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Berlicum maakt zich op voor
KNBB Kling Masters 2017

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

Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten
dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

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

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@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

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

/amusementbe

Foto: Ton Smilde

GRATIS
MEENEMEN

Biljart Evenementen Nederland is al maanden druk in de weer met de voor-
bereidingen voor het paradepaardje van het Nederlandse driebanden;
de KNBB Kling Masters 2017. Het evenement, dat van 19 tot en met 22
januari in Den Durpsherd te Berlicum wordt gehouden zal weer een ware
beleving worden.

Het is er de organisatie alles aan gele-
gen om de biljartsport onder de aan-
dacht te brengen. Steeds meer wil men
de media duidelijk maken, dat biljarten
een sport is met uitstraling en door hon-
derdduizenden in Nederland wordt be-
oefend. Ook nu weer wordt dagelijks
een bomvolle zaal met enthousiaste toe-
schouwers verwacht. Via de internetuit-
zendingen van Kozoom kan heel de
wereld mee genieten van dit hoogstand-
je op driebandengebied. NOS Studio

KNBB
Kling

Masters
NK driebanden 2017

19 t/m 22 januari

Den Durpsherd
Kerkwijk 61, Belicum

www.biljartevenementen.nl

Uitneembare
Special 

in deze krant

Sport zal op zondag 22 januari een
samenvatting van de finale uitzenden.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag is
de toegang geheel gratis. Voor de finale
op zondag zijn er kaarten á 10 euro in
de voorverkoop. Deze zijn te verkrijgen
in de showroom van Eureka Biljarts in
Berlicum of via e-mail: 
duoprint@planet.nl.
In deze krant is een speciale uitneemba-
re bijlage toegevoegd met alle informatie
over het evenement.

http://www.championshop.nl
mailto:info@championbiljarts.nl
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
mailto:frankdekkersbiljarts@ziggo.nl
http://www.frankdekkersbiljarts.nl
http://www.amusement.be
http://www.biljartevenementen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartwinkel.nl
http://www.iwansimonis.com/nl/page/1-home-333-jaar
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KNBB Kling

Masters 2017
19 t/m 22 januariin Berlicum

Van Ierland

Assurantiën
•  alle verzekeringen •

•  hypotheken •

•  financieringen •

Wendelnesseweg 80

5161 ZB Sprang-Capelle

telefoon 0416-312143

fax 0416-313125

District 

Berkel en Slinge

wenst iedereen

een sportief en vooral 

gezond 2017

®
®

Antwerpsesteenweg 1092390 MalleTel. +32 (0)3 312 11 59E-mail: info@verhoeven-biljarts.be
www.verhoeven-biljarts.be

Wij wensen jullie een jaar vol vreugde, vriendschap, 
gezondheid en geluk.Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 2017

Wenst u heel veel 

biljartplezier

Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2017 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2017 !
District 

Delta Zuid-West

wenst u een

sportief en 

gezond biljart-

jaar toe.

District 
Eem en 

Flevoland

VERHAARBiljartKeuServiceAlblasserdampietvangerte@hotmail.comTel: 06-23357419

Fijne feestdagen
en een gezond 2017

WC ’t Schuurtje
Zwanenkamp 1301

Maarssenbroek

Eredivisieteam

’t Hartje/Van Wanrooy

wenst het stichtingbestuur,

Hartje Van Oosterhout,

sponsors en supporters

een gezond 2017

mailto:info@verhoeven-biljarts.be
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
mailto:info@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
mailto:pietvangerte@hotmail.com
mailto:pietvangerte@hotmail.com
mailto:pietvangerte@hotmail.com
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Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

Contact: West Nederland 
  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
  Tel.: 0416-343819
  E-mail: duoprint@planet.nl
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

Contact: Oost Nederland
  Jan Rosmulder
  Tel.: 0493-320012
  06-24945434
  E-mail: j.rosmulder@chello.nl

Contact: België
  Bart van Reeth
  Tel.: 0032-(0)485286593
  E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-843645
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
1 februari

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 25 januari

Libre 4e klasse

Alexander Hulshof wint na enerverende
slotpartij NK in Arnhem

Tijdens het nationaal kampioenschap
libre klein vierde klasse was het na zes
ronden duidelijk dat de titelstrijd zou
gaan tussen Alexander Hulshof en
plaatselijk favoriet Marco van Veldhui-
zen. Beiden hadden bij S&O PTT in
Arnhem tien punten en daarmee twee
punten voorsprong op de naaste achter-
volgers. In de afsluitende onderlinge
partij had Alexander Hulshof voldoende
aan een remise. Het bleef lang span-
nend en dat bleek ook uit de uitslag:
55-53 (24) in het voordeel van Hulshof.

Jos Huiskens eindigde op de derde po-
sitie. Kampioen Hulshof zette het beste
moyenne dankzij 2.45 in de boeken.
Ook produceerde de speler uit Hoog-
ezand via 3.92 de kortste partij. De
hoogste reeks kwam met 24 carambo-
les eveneens op zijn naam.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Alexander Hulshof Old Inn 12 2.45 24
2. Marco van Veldhuizen Petersberg 10 2.22 12 
3. Jos Huiskens De Krim 10 1.92 10
4. Martin Krabbenborg 't Kevelder 8 1.75 20
5. Paul van der Pas Texsaloon 8 1.72 13
6. Bas Aarts Klavertje Vier 6 1.75 11
7. Kees Geuze De Carambowl 2 1.51 10
8. Jaap van ’t Leven Bij 't Hof 0 1.58 20

Foto: Cees Ursem

Ankerkader 47/2 eerste klasse

Micha van Bochem op hoogste 
trede bij NK in Afferden

Dit nationaal kampioenschap werd be-
gonnen met twee poules van vier deel-
nemers. In poule A eindigden Matthijs
Bakker, Demi Pattiruhu en Peter de Bree
met vier punten. De moyenneverschillen
waren erg gering maar De Bree viel bui-
ten de prijzen. In poule B verzekerden

Micha van Bochem en Lyon Megens
zich met vier punten van een plaats in
de top vier. Megens verloor de kruisfi-
nale met 169-200 na tien beurten van
Bakker. Van Bochem hoefde maar vier
keer van de stoel om Pattiruhu met 200-
147 terug te wijzen. Demi Pattiruhu ver-
sloeg Lyon Megens met gering verschil
in de partij om brons: 200-190 na vijf
pogingen. Even leek het erop dat een
shoot-out noodzakelijk zou worden. Het
beslissende duel om het kampioen-
schap van Nederland werd een prooi
voor Micha van Bochem. Hij zette Mat-
thijs Bakker via 200-89 na zes beurten
opzij bij ABC ’t Töpke in Afferden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Micha van Bochem Kaketoe '80 8 34.40 195
2. Matthijs Bakker De Veemarkt 6 23.70 199
3. Demi Pattiruhu De Ram 6 36.87 144
4. Lyon Megens Vriendenkring 4 23.78 116
5. Peter de Bree Kwadendamme 6 33.90 178
6. Martijn Egbers Rembrandt 2 28.80 108
7. Guido Kauffeld ABC ’t Töpke 2 30.25 73
8. Jim van der Zalm 't Groene Hart 2 17.19 96

Wijziging verschijningsdatums
De volgende uitgave van De Biljart Ballen verschijnt niet zoals
eerder gepland op 25 januari, maar op 1 februari. De uitgave die
was voorzien op 22 februari zal dan op 1 maart uitkomen.  
De overige edities verschijnen zoals eerder bekend gemaakt op
29 maart, 26 april en 7 juni.

't Vrijthof Libre uit Oirschot bestaat 35 jaar

NK libre topklasse 
13 tot en met 15 januari 2017

Vanwege het 35-jarig jubileum vindt vereniging 't Vrijthof Libre het de
moeite waard om, met medewerking van de KNBB, iets te organiseren. Op
13, 14 en 15 januari vindt in café-zaal ‘t Vrijthof aan Molenstraat 6 te Oir-
schot de nationale finale van de topklasse libre plaats. Deze eindstrijd
wordt gespeeld met acht deelnemers en de moyennegrenzen zijn 35.00 tot
60.00. 

De opening geschiedt op vrijdag door
wethouder Caspar van Hoek van ge-
meente Oirschot. Alle drie de finaled-
agen starten de partijen om 11.00 uur.
Op vrijdag twee en een halve ronde,
op zaterdag drie sessies en op zondag
anderhalve ronde. Er wordt geëindigd

met de prijsuitreiking, met uiteraard het
Wilhelmus. Via de beamers bij de toe-
gang van de zaal en de website kan
men het tussenklassement volgen. Een
officiële aankondiging volgt nog in de
Mooi Oirschot Krant. Biljart is een mooi
tactisch spel voor jong en oud, daarom
wordt iedereen uitgenodigd om tijdens
deze finale een kijkje te komen nemen.
Een sport met een rijke geschiedenis.
Wij hopen op een mooie toekomst.
Naam Vereniging Gem
1. Tonny van de Meerakker HAS 68.37
2. Mike Hofland De Musketiers 53.88
3. Theo Zwarthoed Padoc 51.85
4. Hein van den Hurk D’n Babbel 44.56
5. Willem Hummel KOT 44.23
6. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 39.88
7. Theo Derksen Woezik 36.84
8. Hans jr. Snellen De Ram 35.60 

mailto:duoprint@planet.nl
mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com


De Biljart Ballen, 21e jaargang, januari 2017 pagina 4

KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

TM

Over Communicatie en Media 

Beste biljartliefhebbers, 

Allereerst wil ik een ieder een goed
Nieuwjaar toewensen.

Wij hebben aan onze districten ge-
vraagd of zij hun persoonlijke kampi-
oenschappen en met ingang van het sei-
zoen 2017-2018 ook hun team-compe-
tities willen openen voor iedere biljarter.
Wij zijn benieuwd wat daar uit voort
komt. Tevens heeft Bart Schoneveld een
plan ingediend om onze gewestelijke
organisatie te wijzigen van 4 naar 6 ge-
westen. Zo krijgen wij dan 6 kampioe-
nen die om de nationale titel gaan strij-
den. Wij hopen vooral met de open
district kampioenschappen en een even-
tuele gewestelijke aanpassing meer bil-
jarters aan de tafel te krijgen. Indien
districten hun kampioenschappen open-
stellen voor iedere biljarter zal er een
gedegen PR campagne in deze regio
gevoerd moeten worden middels raam-
biljetten in ieder biljartlokaal, via de re-
gionale media, Facebook vermeldingen
en via websites. 
Het is mij duidelijk dat veranderen een
heel moeizaam proces is, zeker bij de
biljartsport. Onlangs vernam ik dat een
districtbestuurder zei “Waarom veran-
deren we onze competities, die draaien
immers nog”, dus…? Voor mij is duide-
lijk dat wij moeten veranderen en ons
aan moeten passen aan de nieuwe rea-
liteit willen wij het biljarten behouden
voor de toekomst. Daarom  het credo

van ons bestuur “vooruitkijken en ons
prepareren op een gezonde biljart toe-
komst” voor alle biljarters in Nederland.  
De nieuwe website is ook “on air” ge-
gaan en wij zijn benieuwd naar de re-
acties. Wat mij ook verbaast is het feit
dat er via  biljart-tv al jaren mooie bil-
jartevenementen op internet uitgezon-
den worden, maar dat velen dit nog
niet weten. Iedere biljartliefhebber kan
zijn hart hierbij ophalen en de kosten
zijn euro 0,0. Dus raad ik u aan om re-
gelmatig naar onze website te gaan en
via deze site naar biljart-tv te gaan. Ver-
volgens is onze nieuwe Facebook pagi-
na sinds kort ook in de lucht en wij heb-
ben al veel positieve reacties mogen
ontvangen. De Facebook volgers wil ik
bij deze vragen onze pagina te liken,
ga hiervoor via Facebook naar KNBB
Carambole.       
Indien er biljartverenigingen en/of bil-
jartbonden zijn die met ons samen wil-
len werken of die op de een of andere
manier met ons kennis willen maken,
dan houden wij ons van harte aanbe-
volen en maken wij graag een af-
spraak.

Heeft u vragen of wilt u reageren naar
aanleiding van dit artikel of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger, schroom dan
niet en laat ons dit weten, mijn telefoon-
nummer is 06-15042270.  

Met vriendelijke biljartgroet, 
Jaap Labrujere

Column Rolf Slotboom

Nieuwe website,
nieuwe koers
U heeft het vast gezien: we hebben een
nieuwe website! 
Al is ‘we’ niet helemaal juist, want er is
geen sprake meer van een uniforme
KNBB site waarbij iedere sectie een-
zelfde look & feel heeft. Gekozen is om
carambole, driebanden, pool, snooker
te positioneren als sterke, afzonderlijke
merken, allen met hun eigen kenmer-
ken, hun eigen uitstraling, en ook hun ei-
gen doelgroep.
Het gaat dus veel meer om de spelsoor-
ten en de spelers; dat secties hierbij
onderdeel zijn van de KNBB is van min-
der belang. Wel maken de sites deel uit
van dezelfde backoffice waardoor ca-
rambole berichten ook op de KNBB site
kunnen komen, en KNBB nieuws weer
op de sectiesites.
Wat willen we bereiken met deze nieu-
we webomgeving?
1. Meer aandacht voor visueel. Het

moet er simpelweg mooier uitzien!
2. Meer mogelijkheden om informatie

of nieuws te delen op social. Willen
we als biljartsport groeien, dan moe-
ten berichtjes of filmpjes ook buiten
de eigen webomgeving zichtbaar
zijn.

3. Meer mogelijkheden berichten over
biljarten binnen te halen in onze ei-
gen omgeving. Tweet met #knbb,
#carambole, #driebanden, #snooker
of #poolbiljart, en jouw bericht ver-
schijnt direct op onze social wall!

4. Betere zichtbaarheid van evenemen-
ten en wedstrijdkalenders. Je moet
minder hoeven je zoeken - je moet
het meteen kunnen zien!

5. Betere zoekfunctie. Voor die keren
dat je iets niet direct kunt vinden,
krijg je door tags en filteringen
binnen de zoekmachine veel sneller
dan voorheen de benodigde infor-
matie.

6. Meer aandacht voor video. Mensen
willen video's zien, animaties, info-
graphics. En live wedstrijden, natuur-
lijk!

7. Meer aandacht voor de wensen van
biljarters om informatie te koppelen.
Betere functionaliteiten in Mijn
KNBB: koppeling van wedstrijdsof-
tware aan profielen, gemakkelijker
inschrijving voor wedstrijden, snelle-
re verwerking van wedstrijddata, etc.

8. Meer aandacht voor lokaliteiten. Be-
tere zoekfuncties van zalen (waar
kan ik spelen? wat soort tafels staan
er?) om een echte meerwaarde te
zijn voor deze zalen, en om ook re-
creatieve spelers steeds beter te kun-
nen binden.

Voorlopig is alleen fase 1 helemaal
compleet, en hebben we deels ook fa-
sen 2, 3, 4, 5 en 6 afgerond. Met de
twee volgende stappen, de aanpassin-
gen in “Mijn KNBB” en de lokaliteiten-
vinder, zijn we de komende tijd heel
druk. Allemaal zodat we stap voor stap
een steeds mooiere, en steeds comple-
tere webomgeving gaan krijgen.
We hopen dat u dit waardeert! 
Alle feedback, aanbevelingen, compli-
menten en kritiek zoals altijd naar
rslotboom@knbb.nl. 

Biljartlaken.nl

Jan Verhaas in WPBSA-bestuur gekozen
Jan Verhaas is onlangs in het WPBSA-bestuur ge-
komen, waar hij oud-referee Alain Chamberlain
zal vervangen. De Nederlander kreeg 14 stem-
men voor en 4 tegen. Steve Davis, die al in het
bestuur zat, is herkozen. 

Door Annet van Riel 
Verhaas is nationaal en
internationaal bekend als
snookerreferee. Al 25 jaar
is hij één van de bekende
gezichten op de main tour.
Ook voor het Nederland-
se snooker heeft dit een
hoop betekend, waardoor
hij in 2013 tijdens de Rot-
terdam Open ook tot
KNBB-erelid is gehuldigd
door de toenmalige voor-
zitter van KNBB-snooker.

WPBSA-voorzitter Jason
Ferguson zegt er naar uit
te kijken om met Verhaas
samen te werken en bena-
drukt dat het een belangrij-
ke positie is die de senior
referee zal vervullen. Ver-
haas zelf zegt dat het een
grote eer is het stokje van
Chamberlain over te ne-
men, maar benadrukt op
Twitter dat dit niet betekent
dat hij stopt met reffen.
Bron: Snooker.blog.nlFoto: Corné Kuijpers

mailto:rslotboom@knbb.nl
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Negen geslaagde clubarbiters 
in Wormerveer

Tien deelnemers uit het district Noord-
Holland en twee uit district Duinstreek
zijn gedurende zes cursusdagen door
instructeur Sjaak Bleeker en zijn as-
sistent Co Bolten klaargestoomd voor
het examen van clubarbiter. De oplei-
ding werd gegeven in Biljart Centrum
“Om de Noord” in Wormerveer. Tien
kandidaten namen deel aan het theorie
examen, waarvan er negen praktijk-
examen mochten doen. Na deze vuur-
proef te hebben doorstaan konden de
certificaten en badges door de exami-

nator mevrouw Anja Groeneveld uitge-
reikt worden aan: Bert Bentvelzen,
Twan Vriens (15 jaar), Frank Vriens,
Tjeerd Aukema, Ruud Slotboom, Peter
Heine, Jan Raven, Bert van de Weijer
en Wieger Dijkstra. Een woord van
dank was er aan het adres van de Wor-
merveerse biljartvereniging voor het be-
schikbaar stellen van hun lokaliteit en
voor de voorspelers: Robin Bastiaan,
Janhans Berg, Jan van der Plas en Jim
van der Starre, Jan Koorn, Rob Smit en
Richard Stuurman.

Eerste klasse libre Midden-Brabant

Finale in Sprang-Capelle
Van 6 tot en met 8 januari is biljartvere-
niging HMS in Sprang-Capelle verant-
woordelijk voor de organisatie van de
districtsfinale eerste klasse libre Midden-
Brabant. De wedstrijden die gespeeld
worden bij café De Witte Brug hebben
een lengte van 120 caramboles. De
aanvangstijd op vrijdag is 19.00 uur en
op zaterdag en zondag 11.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging  Moy
1. Christ de Ruijter HMS 6.99
2. Mart Moolenschot Euphonia 6.99
3. Marco de Ruijter HMS 5.72
4. John Tyrell BSV 4.88
5. Joop Kroot LBV 4.31
6. Hans Ketelaars VOO 4.07
7. Paul van Diem BC Goirle 4.03

Derde klasse driebanden groot Midden-Brabant

Jan van Dongen voor clubgenoot 
Mitchell Schilders in zinderend slot

De finale derde klasse driebanden
groot bij De Molenvliet in Waalwijk on-
taardde in een zinderende finalepartij
tussen de clubgenoten Mitchell Schilders
en Jan van Dongen. De biljarters van
BSV hadden beiden eerder door remise

een verliespunt opgelopen. Bij aanvang
van de allesbeslissende confrontatie
had Schilders met een beter gemiddel-
de de beste papieren. Remise was voor
hem immers voldoende om zich de titel
toe te eigenen. Het was echter Van Don-
gen, die de partij met 20-18 naar zich
toe trok en door districtsafgevaardigde
Wil de Rooij als kampioen gehuldigd
kon worden. Zowel Jan van Dongen als
Mitchell Schilders vertegenwoordigen
hun district tijdens de gewestelijke fina-
le, die van 13 tot en met 15 januari bij
Reseda in Sas van Gent wordt gehou-
den.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Dongen BSV 13 0.468 5
2. Mitchell Schilders BSV 11 0.505 5
3. Jan van Dooren Trans.  Breda 9 0.459 4
4. Jan Geerlings De Eekhoorn 6 0.399 5
5. Mark Pijnenburg VOO 6 0.389 4
6. John van der Sanden BSV 5 0.332 5
7. Stephan van den Heuvel BSV 4 0.389 5
8. Peter Nederpelt BSV 2 0.282 3

Jan van Dongen en Wil de Rooij.
Foto: Jan Geers

5e klasse bandstoten West-Friesland

Jan Hoogland 
neemt afstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Hoogland Nieuw Leven 12 0.94 7
2. Niels Koper Nieuw Leven 8 1.06 6
3. Niels Entius DOET 8 0.94 7
4. Brian Bibo Grootebroek 8 0.86 7
5. Jan Lankhorst Horna 6 0.80 6
6. Meindert Ligthart De Paus 6 0.77 8
7. Raymond Opzitter ’t Kraayenest 4 0.81 6
8. Ben Beemster Het Centrum 4 0.81 6

4e Klasse bandstoten Noord-West Nederland

Finale in Heerhugowaard
In Biljartcentrum Heerhugowaard,
Parelhorf 3 in Heerhugowaard wordt
van 4 tot en met 7 januari de districtsfi-
nale vierde klasse bandstoten van
Noord-West Nederland gehouden. 
De partijlengte is 40 caramboles en de
moyennegrenzen zijn van 1.00 tot
1.50. 
Biljartvereniging DNO ’86 is verant-
woordelijk voor de organisatie.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Piet Kost Prins hendrik 1.47
2. Meindert Korf Steeds beter 1.46
3. John Nolten KOT 1.45
4. Ton Nientied Sombroek L. 1.37
5. Nan Vlaming Prins Hendrik 1.35
6. Bertus Biersteker Vriendschap 1.33
7. Bram Glim HNK 1.30
8. Joop Ligthart DNO ’86 1.30

1e klasse libre West-Brabant in Poortvliet

Eindstrijd bij Boeiend De Striene
Van 13 tot en met 15 januari organi-
seert biljartvereniging Brugmans/
Kwik Fit de districtsfinale eerste klasse
libre van West-Brabant. De partijen met
een lengte van 120 caramboles worden
gespeeld aan de Van de Slikkeweg 2 in
Poortvliet. 
Op vrijdagavond 13 januari wordt om
18.30 uur begonnen, terwijl op zater-
dag en zondag de aanvang om 10.30
uur is bepaald.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Rick van Hassel De Ram 6.60
2. Piet Timmermans Bellevue 6.60
3. Michel Goossens SVW 5.88
4. Eric Harten SVW 5.52
5. Jac Matthijssen Bellevue 5.18
6. Frans Klaassen Bellevue 4.55
7. Urbain Oppenbrouwer Bellevue 4.45
8. Arian Heeren De Ram 4.28
9. Berry Haans Bellevue 4.10

Derde divisie driebanden poule 5

Serie van twaalf voor John Verkooijen
Speelronde 9
De Bevelanders – BC Goirle 2: 4-4.
DKM Tools – TMG Biljartpromotiete-
am/De Distel Biljarts 4: 8-0. Harrie Cas
bevestigde zijn vorm en reikte tot
1.346. Autobedrijf Schrauwen – ADC
Repro: 1-7. DCM/Den Boerenstamppot
– BH Keukens: 7-1. 

