup winnaars
2001: Torbjörn Blomdahl verslaat

Raymond Ceulemans
2002: Torbjörn Blomdahl verslaat 

Marco Zanetti
2003: Semih Sayginer verslaat 

Torbjörn Blomdahl
2004: Dani Sánchez verslaat 

Dick Jaspers
2005: Frédéric Caudron-Dani Sánchez

eindigt gelijk, Sánchez wint na
shootouts

2006: Eddy Merckx verslaat 
Dani Sánchez

2007: Riuuji Umeda verslaat 
Torbjörn Blomdahl

2008: Marco Zanetti verslaat 
Dick Jaspes

2009: Frédéric Caudron verslaat 
Filippos Kasidokostas

2010: Dick Jaspers verslaat 
Dani Sánchez

2014 Frédéric Caudron verslaat 
Sung-Won Choi.

De Spelers van het Jaar
2001: Torbjörn Blomdahl
2002: Marco Zanetti
2003: Semih Sayginer
2004: Dani Sánchez
2005: Dani Sánchez
2006: Dani Sánchez
2007: Torbjörn Blomdahl
2008: Dick Jaspers
2009: Frédéric Caudron
2010: Dick Jaspers
2014: Sung-Won Choi.

Brusselse club zoekt Italiaanse spelers

Biljartkring Leopold gaat het 
5-kegelspel beoefenen
CRB Leopold, de vaandeldrager van het
biljart in de hoofdstad, wil zich in de toe-
komst aan het 5-kegelspel wagen. Maar
omdat deze discipline in onze contreien
nog niet echt goed gekend is en er nood is
aan spelers die vertrouwd zijn met het
spel, richt de vereniging nu een oproep
aan alle in België wonende Italianen die
het 5-kegelspel kennen. Immers, deze
unieke spelsoort is een op en top Italiaan-
se aangelegenheid, waarin de zuiderlin-
gen trouwens uitblinken. CRB Leopold lan-

ceerde daarom een meertalige campag-
ne –ook en vooral in het Italiaans- en dat
wierp reeds vruchten af. Afgelopen
maand dienden zich al twee Italiaanse
kenners van het spel aan. Zij vervoegen
de negen Colombianen die reeds in dienst
van de Brusselse club spelen en ook zullen
enkele Iraakse vluchtelingen, in ons land
op zoek naar een biljartaccomodatie, de
Leopoldrangen vervoegen. Het leden-win-
ningsoffensief van CRB Leopold brengt al-
vast wat kleur in de ‘grijze’ biljartwereld.

KBBB  Z/W Vlaanderen – Districtfinale 6de Klasse Bandstoten KB

Bruwier promoveert 
maar Roeland is kampioen

De enige winstpartij met 2,50 moyenne
gaf de doorslag voor promotie naar
5de Klasse voor Erwin Bruwier (DOS
Roeselare), die tweede eindigde.  Juli-
aan Roeland (GHO Kortrijk) was de
man die deze zure druif met 20-5 ver-
lies mocht fijn kauwen, maar hij won uit-
eindelijk wel de finale met één keer
winst en een billijk gelijkspel tegen club-
maat Dirk Bossaert, die met plaats drie
en vier wedstrijdpunten naar huis ging.
Ondanks het behalen van drie match-
punten, bleef Nicolas Latruwé (WO
Hooglede) laatste in deze finale waar
zowel bij de winnaar als de promoven-
dus, de gemiddelden de eindrangschik-
king bepaalden.

Bart Van Reeth

Het hoogste aantal matchpunten lever-
de slechts een derde plaats op voor
Dirk Bossaert.
Foto: www.biliardsphoto.com

Ludo Dielis en Torbjörn Blomdahl tij-
dens de persconferentie met de trofee
ter waarde van 50.000 euro.
Foto: Kozoom.com

http://www.biliardsphoto.com
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Bandstoten 3e klasse district Venlo

Volle buit Peter Craenmehr

Tweede divisie driebanden poule 3

Didden Distributie onbedreigd 
op weg naar titel 

TS Metals/Viersprong – Carambole 3-
5. Opvallend was dat bij de gasten
vierde man Ton van Schaik dankzij
0.921 het beste moyenne behaalde.
Didden Distributie – HCR Prinsen 2 6-2.
In Uden bleek Nicky van Venrooy in
blakende vorm. Hij verzamelde de vijf-
endertig treffers al na achttien pogingen
en dat bracht 1.944 op het scorebord.
Ronny Lindemann was goed voor 40
caramboles in 23 beurten. Behalve een
gemiddelde van 1.739 ook nog een se-
rie van negen voor de Duitser. Met de

0.875 van Dirk Thie-
le en de 0.852 van
Marty Hermse was
het teammoyenne
1.208 en dat bete-
kende een verbete-
ring van het seizoen-
record van De Mo-
len uit Reusel. Freddy
ter Braak 1.176 red-
de de eer. Voegers-
bedrijf W. Smetsers
– ZusenZo/De Vee-
markt 0-8. Teeky
Reessink produceer-
de een reeks van ne-
gen namens de

ploeg uit Doetinchem. Biljartcentrum
Arnhem 2 – De Haven 6-2. Nico Mor-
tier 0.964 ging onderuit tegen de
1.250 van Alper Alpay. Schildersbedrijf
v.d. Bruggen – Didden Distributie 2-6.
Lindemann 1.481 gaf alweer het goede
voorbeeld. Hij staat na vijftien duels,
waarvan twee in de eerste divisie, op
de volle dertig punten en een moyenne
van 1.399. Zijn ongeslagen ploeg Did-
den Distributie heeft 28 uit 15 en een
marge van liefst zeven punten op run-
ner-up Zwiers Grootkeukenservice.

Nicky van Venrooy. Foto: Henry Thijssen

NK driebanden klein hoofdklasse

Hoogste eer in Schiedam 
voor Stephan Rutten 

Stephan Rutten is bij De Kleine Confian-
ce in Schiedam op overtuigende wijze
kampioen van Nederland geworden in
de hoofdklasse driebanden klein. Rutten
behaalde twaalf wedstrijdpunten het
hoogste gemiddelde van 1.108 en te-
kende ook voor de hoogste serie van
twaalf. Op zondagochtend begon Rut-
ten ongeslagen aan zijn laatste speel-

dag. Toen ging het
even wat minder en
verloor hij van Ron
IJsselsteijn. De laatste
en allesbeslissende
ronde faalde hij ech-
ter niet en liet mede
titelkandidaat René
de Rooij achter zich.
De jeugdige Michael
Vink uit het Zeeuwse
Groede had na de
vijfde ronde drie ver-
liespartijen opge-
lopen, maar herstel-
de op de laatste
speeldag goed en
won zijn overige
twee duels.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan Rutten BC Maarland 12 1.108 12
2. René de Rooij Sportrust 10 0.852 8
3. Michael Vink BC de Gaard 8 1.007 9
4. Ron IJsselsteijn O.N.A 8 0.894 10
5. Jac. Janssen TOP 8 0.864 7
6. Gert van Middendorp Vitus 6 1.011 7
7. Peter Stakenburg BV E.G.B. 2 0.831 7
8. Hennie Klaassen Almere '83 2 0.784 7

Stephan Rutten. Foto: Jan Rosmulder

Libre klein 2e klasse 

Yordi Goessens (21) blijft iedereen 
de baas op NK in Losser

Het Nederlands kampioenschap libre
klein tweede klasse had na vijf ronden
twee titelkandidaten. Yordi Goessens
leidde met de volle tien punten. Herman
Schiks stond daar twee punten achter. In
de voorlaatste sessie wonnen beiden
met circa tien caramboles verschil.
Goessens bleef dus twee punten voor-
sprong behouden en zijn algemeen ge-
middelde van 5.14 bleek ook nog eens
veel beter dan de 4.04 van Schiks. Het
afsluitende onderlinge duel was welis-
waar via 90-59 (20) een prooi voor
Herman Schiks maar dit weerhield Yor-
di Goessens niet van de titel. Met alle-
bei twaalf punten was het moyennever-
schil met 4.79 om 4.11 nog altijd aan-

zienlijk. Bij het door vereniging Pome-
rans 1928 uit Losser georganiseerde
NK was de kampioen dankzij 51 ca-
ramboles goed voor de hoogste serie.
Nummer drie Herman Brethouwer reali-
seerde met 5.67 het beste moyenne. De
kortste partij kwam na negentig uit ne-
gen op naam van Menno van Dijk. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Yordi Goessens BC Maarland 12 4.79 51
2. Herman Schiks Vriendenkring 12 4.11 24
3. Herman Brethouwer Onder Ons '67 10 5.67 40
4. George Schipper Entre Nous Ermelo 8 4.97 25
5. Don Beekhuis TOGB 6 3.62 27
6. Menno van Dijk KBC 1911 5 3.74 29
7. Ruud Waanders Bellevue 3 3.36 22 
8. Eddie Sander Deventer '83 0 3.20 19