Speelronde 10
TMG Biljartpromotieteam/De Distel Bil-
jarts 4 – ’t Tapperijke: 8-0. Autobedrijf
Schrauwen – DKM Tools: 2-6. John Ver-
kooijen maakte een serie van twaalf. De
Bevelanders – ADC Repro: 6-2. Bij de
gasten had alleen Wim Vink succes.
DCM/Den Boerenstamppot – BC Goirle
2: 6-2. May Hamers kon met een winst-
partij de schade voor de formatie uit
Goirle beperken.

3e klasse driebanden groot 
Noord-West Nederland

Titel voor 
Johan de Nijs
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan de Nijs De Liefhebber 10 0.479 4
2. Jan Mosch De Lieghebber 8 0.484 3
3. Gerrit Schrijver De Liefhebber 8 0.447 4
4. Cor van der Zon De Liefhebber 6 0.378 4
5. Rob Jonker De Liefhebber 4 0.373 4
6. Leo Groot BIOS 4 0.307 3
7. Flip Nijkamp De Liefhebber 2 0.317 4

1e klasse driebanden klein afdeling Zuid 1

Stephan van den Hooff toont klasse 
in Sint Jansteen
Met maar liefst vier punten voorsprong is
Stephan van den Hooff in het Zeeuwse
Sint Jansteen gewestelijk kampioen afde-
ling Zuid 1 geworden in de eerste klasse
driebanden klein. De jeugdige biljarter
van Borduurhuis.nl behaalde twaalf wed-
strijdpunten en een gemiddelde van
0.667. Van den Hooff verdiende hier-
mee een afvaardiging naar de nationale
finale die van 13 tot en met 15 januari in
Akersloot wordt gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephen van den Hooff Borduurhuis 12 0.667 5
2. Peter Wolse LBV 8 0.763 7
3. Johan van Ginneken ZBGG 8 0.649 6
4. Frans van den Luijtgaarden ZBGG 9 0.625 7
5. Henk Kosters ’t Vosje 8 0.612 8
6. Gilles Sturm De Spinne 6 0.627 5
7. Ad Braspenning NGG 6 0.497 5
8. Marco Kooiman TREVA 0 0.412 3

1e klasse libre district Rotterdam

Finale bij Schollevaar
Op 6, 7 en 8 januari organiseert bil-
jartvereniging Schollevaar de finale eer-
ste klasse libre van het KNBB district
Rotterdam. De wedstrijden worden
gespeeld aan het Hollandsdiep 63d in
Capelle a/d IJssel. De partijlengte is
120 caramboles. 
Op vrijdagavond begint men om 19.30
uur en op zaterdag en zondag om
12.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Hans van der Vaart Schollevaar 6.29
2. Ton van Vliet De Posthoorn 6.10
3. Pieter Thibaudier Schollevaar 5.59
4. Danny Sam-Sin Kralingen 5.33
5. Ton Draaisma Buitenzicht 5.10
6. Jan Kamphuis De Maasstad 5.02
7. Martin Frederiks De Posthoorn 4.99
8. Johan van den Baard TOGB 4.86

3e klasse driebanden groot Rotterdam

Ben de Brabander 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben de Brabander Rietlander 8 0.497 4
2. Jan Dijksman De Pijp 8 0.418 6
3. Theo Dam De Maasstad 5 0.364 5
4. Kees van der Stel SPC Capelle 4 0.305 3
5. Kees Kalkman Zalmplaat 3 0.431 4
6. Douwe Oostra Posthoorn 2 0.300 3

Hoofdklasse driebanden klein 
Midden-Brabant

Jan van Engelen
kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Engelen DGP 12 0.968 8
2. Raymond van Heumen Landzicht 11 0.780 8
3. Anjo Krijnen Sportcafé Players 8 0.921 7
4. Richard van Heumen Landzicht 6 0.825 7
5. Ad van Sas HGL 3 0.701 7

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

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

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

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Café - 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

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

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

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Voor o.a.:
• Mosselen
• Oesters
• Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

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

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

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

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

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

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

Topbiljarten Buffalo League met alle thuiswedstrijden van 
Eureka Billard
Tevens thuishaven van:

Bvm Apollo
Senioren Biljartclub Maarssen

Ook het juiste adres voor feesten en evenementen

Zwanenkamp 1301, 3607 NZ  Maarssenbroek
Tel.: 0346-566600

info@schuurtje.org    www.schuurtje.org

Biljartspecialist Brabant. . .
Nieuw in uw regio

Biljartspecialist Brabant
Bisschop Zwijsenstraat 75
5021 KA, Tilburg
www.biljartspecialist.nl
info@biljartspecialist.nl

Officieel dealer van

VERHOEVEN

Bel voor meer informatie of een afspraak
met Toine van Berkel, 06-51576258

http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
http://www.biljartspecialist.nl
mailto:info@biljartspecialist.nl
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Klassement eredivisie driebanden opgeschud

Met drie koplopers naar 2017 en 
Buffalo.nl schuift weer aan
In de veertiende ron-
de van de eredivisie
driebanden zijn er
hier en daar wat
spaanders gevallen.
Zo kon ’t Hartje van
Wanrooij een puntje
pakken tegen HCR
Prinsen en moest
Medisch Centrum
Breda in eigen huis
remise toestaan te-
gen Eekhoorn. Bij
café Jorissen in Den
Haag wist Buffalo.nl
de koploper Eureka
Billard met 6-2 te ver-
slaan en zich daar-
mee weer in het rijtje
van play-offs kandi-
daten te scharen.
Dallinga.com schud-
de TOVV/Royal Pro
van zich af. 
Het resultaat is nu,
dat Eureka Billard,
Medisch Centrum Breda en
Dallinga.com gezamenlijk met twintig
punten de dans leiden. Onderin begint
het aardig benauwd te worden voor
TOVV 2 en Bousema Lochem.

Dallinga.com - 
TOVV/Royal Pro 5-3
Bij hotel Dallinga in Sluiskil speelde
Patrick Vasseur gelijk tegen Martin
Spoormans en moest Berry Dallinga bui-
gen voor Frans van Schaik. Jean-Paul de
Bruijn gaf Birol Uymaz, die overigens
wel een serie van tien maakte, het na-
kijken en won met 40-26 uit 29. Fréde-
ric Caudron (2.500) kreeg in zestien
omlopen de Griek Nikos Polychronop-
oulos op de knieën en sloot met 40-25
winnend af.

’t Hartje van Wanrooy - 
HCR Prinsen 4-4
Ad Broeders trof een ontketende Ray-
mund Swertz en mocht deze na 21
beurten met 17-40 feliciteren. Met mini-
maal verschil (40-39) wist Frank Mar-
tens van Anno de Kleine te winnen. Ad
Koorevaar maakte een serie van tien en
kon Jelle Pijl te verslaan. De Belg Davy
van Havere trof Dick Jaspers tegenover
zich en redelijk partij, maar kon niet ver-
hinderen dat deze met 30-40 uit 26 de
winst opstreek.

TOVV 2 - 
Burgmans Biljarts 4-4
In Vlaardingen heeft TOVV 2 de afstand
met Burgmans Biljarts niet kunnen ver-
kleinen en speelde gelijk. Marcel Schef-
fer had geen afdoende antwoord op de
1.290 van Rik van Beers en Ger Windt
moest Marco Janssen voor laten gaan.
Voor Sander Jonen zat er wel een suc-
cesje in, hij won met 40-33 van Ronny
Lindemann. De 40-37 zege die Kay de
Zwart op Christian Rudolph behaalde
bracht de eindstand in evenwicht.

Buffalo.nl - 
Eureka Billard 6-2
Tegen John Tijssens kon Jeffrey Jorissen

in de Haagse thuisbasis geen vuist ma-
ken. Na van acquit te hebben gemist
lanceerde de Tilburger in zijn tweede
beurt een reeks van elf en sloeg meteen
een niet meer te overbruggen kloof.
Het werd 10-40 uit 20. Herman van
Daalen, die in een heftig duel verwik-
keld was met Ronny Brandts kon uitein-
delijk wel winnend afsluiten en bracht
de tussenstand op 2-2. Glenn Hofman
kreeg zijn revanche voor de verloren
Mastersfinale 2016 door Nederlands
kampioen Burgman in 27 beurten met
40-33 te verslaan. Via een serie van
twaalf en met een gemiddelde van
1.739 trok Jean van Erp aan het lang-
ste eind tegen een kansloze Francis
Forton.

A1 Biljarts - 
Bousema Lochem 6-2
De serie van twaalf die Addy Wienk tij-
dens zijn confrontatie met John Schol-
link maakte kon, gezien de 35-40 eind-
stand, niet bijdragen aan een overwin-
ning. Voor Martien van der Spoel ver-
liep het voortvarender, hij speelde
1.739 en won met ruime cijfers (40-16)
van Markus Galla. Willebrorder Ger-
win Valentijn had zijn handen vol aan
Stefan Galla, maar kon met 40-33 wel
voor winst tekenen. Zuiderbuur Eddy
Merckx bracht de Turk Murat Naci Ço-
klu uit evenwicht in finishte na 21 po-
gingen met 40-25.

Medisch Centrum Breda - 
Team Eekhoorn 4-4
Raymon Groot en Jerry Hermans speel-
den een geweldig duel en kwamen in
27 beurten via series van acht en negen
tot een 38-40 eindstand. Een weer
goed op dreef zijnde Barry van Beers
trakteerde met zijn 2.222 Kenny Miat-
ton op een fikse nederlaag. In het presti-
gieuze duel tussen Peter en Kurt Ceule-
mans trok oom Kurt aan het langste
eind en won met 35-40 uit 28. Met 40-
29 wist Roland Forthomme in 25 onder-
nemingen van Frans van Kuyk te win-
nen.

Glenn Hofman kreeg zijn revanche tegen 
Raimond Burgman. Foto: Paul Brekelmans

Tweede divisie driebanden poule 1

BCO/Paeoniapassion.com haalt flink uit
Speelronde 11
’t Steegje – Total Power Europe: 4-4. Ton
Roovers van de bezoekers tekende voor
1.176 en een serie van negen. Take 5 –
BCO/Paeoniapassion.com: 0-8. Paul
Witteman schitterde met een gemiddel-
de van 1.458 en een serie van elf, ter-
wijl Hans de Bruin met 1.250 ook ver-
meld mag worden. Hektisch Biljart-
school/Frans van Kuyk – Aannemers-
bedr. Beer de Jong: 0-8. Ruud Nieuw-
enburg realiseerde 1.481.

Paul Witteman

Speelronde 12
Merwehof/Derogee Beveiligingen – To-
tal Power Europe: 0-8. Anjo Krijnen pre-
senteerde zich met 1.176 als beste spe-
ler. Edo ’83 – BCO/Paeoniapassion.
com: 2-6. In 35 beurten speelde Paul
Witteman de kortste partij. Take 5 - Aan-
nemersbedr. Beer de Jong: 4-4. 

Speelronde 13
BCO/Paeoniapassion.com – TOVV 4:
8-0. Total Power Europe - Hektisch Bil-
jartschool/Frans van Kuyk: 4-4. John
Kuijken behaalde met 0.897 het beste
resultaat. Aannemersbedr. Beer de Jong
– EDO ’83: 4-4. Peter Snel en Beer de
Jong boekten thuiswinst.

Ruud Nieuwenburg
Foto: Paul Brekelmans

Vierde divisie driebanden poule 5

Hazelaar 3 ondanks verlies op kop
Speelronde 11
Setpoint 2 – Thekes Herpen 4: 2-6. Ger-
rit van Dinther speelde in 32 beurten de
kortste partij. Kamp Scheeps- en Kon-
struct. – Thekes Herpen 6: 6-2. Geert
Seegers redde de eer voor de gasten.
SunControls – Hazelaar 3: 0-8. Henk
van Vlijmen had maar 30 pogingen no-
dig om via een serie van acht te win-
nen. Hazelaar 4 – Autobedr. Lion van
Loon: 8-0. Michael Bouwmans was met
0.714 de beste speler.

Speelronde 12
Setpoint 2 – Thekes Herpen 6: 0-8. Ha-
zelaar 5 – Café Molenvliet: 4-4. Hans

Gerrits kwam middels een reeks van ze-
ven in 31 beurten tot winst. SunControls
- Autobedr. Lion van Loon: 3-5. Kamp
Scheeps- en Konstruct. – Hazelaar 3: 7-
1. Willem Hollander wist op de valreep
met remise de nul voor de bezoekers
weg te poetsen.

Speelronde 13
Hazelaar 3 – Setpoint 2: 6-2. Frans van
der Heijden realiseerde in 31 omlopen
0.967. Café Molenvliet – Hazelaar 4:
6-2. Theo Hendriks plakte voor Hazelaar
een pleister op de wonde. Thekes Herpen
6 – Thekes Herpen 4: 6-2. Dick Schluter
zette in 39 beurten de kortste partij neer.

Tweede divisie driebanden poule 4

BC Goirle enige achtervolger 
lijstaanvoerder La Plaza Hoensbroek
Speelronde 11
La Plaza Hoensbroek – SS&P/De Mo-
lenvliet 8-0. Roy Zielemans haalde uit
met 1.379 en serie van twaalf. Mathy
Monnissen produceerde 1.212. BC
Goirle – aMate Communications 4-4.
Roger Spijkers 0.906 boog voor de
1.250 van Koen van Camp. 

Speelronde 12
De Molen 2 – BC Tegelen 4-4. Namens
de Limburgers gaf Peter Wolters via
1.250 het goede voorbeeld. SS&P/De
Molenvliet – De Molen 3 2-6. In Waal-
wijk bleek bezoeker Erik van Loon na
1.111 de beste. BC Goirle – DBG 't Ot-
tertje 7-1. Luc Royberghs en Jac Janssen
speelden 1.029 tegen elkaar. 

Speelronde 13
DBG 't Ottertje – BV Setpoint 6-2. Jac
Janssen herhaalde zijn prestatie van
een week eerder. De Molen 3 – De Mo-
len 2 4-4. Piet en Rick Sleddens zetten
respectievelijk 0.975 en 0.972 op het
scorebord. BC Tegelen – BC Goirle 2-6.
John van Tienen verloor in eigen huis
ondanks 1.000 want Luc Royberghs

kwam tot 1.346. Royberghs had met de
1.290 van Roger Spijkers en de 1.111
van Eric Hendrickx goede teamgeno-
ten. Na dertien speelronden staat La
Plaza Hoensbroek met 23 punten aan
kop. De enige ploeg die een serieuze
bedreiging zou kunnen zijn, is BC Goir-
le met 20 punten.

Luc Royberghs van BC Goirle. 
Foto: Arnoud de Vries  

KNBB Kling Masters 2017
Het Nederlands kampioenschap

driebanden
19 tot en met 22 januari 

Den Durpsherd in Berlicum
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Eerste divisie driebanden poule 1

Jan Brock Amusement bij de 
Eekhoorn kopje onder tegen MCR

Jan Brock Amusement verloor het duel
tussen de achtervolgers op camping De
Eekhoorn met 6-2 van MCR. De forma-
tie van 't Vossenhol uit Daarlerveen be-
schikt na dertien wedstrijden op de vier-
de plaats over zeventien punten. Lijst-
aanvoerder Pearle Opticiens zag de
voorsprong slinken en heeft 21 punten.
Didden Distributie met 20 en MCR, met
negentien punten, liggen op de loer.  

Speelronde 11
W. v.d. Sanden – Eddies-hr.nl 6-2. Jack
van Peer en Cetin Volkan waren beiden
goed voor moyenne 1.428. Wilco
Meusen 1.212 redde de eer. ZFD/De
Hazelaar – MCR 2-6. Leslie van Neyen
1.120 ging kopje onder tegen de
1.600 van Thorsten Frings. Pearle Opti-
ciens – Didden Distributie 4-4. Eddy
Leppens 2.352 en Pascal Claus 1.212
hielden de punten in eigen huis. Marty
Hermse 1.000 en René Wijnen 1.142
vertrokken met de winst. 

Speelronde 12
Treva – De Molen 4-4. Meest opvallend
was de serie van twaalf van bezoeker
Paul Bruijstens. Zijn teamgenoot Menno
de Vries behaalde eveneens 1.176.
ZFD/De Hazelaar – Jan Brock Amuse-
ment 2-6. Voor de gasten realiseerde
John Schollink ook al 1.176. MCR -
Poelier Schrauwen/Van Beers-Son 8-0.
Frings haalde nu met 2.105 uit tegen
de 1.473 van Tom Persyn. Bert Hoefna-

gels realiseerde 1.142. W. v.d. Sanden
– Didden Distributie 4-4. Jack van Peer
1.310 en reeks van elf bleek de minde-
re tegen de 1.379 van Ronny Linde-
mann. Voor Didden reikte Rudy de Laet
tot 1.538. Pearle Opticiens – Hulter-
mans Inst. Bedr. 4-4. Eddy Leppens
1.428 wees Jack Wijnen, 1.142 en se-
rie van dertien, terug. 

Speelronde 13
De Molen – ZFD/De Hazelaar 8-0.
Maximale winst voor de formatie uit
Reusel tegen de nummer voorlaatst. Ed-
dies-hr.nl – Treva 2-6. De eerste zege
voor de hekkensluiter die nu vier punten
heeft. Eddies-hr.nl blijft met zeven pun-
ten op de derde plek van onderen
staan.  MCR – Jan Brock Amusement 6-
2. Thorsten Frings 1.666 zette John
Schollink 1.208 opzij. Wesley de Jae-
ger bleek via 1.538 een maatje te groot
voor de 1.192 van Dennis Hoogakker.
Bert Hoefnagels hield na 1.142 de pun-
ten ook in eigen huis. Gert-Jan Esvelt
redde de eer in deze topper. Didden
Distributie – Pieter Kies Toptuinen 8-0. In
Uden was het teammoyenne 1.391 na:
Ronny Lindemann 2.500, Rudy de Laet
1.290, Nicky van Venrooy 1.212 en
Marty Hermse 1.142. Poelier Schrau-
wen/Van Beers-Son – Pearle Opticiens
6-2. Eerste nederlaag voor de koploper
van café Reseda uit Sas van Gent. Tom
Persyn was met 1.176 twee caramboles
beter dan Jens van Dam.

Jan Brock Amusement met vlnr: Gert-Jan Esvelt, Marcel Krikhaar, 
Dennis Hoogakker en John Schollink 

Eerste divisie driebanden poule 2

De Veemarkt en De Eekhoorn 2 
blijven Distel Biljarts nipt voor 
Na speelronde dertien is De Veemarkt
koploper met 21 punten. Dat puntento-
taal heeft De Eekhoorn 2 eveneens. De
Distel Biljarts volgt met negentien punten
en Post Luchtkanalen is vierde met acht-
tien punten. Jan Arnouts was de uitblin-
ker in ronde dertien. 

Speelronde 11
N-Surance/De Hoog – Post Luchtkana-
len 4-4. Herman Slikker 1.428 bleef
Henk Habraken 1.035 de baas. Serg
Dianov 1.379 versloeg Ronny Daniëls
1.137. Hordijk Biljartartikelen – De
Distel Biljarts 2-6. Voor de gasten reikte
Ivan Stitschinsky tot 1.379 en serie van
tien. De Eekhoorn 2 – De Veemarkt 4-4.
In dit topduel wonnen Henriek Hane-
graaf 1.481 en Eddy Willems 1.333
namens de thuisploeg. René Dericks
1.333 en Dustin Jäschke 1.212 zorg-
den voor de remise. Dieter Grossjung
verloor ondanks een serie van twaalf.
BC Arnhem – Hotel Stadt Lobberich/
BCT 2-6. Murat Gökmen redde dankzij
1.212 de eer. Constructor Staalbouw –
Man op Maat/'t Caves 3-5. Raymond
Ceulemans gaf via 1.290 weer eens
het goede voorbeeld. 

Speelronde 12
De thuiszege van Floor Waumans
1.428 werd overtroffen door de 1.818
van Roland Uijtdewillegen. Hotel Stadt
Lobberich/BCT – De Veemarkt 0-8.
Dieter Grossjung 1.428 en Huub Wil-
kowski, serie van twaalf, vielen het
meest op. Constructor Staalbouw – Post
Luchtkanalen 5-3. De kopmannen Tom
Beemsterboer en Henk Habraken speel-
den 1.333 tegen elkaar. Jan Posthumius
1.481 zette Marc Celen 1.259 opzij.
Henk Overmars realiseerde 1.212.
Capelle – De Distel Biljarts 0-8. Jef
Philipoom 1.666 en Jan Arnouts 1.290
waren het snelst klaar. 

Speelronde 13
Eddy Willems en Henriek Hanegraaf
zetten beiden 1.176 op het scorebord.
FDV Jacoby/Schuler Cues – Constructor
Staalbouw 2-6. Jeffrey van Nijnatten
bleek ondanks 1.260 niet opgewassen
tegen de 1.739 van Tom Beemsterboer.
Jim Anneveldt vestigde de aandacht op
zich na 1.481. Man op Maat/'t Caves

– Hotel Stadt Lobberich/BCT 6-2. Wil
Janssen boekte 1.176. Rob Mans
1.142 redde de eer. De Veemarkt –
Hordijk Biljartartikelen/HWA 4-4. Die-
ter Grossjung 1.379 en René Dericks
lieten zich niet verrassen. Wilfried van
Beek 1.333 en Floor Waumans waren
succesvol namens het team uit Alblas-
serdam. De Distel Biljarts – N-Surance/
De Hoog 6-2. Met veertig caramboles
na slechts zeventien beurten evenaarde
Jan Arnouts met 2.352 het seizoenre-
cord van poule twee. Arnouts scoorde
een fraaie serie van zeventien en dat
betekende een verbetering voor beide
poules eerste divisie. Zijn kopman Jef
Philipoom kwam tot 1.600. Post Lucht-
kanalen – BC Arnhem 8-0. Henk Ha-
braken 1.250 en Ronny Daniëls 1.212
hadden maar respectievelijk 32 en 33
pogingen nodig. 

De Veemarkt ontvangt 
Raymond Ceulemans op 
7 januari

Zaterdag 7 januari krijgt lijstaanvoerder
De Veemarkt in Doetinchem het team
van Man op Maat/'t Caves op bezoek.
Kopman bij de bezoekers is niemand
minder dan Raymond Ceulemans. Een
unieke kans voor biljartliefhebbers in de
Achterhoek om de levende legende
Ceulemans in actie te zien. Aanvang
aan Veemarkt 4 is om 19.00 uur.