Vlnr: Herman Schiks, Yordi Goessens en Herman Brethouwer. 
Foto: Dietmar Klinge

Kader 38/2 derde klasse

Bas Bouwhuis geeft iedereen 
het nakijken op NK in Almere

Vereniging Phoenix organiseerde in Al-
mere het Nederlands kampioenschap
kader 38/2 derde klasse. Bas Bouw-
huis uit Hoorn liet er geen twijfel over
bestaan wie de beste was. De speler
van vereniging Horna verzamelde de
maximale veertien punten. Tevens zorg-
de hij dankzij 13.63 voor het veruit
beste algemeen moyenne. Met de
hoogste serie van 110 bleef hij  Ber-
nard Gorter slechts één treffer voor.
Gorter kreeg wel de kortste partij op
zijn naam met honderdvijftig carambo-
les na slechts drie beurten. Runner-up
Philip Dierijck volgde namens BC Tege-
len op een eervolle tweede plaats. Hans
Walraven, die in zijn woonplaats speel-
de, besloot het NK op de vijfde plek. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bas Bouwhuis Horna 14 13.63 110
2. Philip Dierijck BC Tegelen 10 8.27 67
3. Bernard Gorter DOS 8 8.51 109
4. Marcel van der Woude De Friesche Club 6 10.14 62
5. Hans Walraven Almere '83 6 9.54 55
6. Wilbert Gantvoort De Rietlander 6 8.92 66
7. Henk Bulte Vriendenkring 4 9.74 50
8. Henk Rosmulder BV Mierlo 2 7.80 39

Vlnr: Bernard Gorter (3), Bas Bouwhuis (1) en Philip Dierijck (2). 
Foto: Rens van Grinsven 

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Craenmehr De Jordaan 14 2.21 12
2. Willem van der Biezen BC Tegelen 12 2.05 14
3. Cetin Kosar De Maasoever 10 1.93 13
4. Leo van de Laak D’n Hook 6 1.84 13

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Jan van Geffen Ames/De Peel 4 1.63 11
6. Antoon van Heugten Ames/De Peel 4 1.59 13
7. Mart Gielen De Jordaan 4 1.41 9
8. Sjra Jacobs BC Tegelen 2 1.59 12

Win een biljartcomputer.....
Zie advertentie op pagina 13
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Eredivisie topteam 

't Ottertje uit Ottersum als lijst-
aanvoerder de kampioenspoule in

eind. Sam van Etten liet René Luijster-
burg met lege handen. George Kenter
boog voor de 7.69 (2x) van Dave
Christiani. Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service – ’s Lands Welvaren/
Reedijk 6-0 en 4-2. Bij Carpe Diem in
Afferden rekende Demi Pattiruhu met
200-177 (8) en 200-13 (4) af met Peter
de Bree. Thomas Nockemann tegen Ian
van Krieken was twee keer spannend:
150-137 en 150-138. Wiel van Ge-
mert was de enige van de thuisploeg
die niet tot dubbelde winst kwam. Ro-
bert van Stevendaal bleek eenmaal via
gemiddelde 11.11 te sterk in het band-
stoten.

BIOS/Blitz Optiek – 't Ottertje 2-4 en
0-6. Micha van Bochem en Martien van
der Spoel bleven beide keren aan de
goede kant van de score. Jos Bongers
en Fabian Blondeel deelden de buit bij
het bandstoten. Egbersbeek.nl/Biljart-
centrum Arnhem – Topteam Berkelland
4-2 en 2-4. Harrie van den Boogaard
was Hans Klok tweemaal de baas. Mar-
tijn Egbers en Marek Faus bleven in ba-
lans. Robby Sonck was niet opgewas-
sen tegen de bandstootmoyennes van
4.54 en 6.25 van Alain Remond. Hor-
na/De Vries Juwelier – Dibo/The City
4-2 en 2-4. Germ Bot en Arnd Riedel
trokken beiden één keer aan het langste

Na afloop van de reguliere achttien wedstrijden stond 't Ottertje bovenaan
de ranglijst. Het drietal uit Ottersum had evenals Etikon 29 punten maar
beschikte over meer partijpunten. A1 Biljarts/de Veemarkt en Topteam
Berkelland volgden op respectievelijk twee en zeven punten.  