Man op Maat/'t Caves met onder vlnr: Piet Blankers, Raymond Ceulemans en
Wil Janssen. Boven vlnr: arbiter Hennie Pols, Freddy Staelens en arbiter 
Toon van Boxem. Foto: Jan Rosmulder

Jan Arnouts. Foto: Paul Brekelmans

4e klasse bandstoten district West-Friesland

Finale bij café De Welkomst in Onderdijk
Biljartvereniging De Opkomst is van 12
tot en met 14 januari gastheer voor de
districtsfinale vierde klasse bandstoten
van West-Friesland.
Deelnemers
Naam Vereniging                   Moy
1. Jan Schouten DRL 1.61

2. Kees Jong Moddermannetje 1.56
3. Klaas Neuvel HGL 1.44
4. Jan Schuitemaker Carambole 1.42
5. Miquel de Wit De Opkomst 1.41
6. Henk Bot DRL 1.41
7. Aad Hoornsma Jong Leven 1.40
8. Lucien Vossems Horna 1.34

Hoofdklasse driebanden West-Nederland

Titels voor Jac de Vries en Ismail Sari
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jac de Vries De Hoop 10 0.919 7
2. Nico Groot Het Witte Huis 10 0.913 8
3. Robin Bastiaan Waterland 9 0.767 6
4. René de Rooij Sportrust 7 0.788 6
5. Cees te Buck Ons Genoegen 7 0.749 7
6. Rob van Riessen Lang Rond 6 0.710 6
7. Fabian Paf Sportrust 4 0.753 6

8. Dick Entes KOT 3 0.667 6

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ismail Sari Honky Tonk 8 0.887 6
2. Gerard Jong ONA 6 0.837 8
3. Piet Schrier Rio Deux 6 0.746 7
4. Ron van Haasteren RBV 4 0.706 5
5. Michel Buquet Papendrecht 4 0.679 6
6. Marcel Boot Delft 2 0.714 6

5e klasse bandstoten Noord-West Nederland

Klaas Deuzeman op moyenne
naar zege
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Klaas Deuzeman Ons Genoegen 12 0.918 7
2. Aart Schouten Steeds beter 12 0.778 8
3. Jaap Schipper Wier. meer ’85 10 0.748 8
4. Ingrit van der Hert Turnlust 8 0.522 6

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Guus Brandt Ons Genoegen 6 0.523 7
6. Willem van Vliet Lotus ’81 4 0.595 6
7. Cees Broekhuizen Sombroek 4 0.479 4
8. Jan Dekker HNK 0 0.552 8
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Geachte lezer en biljartliefhebber,

Het jaar 2016 is weer voorbij. Een re-
den om even terug te blikken en hoop-
vol naar de toekomst te kijken. Neder-
land kreeg in het voorjaar twee belang-
rijke internationale functies. Rutte kreeg
het voorzitterschap van de EU en Ben-
nie Deegens werd in de internationale
biljartwereld benoemd tot voorzitter van
de Europese biljartbond, de CEB. Beide
benoemingen hebben voorlopig een tij-
delijk karakter.

Uiteraard ga ik als voorzitter mij niet
mengen in de politiek, maar toch heb-
ben wij ons allen in het afgelopen jaar
met veel zaken beziggehouden in deze
hectische wereld. Hierbij denk ik dan
aan de vluchtelingenproblematiek, de
Brexit, de oorlog in Syrie en de verkie-
zingen van een nieuwe Amerikaanse
president. Allemaal gebeurtenissen die
ons elke dag nog bezighouden en
waarvan we kunnen aannemen dat we
het meenemen in het nieuwe jaar. Ook
de sport, in het algemeen, heeft van
zich doen spreken. Om er maar een
paar te noemen, de doorbraak van
Max Verstappen, het EK voetbal, met
als grote afwezige ons Oranje en na-
tuurlijk het absolute hoogtepunt, de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het heeft ons allen meer of minder mee-
gesleept naar het einde van dit jaar.

Om even dicht bij (driebanden) huis te
blijven, is dit jaar voor ons bestuur en
misschien ook wel voor U een jaar ge-
weest dat niet onopgemerkt aan ons is
voorbijgegaan. Het was op bestuurlijk
gebied een heel heftig jaar. We hebben
dit al diverse keren uitgelegd op leden-
vergaderingen en in Nieuwsbrieven. Ik
wil het daar dan ook maar bij laten.
Sportief nieuws was er zeker te melden.
We zijn twee wereldkampioenen rijker
(Dick Jaspers en Jean van Erp) en daar
moeten we erg trots op zijn. Dick Jas-
pers sloot het jaar af met het winnen
van de World Cup 2016. Geweldige
prestaties die nogmaals een dikke felici-
tatie waard zijn.

2017 staat weer voor de deur. Een
nieuw jaar dat ons op biljartgebied
weer veel zal gaan brengen. Het begint
al vroeg in het jaar met de KNBB Kling
Masters Driebanden. Deze vinden
plaats in Multicultureel Centrum Den
Durpsherd in Berlicum van 19 tot 22 ja-
nuari. Dit wordt gevolgd van 9 t/m 12
maart door het WK Teams in Viersen (
Dld ) alwaar Dick Jaspers en Jean van
Erp hun wereldtitel mogen verdedigen.
Zeker eens de moeite om naar toe te
gaan. April wordt weer een drukke
maand met diverse kampioenschappen
van ere- t/m de 4e divisie. April eindigt
met het grote EK in Brandenburg. Als dit
evenement nog maar net is afgelopen,
begint het WK driebanden voor dames.
Dit keer echt dicht bij huis (Halle-Zoersel
in Belgie) waardoor U onze Nederland-
se troef Therese Klompenhouwer kunt
gaan steunen.

Ook wil ik nog graag de nationale
bekerfinale aanhalen die eind mei ge-
speeld zal worden in de Bussel. Een
prachtige lokatie waar wij als bestuur
erg naar uitkijken. Het seizoen 2016-
2017 wordt dan afgesloten met de Eu-
ropean Ladiescup in Rosmalen. Mooie
evenementen die een bezoek van U ze-
ker rechtvaardigen. Beleidsmatig staat
de uitvoering van ons Beleidsplan
2017+ voor de deur waar een aantal
speerpunten in staan die van de grond
moeten komen. Ik denk hierbij aan op-
leiding en training Jeugd, aanvang van
training Dames, contributiemodel en
een onderzoek naar de verdeling van
de koepelkosten. 
De komst van een aantal sponsoren,
hebben het mogelijk gemaakt dat we
met een aantal belangrijke speerpunten
van start kunnen gaan. Vanaf deze kant
wil ik deze sponsoren/partners nog-
maals danken voor hun ondersteuning
en vertrouwen in de sectie Driebanden.
Geachte lezer en biljartliefhebber. Rest
mij U en uw familie fantastische feestda-
gen te wensen. Een heel goed en ge-
zond 2017 en laten we de wens uit-
spreken dat we elkaar met meer respect
benaderen, waardoor de samenleving
mider angstig het jaar door zal komen.
EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUW-
JAAR gewenst door het bestuur van de
sectie driebanden.

Bennie Deegens Voorzitter sectie drie-
banden.

Van de bestuurstafel

®

Limburger wint de Grand Prix in Capelle aan den IJssel

Dave Christiani eindelijk beloond met zege

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – De echte doorbraak van Dave Christiani in
de Grand Prix cyclus driebanden werd eindelijk bekroond met een over-
winning. De Limburger won de laatste Grand Prix van 2016 in Capelle aan
den IJssel door in de finale Jean-Paul de Bruijn te verslaan met 40-23 in
20 beurten. Hij was er enorm blij mee: ,,Ik heb drie keer een finale ge-
speeld en verloren, eindelijk is het nu een keer gelukt om te winnen’’, zei
Christiani na afloop.

Door zijn overwinning steeg Christiani
op de nationale ranglijst naar de derde
plaats achter Raimond Burgman en Bar-
ry van Beers. Dick Jaspers, die in deze
laatste Grand Prix niet kon spelen, ein-
digde als vierde. Die vier spelers zijn de
kopmannen van de vier poules voor de
Masters 2017.
Dave Christiani stelde zelf vast dat hij
niet op zijn best was geweest, maar wel
degelijk speelde en uiteindelijk in de
slotfase over de langste adem beschik-
te. Met name in de halve finale op za-
terdagmiddag tegen Jerry Hermans
was het kantje boord: met 40-39 ging
de winst naar de Limburger en werd de
Brabantse campingbaas na een sterk
toernooi uitgeschakeld.
Het was voor Dave Christiani ook de af-
sluiting van twee vervelende weken na
de World Cup in Hurghada. ,,Het zal
me nooit meer overkomen’’, herhaalde
hij nog eens over de gemiste wedstrijd
in Egypte. ,,Ik kijk nu alleen nog vooruit
en deze overwinning doet me goed. Ik
ben er ontzettend blij mee.’’
Jean-Paul de Bruijn en Barry van Beers
stonden in een adembenemende halve
finale tegenover elkaar. De Zeeuw
kwam in de nabeurt gelijk door een se-
rie van vier en na de 40-40 in 32 beur-
ten ontspon zich een enerverend ge-
vecht in de shootouts. Drie keer eindig-
de die verlenging in gelijke punten: 1-1,
2-2 en 2-2. Toen de twee spelers voor
de vierde keer mochten aanleggen,
miste Van Beers de acquit en kon De
Bruijn de winst naar zich toetrekken met
één punt.

Strijd om plaatsing voor 
De Masters
In de strijd om zestien plaatsen in de
Masters finale verspeelde Wim van
Cromvoirt ongelukkig zijn kansen. De

De finalisten Jean-Paul de Bruijn en Dave Christiani. Foto: Paul Brekelmans

Waalwijker kreeg zeven mogelijkheden
om zijn winnende punt te maken tegen
Glenn Hofman, maar miste jammerlijk,
waardoor Hofman als eerste kon uitma-
ken en zijn tegenstander in de nabeurt
gelijk kwam. Door die gemiste kansen
greep Huub Wilkowski de 16e plaats
ten koste van Van Cromvoirt.
Raimond Burgman eindigde met het
hoogste gemiddelde in Capelle aan
den IJssel (1.783), Jean-Paul de Bruijn
maakte met 17 de hoogste serie. De
achtste finales waren het meest boeiend
voor wat de scores betreft. Glenn Hof-
man won pas na shootouts van Wim
van Cromvoirt. Jerry Hermans versloeg
Huub Wilkowski met één carambole
verschil, Jean-Paul de Bruijn won met
hetzelfde minimale verschil van Martien
van der Spoel.

Eindstand GP 
Capelle aan den IJssel
Naam Moy HS
1 Dave Christiani 1.435 9
2 Jean-Paul de Bruijn 1.502 17
3 Barry van Beers 1.337 7
4 Jerry Hermans 1.217      9
5 Raimond Burgman 1.783 13
6 Ad Koorevaar 1.272 9
7 Glenn Hofman 1.267 13
8 Jeffrey Jorissen 1.241 8
9 Martien van der Spoel 1.442 7

10 Jean van Erp 1.330 7
11 Huub Wilkowski 1.260 10
12 Herman Slikker 1.147 10
13 Raymon Groot 1.138 6
14 Frans van Schaik 1.103 7
15 Adrie Demming 1.049 7
16 Wim van Cromvoirt 0.948 6

De poule indeling en het wedstrijdpro-
gramma voor de KNBB Kling Masters
zijn te vinden in de extra bijlage van de-
ze krant.
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Dick Jaspers wint World Cup 2016

in zijn twaalfde partij van deze World
Cup. ,,Ik zal mijn kans grijpen als ik die
krijg van Jaspers'', had hij voorspeld.
Maar Horn is geen schaduw van de
speler die hij in de voorgaande dagen
was. Hij start met een mooie zeven in
de tweede beurt (10-0), maar verbleekt
en ontspoort na de zes en negen van
Jaspers: 23-11 in elf beurten. De Neder-
lander scoort niet indrukwekkend, maar
houdt wel een afstand van tien punten
(23-13, 28-18), die de Duitser niet kan
dichten.
Dick Jaspers wint met 40-26 in 22 beur-
ten en staat voor de derde keer in 2016
in de finale van een World Cup: winst
in Bursa tegen Frédéric Caudron, verlies
in Ho Chi Minh tegen Caudron.

Einduitslag  World Cup  
Egypte
Naam Pnt Moy HS
1. Jung-Han Heo 10 1.680 9
2.  Dick Jaspers 8 1.852 9
3.  Martin Horn 6 1.678 14
4.  Quyet Chien Tran 6 1.644 13
5.  Dani Sánchez 4 1.844 12
6.  Haeng-Jik Kim 4 1.833 11
7.  Kwang Yeol Park 4 1.470 7
8.  Sameh Sidhom 4 1.294 9
9.  Ahmet Alp 2 1.861 9

10.  Jérémy Bury 2 1.550 10

Nieuwe wereldranglijst
Naam Pnt
1. Frédéric Caudron 392
2. Dick Jaspers 368
3. Dani Sánchez 346
4. Torbjörn Blomdahl 326
5. Marco Zanetti 301
6. Haeng-Jik Kim 280
6. Eddy Merckx 280
8. Nikos Polychronopoulos 279
9. Sameh Sidhom 228

10. Jung-Han Heo 227
11. Jérémy Bury 222
12. Murat Naci Coklu 196

World Cup ranglijst 2016
Naam Pnt
1. Dick Jaspers 286
2. Frédéric Caudron 254
3. Eddy Merckx 182 
4. Nikos Polychronopoulos 176
4. Jérémy Bury 176

Beste partijen in World Cup cyclus:
Dick Jaspers, Jun Oh Tae, 5.000 
Hoogste serie: Polychronopoulos: 22.

EL GOUNA – De
blik stond een
klein beetje op
somber toen Dick
Jaspers op zater-
dag na de World
Cup in El Gouna
op het podium
stapte. Want na
een prachtig jaar,
waarin hij in
Egypte de World
Cup bokaal op
zijn naam schreef,
was de verwach-
ting nog net iets
hoger in de slotfa-
se van het toer-
nooi. De Neder-
lander speelde de
finale tegen de
Koreaan Jung-
Han Heo, had bij
winst het toernooi
gewonnen en was
ook voor het eerst
sinds jaren weer
de nummer één
van de wereld ge-
weest. Maar niet
alles lukte in de
Egypitsche bad-
plaats.
Jung-Han Heo won de finale, Dick Jas-
pers moest het doen met een weliswaar
fantastische prijs: de beste van alle
wereldtoppers over een seizoen van ze-
ven World Cups. De steun van tientallen
Nederlandse spelers en supporters gaf
de Brabander vleugels... tot in de finale.
En eigenlijk kon hij alleen maar trots
zijn op de prestatie. Dick Jaspers was
ijzersterk in het toernooi, maar slaagde
er niet in ook die laatste wedstrijd te
winnen.
Voor de 39-jarige Koreaan Jung-Han
Heo was het zijn eerste grote succes op
het mondiale podium. Hij versloeg Dick
Jaspers met 40-29 in 19 beurten. Op
de slotdag won Heo eerst van een an-
dere Aziatische coming-man, Quyet
Chien Tran uit Vietnam, dankzij een slot-
serie van zes met 40-24 in 25 beurten.
De laatste krachttoer tegen Jaspers werd
door Heo beslist met series van 8, 7 en
8, waarna zijn tegenstander niet echt
tot hoge scores kon komen. De eindze-
ge in de World Cup tour was niettemin
een prachtige troostprijs voor Jaspers.
De Nederlander versloeg onder meer
Dani Sánchez (40-27 in 15), zijn tegen-
stander in 2017 in de strijd om de
Super Cup in Antwerpen.
Frédéric Caudron, de enige speler die
twee keer een World Cup won dit jaar,
werd in de eerste ronde uitgeschakeld
door Hyung-Kon Kim, verspeelde zijn
kansen om de World Cup cyclus 2016
te winnen, maar bleef wel de nummer
één van de wereld. Kwang-Yeol Park
was een van de uitblinkers met over-
winningen op Jae-Ho Cho en Marco Za-
netti. Haeng-Jik Kim schitterde onder
meer tegen Torbjörn Blomdahl (40-12 in
14), maar werd een ronde later uitge-
schakeld door Martin Horn.
Jung-Han Heo klom door zijn overwin-
ning in El Gouna naar de toptien van
de wereldranglijst, die blijft aangevoerd
door Frédéric Caudron met 392 punten
voor Dick Jaspers en Dani Sánchez. Jas-
pers won de World Cup trofee 2016
met 286 punten voor Frédéric Caudron
met 254 en Eddy Merckx met 182.

Halve finale van Dick Jaspers 
tegen Martin Horn
De scherpte en de scoringsdrift van Dick
Jaspers winnen het van de onrust en de
plotselinge onmacht in het spel van
Martin Horn. De Duitser, die een fan-
tastisch toernooi heeft gespeeld, strandt

Foto: Kozoom Korea

Derde divisie driebanden poule 4

Zware verliezen voor De Geslootene Boom
Speelronde 9
Hoog Laag Keukens – Bierwinkeltje:
6-2. Fond Baart bezorgde de gasten
een winstpartij. Bottles/Dockside – De
Distel Biljarts 5: 6-2. Het was Jan Ver-
dult, die de eer voor de Roosendaalse
bezoekers redde. Veilingzicht – De Ge-
slootene Boom: 8-0. De Stene Brug – De
Eekhoorn 4: 2-6. Nico Peeters hield de
thuisclub van de nul af. 

Speelronde 10
Bottles/Dockside – Bierwinkeltje: 6-2.
Carlo van Dam maakte een serie van
zeven. Veilingzicht – De Eekhoorn 4:
4-4. Chris Tellekamp en Wim Rijvers be-
haalden winst voor Eekhoorn. De Stene
Brug – Stolting Advocatuur/De Laan:
2-6. Alleen Wim de Kok kon een partij
winnen voor de gastheren. Hoog-Laag
Keukens – De Geslootene Boom: 8-0. 

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
NK bandstoten ereklasse Hattem biljart.tv 6-8 januari
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 8-15 januari 
Spaanse GP driebanden kozoom.com 16-22 januari
KNBB Kling Masters driebanden Berlicum kozoom.com 19-22 januari
Eurotour 9-ball dames + heren Treviso kozoom.com 23-26 februari
WK driebanden landenteams Viersen kozoom.com 9-12 maart
EK poolbiljart Portugal kozoom.com 18-28 maart
Wereldbeker driebanden Luxor kozoom.com 26 maart-1 april
Eurotour 9-ball Portugal kozoom.com 30 maart-1 april

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

1e klasse libre district Noord-West Nederland

Finale bij Sombroek Langebroek
Op 11, 13 en 14 januari wordt bij bil-
jartvereniging Sombroek Langedijk de
finale gehouden in de eerste klasse libre
van het district Noord-West Nederland.
De wedstrijden worden gespeeld aan
de Dokter Wilminkstraat 3 in Noord-
Scharwoude.

Naam Vereniging Moy
1. Patrick Sombroek Sombroek/L 6.54
2. Jan van Gestel Turnlust 5.01
3. Huub Pijnacker Prins Hendrik 4.65
4. Giel Pankras Carambole 4.53
5. H. Pijnacker Turnlust 3.90
6. R. Stroet BCS 3.86
7. M. Hink Sombr/L 3.82
8. E. van Stralen Sombr/L 3.20

4e klasse bandstoten Midden-Brabant

Finale  bij Poolcafé De Posterij
Bij Poolcafé De Posterij aan de Wilhel-
minalaan 2 in Raamsdonksveer wordt
van 13 tot en met 15 januari de districts-
finale 4e klasse bandstoten van Midden-
Brabant gehouden. De partijlengte is
daar 40 caramboles met moyennegren-
zen tussen 1.00 en 1.50. 
Op vrijdagavond begint men om 19.00
uur, terwijl op zaterdag en zondag het
startsein om 11.00 gegeven wordt. Ger-
rit de Man van BSV is met een ge-

middelde van 1.49 als eerste geplaatst.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerrit de Man BSV 1.49
2. Maarten van de Ven DKS 1.42
3. Frans van Groeninge DKS 1.36
4. Sander Janssens DKS 1.25
5. Marcel de Brouwer Hofstede 1.22
6. Mark Pijnenburg VOO 1.21
7. Anton Markink LBV 1.19
8. Jan Brekelmans Euphonia 1.14

3e klasse driebanden groot in Sas van Gent

Gewestelijke eindstrijd bij Reseda
Biljartvereniging HGL-KOT organiseert
van 13 tot en met 15 januari de ge-
westelijke finale driebanden groot derde
klasse van de afdeling Zuid 1. De wed-
strijden worden gespeeld bij Reseda
aan de Noordweststraat 11 in Sas van
Gent. De partijlengte is 20 caramboles
en op vrijdag staat de aanvang voor
19.00 uur op de agenda. Zaterdag en
zondag wordt onder leiding van Carlo
van Dam om 11.00 uur begonnen.

Deelnemers
Naam Vereniging                   Moy
1. Brian Bakkers ZBGG 0.529
2. Jan van Dongen BSV 0.468
3. Jan van Dooren Bongaards Trans. 0.460
4. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 0.450
5. Cees Arnouts KOT Zundert 0.447
6. Cris Mijnsbergen ALM 0.436
7. Frits van Vliet ONDA 0.377
8. Willem Smid De Toekomst 0.352

Nieuwe samenstelling bestuur Sectie Driebanden
Tijdens de sectievergadering van 23 no-
vember 2016 is Christel van Reekum
toegetreden tot het bestuur van de Sectie
Driebanden. Als gevolg van deze uit-
breiding van het bestuur is in onderling
overleg besloten om de portefeuilles
binnen het bestuur als volgt te verdelen:
Bennie Deegens blijft voorzitter en coör-
dinator topsport en algemene zaken.
Christel van Reekum neemt het secretari-
aat over van Paul Brekelmans. Hans de
Bruin blijft penningmeester, verzorgt de
reglementen en is aanspreekpunt voor
het damesbiljarten. Paul Brekelmans

blijft vice-voorzitter, verzorgt de commu-
nicatie/pr en is coördinator arbitrage en
jeugdbiljarten. Waar nodig assisteert hij
Henny Wezenbeek die wedstrijdsecreta-
ris en coördinator evenementen blijft.
Hans Snellen, namens de sectie Drie-
banden reserve bondsraadslid, is ge-
stopt in deze functie die vanaf heden is
overgenomen door Esme Willems. Kees
Wijnbeek en Piet Lamberiks blijven ge-
woon in functie als bondsraadslid. De
Sectie Driebanden hoopt met deze wij-
zigingen de komende tijd weer met ver-
trouwen de toekomst in te gaan. 

®
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Richard de Bruin. Foto: Jan Rosmulder

Derde divisie driebanden poule 3

Erik van Woerkom haalt uit met 1.250
Speelronde 11
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – Capelle
2/De Terp: 4-4. Erik van Woerkom
speelde met 1.250 zijn beste partij ooit.
Ook Nol Nooten won zijn partij, zowel
hij als Van Woerkom maakten een serie
van zeven. 

Speelronde 12
RMSC – Capelle2/De Terp: 2-6. Jos
van der Aa wist met een winstpartij de
thuisclub van de nul af te houden. De
Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – De Uit-
spanning 2: 4-4. Weer zorgden Erik
van Woerkom en Nol Nooten voor de
punten.

Speelronde 13
De Uitspanning 2 – RMSC: 6-2. Ook nu
was Jos van der Aa de redder voor
RMSC.  De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl –
The Gamblers: 6-2.  Peter Rijckaert zet-
te met 0.853 het beste gemiddelde in
de boeken.Erik van Woerkom

Tweede divisie driebanden poule 2

Richard de Bruin redt de eer met 1.428
Speelronde 11
Hoondert de Waard - Sprundel 3: 2-6.
Richard de Bruin zorgde met 1.111
voor de enige thuiswinst. Polka Print –
Machielsen FA/Pressplate: 6-2. Jan van
den Ouwelant redde in 31 beurten de
eer voor de gasten. ’s Lands Welvaren –
Pearle Opticiens 2: 8-0. Met 1.379 was
Francis Forton met afstand de beste spe-
ler.

Speelronde 12
Polka Print – Pearle Opticiens 2: 8-0.
’t Tapperijke – Peter Schijven Tuinen/De
Distel 3: 4-4. Peter van Nassau en René
Kuijstermans wonnen voor de Roosen-
daalse gasten. De Distel Biljarts 2 –
Sprundel 2: 3-5. John Brouwers tekende
voor 1.111. ’s Lands Welvaren – Hoon-
dert de Waard: 8-0. Weer was Francis
Forton de beste speler, nu speelde hij in
34 beurten naar winst.

Speelronde 13
Machielsen FA/Pressplate – De Distel
Biljarts 2: 3-5. Wim Pelders en Jack
Buijk boekten winst aan Roosendaalse
zijde, terwijl Cor Jaspers goed was
voor een remisepartij. Hoondert de
Waard – Polka Print: 2-6. Met een
fraaie 1.428 behaalde Richard de

Bruin de enige thuiswinst. Peter Schijven
Tuinen/De Distel 3 – Lynn-Somers: 2-6.
Sprundel 3 – Teletronica: 2-6. Theo
Platjouw redde de eer voor Pearle
Opticiens. Sprundel 3 – ’s Lands Welva-
ren: 2-6. Francis Forton speelde in 29
beurten naar winst.

Vierde divisie driebanden poule 4

Buro Balans op vierde positie naar 2017
Speelronde 11
Böhnke/van Delft Verhuur – De Osse-
kop: 4-4. Jan Vermeulen en Wilfried
Tempelaars boekten thuiswinst. Capelle
7 – ’t Steegje 2: 4-4. In slechts 28 beur-
ten speelde Kees van der Stel naar
winst. De Eekhoorn 6 – De Ossekop 2:
4-4. ’t Steegje 3 – DKM Tools 2: 2-6.
Buro Balans – De Staart/TVM: 4-4.

Speelronde 12
De Eekhoorn 6 – De Staart/TVM: 6-2.
Piet den Ridder speelde 0.967. Buro
Balans – De Ossekop: 2-6. Sebastiaan

Huijbregts zorgde met 0.925 voor de
enige thuiswinst. Böhnke/van Delft Ver-
huur – DKM Tools 2: 7-1. Ger Koemans
wist een puntje voor de bezoekers te be-
halen. De Windhoek 2 – Capelle 7: 6-2.

Speelronde 13
DKM Tools 2 – Buro Balans: 4-4.
Sebastiaan Huijbregts speelde voor de
bezoekers in 31 beurten naar winst.
Hiermee bezet Buro Balans nu de vier-
de plaats. De Ossekop – De Eekhoorn
6: 6-2. Dankzij Piet den Ridder werd de
eer van de gasten gered.

Wederzijdse tevredenheid over jarenlange samenwerking

Meilink Biljarts kind aan huis 
bij Stichting Sociëteit voor Senioren

Stichting Sociëteit voor Senioren en Mei-
link Biljarts zijn uiterst tevreden over de
jarenlange duurzame samenwerking.
Toen de biljartvereniging enkele jaren
geleden voor een noodgedwongen ver-
huizing kwam te staan waren de dien-
sten van Meilink Biljarts meer dan wel-
kom. Zeker, toen bij het ontmantelen
van de acht biljarts bleek dat onder de
leiplaten de verwarming was gemon-
teerd op asbestplaatjes en zo dus niet
mee konden naar de nieuwe locatie
“Markt 18”. De verwarming werd aan-
gepast en de tafels van nieuwe rubbers
voorzien. Nadat vorig jaar twee nieu-
we tafels (merk: Van Den Berg Biljarts)
zijn geplaatst, werden in 2016 de ove-

rige zes biljarts vervangen door nieu-
we, eveneens Van Den Berg Biljarts met
de speelmaat 2,30 x 1,15.
Overigens is de biljartvereniging uiterst
tevreden over het nieuwe onderkomen,
waar jaren naar toe is gewerkt. Niets is
aan het toeval over gelaten, zodat de
Stichting Sociëteit voor Senioren in
Schagen nu over een prachtige locatie
beschikt. In een reactie zegt Yvonne
Meilink: “Wij gaan er trots op, dat we
een belangrijke bijdrage hebben kun-
nen leveren aan het realiseren van dit
resultaat. Natuurlijk hopen wij dat de
biljarters nog in lengte van jaren plezier
mogen beleven aan hun nieuwe onder-
komen.”

Vierde divisie driebanden poule 3

De Distel Biljarts 7 bezet riante positie
Speelronde 11
Hydro Zorg – Treva 2: 0-8. De Zwaan –
’s Lands Welvaren 2: 7-1. Wim Walraven
wist met remise de eer voor de Zeeuwse
bezoekers te redden. De Distel Biljarts 7 –
Zandee Kloetinge: 4-4. Jacobs Manne-
mode – L&B Ledermode: 2-6. Joop de
Fouw zorgde voor de enige winstpartij bij
de thuisclub. De Distel Biljarts 6 – Stuc.
Bedr. Kanters: 4-4. Wim Gorissen en
Chris Ververs boekten thuiswinst.

Speelronde 12
De Distel Biljarts 7 – L&B Ledermode:
6-2. Fred van der Plein was in 29 beur-
ten uit. Hydro Zorg – Zandee Kloetinge:
6-2. Alleen Leo Koopman kon twee pun-
ten pakken voor de gasten. De Zwaan –
Jacobs Mannenmode 2: 2-6. De Distel

Biljarts 6 – ’s Lands Welvaren: 6-2. Wim
Gorissen, Johan van de Kasteele en
Erik Nieuwenhuijse zorgden voor winst-
punten bij de thuisclub. Jacobs Manne-
mode - Stuc. Bedr. Kanters: 0-8.

Speelronde 13
Stuc.Bedr. Kanters – De Distel Biljarts 7:
4-4. Met 0.833 profileerde Robbert van
Vlaardingen als beste speler. De Distel
Biljarts 7 gaat met drie punten voor-
sprong het nieuwe jaar in. ’s Lands Wel-
varen 2 – Jacobs Mannenmode: 0-8.
Zandee Kloetinge – Treva 2: 2-6. Daan
Westrate was de enige thuisspeler die
succes had. L&B Ledermode – Hydro
Zorg: 5-3. Corné Bakkers maakte een
serie van tien. Jacobs Mannenmode 2 –
De Distel Biljarts 6: 4-4. 

Derde divisie driebanden poule 1

Gijs van Rijn haalt uit met 1.590
Op bezoek bij Noordeling ging
Megafa/Betty Boop met 8-0 onderuit.
Een week later werd bij Zaanzicht ge-
lijk gespeeld. Daar was Wim van
Westrop met 1.200 de beste speler.
Albert Heijn Van Rijn kwam tegen
Ekrischocola.nl ook tot remise. Gijs

van Rijn haalde daar met 1.590 en
een serie van acht flink uit. Megafa/
Betty Boop kreeg in de laatste speel-
week van 2016 bezoek van Koets-
huys 2 en wist met een 4-4 gelijke
stand weer een kostbaar puntje te
verdienen.

Vierde divisie driebanden poule 1

Jorissen 2000/5 aan inhaalslag begonnen
Sportrust 2 verloor in speelronde elf met
0-8 van Jorissen 2000/5. A3 BC was
gezien de 8-0 eindstand veel te sterk voor
BVM Apollo. Het eerste team van Sport-
rust ontving een week later Jorissen
2000/5 en moest dit met een 1-7 neder-
laag bekopen. Bij de Haagse gasten
maakte Bradley Roeten een serie van acht
en speelde in 32 beurten naar winst.

Ferry van der Veen had ook maar 34 po-
gingen nodig om te zegevieren. Vrien-
denkring 2/Café Tapuit – BVM Apollo:
6-2. Ad Schoenmakers zorgde ervoor dat
de eer van de bezoekers werd gered.
BVM/Apollo sloot het jaar af met een 8-0
overwinning op Koetshuys 3. Jorissen
2000/5 ontving Vriendenkring 2/Café
Tapuit en behaalde remise.

Vierde divisie driebanden poule 2

Jorissen met vier punten voorsprong
aan de leiding
Speelronde 11
Capelle 6 – De Maasstad: 4-4. Eric Elb-
ertse en Metin Solmaz wonnen voor Ca-
pelle. Jorissen 2000/4 – Ladies First: 8-
0. Slagerij Lander – Country Club 019:
4-4. Bij de bezoekers hadden Lucas
Hoefakker en Lodewijk Bruins succes.

Speelronde 12
Jorissen 2000/4 – De Maasstad: 6-2.
Cor Trampe maakte een serie van negen
en Henk Pouw speelde in 28 beurten
naar winst. Country Club 019 –
RCD/Kloens Bestrating: 2-6. Lucas Hoef-

akker zorgde voor de enige thuiswinst.
De Uitspanning 4 – Ladies First: 6-2. Ger-
rie Geelen liet voor de dames een partij-
winst noteren. Capelle 6 – TOVV 7: 6-2. 

Speelronde 13
Ladies First – De Does Trappen: 3-5.
RCD/Kloens Bestrating – Capelle 6: 6-
2. Alleen Cornelis Hogchem behaalde
Capelse winst. Café de Pijp – Country
Club 019: 2-6. TOVV 7 – Jorissen
2000/4: 2-6. Willem Hofmans kwam
in 34 beurten tot winst. Jorissen heeft de
leiding met vier punten voorsprong op
De Rietlander 2.
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Café De Ram
De bij café De Ram gevestigde verenigingen zijn:
-       BV De Ram
-       BV De Ram veteranen
-       BV Kalsdonk
-       BV Kempenaars

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

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

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

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

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

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

www.meilinkbiljarts.nl
0229-541263 / 06-53335068

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

de Posterij
Poolcafe

9 Pooltafels
3 Biljar afels
2 Snookertafels
3 Dartsbanen

Wij zijn nog op zoek
naar verenigingen!

Wilhelminalaan 2
4941 GK Raamsdonkveer

0162 222829

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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

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 

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

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

http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
http://www.poolcafedeposterij.com
http://www.facebook.com/deposterij
http://www.fellerbiljart.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
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Voorwoord burgemeester
De KNBB Masters driebanden 2017 worden
voor de tweede keer gehouden in Den Durps-
herd te Berlicum. Ik mocht de “Masters” vorig
jaar al welkom heten. Het is een grote eer om
zo´n evenement binnen onze gemeente te heb-
ben. Den Durpsherd is een prachtige accom-
modatie om dit kampioenschap te houden. Er
vindt een complete metamorfose van de grote
zaal plaats. Ik ben benieuwd wie er dit jaar ge-
kroond wordt tijdens de KNBB Kling Masters.
Driebanden lijkt in vele opzichten op mijn werk
als burgemeester. Dagelijks ben ik bezig met
verbinden en aan elkaar koppelen. Niet van bil-
jartballen, maar tussen mensen, organisaties,
instanties, politiek, politie en vrijwilligers.  De
combinatie van burgers, bestuur en ambtenaren

zorgt in onze gemeente voor een sterk spel.
Graag ontvang ik namens het gemeentebestuur alle biljarters in onze gemeente.
De inzet van alle vrijwilligers die dit toernooi mogelijk maken, wordt enorm ge-
waardeerd. Ik wens alle deelnemers, toeschouwers, organisatie en vrijwilligers
hele fijne dagen toe. Wees welkom in onze gemeente, niet alleen dit weekend,
maar het hele jaar door.

Burgemeester van Sint-Michielsgestel
Mr. J.C.M. Pommer

Gratis toegang op donderdag, 
vrijdag en zaterdag
Evenals voorgaande jaren zijn De KNBB KLING Masters op donderdag, vrij-
dag en zaterdag gratis toegankelijk. Op deze dagen kunnen bezoekers alle
wedstrijden geheel gratis vanaf de tribune volgen. Voor de finale op zondag is
de toegangsprijs bepaald op 10 euro per persoon. Kaarten hiervoor zijn in de
voorverkoop te verkrijgen in de showroom van Eureka Biljarts in Berlicum of via
e-mail: duoprint@planet.nl. De logeplaatsen zijn tegen betaling van 25 euro al-
leen nog in beperkte mate te reserveren voor donderdag en vrijdag. Voor za-
terdag en zondag zijn deze uitverkocht.

Erelijst Masters vanaf 1988
1988 Amsterdam Weijenburg 1.072
1989 Tiel Burgman 1.131
1990 Dongen Jaspers 1.433
1991 Breda Jaspers 1.145
1992 Utrecht Arnouts 1.177
1993 Veghel Jaspers 1.372
1994 Veghel Jaspers 1.454
1995 Veghel Jaspers 1.846
1996 Veghel Burgman 1.233

1997 Veghel Jaspers 1.675
1998 Veghel Jaspers 1.512
2000 Veghel Jaspers 2.056
2001 Veghel Jaspers 2.027
2002 Veghel Jaspers 2.000
2003 Veghel Burgman 1.443
2004 Veghel Van Kuyk 1.325
2005 Veghel Jaspers 1.972
2006 Veghel Jaspers 1.758

2007 Goes De Bruijn 1.547
2009 Nijverdal Jaspers 2.395
2010 Nijverdal Jaspers 1.944
2012 Kapelle Jaspers 2.047
2013 Zevenbergen De Bruijn 1.306
2014 Kaatsheuvel Jaspers 2.063
2015 Kaatsheuvel Van Erp 1.197
2016 Berlicum Burgman 1.483

Met dank aan Bert van Manen

Voorwoord Bennie Deegens

Voorzitter KNBB Sectie Driebanden

Een mooi evenement organiseren, zoals
de Kling Masters, lijkt misschien een
routineklus.
Draaiboek uit de la, een ander jaartal
erboven, dezelfde mensen en organisa-
tie bij elkaar en daar gaat het dan
weer. Was het maar zo simpel en ging
het maar zo snel. Ieder jaar leer je weer
van het vorige jaar en maanden van
voorbereiding gaan hier weer aan
vooraf. Overleg met de zaalhouder,
overleg met de sponsoren en met de
sectie.
De stichting B.E.N. houdt zichzelf ook
scherp en wil het evenement dan ook
langzaam gaan uitbouwen, want vol-
gens hen is stilstand achteruitgang. En
natuurlijk is het ook zo, indien je ieder
jaar hetzelfde biedt, de lol er snel af zal
gaan. De organisatie van de Kling
Masters verbetert, verandert en verrast

ons ieder jaar weer. Als voorzitter van
de sectie Driebanden zijn we dan ook
erg ingenomen met deze organisatie
met aan het hoofd twee mensen die
enorm veel voor onze sport betekenen,
namelijk Harry Matthijssen en Ad
Smout. Twee geweldige organisatoren
die wel eens apart genoemd mogen
worden en bij wie ik alvast de dank wil
overbrengen voor het organiseren van
dit evenement. Ook Henny Wezenbeek
wil ik graag even benoemen. Ook hij is
er alle dagen weer bij van de eerste
voorbereidingen tot ver na de prijsuit-
reiking. Ook Henny en al die andere
vrijwilligers, alvast hartelijk bedankt.
Op het moment van dit schrijven heeft
de loting plaats gevonden. Daarbij zijn
zeer interessante poule indelingen uit-
gekomen. Een garantie voor een bij-
zonder evenement waar veel spelers
hun best zullen gaan doen om de felbe-
geerde titel van Raimond Burgman over
te nemen. Uiteraard is Raimond zelf ook
één van de favorieten, maar toch zal hij
flink aan de bak moeten.
Natuurlijk mag ik de gastheer Den
Durpsherd in Berlicum ook niet verge-
ten. Hun betrokkenheid en gastvrijheid
klinkt door in alle gelederen van de or-
ganisatie. Last but not least wil ik ook
Kozoom niet vergeten. Een bedrijf dat
we niet meer kunnen missen in de pro-
motie voor onze biljartsport. 
Ik wil dan ook iedereen, organisatie,
spelers, arbiters en publiek een fantasti-
sche Kling Masters toewensen en bij
voorbaat iedereen al bedanken voor
hun tomeloze inzet en ik hoop u van 19
t/m 22 januari in de Durpsherd in Berli-
cum te mogen begroeten.

Bennie Deegens
Voorzitter sectie Driebanden

Daar gaan we weer……………..
Nadat we twee jaar succesvol te gast
waren in Kaatsheuvel, moesten we voor
De Masters 2016 op zoek naar een
nieuwe locatie. Met Den Durpsherd in
Berlicum, zo bleek tijdens de afgelopen
editie, hebben we midden in de roos
geschoten. Al snel waren we als kind
aan huis en de samenwerking met di-
rectie en personeel verliep vlekkeloos.
Een prachtige ambiance, super gemoti-
veerde mensen, een scala aan techni-
sche mogelijkheden, veel media aan-
dacht en niet te vergeten massale pu-
blieke belangstelling waren de ingredi-
ënten voor een daverend succes. Al snel
werd besloten om ook De Masters van
2017, 2018 en 2019 daar te organi-
seren. Als organisatie zijn we er ons
van bewust, dat er een zware taak op
onze schouders ligt om telkens weer de
voorgaande jaren te overtreffen. Fluiste-
ren en een bescheiden klopje op tafel
hebben plaats gemaakt voor enthousi-
aste uitingen van het publiek, iets luide-
re muziek, tunes, lichteffecten etc. Kort-
om, biljarten moet een ware beleving
zijn. Het is aan ons dan ook de taak om
hieraan verder te werken. Hierbij wor-
den we uiteraard gesteund door een le-
gertje vrijwilligers, die het net als wij el-

ke keer weer als een enorme uitdaging
zien. In Berlicum spreekt men nu al van
De Masters epidemie Met trots kunnen
wij ook mededelen, dat enkele nieuwe
sponsors hun interesse in dit biljarteve-
nement hebben getoond, zodat de
hoofdsponsoring voor de komende drie
jaar gegarandeerd is. Uiteraard zijn wij
ook erg blij dat de Koninklijke Neder-
landse Biljart Bond onze organisatie het
vertrouwen heeft geschonken om voor
de komende drie jaar ook de nationale
bekerfinale bij Theater De Bussel in
Oosterhout te organiseren. Wij hopen u
tijdens de KNBB Kling Masters 2017 te
mogen begroeten om samen van dit ge-
weldige evenement te genieten.
Biljart Evenementen Nederland
www.biljartevenementen.nl

Harry Matthijssen Ad Smout

Gegarandeerd meer dan tevreden winkelen 
met Jumbo's 7 Zekerheden 

50 euro boodschappen bij serie van zeven
Jumbo doet er alles aan om je meer dan 100% tevreden te stellen. Dat doen we
door ervoor te zorgen dat je bij ons alles kan vinden wat je nodig hebt, tegen de
laagste prijs en met de beste service. Dat zeggen we niet alleen, we garanderen het
ook met onze unieke 7 Zekerheden.

Je kan bij Jumbo elke dag rekenen op de volgende zekerheden:
1. Euro’s goedkoper, 2. Service met ’n glimlach, 3. Voor ál uw boodschappen,
4. Vers is ook écht vers, 5. Vlot winkelen, 6. Niet tevreden? Geld terug,
7. Uw wensen staan centraal.

Een bijkomende zekerheid tijdens deze KNBB Kling Masters is, dat alle spelers die
tijdens de poulewedstrijden een serie zeven maken voor 50 euro gratis boodschap-
pen mogen doen bij een Jumbo filiaal naar keuze.

Prijzengeld
Het prijzengeld bedraagt exclusief de premies

voor series € 15.900.-
1e prijs € 3.000,00
2e prijs € 2.000,00
3e en 4e prijs € 1.250,00
5e t/m 8e prijs € 850,00
9e t/m 12e prijs € 700,00
13e t/m 16e prijs € 550,00

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.biljartevenementen.nl


Kling Brandbeveiliging maakt cirkel rond

Directeur Edwin Kling: “We zijn in
1997 begonnen met alleen Kling
Brandbeveiliging, voor onderhoud van
blusmiddelen en brandslanghaspels.
Als onderhoudsmonteur kwam ik tegen
wat de behoefte was van de klant en
zijn onze diensten uitgebreid met oplei-
dingen en advies, alsmede het leveren
van materialen. De materialen zijn voor
een groot deel van eigen makelij. 

Cirkel rond
Ons eindproduct voor de klant, is een
brandveilige “BHV-PROOF” locatie.
Daarvoor leveren we advies, materialen

en onderhoud én leiden we mensen op
om daarmee te werken. Dat maakt de
cirkel rond. Omdat we zo veelzijdig
zijn, zijn we als relatief kleine speler wel
invloedrijk in de gehele markt. Ons
werkgebied omvat heel Nederland en
een stukje van België en Duitsland.

Geen afval
We werken daar waar mogelijk zo veel
mogelijk digitaal. Onze monteurs krij-
gen medio 2017 een tablet mee, geen
papier. Voordeel voor de klant is dat ze
na inloggen direct al hun gegevens kun-
nen zien: de servicebon, de factuur, het

Nistelrode -  Kling Brandbeveiliging is één van vier bedrijven, met daar-
naast Kling Advies, Uro-Flame en Kling Opleidingen, maar ook de verza-
melnaam van het bedrijf in Nistelrode. De vier bedrijven vullen elkaar aan.
Kling Brandbeveiliging werkt volgens verantwoord maatschappelijk
ondernemen en doet veel aan duurzaamheid.