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

Eerste divisie topteams

123 Biljarts/BV BCO bezorgt 
Kofferweb.nl eerste nederlaag
De negende speelronde bracht voor
Topteam Goirle/groothandel Nemeco
twee keer een 4-2 overwinning tegen
Terborgse Wijncentrale/Veltins. Robert
van Stevendaal was met 29.17 en
17.50 bij het kader de beste speler.
Hektisch Biljartschool/BV ’75 wees De
Hazelaar met 6-0 en 4-2 terug. Alex
Ulijn wist voor de bezoekers een keer
bij het libre te winnen. Absolute uitblin-
ker bleek Jacques de Beurs, die tijdens

het kader tegen Paul van de Wouw via
een serie van 131 in twee beurten uit-
speelde, wat goed was voor een ge-
middelde van 87.50. 123 Biljarts/BV
BCO kon tegen Kofferweb.nl een keer
met 4-2 winnen en bezorgde de koplo-
per hiermee de eerste nederlaag. In de
andere ontmoeting waren de cijfers om-
gekeerd. Freek Ottenhof speelde tijdens
zijn kaderpartij tegen Lyon Megens in
drie pogingen naar een overwinning.

Eredivisie topteam kampioenspoule

Speelronde op 27 februari, 
16 april en 21 mei 2016
De eerste sessie van de kampioenspou-
le wordt op zaterdag 27 februari ge-
speeld. A1 Biljarts/De Veemarkt ont-
vangt dan in Doetinchem het team van
Etikon. Bij HCR Prinsen in Haarlo krijgt
Topteam Berkelland bezoek van 't Ot-
tertje. Zaterdag 16 april is de voorlaat-
ste speelronde. In De Hazelaar te Ros-
malen is Etikon gastheer van Topteam
Berkelland. In Ottersum bindt 't Ottertje
de strijd aan met A1 Biljarts/De Vee-
markt. Gezien de stand op de ranglijst
na de reguliere competitie is het te ver-

wachten dat op slotdag zaterdag 21
mei de beslissing over de landstitel valt.
De wedstrijden tussen Etikon – 't Ottertje
en A1 Biljarts/De Veemarkt – Topteam
Berkelland staan dan op het program-
ma. Alle duels op deze drie dagen be-
treffen dubbele ontmoetingen tussen de
teams en aanvang telkens 11.00 uur.
Stand 24-2-2016 Pnt PP
1. 't Ottertje 29 74-34
2. Etikon 29 66-42
3. A1 Biljarts/De Veemarkt 27 80-28
4. Topteam Berkelland 22 66-42

Eredivisie topteam degradatiepoule

Vijf speelronden op het programma
Zes teams strijden vanaf 27 februari om
degradatie te voorkomen. Het belooft
een interessante strijd te worden want er
zijn liefst drie ploegen die degraderen.
Benelux Biljarts/Horeca Snellen van ca-
fé-cafetaria-zaal Carpe Diem uit Affer-
den lijkt zich de minste zorgen te hoe-
ven maken. ’s Lands Welvaren/Reedijk
uit Kwadendamme zal alle zeilen bij
moeten zetten. Behalve op 27 februari
wordt er ook gespeeld op 26 maart, 2
april, 16 april en 21 mei. Het betreft

dubbele ontmoetingen en aanvang tel-
kens 11.00 uur. 

Stand 24-2-2016 Pnt PP
1. Benelux Biljarts/Snellen Horeca

18 54-54
2. Egbersbeek.nl/Biljartcentrum Arnhem

14 43-65
3. Dibo/The City 11 43-65
4. Horna/De Vries Juwelier 11 39-69 
5. BIOS/Blitz Optiek 11 39-69
6. ’s Lands Welvaren/Reedijk 8 36-72

Kader poule 6

BC Tegelen twee keer onderuit
BC Tegelen – De Markt/De Onderbouw
2-6. In de partij met de minste beurten
verloor Harrie van den Boogaard met
108-170 (8) van Maarten Broers. Moira
– BC Tegelen 6-2. Thuisspeler Chris Jan-
sen rekende via 110-105 na acht po-
gingen af met Philip Dierijck. Korenmo-
len – De Maasoever 4-4. Erik Tabor
stond na zes pogingen aan de eind-
streep met honderdtachtig treffers. Zijn
kopman Johan van Zadelhoff zette Wim

Welten via 170-104 (9) opzij. Bij de
Limburgers zorgde Jan Liebregts dankzij
honderdtwintig punten na zeven beurten
voor een zege en Sjeng Cuypers bleef
met 110 uit 13 ook aan de goede kant
van de score. Na vijftien ronden heeft
de ongeslagen lijstaanvoerder Concor-
dia liefst 88 punten. Runner-up De Maas-
oever bezit 62 punten na veertien duels.
BC Tegelen is voorlaatste met vijftig uit
vijftien en blijft Korenmolen voor.