Foto: Gabriels Fotografie.nl

Autobedrijf Jos van Boxtel
Afrikalaan 16
5232 BD ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 642 58 40

Autobedrijf Jos van Boxtel Oss
Longobardenweg 21
5342 PL Oss
Tel: (0412) 643 355 www.josvanboxtel.nl

*Maximale garantieduur bedraagt 5 jaar of 160.000 km (wat eerder bereikt is). Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecifi caties.

Ontdek de nieuwe NV300 bij
Nissan Business Center-Jos van Boxtel

Eureka Biljar abriek presenteert jdens de KNBB Kling Masters 2017 de

Eureka Triangle
Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

inspectierapport, wanneer er opnieuw
onderhoud benodigd is of wanneer het
einde van de technische levensduur is
bereikt. De klant kan zo zijn financiële
plan maken en monteurs kunnen effici-
ënter worden ingezet, omdat ze vooraf
zien wat er nodig is. 
Ik vind het zonde om iets weg te gooi-
en. Papier, plastic en gedemonteerde
brandblussers gaan naar een recycling-
bedrijf. Het enige waar we tot nu toe
nog geen oplossing voor gevonden
hebben zijn uitgedroogde brandslan-
gen en het brandbluspoeder. Ik heb vier
studenten van Avans Hogeschool (bio-
chemie en economie) gevraagd om te
zoeken naar een manier om de slangen
en het bluspoeder weer als grondstof
terug in de markt te zetten. Als het lukt,
dan zijn we het eerste ‘groene’ brand-
beveiligingsbedrijf in Nederland:
‘RecyKling’!

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
Er werken hier op dit moment dertig
mensen. Eén daarvan komt via de IBN
(Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)
en ondersteunt de administratie, Eén an-
der is een Wajong’er en assembleert
brandslanghaspels en demonteert overi-
ge blusapparaten. Als er extra begelei-
ding benodigd is, dan geven we ze dit
graag, als je samen met hen naar op-
lossingen zoekt, groeien ze mee met het
bedrijf. Dat ontwikkelt zich tot talent-
volle, gemotiveerde medewerkers. 

Kling Brandbeveiliging BV, 
Canadabaan 20, 5388 RT Nistelrode
Kling Opleidingen BV, Delst 8a, 
5388 EG  Nistelrode
www.klingbrandbeveiliging.eu  en 
www.klingopleidingen.eu

http://www.klingbrandbeveiliging.eu
http://www.klingopleidingen.eu
http://www.josvanboxtel.nl
http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl


Deelnemers poule A Deelnemers poule B
Raimond Burgman
geboren op 12 mei 1964

4 x winnaar Masters
11 x winnaar Grand Prix
1 x winnaar Worldcup
1 x winnaar Grand Prix Praag
Tweede WK Grubbenvorst
Tweede EK Turkije
2 x wereldkampioen landen-teams samen
met Dick Jaspers
2 x Europees kampioen 
landenteams samen met 
Dick Jaspers

Beste partij 50 caramboles in 
15 beurten
Hoogste serie: 22
Meerdere malen set van 15 caramboles in
één beurt uitgespeeld

Foto: Paul Brekelmans

Glenn Hofman 
geboren op 8 februari 1990

1 x derde EK driebanden
1 x derde worldgames
2 x winnaar worldcup junioren
2 x tweede WK junioren
2 x Europees kampioen junioren
2 x Nederlands kampioen 
junioren
1 x winnaar nationale Grand Prix
1 x tweede Masters driebanden
2 x derde Masters driebanden
Beste partij: 40 uit 11
Hoogste serie: 18

Foto: Jan Rosmulder

Martien van der Spoel
Geboren op 28 december 1981

2x Ereklasse kampioen  47/2 en 71/2 
2x Europees kampioen  47/2 jeugd 
2x Ranking toernooi gewonnen  

Nederlands kampioen eredivisie 
driebanden met A1 biljarts 

Laatste 3 jaar kwartfinale gespeeld 
tijdens de Masters 

Foto: Paul Brekelmans

Jeffrey Jorissen
Geboren op 23 mei 1984

2x Nederlands kampioen jeugd
nog steeds recordhouder algemeen
gemiddelde en kortste partij

3e EK jeugd 2004.

3e Masters in Kaatsheuvel 2014

Nederlands kampioen teams met 
Buffalo.nl 2016

Veelvuldig Haags kampioen 
verschillende klassen

Foto: Paul Brekelmans

Jean-Paul de Bruijn 
geboren op 14 maart 1965
1 x Wereld kampioen bandstoten
6 x Europees kampioen bandstoten
1 x Tweede wereldkampioenschap 
driebanden
1 x Derde wereldkampioenschap 
driebanden
2 x Winnaar Masters
1 x Tweede Masters
1 x Derde Masters
12 x Nederlands kampioen bandstoten
5 x Europees kampioen topteams met 
Etikon
Houder wereldrecord gemiddelde 
bandstoten (25.86)
Beste partij: 42 in 9 beurten
Hoogste serie driebanden: 20
20 x partij bandstoten in één beurt uit

Foto: Harry Van Nijlen

Therese Klompenhouwer
Geboren op: 3 januari 1983

9x Nederlands kampioen 
6x Europees kampioen
Winnares European Ladies Cup 2016
2x Wereldkampioen (2014, 2016)
Winnares Jennifer Shim International 
Tournament, New York (2015)
Winnares USBA Women Invitational 
Tournament, New York (2011 en 2013)
Winnares AEJ Femina Belgian Open 2013
Winnares van zes Internationale 
Open toernooien voor dames

Foto: Harry Van Nijlen

Barry van Beers
geboren op 15 januari 1976

2 x winnaar nationale Grand-Prix
3 x tweede nationale Grand-Prix
4 x derde nationale Grand-Prix

2 x derde plaats 
Masters driebanden

1 x tweede WK landenteams 
samen met Dick Jaspers
1 x derde WK landenteams 
samen met Dick Jaspers

2 x derde Kersttoernooi Zundert

Foto: Paul Brekelmans

Jeffrey van Nijnatten
Geboren: 12 februari 1973

Winnaar B kampioenschap 2016

Foto: Paul Brekelmans



Deelnemers poule C Deelnemers poule D
Dick Jaspers
geboren op 23 juli 1965

3 x wereldkampioen
5 x winnaar wereldbeker
4 x Europees kampioen
17 x Nederlands kampioen 
driebanden (16 x Masters)
22 x winnaar wereldbeker-toernooien
56 x winnaar nationale Grand Prix
toernooien
9 x winnaar internationale Grand Prix
toernooien

Foto: Paul Brekelmans

Huub Wilkowski
geboren op 18 november 1976 

3 x Kampioen van Nederland 
driebanden junioren
9e EK junioren Marl Duitsland
8e EK junioren Grubbenvorst
6e  EK junioren Berkel Enschot
6 x deelname Masters driebanden
1 x kwartfinalist Masters Nijverdal
1 x derde EK driebanden klein 
clubteams 
1 x vijfde EK driebanden klein 
individueel
2 x kwartfinalist nationale Grand Prix

Foto: Paul Brekelmans

Jerry Hermans
Geboren op 5 maart 1989

1 x Vierde Grand Prixx

Beste partij: 
40caramboles in 15 beurten

Hoogste serie: 18

Foto: Paul Brekelmans

Jean van Erp 
geboren op 20 december 1973
1 x Nederlands kampioen 
driebanden Masters 2015
1 x Wereldkampioen 2016 Landen-teams
samen met Dick Jaspers
1x tweede NK driebanden Masters 
6 x derde NK driebanden Masters
5 x Landskampioen eredivisie van 
Nederland voor teams
3 x Landskampioen van België voor teams
3 x Bekerwinnaar teams in Nederland
1 x Bekerwinnaar teams in Duitsland
3 x winnaar nationale Grand Prix 
Tweede plaats  Europa Cup voor teams met
Crystal Kelly (2001)
Derde plaats  Europa Cup voor teams met: Van
Donge e/d Roo (2009)
4 x Kampioen van 1ste divisie
Hoogste serie: 21
Beste partij: 45 in 14 beurten

Foto: Paul Brekelmans

Roland Uijtdewillegen
geboren op 7 juli 1970

Nederlands kampioen libre klein
jeugd
Nederlands kampioen libre groot
jeugd
3e plaats EK libre groot jeugd
6 x deelnemer Masters

Foto: Paul Brekelmans

Frans van Schaik
geboren op 5 november 1964

1 x winnaar A ranking

1 x tweede nationale Grand Prix

1 x derde nationale Grand Prix

3 x geplaatst knock-out fase Masters

Foto: Paul Brekelmans

Ad Koorevaar
geboren op 2 augustus 1961

1 x Tweede Masters

1 x Winnaar nationale Grand Prix

5 x Kampioen NK teams eredivisie

Foto: Paul Brekelmans

Dave Christiani
Geboren op: 18 juli 1979

15 x Nederlands kampioen in
klassieke spelsoorten  
4 x Europees kampioen junioren
kader 47/2 en libre
1 x Europees kampioen 47/2 
1 x Tweede Masters driebanden
Winnaar laatste Grand Prix  van 2016

Foto: Paul Brekelmans
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De arbiters stellen zich voor………
Erik van Woerkom

De meeste mensen kennen mij onderhand wel. Ik ben een halve eeuw
jong en woon in de bossen van Oosterhout.

Mijn werk bestaat uit vele kilometers vreten, ik ben chauffeur op een
kleine vrachtwagen en ga zo de hele Benelux door. Lekker vrij
beroep, radio aan en gas erop.

Het zal jullie niet verbazen dat ik zelf ook driebanden speel in de
derde divisie en in het district Midden- Brabant op de grote tafel,
mijn moyenne schommelt tussen de 0.550 en 0.600. 

Daarnaast arbitreer ik al jaren eredivisie bij de Eekhoorn in
Oosterhout, waar ik tevens tot teamleider ben gebombardeerd. 
Dit worden mijn vierde Masters als arbiter en kijk er naar uit om weer
voor een volle Durpsherd te mogen arbitreren.

Spelers en collega arbiters heel veel succes 

Ton Mangelaars
Ik ben 57 jaar en heb samen met mijn vrouw Ellen twee kinderen,
Iris en Ivo. Toen ik in de jaren 90 bij De Bussel in Oosterhout werkte
en daar de BWA toernooien werden gespeeld, kwam ik in aanraking
met de biljartsport. 
Ik heb voor verschillende teams in de eredivisie gearbitreerd. 
In 2015 ben ik tijdens de bekerfinale in Rijsbergen benoemd tot A
driebanden arbiter. Met die benoeming vertegenwoordig ik met trots
de sectie driebanden. 
Tijdens deze KNBB Kling Masters ben ik aangesteld als eerste reser-
ve arbiter. Wanneer ik niet in actie hoef te komen, zal ik dit prachtige
evenement zeker aanschouwen als biljartliefhebber. 
Hopelijk wordt het voor iedereen een super mooi toernooi. 

Daarom wens ik alle kijkers bij Den Durpsherd in Berlicum en zeker
ook thuis veel plezier. De organisatie, spelers en collega arbiters
wens ik veel succes.

Wim Berendsen
Al 51 jaar loop ik op deze wereld rond en woon sinds 1992 in
Barendrecht. Daarvoor woonde ik in het Gelderse Epse. In 1998 be-
gon ik als districtsarbiter, later gewestelijk. In 2006, maakte ik kennis
met driebanden-groot in de eerste divisie, een jaar later volgde de
overstap naar de eredivisie. Na diverse Grand-Prix te hebben gear-
bitreerd volgde de beloning in 2010 met een bevordering tot Natio-
naal arbiter-A driebanden groot. In die hoedanigheid heb ik al vier
Masters, diverse KNBB-bekerfinales, NK-dames, EK-kwalificatie wed-
strijd en NK-divisie-teams mogen arbitreren. Ook bij diverse topteams
was ik als arbiter actief. Met drie eredivisie teams, TOVV/Royal Pro,
TOVV2 en Buffalo uit den Haag is dit seizoen voor mij goed gevuld.
Het wordt voor mij de vijfde keer dat ik op dit geweldige evenement
mag optreden. Gezien de ervaringen van vorig jaar in Berlicum heb
ik er het volste vertrouwen in dat de zaal alle dagen vol zit en dat we
een paar gezellige en spannende dagen tegemoet gaan.

Ik wens alle spelers, mijn collega arbiters, de organisatie heel veel
succes toe en voor de toeschouwers veel spektakel en kijkplezier.

Maarten van Leuteren
Ik ben 47 jaar en woon in Capelle aan den IJssel. Als transportplan-
ner werk ik in Rotterdam (senior operator) bij COSCO Shipping Li-
nes, een grote Chinese rederij, die momenteel de nummer 5 van de
wereld is. Als tienjarige raakte ik door mijn vader besmet met het bil-
jartvirus. Vanaf mijn negentiende ben ik arbiter. Eerst alleen bij wed-
strijden in het district Rotterdam, maar later ook bij gewestelijke en
nationale finales. Vanaf mijn zesentwintigste arbitreer ik ook bij
wereldbekerwedstrijden en internationale toernooien. Dit seizoen
ben ik actief als arbiter bij de twee eredivisie-teams van TOVV in
Vlaardingen. Naast het arbitreren speel ik ook graag zelf een partij-
tje driebanden. Dit doe ik voornamelijk in teamverband. Verder zijn
het wandelen met onze hond en gitaar spelen mijn andere grote hob-
by’s. Dit jaar wordt de zeventiende keer dat ik als arbiter bij de
Masters aanwezig ben. Ik hoop op een spannend toernooi met hoog-
staande wedstrijden. 

Vanaf deze plek wens ik alvast alle spelers, mijn collega arbiters en
natuurlijk de organisatie heel veel succes toe.  

Paul Brekelmans
Ik ben 55 jaar, getrouwd met Anja en woon in Veldhoven. Ik ben al
weer diverse jaren personeelsplanner bij Hermes, een dochteronder-
neming van Connexxion. 
In 2011 besloot ik om een arbiterscursus te gaan volgen en kreeg
daar zoveel plezier in dat ik de keu al snel in de kast liet staan. Het
is de bedoeling dat ik eind februari bij KVC examen ga doen als na-
tionaal arbiter in de klassieke spelsoorten. 
In het driebanden groot werd ik in 2014 benoemd tot nationaal
arbiter en onlangs ben ik bevorderd tot CEB arbiter. 
Ook bestuurlijk draag ik mijn steentje bij. Nadat ik 25 jaar bestuurs-
lid ben geweest bij mijn vereniging in Duizel heb ik zes jaar de voor-
zittershamer van district Kempenland gehanteerd. Inmiddels maak ik
al bijna twee jaar deel uit van het bestuur van de sectie Driebanden. 

Ik kijk er naar uit om voor de derde keer aan tafel te mogen staan
tijdens de Masters en ik wens spelers, mijn collega arbiters en de
organisatie heel veel succes en ik hoop dat het publiek weer in grote
getale aanwezig zal zijn.

Van de wedstrijdleider 

Een van de mooiste en aansprekende
toernooien van de sectie Driebanden
zijn de Masters Driebanden. Deze
Masters Driebanden hadden jaren hun
domicilie in Veghel. Vervolgens trok het
circus naar Goes, Nijverdal, Kapelle,
Zevenbergen, Kaatsheuvel. Nu voor het
tweede jaar in Berlicum. Voor mij bete-
kent dit de 15e keer dat ik betrokken
ben bij dit mooie evenement.
Zo staan wij nu aan de vooravond van
de tweede “Masters Driebanden” in de
mooie theaterzaal van Cultureel Cen-
trum “Den Durpsherd” in Berlicum.
Waar ik wederom met veel plezier en
inzet de wedstrijdleiding zal verzorgen.
Voor deze KNBB Kling Masters Drie-
banden 2017 zijn de eerste zestien spe-
lers geplaatst van het eindklassement uit
de Grand-Prix toernooien gespeeld in
2016. Dit eindklassement is tot stand
gekomen door de resultaten van vijf ge-
speelde Grand-Prix toernooien 2016.
Deze Grand-Prix toernooien werden ge-
organiseerd door: Sportfoyer De Haze-
laar, Rosmalen, Camping de Eekhoorn,
Oosterhout, ’t Oogh van Vlaerdingh,
Vlaardingen, Biljartcafé Jorissen, Den
Haag en Snookercentrum De Terp, Ca-
pelle a/d IJssel. Waarbij de Grand-Prix
in Capelle a/d IJssel scherprechter was
voor m.n. spelers zich op de valreep
alsnog wisten te plaatsten, en zich
daardoor een leuk Kerstcadeautje ga-
ven, voor anderen was dit juist een
Grand-Prix “te ver”, en de top-16 net
niet haalden. De nummers 1 t/m 4 eind-
klassement zijn als poule-hoofd in poule
A t/m D geplaatst. De nummers 5 t/m 8
als tweede, de nummers 9 t/m 12 als
derde en de nummers 13 t/m 16 als
vierde in deze poules ingeloot.
In elke poule wordt een halve competitie
gespeeld over 40 caramboles met ge-

lijkmakende beurt. Nummers 1 tegen
nummers 3, nummers 2 tegen nummers
4, vervolgens winnaars tegen winnaars,
verliezers tegen verliezers, daarna de
resterende partijen. Na de poulewed-
strijden wordt de stand opgemaakt in
volgorde: matchpunten, algemeen moy-
enne en hoogste serie. Een winstpartij
levert twee wedstrijdpunten (m.p.) op,
een verliespartij levert nul wedstrijdpun-
ten (m.p.) op, een remisepartij levert
beide spelers één wedstrijdpunt (m.p.)
op. De nummers één van de poules
plaatsen zich voor de kwart finales, en
worden als 1 t/m 4 geklasseerd op
grond van de hiervoor vermelde volgor-
de. De nummers twee van de poules
plaatsen zich voor de kwart finales en
worden als 5 t/m 8 geklasseerd op
grond van de hiervoor vermelde volgor-
de. De speler als nummer 1 geklasseerd
speelt tegen nummer 8, nummer 4 te-
gen nummer 5, nummer 2 tegen num-
mer 7, nummer 3 tegen nummer 6.
De kwartfinales, de halve finales en de
finale worden gespeeld op basis van
het knock-out systeem. De kwartfinales,
de halve finales en de finale hebben
een partijlengte van 40 caramboles met
gelijkmakende beurt.
Indien in de knock-out remise gespeeld
wordt, dan wordt de winnaar bepaald
door middel van penalty’s.
De speler die is begonnen gaat van ac-
quit, met dezelfde bal als tijdens de
wedstrijd, om een zo hoog mogelijke
serie te behalen. Nadat deze speler ge-
mist heeft gaat de andere speler van ac-
quit om een zo hoog mogelijke serie te
behalen. Indien geen winnaar aange-
wezen kan worden herhaalt het proces
zich in dezelfde volgorde totdat wel een
winnaar kan worden aangewezen.
De tijdens de penalty’s gescoorde ca-
rambole(s) worden voor de berekening
van het moyenne buiten beschouwing
gelaten. Tijdens KNBB Kling Masters
Driebanden 2017 wordt er gespeeld
met tijdklok. De tijdklok loopt van 40
naar 0 seconden. Elke speler heeft
maximaal 40 seconden per poging. In-
dien niet binnen 40 seconden wordt af-
gestoten, plaatst de arbiter de ballen op
het acquit waarna de andere speler
aan de beurt is. Elke speler heeft per
wedstrijd recht op maximaal drie time-
outs van 40 seconden.
Ik wens de organisatie B.E.N. de spe-
lers, arbiters en schrijvers veel succes tij-
dens deze KNBB Kling Masters Drie-
banden 2017. Het publiek, supporters
en verdere belangstellende wens ik heel
veel biljartplezier in Cultureel Centrum
Den Durpsherd in Berlicum.
Wedstrijdleider, Henny Wezenbeek

Op zaterdagavond 21 januari tijdens de KNBB Kling Masters

Geweldige show van Mister Magic Nederland

Na de halve finalewedstrijden, die op
zaterdagavond om 19.00 uur beginnen
zal Jop de Jong het publiek een grandi-

oze show voorscho-
telen. De Mister Ma-
gic Nederland, zo-
als de jonge ballen-
kunstenaar in de
wandelgangen ook
wel wordt genoemd,
was vorig jaar voor
het eerst te gast bij
dit driebandenhoog-
tepunt van het jaar.
De vele positieve re-
acties hebben de or-
ganisatie doen be-
sluiten om deze en-
tertainer weer uit te
nodigen. Met zijn
geweldige en adem-
benemende trick-
shots, van commen-
taar voorzien met
een vlotte komische

babbel, weet de 19-jarige Jop het pu-
bliek aan zich te binden. En ook deze
show is gratis te bewonderen.

Foto: Ton Smilde
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www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
Bu alo.nl

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

WBD & bv Jorissen 2000

Dé Biljartmakers
GERARD EN CEES BOCXE

PORTENGEN 51, 3628 EC PORTENGENSEBRUG (BREUKELEN)
WOENSDAG T/M. VRIJDAG 13.00 – 17.00 UUR  

ZATERDAG 9.30 – 13.00 UUR.
0648079469

www.debiljartmakers.nl

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

2e klasse libre gewest West-Nederland

Hans Beekes en Nico van Leeuwen 
grijpen titel

5e klasse bandstoten Rotterdam

Maximale score voor Gerard Dröge
Tijdens de bij De Rietlander gehouden
finale vijfde klasse bandstoten van het
district Rotterdam bleek Gerard Dröge
onverslaanbaar. De thuisspeler behaal-
de het maximale aantal wedstrijdpunten
van veertien en tekende met 1.23 even-
eens voor het beste algemeen ge-
middelde. Op vier punten achterstand
volgde Martin Rooders van Hofplein.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerard Dröge Rietlander 14 1.23 8
2. Martin Rooders Hofplein 10 1.14 8
3. Bert Weerheim Vriendenkring 9 1.06 13
4. Jan Goudzwaard Rietlander 7 1.01 6
5. Piet Monster De Posthoorn 7 0.90 7
6. G. Oldeman Schollevaar 6 0.98 12
7. Ton Suijkerbuijk Rietlander 3 0.93 9
8. Jan Lambrechts Ommoord 0 0.68 5

Gerard Dröge

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/3 blijft in subtop
Speelronde 11
Jorissen 2000/3 – Voorbrood Meube-
len/De Hoog: 4-4. Chris Wensveen en
Bradley Roeten lieten vier punten note-
ren voor het thuisfront. Biljartshop Lei-
den – ’s GBC: 4-4. Wim den Heijer en
Gerrit Balkenende van de gastheren te-
kenden voor twee winstpartijen.

Speelronde 12
Biljartshop Leiden – Jumbo: 4-4. Carel
Wagenaar was goed voor 0.972. Jo-

rissen 2000/3 – ’s GBC: 8-0. Bradley
Roeten was het snelst aan de meet en
liet 0.714 opschrijven.

Speelronde 13
Jumbo – Jorissen 2000/3: 2-6. Mario
Smink, Chris Wensveen en Peter Dien-
der wonnen hun partij voor de Haagse
bezoekers. Na dit resultaat staat Joris-
sen 2000/3 op een fraaie vierde
plaats. Ribas – Biljartshop Leiden: 8-0.
Ben Derks blonk uit met 1.029. 

Nationale kadercompetitie poule 1

Winst en remise voor
BCO/De beste keus
In speelronde tien bleef BCO De beste
keus in evenwicht met Horna De Vries
Juwelier. Zowel Ben Duivenvoorde als
Danny Kind wonnen voor de thuisclub
uit Oegstgeest. Een week later werd op
bezoek bij Kitseroo Speelautomaten met
3-5 gewonnen. Nu speelde Ben Duiven-
voorde gelijk en kwamen Danny Kind en
Jos Kerkman tot een overwinning.

Hoofdklasse driebanden klein

Gewestelijke finale in Herpt
Bij café De Ploeg in Herpt wordt op 7
en 8 januari de gewestelijke finale in de
hoofdklasse driebanden klein van de af-
deling Zuid 1 gehouden. De acht deel-
nemers, die verdeeld zijn in twee pou-
les, dienen 40 caramboles te maken.
Op beide dagen klinkt om 11.00 uur
het startschot.

Poule A
Naam Vereniging Moy
Jan van Engelen DGP 0.968
Jack Buijk Kruisstraat 0.927
Piet van de Steen WBV 0.883

Robin Bosch De Ram 0.803

Poule B
Naam Vereniging Moy
Wim de Kok LBV 0.948
Ronald van Geyt TREVA 0.908
Martin Sturm De Spinne 0.805
Raymond van Heumen Landzicht 0.780

Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hans Beekes Turnlust 10 3.43 29
2. Piet Laan De Diamonds 9 3.90 27
3. Ton van Tongeren Velsen 8 3.99 27
4. Jan Broos Velsen 8 3.77 34
5. Han Rood NHD 7 3.87 21
6. Jos Duyves NHD 6 4.13 45
7. Joop Looijenga Sombroek/L 4 3.34 20
8. Bert de Vries De Jonge Prins 4 3.05 23

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Nico van Leeuwen Benth/Zoet 10 3.00 18
2. Richard Kramer Oogh van Vlaer. 6 2.83 19
3. Jan van Veen De Sport 4 2.89 20
4. Frans Sauselé Morgenstand 4 2.61 15
5. Karin van Efferen Merwehof 4 2.36 20
6. Piet Mink De posthoorn 2 2.13 12

Voorwedstrijden topklasse libre

Eindstand in ’t Veld
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Mike Hofland Musketiers 6 53.88 210
2. Kees Jong Horna 6 30.82 267
3. Leon Dudink Horna 6 20.03 207
4. Wim Hummel KOT 4 44.23 274
5. Wim Ooteman Horna 2 34.58 282
6. Rob Kok BCS 2 30.47 231
7. Piet van de Geest BCS 2 21.31

Hoofdklasse driebanden West-Brabant

Jack Buijk claimt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jack Buijk Kruisstraat 13 0.927 8
2. Robin van den Bosch De Ram 11 0.766 6
3. Piet van den Steen WBV 8 0.866 10
4. Ekber Yildirim Bellevue 8 0.808 6
5. Mark Reijnders Real Biljartbal 6 0.758 9
6. Johan Bosters Bellevue 5 0.731 6
7. Jan Verdult Bellevue 5 0.731 7
8. William Werd ZBGG 0 0.565 6

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.debiljartmakers.nl


TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

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

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

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.

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

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel MB

Kwartet eindigt onder het 
minimumgemiddelde
Niemand van de
vier finalisten behaal-
de de ondergrens
van 3,00 en het was
met amper 2,61 en
twee uit drie gewon-
nen wedstrijden, dat
Sven Pelgrims van
BC De Leug de eind-
zege bij de 60-ers
binnenrijfde. Dirk
Op De Beek (De
Goeie Queue) mag
genieten van de
tweede plaats, met
ook twee gewonnen
wedstrijden en een
gemiddelde van
2,25. Dat is amper 0,01 meer dan Lu-
do Cloots van BC Kapelse, die daar-
mee de derde stek ging bezetten.
Cloots won wel slechts één wedstrijd.
Jan Peeters, net als de kampioen in de

kleuren van BC De Leug, bleef met 1,82
echt ondermaats. Enkel de winstmatch
tegen Ludo Cloots maakte zijn deelna-
me nog goed.
Bart Van Reeth

Kampioen Pelgrims legt aan

5 Pins in Nederland in opkomst

Biljartcomputer op "Multis" in Blankenberge 
met 5 Pins/Kegels scorebord

Groeiende populariteit
In Europa is dit spel met name in België
(5 Kegels), Duitsland en Italië erg popu-
lair en worden grote toernooien geor-
ganiseerd. Afgelopen zomer is door de
KNBB promotie gemaakt tijdens de lan-
delijk finale in Nieuwegein. Ondertus-
sen zijn de eerste wedstrijden gespeeld
en de verwachting is dat hierdoor meer
jongeren zich tot de biljartsport aange-
trokken voelen. 

Wat is het 5 Pins spel?
Bij dit spel worden 5 kleine kegeltjes (ter
grootte van "Mens erger je niet" pion-
nen van 25mm) op een bepaalde posi-
tie op een normaal carambole biljart
geplaatst. De bedoeling is deze kegel-
tjes om te stoten, echter nadat eerst de

bal van de tegenstander is geraakt.
Spelregels kunnen onder andere via de
site van  de KNBB (5 Pins) of KBBB (5
Kegels) worden gedownload.

Introductie door 
Biljartcomputer
Biljartcomputer produceert en ontwikkelt
sinds 2010 elektronisch scoreborden
voor de biljartsport. Als eerste en enige
maken zij elektronische scoreborden
die naast alle carambole spelsoorten,
ook 5 Pins/kegels correct kan registre-
ren en weergeven.  

5 Pins scorebord:
Het gemiddelde wordt berekend
door het aantal punten van de speler
te delen door het aantal punten van
de tegenstander.

De negatieve scores ofwel strafpun-
ten, worden bij de scores van de
tegenstander opgeteld (zie laatste in-
gevoerde scores aan onderkant van
de foto)

Bij dit spel kan zowel verdedigend als
aanvallend gespeeld worden en kunnen
de gemaakte punten (strafpunten) naar
de tegenstander gaan.
De meeste elektronische scoreborden
hebben problemen met het verwerken
van strafpunten. Door het ingeven van
een minteken voor de score wordt bij de
Biljartcomputer de score niet bij de spe-
ler maar bij de tegenstander opgeteld.

"Multis" Blankenberge
Tijdens de kampioenschappen van
België  "Ereklasse  Multi disciplines"
(8 t/m 15 Januari 2017) zal Biljartcom-
puter met een stand aanwezig zijn en
worden alle spelsoorten gedemon-
streerd. 

Keuze spelsoorten
Met het scorebord van Biljartcomputer
kunnen via het menu de hier weergege-
ven spelsoorten worden gespeeld. Met
ons "Traditioneel" scorebord is het zelfs
mogelijk niet officiële spelsoorten te spe-
len, zoals "10 over rood".

Zelfde prijs
De aanschafprijs van het scorebord is
hetzelfde en zal inclusief alle functiona-
liteiten, alle spelsoorten, reclamemodule
en radiografische afstandsbediening
€ 359,- inclusief btw gaan kosten
(€ 297,- excl. btw). 
U heeft geen laptop of computer nodig,
het enige waarvoor uzelf moet zorgen
is een (bestaand) beeldscherm met
HDMI ingang.

Meer informatie
Voor meer informatie: 0031-134634703

Het menu

Spelsoorten

Website: www.biljartcomputer.nl, 
www.biljartcomputer.be

E-Mail: info@biljartcomputer.nl, 
info@biljartcomputer.be 

Ook biljartnieuws België op pagina 27 en 28

http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:leodewolf@hotmail.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
mailto:opdemeir@skynet.be
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
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Verhuizingen voor Ames/De Peel, 
Brabants Uurke en Touché

Rond de jaarwisseling zagen veel vere-
nigingen zich genoodzaakt op zoek te
gaan naar een andere biljartlocatie. De
oorzaken zijn divers: andere bestem-
ming biljartzaal, verkoop pand etc. 

Ames/De Peel uit Deurne
Om de competitie 2016-2017 af te ma-
ken, waaieren de teams uit:

Kader: Gemeenschapshuis De Smele-
hof, Puttenweg 2, Ysselsteyn
C1: Partycentrum Roelanzia, Lovinck-
plein 2, Ysselsteyn
B1 en B2: Wijkhuis D’n Houten Hoek,
Haydenstraat 30, Deurne
Vierde divisie driebanden: Café-biljart-

zaal Van Tienen, Kaldenkerkerweg 19,
Tegelen.

Brabants Uurke uit Veldhoven
Nieuwe locatie is snooker- en poolcen-
trum Woensel, Winkelcentrum Woensel
84-D, Eindhoven. Dit biljartcentrum biedt
behalve aan zestien pooltafels, in een an-
der gedeelte, plaats aan vier kleine bil-
jarts, twee matchtafels en drie snookers.

Touché in Oss
Vereniging Touché speelde ruim dertig
jaar bij café 't Fabeltje aan Berghemse-
weg 155 te Oss. Vanaf 2 januari 2017
zijn de thuiswedstrijden bij café-zaal
’t Berghje aan Berghemseweg 71 te Oss.

De biljartzaal van SPC Woensel in Eindhoven

- Advertorial - 

Contractverlenging Buffalo.nl 
met Glenn Hofman 
Met trots kunnen
we melden dat
Buffalo.nl en
Glenn Hofman
de samenwerking
met 2 jaar heb-
ben verlengd. 
Het is dus alweer
2 jaar dat Glenn
bij ons onder
contract staat. Tij-
dens deze twee
jaar van intense
samenwerking is
er gezamenlijk
heel wat bereikt.
Op sportief ge-
bied ook succes-
sen behaald, met
als hoogtepunt
het behalen van
het kampioen-
schap vorig sei-
zoen met Team
Buffalo.nl in Den
Haag. Maar ook
de finale van de
Masters was een
prachtige presta-
tie in 2016. Za-
kelijk gezien 2
keuen ontwikkeld
en die verkopen zeer verdienstelijk. Niet alleen in Nederland en Europa, maar
met name ook in Korea zijn de keuen populair. Meer volgt wellicht in de toe-
komst. 
Nu dus een vernieuwde samenwerking, met als doelstelling elkaar te blijven ver-
sterken en sportieve en zakelijke successen te behalen met onze merken Buffalo
en Buffalo Royal Plus onder andere. Onderdeel daarvan is ook de wens van
Glenn om meer internationaal te gaan spelen. Wij moedigen dit van harte aan
en zullen dat ook ondersteunen. Glenn zal dus weer aanwezig gaan zijn op de
nodige World Cups in 2017. Je meten met de internationale top, dat blijft toch
het mooiste wat er is. We zijn als bedrijf heel blij dat we daar deel van uit mo-
gen maken. Internationale zichtbaarheid is natuurlijk ook onze wens. 
Nogmaals heel trots dus, dat we deze Nederlandse top- en profspeler opnieuw
aan ons hebben weten te binden! We kijken uit naar de volgende 2 jaar. 
Heel veel succes gewenst Glenn.

- Advertorial - 

Buffalo.nl contracteert 
Andrea Hofman
Meer heuglijk
nieuws op het
spelersfront. Buf-
falo.nl en Andrea
Hofman werkten
al samen, maar
hebben dat nu
ook op papier
gezet. Het is dus
officieel, Andrea
Hofman is vanaf
nu (onze eerste)
Buffalo speelster!
Het is een 2-jari-
ge overeenkomst,
waarbij Andrea
de kans krijgt om
een eigen keu op
de markt te gaan
brengen. Deze
zal in zijn geheel
door Andrea zelf
worden ontwor-
pen. Daar heb-
ben we het volste
vertrouwen in,
want designwerk
is Andrea haar
beroepsmatige
achtergrond. Een
spannend proces
voor Andrea en
ook voor ons, daar kijken we erg naar uit. 
Het biljarten onder de dames is in opkomst. Het Nederlands kampioenschap
driebanden groot dames had in 2016 maar liefst 34 deelneemsters. Andrea
heeft daar voor het eerst op het NK meegedaan, en heeft daar meer dan ver-
dienstelijke resultaten neergezet. Daarnaast speelt Andrea competitie bij Biljart-
café Jorissen in Den Haag. Om daarin te ondersteunen, zijn we dit traject samen
aangegaan. 
Deze samenwerking heeft als doel elkaar te versterken op zowel sportief als za-
kelijk vlak, uiteraard met gerichte zichtbaarheid voor onze eigen merken Buffalo
en Buffalo Royal Plus. Met Andrea als nieuw gezicht zijn we ervan overtuigd dat
dit succesvol zal zijn. 
Een trotse sponsor dus, dat Andrea voor Buffalo gekozen heeft! We verwachten
(minstens) 2 mooie jaren van samenwerking. 
Andrea, welkom bij de club, en heel veel succes gewenst!

Glenn HofmanAndrea Hofman

Loterij brengt 500 euro op voor het goede doel

Open Draaikolk Toernooi 
bij Turnlust weer succesvol

Bij Turnlust in Den Helder is het jaarlijk-
se Draaikolk Toernooi weer succesvol
afgesloten. Voor dit evenement, dat be-
kend staat om de saamhorigheid en
sportiviteit hadden 60 biljarters inge-
schreven. 
Dertig spelers met moyennes van 0.50
tot 15.00 konden zich uiteindelijk op-
maken voor het afsluitende weekend.

De zes spelers die zich voor de finale
hadden geplaatst, klasseerden zich als
volgt; 1e C Quintera, 2e P de Leeuw,
3e H Buis, 4e J de Wit, 5e M Zoon en
S van Vliet, 6e B Dekker. Aan de Zorg-
groep Tellus kon, dankzij een loterij, een
bedrag van 500 euro worden overhan-
digd ten behoeve van de rolstoelbus ou-
deren uit Den Helder.

IT partner KNBB Kling Masters 2017
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Bandstoten ereklasse en 57/2 hoofdklasse 6-8 januari

Twee NK’s in Hattem
Vereniging DOS organiseert in De Tri-
angel aan Veenburgerweg 15 te Hat-
tem het NK bandstoten groot ereklasse
samen met het NK ankerkader 57/2
hoofdklasse. De deelnemers en arbiters
worden vrijdag 6 januari om 10.30 uur
verwacht. Voor beide NK’s geldt alle
drie dagen een aanvangstijdstip van
11.00 uur. 
Bij het bandstoten is de moyennegrens
7.00 en hoger terwijl de partijlengte
125 caramboles is. Voor de kadristen
geldt van 25.00 tot 60.00 met twee-
honderdvijftig treffers. 
Bandstoten ereklasse Vereniging                   Gem
1. Jean-Paul de Bruijn De Hazelaar 21.20

2. Raymund Swertz ABC ’t Töpke 11.40
3. Michel van Silfhout De Pelikaan Z 10.63
4. Jos Bongers 't Ottertje 9.85
5. Sam van Etten Horna 9.81
6. Demi Pattiruhu De Ram 9.36
7. René Tull BIOS 8.80
8. Roij van Raaij KBC 1911 6.16
AK 57/2 hoofdklasse
1. Ricardo Diters Almere '83 41.20
2. Germ Bot Horna 36.30
3. Robin Jonker Zandweerd 34.48
4. Peter de Bree Kwadendamme 34.48
5. Eric Dericks De Hazelaar 30.68
6. Wouter Heida Horna 27.67
7. Pieter van der Geest BC Schagen 25.41
8. Marco van Dopperen RCN 25.00

Libre klein 3e klasse 6-8 januari

Nederlands kampioenschap in Lollum
Het Nederlands kampioenschap libre
klein derde klasse wordt georganiseerd
in Dorpshuis de Nije Haven aan School-
buurt 8 te Lollum. Voor de als achtste ge-
plaatste Paul Bessems een autorit van
bijna 340 kilometer en 3,5 uur. Er
wordt op vier biljarts gespeeld zodat er
op vrijdag 6 januari pas om 19.00 uur
van start wordt gegaan. Zaterdag en
zondag is de aanvang 12.00 uur. Met
moyennegrenzen van 1.70 tot 2.50 is
het aantal te maken caramboles zeven-

tig. Klaas Neuvel uit Grootebroek be-
gint met 3.21 als bovenste op de deel-
nemerslijst. 
Naam Vereniging Gem
1. Klaas Neuvel HGL 3.21
2. Tinus Boer Ons Genoegen 2.62
3. Joop van Beek Huizer BV de Bun 2.52
4. Erwin Kleine Nova ’88 2.50
5. Marcel de Pijper 't Pleintje 2.33
6. Jasper Rikken Waalzicht 2.32
7. Don Opstal Merwehof 2.27
8. Paul Bessems Klavertje Vier 2.25

Libre overgangsklasse in Afferden

Tweestrijd Jean-paul Rens en Frank 
Diederen levert NK titel Rens op

Vlnr: Frank Diederen, Jean-Paul Rens en Joop Roelands. Foto: ABC ’t Töpke 

Tijdens het door vereniging ABC ’t Töp-
ke georganiseerde NK begon de als
eerste geplaatste Jean-paul Rens con-
form de verwachtingen met een 250-65
zege na vijf beurten en dat was tegen
Anton Slof. De tweede ronde tegen Ro-
nald van Gooswilligen leverde meer
spanning op: 250-230 (7). Vervolgens
leed de kastelein van café De Pondero-
sa uit Bergen op Zoom een nederlaag
want Sander van Haaren bleek met
250-227 na tien pogingen net iets be-
ter. Rens toonde zijn moraal en kwam ij-
zersterk terug. Dennis Bouwhuis in de
openingsbeurt en Ton van Loon en Joop
Roelands in de tweede omloop zagen
de tweehonderdvijftig treffers in één se-
rie voorbijkomen. Het gevolg was dat
Jean-paul Rens na zes speelronden met
tien punten en 54.70 aan de leiding

stond. Frank Diederen had eveneens
tien punten maar met 44.51 een flink la-
ger moyenne. Hij was alleen in de ope-
ningsronde van Joop Roelands verloren.
Het beslissende duel tussen Jean-paul
Rens en Frank Diederen bleek een ware
thriller. De beurten vlogen voorbij en de
gebruikelijke hoge series bleven uit. Uit-
eindelijk was het Rens die zich na 250-
224 (12) Nederlands kampioen mocht
noemen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jean-paul Rens SVW 12 44.28 250
2. Frank Diederen BC Maarland 10 36.95 249
3. Joop Roelands BC Schagen 9 34.57 238
4. Ronald van Gooswilligen De Veemarkt 7 19.93 123
5. Dennis Bouwhuis BOK 6 24.78 250
6. Ton van Loon Bellevue 4 30.07 217
7. Sander van Haaren BOK 4 19.53 135
8. Anton Slof Harago 4 17.57 118

3e klasse 38/2 Zuid Nederland Afdeling 1 en 2

Gewestelijke finale 
bij Biljartcentrum Goirle
Biljartcentrum Goirle is van 13 tot en
met 15 januari het trefcentrum van de
gewestelijke finale derde klasse kader
38/2. Het betreft een gecombineerde
eindstrijd van de afdelingen Zuid 1 en
Zuid 2. De partijen met een lengte van
125 caramboles beginnen op vrijdag-
avond om 19.00 uur en op zaterdag en
zondag om 11.00 uur. De plaats van
handelen is Kloosterstraat 30 in Goirle.

Deelnemers
Naam Vereniging                  Moy
1. John Titselaar De Oase 11.78
2. Frans van de Luijtgaarden Bellevue 11.71
3. Sander Oostendorp Bilj. Ac. Eindhoven 11.69
4. Ferry Janssens ABC ’t Töpke 11.64
5. Frank Diederen BC Maarland 11.19
6. Jan Liebregts Maasoever 10.93
7. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 10.69
8. Jaap Cijsouw Kwadendamme 8.20

1e klasse driebanden klein van 13 tot en met 15 januari

NK bij de Vriendschap in Akersloot
Biljartvereniging Aker ‘97 organiseert
van 13 tot en met 15 januari het
Nederlands kampioenschap drieban-
den klein eerste klasse. 
René Snijders van BC Tegelen staat met
een gemiddelde van 0.866 als eerste
genoteerd. 
Met moyennegrenzen tussen 0.550 en
0.750 is het aantal te maken carambo-
les bepaald op 30. 
Op vrijdagavond 19.00 uur wordt het
startsein gegeven, terwijl op zaterdag
om 11.00 uur en zondag om 13.00 uur

wordt begonnen. Er wordt gespeeld op
vier tafels.

Deelnemers
Naam Vereniging                 Moy
1. René Snijders BC Tegelen 0.866
2. Jos Houtman NHD 0.826
3. Herman Belt D’oale Delle 0.811
4. Jan-Bart Slagt Betty Boop 0.742
5. Stephan van den Hooff Borduurhuis 0.667
6. Edwin Tahapary Wapen Van Epe 0.657
7. René van Maren Touché 0.652
8. Martin Twigt Centrum 0.590

3e klasse driebanden groot West-Nederland

Eindstrijd in Vlaardingen en Haarlem
De gewestelijke finale derde klasse drie-
banden groot van West-Nederland
afdeling Noord wordt van 5 tot en met
8 januari bij ’t Spaerne aan de
Spaarndamseweg 416 in Haarlem ge-
speeld. De afdeling Zuid speelt op 7 en
8 januari bij ’t Oogh van Vlaerdingh,
1e van Leijden Gaelstraat 17 in
Vlaardingen. De partijlengte is 20 ca-
ramboles.