Kader poule 4

Timo Peters in twee beurten 
aan de finish
HCR Prinsen – Willemsen Bestratingen
5-3. Rob Pot verloor als enige van de
thuisploeg uit Haarlo. Dat was niet ver-
wonderlijk want Timo Peters verzamel-
de zijn honderdtachtig caramboles al
na twee pogingen. De hoogste serie
was 121. Vierde man Gerard ten
Lohuis bleek goed voor 140 uit 9.
Deventer '83 – Billardcafé De Veemarkt
6-2. Twee duels van acht beurten. Sjors
Petter 120 en Aart de Laak 110 treffers
waren toen al klaar. Deventer '83 –
Jan Brock Biljarts 4-4. Petter trok nu via
80-110 na negen beurten aan het kort-
ste eind tegen Remco Schothuis.

Apeldoornse Boys – Jan Brock Biljarts
7-1. Jordy de Kruijf kan meer dan al-
leen driebanden gezien de 110 uit 8.
Zijn kopman Roger Schinning produ-
ceerde een serie van 106. Billardcafé
De Veemarkt – Kabelrups.com/Kronen-
huis 6-2. Heinz Schmale, Willem
Siebelink en Bart Siebelink zorgden
voor de winst in Doetinchem. Jan
Tijdink redde de eer. Door deze zege
gaat De Veemarkt met 69 punten na
vijftien wedstrijden aan kop. HCR Prin-
sen heeft slechts twee punten minder
maar nog wel één duel meer voor de
boeg.  

Kader poule 7

Ames/Optiek van Gool/De Peel 
verrast De Vriendenkring 2
Ames/Optiek van Gool/De Peel – De
Vriendenkring 2 6-2. In sportcentrum
Ames te Deurne maakte Gerrit van
Asten in de laatste vijf beurten 54 ca-
ramboles en dat was Gerard Willemsen
te machtig. Peter Hendriks zag Theo
Derks de eer redden voor de koploper.
Noud Janssen snelde via 0-8-7-40-18-
37 naar de eindstreep. Jan van Ooster-
hout zette de kroon op het werk tegen
Lyon Megens. De Hazelaar 2 – BBG

Kaderteam 4-4. Eric Dericks tegen
Marco Kivits kreeg een 260-223 score
na zes pogingen. Series waren respec-
tievelijk 111 en 120. Otto Exters boog
voor de 110 uit 9 van Richard van de
Sande. DOS '71 speelde gelijk en dus
blijft de voorsprong van lijstaanvoerder
De Vriendenkring 2 onverminderd
groot. Met 71 punten na 13 wedstrij-
den is de marge ten opzichte van DOS
'71, 62 uit 14, aanzienlijk.  

Kader poule 8

Twee keer winst VOP/De Witte Hoeve
De Mert/Eurobiljarts – VOP/De Witte
Hoeve 2-6. De enige partij onder de tien
beurten ging naar Frank Diederen, die de
eer redde middels honderddertig caram-
boles na acht pogingen. VOP/De Witte
Hoeve – Op de Klos 6-2. Jan Zanders
hoefde in deze topper eveneens maar

acht keer van zijn stoel maar dan voor
110 treffers. Eddy Berger vertrok bij de
bezoekers als enige met winst na 290 uit
8 en een serie van 128. Koploper
VOP/De Witte Hoeve heeft na zestien
speelronden 83 punten. Runner-up Op de
Klos staat op een puntentotaal van 78.

Kader poule 5

Team Carambole uit Deesd 
fors onderuit tegen De Poedel
De Poedel – Carambole/Kofferweb 6-
2. Vierde man Arie Veer verzamelde de
honderddertig caramboles na vijf beur-
ten. Kopman Geurt Veer won met 280-
139 (8) van Bert Vink. Piet Adelaar red-
de via 160 uit 7 de eer. BIOS/Blitz Op-
tiek – Carambole/Rademaker 5-3. Jean
Verbeet en Jan de Jong deelden de buit
na 170-160 na acht pogingen. Caram-
bole/Rademaker – De Poedel 0-8. Arie

Veer hoefde met honderddertig caram-
boles na acht beurten de minste keren
van de stoel. Zijn eerste man Cor van
de Groep realiseerde een serie van
103. Carambole/Kofferweb – Padoc 6-
2. Freddie Adelaar bleef met 160 uit 9
als enige onder de tien omlopen. Na
zestien speelronden is De Poedel koplo-
per met tachtig punten. Padoc en BVM
Apollo/Etikon volgen op negen punten. 
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