Deelnemers Noord
Naam Vereniging                   Moy
1. Gerrit Koster De Wurf 0.498
2. Johan de Nijs De Liefhebber 0.479

3. Pieter Lammerts De Jonge Prins 0.455
4. Jesus Cortes Quero BCO 0.454
5. Gerrit Schrijver De Liefhebber 0.447
6. Richard Stuurman Wormerveerse bv 0.442
7. Ben Koper De carambole 0.427
8. Ron van Leeuwen Sportrust 0.359

Deelnemers Zuid
Naam Vereniging                   Moy
1. Piet Boon WBD 0.540
2. Ben Brabander De Rietlander 0.497
3. Koert Veninga ’t Centrum 0.455
4. Jeffrey Cornelissen Oogh van Vlaerdingh 0.387
5. Jan van Trigt Merwehof 0.382
6. Hans van Capel ’t Fort 0.334

Vijfde klasse bandstoten gewest West-Nederland

Finales in Leimuiden en Beverwijk
Afdeling Noord
Van 20 tot en met 22 januari wordt in
het clublokaal van Onder Ons ’67 de
gewestelijke finale vijfde klasse band-
stoten van afdeling Noord gehouden.
De partijlengte is 30 caramboles. Op
vrijdag is de aanvangstijd 19.00 uur,
op zaterdag 12.00 en zondag 13.00
uur. De wedstrijden worden gespeeld
aan de Adrichemlaan 3 in Beverwijk.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Niels Koper Nieuw Leven 1.06
2. Jan Mieldijk BVK 1.06
3. Frank Vriens OOW 1.06
4. Jan Hoogland Nieuw Leven 0.94
5. Ger Zorgdrager ADO 0.93
6. Klaas Deuzeman Ons Genoegen 0.91

7. Aad Hartman BCO 0.86
8. Aart Schouten Steeds Beter 0.77

Afdeling Zuid
Biljartvereniging RBV organiseert op 21
en 22 januari bij Partycentrum Keijzer
aan de Dorpsstraat 30 in Leimuiden de
finale van afdeling Zuid. 
Op beide dagen wordt om 13.00 uur
begonnen.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerard Dröge De Rietlander 1.23
2. Harry van Veen De Sport 1.07
3. Bert Rietveld OVA 1.04
4. Floor Hitzert ’t Groene Hart 0.95
5. Martin van Geelen BCCD 0.88
6. Conny van Mild Merwehof 0.67

2e klasse libre Zuid 1

Gerard Snoeren 
gewestelijk kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerard Snoeren BSV 10 5.04 3-
2. Wesley Verhagen BSV 8 4.66 28
3. Johan Vos Platte Pommerans 7 3.15 31
4. Paul Bodbijl Zandee Kloetinge 6 4.15 43
5. Piet Koolen De Ram 4 3.48 15
6. Jan Mol Kruisstraat 4 2.70 15
7. Arie van den Hoven VEGAGV 3 3.12 33

3e klasse driebanden groot West-Friesland

Gerrit Koster grijpt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit Koster De Wurf 11 0.498 4
2. Ben Koper Carambole 9 0.427 5
3. Ruud van de Gracht NHD 9 0.378 5
4. Cees Pijper Twisk 8 0.400 4
5. Hans Drayer NHD 6 0.343 3
6. Peter Feller NHD 5 0.340 5
7. René Feller NHD 4 0.384 4 
8. Klaas Dekker NHD 4 0.362 4

Etiketten tegen spotprijzen
Verschillende formaten etiketten op vellen A4
Diverse merken verpakt per 100 en 200 vellen

Kortingen tot wel 50%
Bij minimale order van 30 euro gratis verzending

Bel of mail ons geheel vrijblijvend voor informatie:
0416-343819 of duoprint@planet.nl

mailto:duoprint@planet.nl


De Biljart Ballen, 21e jaargang, januari 2017 pagina 25

NK’s 14.1 en 9-ball dames & heren in Rotterdam

Titels Van den Berg, Bijsterbosch, 
Peeters-Rademakers en Rademakers

NK 14.1
Met deze overwinning bij het NK
straight pool toonde Nick van den Berg
aan nog steeds op het allerhoogste ni-
veau te kunnen presteren. Brons was er
voor Tim de Ruyter en de pas 16-jarige
Jan van Lierop. Voorafgaand aan de fi-
nale tussen Nick van den Berg en Cyriel
Ledoux was er een bijzonder moment
toen Harry Diks werd gekroond tot ere-
lid van de KNBB. 
Bij het gelijktijdig gehouden dames
Event ging de titel naar Tamara Peeters-
Rademakers. In de finale was zij met
60-12 te sterk voor Melissa Radema-
kers, die na twee gouden plakken nu
zilver pakte. Relinde Knijn en Karen
Steenbergen wonnen beiden brons. 

NK 9-ball
Eveneens in Thurston te Rotterdam was
het bij de heren Marc Bijsterbosch die
het Nederlands kampioenschap dankzij
een duidelijke zege op Richard Eijm-

berts prolongeerde. Bij de dames trok
wederom Tamara Peeters-Rademakers
aan het langste eind. 
Het NK 9-Ball stond, naast het winnen
van een NK, vooral in het teken van de
EK-kwalificatie. De top vier na alle dis-
ciplines zou zich plaatsen voor het EK
2017 in Portugal. Vooraf wisten Ivar Sa-
ris, Niels Feijen en Marco Teutscher dat
ze goede papieren hadden voor kwali-
ficatie. Het meest in gevaar was de pas
16-jarige Jan van Lierop en die verloor
zijn vierde plaats in de EK-kwalificatie-
stand door een nederlaag in de eerste
ronde tegen Jur Kous. Marc Bijsterbosch
wist zich door zijn titel op het laatste
moment voor het EK te kwalificeren.
Daarmee bleek SPC Woensel met drie
van de vier EK deelnemers zeer succes-
vol. 
Bij de dames plaatsten zich, zoals ver-
wacht, Melissa Rademakers en Tamara
Peeters-Rademakers voor het EK 2017
in Portugal.

Vlnr: Richard Eijmberts en Marc Bijsterbosch. Foto: Kees Laurijsen

Vlnr: Anna Huang, Melissa Rademakers, Tamara Peeters-Rademakers en Mirjam
Alfons. Foto: Frederique Rijsdijk

Simonis Biljartlakens artistiek ereklasse

René Dericks winnaar in thuisbasis 
De Veemarkt in Doetinchem 
Uitgerekend op de
vertrouwde match-
tafels van De Vee-
markt in Doetin-
chem behaalde
René Dericks zijn
eerste GP zege ar-
tistiek ereklasse.
Hij rekende in de
finale af met Jop
de Jong. Liefst vier
spelers verbeter-
den hun persoon-
lijk record.

In poule B eindigde Dericks met acht
punten en 59.02 procent als winnaar.
De strijd om de tweede positie was he-
vig. Benny Smits en Martin van Rhee
eindigden beiden met zes punten en
een setsaldo van twee. Het percentage
van Van Rhee, eerder op de dag thuis
ongelukkig onderuit gegaan, was hoger
maar Smits won acht sets en Martin van
Rhee maar zeven. Smits dus de gelukki-
ge. In poule A greep Jop de Jong de
winst met acht punten en 66.62 pro-
cent. Hier finishten Erik Vijverberg en
Peter van der Werff alle twee met zes
punten. Vijverberg beschikte over het
beste setsaldo, aantal gewonnen sets en
ook zijn percentage was hoger. Van der
Werff won later het duel om plaats vijf
van Van Rhee. In de halve finales waren
Dericks 86.17% en De Jong 90.71%
oppermachtig. In de strijd om brons
bleek Benny Smits met 2-0 en tachtig
procent een maatje te groot voor Erik
Vijverberg. In de finale bracht De Jong
de eerste set op zijn naam omdat hij
maar één figuur miste. Dericks kwam op

1-1 doordat hij in de tweede set de be-
slissende figuur wel maakte. Daarna
liep de Venraynaar uit naar een 3-1
overwinning. Percentage 73.38 voor
de winnaar om 67.03. Sander Jonen is
herstellende van een operatie en moest
genoegen nemen met de negende plek.
De tweede GP is 6 tot en met 8 januari
bij Jorissen in Den Haag. 

Naam Pnt %
1. René Dericks 12  65.80
2. Jop de Jong + 10 70.25
3. Benny Smits + 8 60.53
4. Erik Vijverberg 6 52.86
5. Peter van der Werff 8 50.72
6. Martin van Rhee 6 59.81
7. Robert van Veenendaal + 6 58.09
8. Jean-Marie Limbourg 4 45.66
9. Sander Jonen 6 51.34

10. Mark Janssen 4 54.96
11. Eric van Hoorn + 4 43.17
12. John de Bruijn * 2 40.46

+ nieuw persoonlijk record
* eersteklasser

René Dericks. Foto: Ton Smilde

Vanaf heden te bestellen

Kaarten voor finale 
KNBB Kling Masters 2017
Evenals de afgelopen drie jaar bij de KNBB Biljartpoint
Masters is ook de toegang voor de KNBB Kling Masters op
19, 20 en 21 januari gratis. 
De organisatie, Biljart Evenementen Nederland, heeft wel
besloten om voor de finale op zondag 22 januari kaarten
in de voorverkoop te doen. Deze kaarten, die 10 euro 
kosten, geven recht op een zitplaats op de tribune. 
Om teleurstelling te voorkomen is het dus verstandig om
op deze manier tijdig vooraf te reserveren.

De kaarten zijn te bestellen via email:
duoprint@planet.nl. 
Kaarten zijn ook rechtstreeks verkrijgbaar in de showroom
van Eureka Biljarts in Berlicum.

Bij serie van 15
Weekend arrangement voor 2 personen
De eerste speler, die tijdens de KNBB Kling Masters een serie van 
15 maakt, krijgt een weekendarrangement voor twee personen.

Aangeboden door:

Men kan kiezen uit drie hotels: Bad Resort Boekelo, Hotel Eden Antwerp 
en het geheel nieuwe Bad resort Burgh Haamstede

www.sheetz.nl

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.sheetz.nl
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Artistiek 1e klasse

Eric van Hoorn vanaf de tweede set 
koploper bij NK in Venlo

Na de openingsset van het NK artistiek
eerste klasse in Venlo was John de
Bruijn met 51 pogingen en 68 procent
de eerste lijstaanvoerder. Hij werd ge-
volgd door Eric van Hoorn en Patrick de
Haan. Toen er twintig figuren waren ge-
speeld, had Van Hoorn, met twintig
punten voorsprong, de leiding overge-
nomen. Na sets drie en vier was de
koppositie ongewijzigd al was de mar-
ge met 127 punten ten opzichte van de
122 punten van John de Bruijn gering.
Cock Ooms stond toen in zijn woon-
plaats op de derde plek met 100 pun-
ten. In de vijfde sessie sloeg Eric van
Hoorn een gat van 22 punten om dit in
de voorlaatste set uit te breiden naar
dertig punten. René Kuijstermans had
op dat moment de derde plaats overge-
nomen van Ooms. Van Hoorn liet zich
in de zevende set niet meer verrassen
en eiste de nationale titel op en promo-
tie naar de ereklasse. Met 218 punten

had hij aan de finish nog een marge
van veertien punten op John de Bruijn.
Cock Ooms bleef met 169 punten op
de valreep nog Patrick de Haan en
Walter Crols, beiden 166 punten, voor.
René Kuijstermans moest genoegen ne-
men met de zesde plek. Remy Sleijpen
en Johan van den Biggelaar sloten de
rij. In set J werden met 53 door Van
Hoorn de meeste punten behaald. Kam-
pioen Eric van Hoorn realiseerde met
62 punten de veruit hoogste serie. Die
dankte hij aan de laatste twee figuren
van set I en de eerste zes van set J. 
Naam Pnt Pog     Serie %
1. Eric van Hoorn 218 171 62 41.523
2. John de Bruijn 204 177 35 38.857
3. Cock Ooms 169 182 20 32.190
4. Patrick de Haan 166 181 20 31.619
5. Walter Crols 166 190 25 31.619
6. René Kuijstermans 158 189 15 30.095
7. Remy Sleijpen 126 192 35 24.000
8. Johan van den Biggelaar 98 195 15 18.666

Kampioen Eric van Hoorn staat boven tweede van links. Foto: Jan Rosmulder 

Biljartcafé Jorissen in ban van 
Grand Prix ereklasse artistiek
Biljartcafé Jorissen aan de Heelsum-
straat 92 in Den Haag ontvangt van 6
tot en met 8 januari de top van de
Nederlandse artistiek spelers. Daar
wordt dan de tweede Grand Prix van
het seizoen gehouden. Op basis van
poule Marseillaise zijn de spelers in
twee groepen van zes geplaatst. De
opening van het evenement is al op vrij-
dagochtend 6 januari om 10.45 uur.
De wedstrijden beginnen om 11.00
uur. Ook op zaterdag en zondag staat
de aanvangstijd om 11.00 uur op de
rol. Ferry van der Veen is wedstrijdlei-
der.

Deelnemers
Poule A
René Dericks Venray
Erik Vijverberg Almelo
Peter van der Werf Zoetermeer
Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
Sander Jonen Badhoevedorp
John de Bruijn Ter Aar
Poule B
Jop de Jong Bathem
Benny Smits Geldrop
Martin van Rhee Groenlo
Robert Veenendaal Doetinchem
Mark Janssen Beek
Eric Hoorn Gouda

Kader poule 3

BVM Apollo/Etikon onderuit bij koploper
Padoc – BVM Apollo/Etikon 4-4. Voor
de gasten verzamelde kopman Jacques
de Beurs de honderdnegentig caram-
boles Neo na acht beurten. Teamgenoot
Frank Verhoef zorgde voor de andere
overwinning. De Poedel – BVM Apol-
lo/Etikon 6-2. Wederom bleef De Beurs

aan de goede kant van de score. Na elf
speelronden is De Poedel met zestig
punten lijstaanvoerder. Kaderteam
Almere '83 volgt op drie punten. BVM
Apollo/Etikon, thuisbasis wijkcentrum
’t Schuurtje in Maarssen, is middenmo-
ter met 43 punten. 

Kader poule 6

Roger Schinning van acquit naar finish
Tijdens de wedstrijd tussen De Markt/
De Onderbouw en Treffers/ VTS/
Activtek (6-2) zorgde Roger Schinning
voor een primeur. De kopman van de
ploeg uit Doesburg speelde in de 57/2
partij tegen Sjef Jansen. Schinning ging
van acquit en stopte pas aan de eind-
streep van 240 caramboles. Jansen
miste de nabeurt. Roger Schinning is tot
en met december 2016 de enige speler
in de nationale kadercompetitie die de-
ze prestatie leverde in seizoen 2016-
2017.

Kader beker 2e ronde

HWA Hotel van Krimpen blijft 
Hazelaar 3 de baas 
HWA Hotel van Krimpen – Hazelaar 3
6-2 en 6-2. Jos Vlot 2x winst, Ricardo
Goud 2x verlies, Gerrie van Eck 2x ze-
ge, Dimitri Katsis 1x overwinning en Jan
van Krimpen 1x triomf, plaatsen zich
voor de volgende ronde. BC Concordia
– De Ram 6-2 en 6-2. Bij Concordia
wonnen Monique van Exter en Tom Ha-
genus beide partijen. Hans jr. Snellen
en Wilbert van Dijke redden eenmaal
de eer. Kaderteam Almere '83 – Bil-
lardcafé De Veemarkt 8-0 en 5-3. Mar-
tin Vreekamp 170 uit 3 en Ricardo
Diters 210 uit 5 gaven het goede voor-
beeld. BVM Apollo/HWA Verhaar BKS
6-2 en 2-6. Dankzij een beter percenta-
ge bekert BVM Apollo/Etikon verder.
VOP/De Witte Hoeve – OGB 4-4 en 4-
4. Hier was de ploeg uit Venray dankzij
82,14% de gelukkige. De Vrienden-
kring – HCR Prinsen 4-4 en 4-4. Viertal
uit Bergharen verder in de bekercompe-
titie. Jan Brock Biljarts – BBG kaderteam
2-6 en 3-5. De gebroeders Remco en
Raymond Schothuis wonnen beiden één
duel maar dit baatte niet. De bezoekers
met Henk van de Wiel vier punten en

Richard van de Sande drie punten ble-
ken een maatje te groot.

Gerrie van Eck van HWA Hotel van
Krimpen. Foto: Paul Brekelmans

Roger Schinning. Foto: Jan Rosmulder  

District Venlo 6-8 januari

Bandstoten 
vijfde klasse in Arcen
In café Inaborg aan Lingsforterweg 11
te Arcen is de aanvang op vrijdag 6 ja-
nuari om 19.00 uur. Zaterdag en zon-
dag 11.00 uur. Met moyennegrenzen
van 0.25 tot 1.00 is de partijlengte der-
tig caramboles. 
Naam Vereniging Gem
1. Carien Schuurmans 't Klötske 0.84
2. Hay Hanssen De Maasoever 0.78
3. Nicole Klomp Os Kruuspunt 0.77
4. Hay Cox 't Pleintje 0.70
5. Martien van Leendert 't Pleintje 0.70
6. Yvonne Coumans De Jordaan 0.63
7. Peter Smits ABC ’t Töpke 0.62
8. Patrick van de Pas De Maasoever 0.59
Res. 1. Grad Driessen D’n Hook 0.51
Res. 2. Diana Tax Os Kruuspunt 0.59

Eerste twee Grand Prix driebanden 2017 
1e Grand Prix 2017
Van 6 tot en met 18 februari bij Café 't Oogh van Vlaerdingh, 
1e Leyden Gaelstraat 17-19, 3134 LE Vlaardingen.
2e Grand Prix  2017
Van 8 tot en met 20 mei bij Sportfoyer De Haezelaar, 
T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244 GD Rosmalen

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

In 2018 van 11 tot en met 14 januari
De KNBB Jumbo Masters

mailto:duoprint@planet.nl
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www.debiljartballen.nl

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal
6 biljarts 2m30 en 2 biljarts 2m84

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

9870 Machelen (O.-Vl.)
M. : 0496/26.44.85.

frederik.de.moor1@telenet.be

KBBB Antwerpen – Districtfinale 8ste klasse Vrijspel - KB

Tweemaal winst volstaat in eigen lokaal
BC De Deken speelde gastheer voor de-
ze finale en mocht zelf Louis Van Dyck
afvaardigen.  De speler deed wat er
van hem verwacht werd en met een al-
gemeen gemiddelde van 1,72 (1,81
voor promotie), hield hij de kampioens-
kroon in eigen huis. BC De Leug bracht
met Mario Borremans en Wim de Smet

twee deelnemers naar Merksem. Zij
werden respectievelijk tweede en laat-
ste. Mark Liekens  van BC Fantastika be-
zette de derde plaats. Alle spelers ble-
ven binnen het gemiddelde in de 30-
punten partijen.

Bart Van Reeth

Overlijden

Jos Min laat leegte achter 
bij BC Deurne
Op 8 december 2016 overleed, geheel
onverwacht  Jos Min, op 69-jarige leef-
tijd.
Met het heengaan van Jos Min verliest
BC Deurne  één van haar oudgedienden
en trouwste leden. De verslagenheid is
dan ook algemeen.
“Jos heeft zich vele jaren ingezet voor
onze club, en nam in het verleden vele
verantwoordelijkheden op zich. Het is
bijzonder droevig om op een zo plotse
manier afscheid van hem te moeten ne-
men”, zei Luc Hulselmans, voorzitter van
de Antwerpse club.
De redactie van De Biljartballen, biedt
langs deze weg haar blijken van mede-
leven aan, aan de familie, vrienden en
clubgenoten van Jos.

KBBB Turnhout/Mol – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel – KB

Michielsen beste in matige finale
De gemiddelden die variëren van 0,28
tot 1,40 spreken boekdelen over het
niveau van deze finale. Toch mag Willy
Michielsen (BC De Coeck)naar de
gewestelijke afrekening. Michielsen
presteerde beter dan Lissbeth Laermans
(Moedig & Vrij), die tweede werd.

Fonny Maes van TBA sloot de finale op
de derde plaats af en Frank Vervoort
(BC Nooit Volleerd) kon niet winnen,
wat hem de weinig benijdenswaardige
laatste plaats opleverde.

Bart Van Reeth

Multi’s Blankenberge / Kampioenschappen van België

Finalisten voor wellicht spannend 
BK zijn bekend
Alle voorwedstrijden
in alle disciplines
zijn gespeeld  en de
44 finalisten zijn ge-
kend. Voor  de twin-
tigste  keer zal het
hoogfeest van het
multidisciplinaire bil-
jart plaatsvinden in
het casino van Blan-
kenberge van zon-
dag 8 t/m 15 janua-
ri 2017. 
Om geen enkele van
de vier Verhoeven-ta-
fels onbespeeld te
moeten laten, zullen
4 van onze beste
vrouwelijke biljarters hun nationale fina-
le spelen in de Saveryszaal op zondag
8 januari en tevens lanceert het organi-
satiecomité voor de allereerste maal
een competitie duathlon voor rolstoelbil-
jarters, met spelers uit België en Neder-
land op zaterdag 14 en zondag 15 ja-
nuari 2017. Geen echte verrassingen
bij de blik op het deelnemersveld, met
uitzondering dan van Patrick Niessen,
die zich voor alle klassieke disciplines
kwalificeerde. Was Niessen al titelhou-
der in het vrijspel en het kader 47/2,
dan mag hij nu ook proberen Eddy Lep-
pens in het 47/1 te onttronen en kijkt hij
in de ogen van Frédéric Caudron en
nogmaals Eddy Leppens in het bandsto-
ten. Ook het 5-Kegelspel kan ditmaal
uitpakken met een kwaliteitsvolle combi-
natie, waarbij Martin Spoormans, Peter
Debaes en Mathy Monnissen de meest
opvallende namen zijn. In het drieban-
den, nog steeds het paradepaardje van
de Multi’s, komt Spoormans in Poule 1,
de extra-terrestrial, Frédéric Caudron te-
gen, maar ook Francis Forton, die een
kwalificatie afdwong in het Kader 47/1
en 71//2, maakt er zijn opwachting.
Nummer twee op de rankinglijst, Eddy

Merckx voert Poule 2 aan, met onder
meer Ronald Daniëls, nummer 14, in de
groep. Eddy Leppens, rankingplaats 3
mag zich opma ken voor een duel in
Poule 3 met Jef Philipoom, de immer
kwaaie klant, waarop menig ‘grote’
reeds de tanden stukbeet. Kenny Miat-
ton is waarschijnlijk de grootste bedrei-
ging voor Roland Forthomme in Poule
4. Vijfde op de rankinglijst, Davy Van
Havere, krijgt in Poule 5, Peter De Bac-
ker tegen. De onvoorspelbare De Bac-
ker staat negende op diezelfde ranking-
lijst en kan dus als enige rechtstreekse
concurrent worden beschouwd. Marco
Janssen en Ronny Brants zijn de favorie-
ten in de zesde poule. Kurt en Peter
Ceulemans mogen tegen elkaar de are-
na in, in Poule 7 en Steven Van Acker
voert Poule 8 aan, waar Marc Celen
naar alle waarschijnlijkheid de te klop-
pen man is. Alleszins belooft deze
20ste editie veel spektakel en leiden de
experimenten en de feitelijke ‘heropna-
me’ van het dames-driebanden, tot ver-
nieuwde interesse voor onze sport, in
het algemeen.

Bart Van Reeth

Doet Patrick Niessen er in 2017 nog een titel bij ?
www.billiardsphoto.com

KBBB Lier/Mechelen – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel – KB

Ludwig Pauwels met zes op zes 
naar gewestelijke finale
Met drie uit drie gewonnen wedstrijden
pakte Ludwig Pauwels (Duffel-Oost) in
Keerbergen het ticket dat recht geeft op
deelname aan de gewestfinale. De Duf-
felaar deed daar  met 2,09 moyenne
ook nog eens promotie naar 40 speel-
punten bovenop, net als vice-kampioen

Marc Saerens van KBC Real, die één
wedstrijd minder won. Patrick Leemans
(KBC Carambol) en Etienne Everaert
(Mister 100 Lier) stonden als derde en
vierde op het eindblad, mét gemiddel-
de. 
Bart Van Reeth

KBBB Turnhout/Mol – Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2 – KB

Outsider Verbeeck op tweede plaats
Het werd zowaar een onderonsje voor
de leden van BC De Coeck. In het eigen
lokaal in Ravels, kwamen ze met vier
aan de start. Cyriel Verbeeck, die bij BV
Turnhout speelt en als tweede eindigde,
vormde de uitzondering. Hij zorgde
voor een echte uitschieter met 10,00 ge-
middelde in de partij tegen Wouters
(60-11 in 6 beurten). Patrick Eelen trok

alle eer naar zich toe met 100% winst
en naast de hoogste podiumplaats ook
nog de promotie naar 4de Klasse. Davy
Van Osch, Johan Koks en Peter Wouters
sloten in de aangegeven volgorde de
finale af. Wouters kon geen enkele keer
winnen en samen met Koks, bereikte hij
ook de moyenne niet.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2 KB

De Haes en Van De Voorde kunnen 
niet winnen in eigen lokaal
Wat Dirk Op De Beek (DGQ) in het vrij-
spel op matchbiljart niet lukte, maakte
hij meer dan goed in het kader op klein
biljart. Hij won al zijn wedstrijden en
bleef met 5,45, algemeen gemiddelde,
niet ver van de promotie naar de 90-

speelpunten. Tom De Haes vertegen-
woordigde samen met Freddy Van De
Voorde, het organiserende BC De Leug
en dat leverde een tweede en vierde
plaats op. Geprangd tussen de vice-
kampioen en de hekkensluiter, vinden
we de naam van Jacques Van Den
Bergh van BC De Middel. Op Van De
Voorde na, die geen wedstrijdpunten
scoorde, behaalde iedereen het obliga-
te minimum.

Bart Van Reeth

ZO OP HET OOG
Met mij is totaal niets aan de hand.
Ik ben nog fit van lijf en verstand.

Wel wat last van mijn heup en knie,
als ik buk omdat ik de bal niet goed zie.

Ook heb ik last van mijn ogen,
ze zijn nog goed heb ik vaak gelogen.

Mijn afstoot is te hard, 
mijn spanning te HOOG,

maar ik ben nog FANTASTISCH...
zo op het oog.

http://www.billiardsphoto.com
http://www.debiljartballen.nl
mailto:chris-verheyen@telenet.be
http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
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KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten – MB

Drie DOS-ers hebben taaie klant 
aan Denoulet

Houthaeve trok aan
het langste eind en
mag zich een jaar
lang kampioen noe-
men, maar moest
daarvoor wel erg
diep gaan. Denoulet
op de tweede plaats,
verzamelde immers
evenveel wedstrijd-
punten en versloeg
de eindwinnaar. En-
kel het moyennever-
schil van 0,06 ver-
wees de Kortrijk-
zaan naar de vice-
plaats. Georges De-
dier en Christiaan

Noe, scoorden beiden 2 matchpunten.
Geen enkele speler kon zijn gemiddel-
de beuren en de hoogst genoteerde se-
rie toonde 9 punten. Toch wel aan de
magere kant in deze 40 puntenreeks. 

Bart Van Reeth

Jean-Marie Houthaeve mocht de titel meenemen naar 
Roeselare. Foto: www.billiardsphoto.com

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

Verwittigd forfait leidt tot dubbele partijen

Naast de winnaar was Robert Joye,
de enige die binnen het gemiddelde
uitspeelde. 
Foto: www.billardsphoto.com

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale Excellentieklasse Driebanden – MB

Godefroidt toont zich de sterkste 
Het hoogste algemene gemiddelde van
deze finale was 0,776 en dat was ook
genoeg voor kampioen Frédéric Gode-
froidt om tussen boven- en ondergrens
te blijven. Dat konden de drie achter-
volgers niet. Didier Goethals (GHO
Kortrijk) werd nochtans knap tweede,
met evenveel matchpunten als Gode-
froidt  (6 op 8) en een ferme uitschieter
van 0,875 in de wedstrijd tegen Peter
Mostrey (DOS Roeselare), die derde
werd. Daar deed de kampioen echter
evengoed en tot tweemaal toe zelfs, 42-
26 tegen Mostrey  en 42-27 tegen …
Goethals in 48 innings. Voor alle duide-
lijkheid speelden alle spelers één dub-
bele partij, en het was daarin dat Go-
defroidt nog een keertje verloor van
Goethals, ook. Met één gelijkspel tegen
Peter Mostrey, kwam Stany Buylle (Kort-
rijkse BC) eigenlijk in het finalestuk niet
voor.
Bart Van Reeth

Met 0,725 kwam Robert Joye net niet
in het gemiddelde
Foto: www.billardsphoto.com

MULTIDISCIPLINE 2017 BLANKENBERGE
14 EN 15 JANUARI 2017

EERSTE INTERLAND ROLSTOELBILJART
BELGIË - NEDERLAND

MULTIDISCIPLINE 2017 BLANKENBERGE
14 EN 15 JANUARI 2017

EERSTE INTERLAND ROLSTOELBILJART
BELGIË - NEDERLAND

KBBB Antwerpen – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel  - KB

Sandra Ver bruggen kan de titel 
niet meenemen naar De Ploeg
De enige vrouwelijke deelnemer aan
deze finale, Sandra Ver bruggen van
BC De Ploeg deed het niet onaardig.
Met twee winstwedstrijden, legde ze be-
slag op de tweede plaats. De 55-21
winst in 12 pogingen, tegen Jean Pat-
theeuw (BC Noorderkempen), lag ver
boven het gemiddelde, maar bij het ma-
ken van de slotsom, bleef Ver bruggen,
net als Pattheeuw en Luc Verbunt van
DGQ Oostmalle, onder de moyenne.
Marc Deblock (BC Fantastika) liep over-
verdiend met de kampioenstitel weg.
Een algemeen gemiddelde van 3,30
volstond tevens voor promotie naar de
5de Klasse. Noemenswaardige presta-
ties in de matchen tegen Pattheeuw
(6,11) en Verbunt (3,24), gaven de
doorslag.
Bart Van Reeth

Bernard Duez (Risqouns-Tout) moest om
medische redenen afhaken en dus werd
de finale met vier gespeeld. Christophe
Guenez van dezelfde club als Duez,
maakte 6 op 8 wedstrijdpunten en
mocht daarmee de districtstitel vieren.  

Op de tweede en derde plaats, twee
GHO-leden, Robert Joye en Jaak Verca-
emere. Freddy Rondele (WO Hoogle-
de), sloot het rijtje en bleef beneden de
moyenne steken, net als Vercaemere.
Promoties vielen er niet te vieren bij de-
ze 30-ers, ver van zelfs, want de kam-
pioen en vice-kampioen, bleven niet ver
boven de ondergrens. 

Grootste uitschieter was het 2,00 ge-
middelde van Guenez, in de partij te-
gen Rondele (30-20 in 15 beurten).

Bart Van Reeth

De finale werd georganiseerd bij Kort-
rijkse BC en die club vaardigde Johan
Denoulet als deelnemer af. De andere
honneurs werden bij deze gelegenheid
waargenomen door Jean-Marie Hout-
haeve, Georges Dedier en Christiaan
Noe, allen spelers van DOS Roeselare.

Sandra Ver bruggen hield zich kranig
staande tussen de heren
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Lier/Mechelen – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Finale levert twee promovendi op
Zelfs zonder ook maar één wedstrijd-
punt te scoren, bleef Jozef Vercammen
(BC Den Hof Lier), op de vierde plaats,
in het gemiddelde. Dat was ook bij Nik-
ky Selleslagh van Sint-Margaretha uit
Wintam het geval, maar twee match-
punten, leverden de Klein-Brabander
wel de derde plaats op. Met 3,66 voor

winnaar Matthias Smits (De Plakkers
Berlaar) en 3,39 voor Paul Bonne, ook
spelende voor BC Den Hof, mocht deze
finale meteen twee promovendi vieren.
De twee deelden ook de eer, de hoog-
ste reeks van 19 punten te hebben ge-
scoord.
Bart Van Reeth

http://www.billiardsphoto.com
http://www.billardsphoto.com
http://www.billardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
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Biljarten doet men op een laken blauw of groen.
En wanneer je heel goed speelt word je mogelijk 
kampioen.
Want soms heel geconcentreerd, maar ook 
onbevangen met een lach, scoor je,
Ja, dat heb je weer goed bedacht.
Maar er is geen verliezer, opnieuw proberen, 
andere invalshoeken onderzoeken.
Je met die ander gaan meten, alles om je heen vergeten, 
wie heeft er eindelijk het recht op macht?
Het speelse lijkt ineens verdwenen, resultaten worden nu verwacht….
en helaas alleen de winnaar die lacht! 
Maar laten we in 2017 samen lachen, samen de macht delen en samen
genieten van de prachtige biljartsport en vooral van elkaar. Een jaar
waarin de ballen positief zullen rollen en gezondheid ons omringt. 

Team De Biljart Ballen
Gelukkig
Nieuwjaar

IT partner KNBB Kling Masters 2017
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Kader 38/2 derde klasse

Eindstand 
poule Afferden
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Liebregts De Maasoever 7 10.93 32
2. Ferry Janssens ABC ’t Töpke 6 11.64 50
3. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 6 10.69 90
4. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke 5 10.00 43

Eredivisie topteam 

BIOS/Blitz Optiek doet goede zaken 
in de topper bij Etikon

Speelronde 11 en 12
Etikon – BIOS/Blitz Optiek 2-4 en 3-3.
In de eerste ontmoeting viel de 200-0 (1)
zege in het 47/2 van Patrick Niessen
op René Tull in het niet. Daarvoor ver-
antwoordelijk waren de nederlagen van
Henri Tilleman tegen Dave Christiani en
Jean-Paul de Bruijn tegen Fabian Blon-
deel. Bij de tweede ronde revancheerde
Tilleman zich tegen Christiani. Niessen
en Tull hielden elkaar nu in evenwicht
via een puntendeling. De beslissing viel
dus bij het bandstoten. Iets wat zelden
gebeurt, bleek nu een feit. Specialist bij
uitstek De Bruijn verloor ook zijn tweede
partij tegen Blondeel en daardoor was
de 3-3 het gevolg. Benelux Biljarts/Snel-

len Horeca Service –
123 Biljarts/BCO
6-0 en 6-0. Demi Pat-
tiruhu vestigde de
aandacht op zich
door in de tweede
sessie Freek Ottenhof
in het 71/2 met
150-1 (1) achter zich
te laten. Eerder was
hij al via 150-125
na acht beurten te
sterk. Guido Kauffeld
zette Ronald Filippo
twee keer opzij ter-
wijl Michel van Silf-
hout niet in de pro-
blemen kwam tegen
Paul Witteman. De
gasten van biljart-
centrum Oegstgeest
staan met drie pun-
ten onderaan de
ranglijst. Wenne-
kes.nl – The City 2-4
en 4-2. Interessante
ontmoetingen in Het
Wapen van Alblas-
serdam tussen Jim
van der Zalm en Roij
van Raaij gezien de
157-200 (2) en 200-

187 (4) scores. Ian van Krieken zette
Dennis Timmers twee keer opzij. De
winnaar produceerde een serie van
113. Lyon Megens ging bij het banden-
spel fors onderuit tegen René Lijster-
burg. Egbersbeek.nl/Biljartcentrum Arn-
hem – Topteam 't Ottertje 4-2 en 1-5. De
nummer voorlaatst verhoogde in de eer-
ste wedstrijd het puntentotaal naar vijf
dankzij winst van Harrie van den Boo-
gaard en Martijn Egbers. Alleen Rudy
Gerritsen ging toen onderuit tegen het
moyenne van 9.09 van Jos Bongers.
Aansluitend revancheerde Sam van
Etten zich tegen Van den Boogaard.
Egbers deelde nu met Van Bochem.
Bongers won wederom.

Het topduel tussen Etikon en BIOS/Blitz Optiek leverde
in De Hazelaar via 2-4 en 3-3 drie punten op voor de
bezoekers en slechts één voor de formatie uit Rosma-
len. Met 21 punten na twaalf wedstrijden gaat de
ploeg uit Barneveld nu alleen aan de leiding. Wenne-
kes.nl was tot eind 2016 de enige ploeg die een zege
tegen de lijstaanvoerder wist te behalen. Etikon volgt
op twee punten. Benelux Biljarts/Snellen Horeca Serv-
ice en 't Ottertje hebben respectievelijk achttien en
veertien puntten verzameld. Op 14 en 21 januari
staan er weer dubbelronden op het programma.  

BIOS/Blitz Optiek met vlnr: Dave Christiani, René Tull en
Fabian Blondeel. Foto: Henry Thijssen.

Topteam eerste divisie

’s Lands Welvaren/Reedijk op 
tweede plaats het nieuwe jaar in
Speelronde 13 en 14
Terborgse Wijncentrale/Veltins boekte
twee keer een 4-2 overwinning op De
Hazelaar. Matthijs Bakker tekende met
29.16 voor de beste kaderpartij. Ver-
ploegen Party- en Congrescentrum ver-
loor met 0-6 en 2-4 van Topteam Goir-
le/groothandel Nemeco. De Viaanse
Molen won beide confrontaties met 4-2
van ’s Lands Welvaren/Reedijk. Peter
de Bree van de Zeeuwse bezoekers
maakte bij het libre een serie van 248.
Hektisch Biljartschool/BV ’75 en
Exalto/ HWA kwamen tot 2-4 en 4-2.
Gerard Johler behaalde twee keer winst
bij het libre. De ontmoetingen tussen
Van den Broek Biljarts en HPS Industrial
eindigden twee keer in 0-6. Gerrie van
Eck maakte een librepartij in drie beur-
ten uit.

Speelronde 15 en 16
Topteam Goirle/groothandel Nemeco
verloor het eerste treffen tegen Hektisch
Biljartschool/BV ’75 met 2-4. Vervol-

gens werd met 6-0 gewonnen. ’s Lands
Welvaren/Reedijk pakte met 6-0 en 4-2
uit tegen Moira/Hartog Afdichtings-
systemen. Danny Walhout maakte zijn
librepartijen in drie en twee omlopen
uit. Peter de Bree had voor zijn tweede
kaderpartij maar vier beurten nodig.
Top team BCA 2 was kansloos tegen
Terborgse Wijncentrale en ging twee
maal met 0-6 onderuit. Matthijs Bakker
verbruikte in zijn eerste kaderpartij
slechts twee pogingen om Raymon Gie-
lens te verslaan. Exalto/HWA verloor
eerst met 0-6 om vervolgens met 4-2
van De Viaanse Molen te winnen. In de
tweede wedstrijd zorgde Gerard Johler
voor librewinst, terwijl Willem van De-
venter bij het bandstoten won. Van den
Broek Biljarts moest eerst met 2-4 bui-
gen voor Horna, om vervolgens met 4-2
te winnen. Ricardo Diters won beide ka-
derpartijen in 6 en 7 beurten. De Haze-
laar haalde tegen HPS Industrial de eer-
ste wedstrijd met 6-0 binnen. De tweede
ontmoeting werd met 2-4 verloren.

9-ball tussen Europa en Amerika

Team Europe wint Mosconi Cup 2016

De Mosconi Cup 2016, ditmaal gehouden in Londen, is een prooi gewor-
den voor Team Europe. In vier dagen tijd wonnen de vijf beste poolspelers
van Europa, waaronder ook de Nederlander Niels Feijen, met liefst 11-3
van de vijf beste Amerikanen. 
Al na de eerste dag keken de Amerika-
nen tegen een schier onoverbrugbare 4-
1 achterstand aan en deze achterstand
werd in de dagen die volgden alleen
maar groter. 
Team Europe heeft het spelniveau de
laatste jaren door de grote concurrentie
en de goede teamspirit steeds verder
zien stijgen en dat bleek in de wedstrij-
den. De Europeanen gaven Team USA
geen schijn van kans. 
Team Europe verdedigde de titel, die
met deze overwinning al voor de ze-

vende maal op rij werd veroverd ten
koste van de Amerikanen. 
De editie van dit jaar was extra bijzon-
der, omdat Team Europe een jarenlange
achterstand wist goed te maken. Door
de winst komen zij met 11-11 gelijk te-
gen de Amerikanen. 
De Mosconi Cup is het meest prestigieu-
ze invitatietoernooi van pool ter wereld.
De Mosconi Cup is vergelijkbaar met
de Ryder Cup bij golf. De totale prijzen-
pot bedraagt $150.000, waarvan
$100.000 voor het winnende team. 

Foto: JP Parmentier, Matchroom Sport 2016

Nationale kadercompetitie poule 4

Hazelaar 3 ondanks verlies 
op eerste plaats
Speelronde 10
Hazelaar 2 – Hazelaar 3: 5-3. Otto
Exters zette in zes beurten met een
gemiddelde van 26.66 de beste partij
neer. DOS ’71 – Hazelaar 1: 2-6.
Jordy Kanters, Alex Ulijn en Dennis
Polman bezorgden Hazelaar de winst-
punten.

Speelronde 11
Hazelaar 1 – ’t Centrum: 8-0. Jordy
Kanters had maar drie pogingen nodig
om zijn 210 caramboles te verzamelen.
Ook Alex Ulijn (6 beurten) zette een
goede partij neer. Hazelaar 3 – Wapen
van Liempde/RegioBank: 3-5. Peter Bal-
jouw zorgde voor de enige winstpartij
van de thuisclub, hij speelde in vijf po-
gingen naar de zege. Hazelaar 3 blijft
de eerste plaats behouden.

Nationale kadercompetitie poule 2

Teams ’s Lands Welvaren openen 
en sluiten ranglijst
Speelronde 10
Honky Tonk 2 – HWA Alblasserdam: 6-
2. Alleen John van der Zalm had voor
de bezoekers succes. HWA Hotel van
Krimpen – ’s-GBC: 4-4. Gerrie van Eck
en Jan van Krimpen behaalden winst
voor de thuisclub. De Posthoorn/RBS –
HWA Verhaar BKS: 4-4. Bij de gasten
zorgden Piet Verhaar en Dick Exalto
voor de punten. ’s Lands Welvaren –
Honky Tonk: 6-2. Danny Walhout won
in vier beurten met een gemiddelde van
42.50. ’s Lands Welvaren 2 – De Ram:
4-4. Voor de Roosendaalse bezoekers
speelde Demi Pattiruhu met 31.66 in
zes beurten naar een overwinning op
Erik van de Leur.

Speelronde 11
’s GBC – ’s Lands Welvaren: 4-4. Danny
Walhout en Jaap Cijsouw tekenden
voor bezoekerswinst. Als koploper sluit
’s Lands Welvaren het jaar af. HWA
Alblasserdam – ’s Lands Welvaren 2: 7-
1. ’s Lands Welvaren 2 is nu hekkenslui-
ter. De Ram – HWA Hotel van Krimpen:
5-3. Gerrie van Eck presteerde met een
gemiddelde van 46.00 (5 beurten) het
best. Voor De Ram had Hans Snellen jr.
ook maar vijf pogingen nodig om zijn
130 caramboles te vergaren. HWA Ver-
haar – Honky Tonk 2: 4-4. Piet Verhaar
en Pieter van Veen wonnen voor de
gastheren.

Kader 38-2 derde klasse 6-8 januari

Gewestelijke finale MN 1 + 2 in Lent
Deze combifinale kader 38/2 derde
klasse van gewest Midden-Nederland
begint vrijdag 6 januari om 19.00 uur.
Zaterdag en zondag wordt om 11.00
van acquit gegaan. 
De organiserende vereniging Moira is
gehuisvest in café Waalzicht aan
Oosterhoutsedijk 21 te Lent. Bij 125

caramboles gaan de gemiddeldes van
7.00 tot 12.00.
Naam Vereniging Gem
1. Hans Berendsen Concordia 10.37
2. Peter van Beljouw De Hazelaar 9.96
3. Marten Neuteboom Gelre 9.78
4. Jeroen van Lith Moira 9.70
5. Carlo van der Doelen De Hazelaar 9.14 
6. Dennis Bouwhuis BOK 9.03
7. Wim de Klein Vriendenkring 8.10
8. Theo Sanders Ons Tehuis 7.80

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819
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Wij wensen iedereen een 
gezond en bruisend 2017 !
Wij wensen iedereen een 

gezond en bruisend 2017 !

Wij w
ensen u een 

heel fijn
 en gezond 2017

Distric
t

Midden-Brabant

KNBB

Recreanten-

biljartvereniging

BV Carambole

Waalwijk

District’sHertogenbosch e.o.wenst u allen een sportief maar vooral gezond 2017 toe!

District 
West Brabant

wenst iedereen
een sportief en 

gezond 2017

District 
Dordrecht

wenst iedereen

een gezond en
sportief

2017

Fijne feestdagen en een gezond 2017
Biljartcentrum’t Hartje van OosterhoutDe Braak 314901 JL Oosterhout0162-463759

Wij wensen u 

een goed 2017

District 

Zuid Limburg

District
Oss

wenst ueen sportief2017 toe!

www.kozoom.com

Een gezond 

biljartjaar en veel 

speelplezier wordt u 

toegewenst door het 

bestuur van het 

district R
otterdam

KNBB
Sectie Driebanden

Fijne feestdagen
en een gezond 2017

www.cheqio.com

Biljartcafé
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82-92-94
2573 NP Den Haag

http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com
http://www.kozoom.com
http://www.cheqio.com
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