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Van 10 t/m 12 maart 2017 

NK dames driebanden klein 
in Lelystad 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

Andrea Hofman-Manrique. Foto: Cor Trampe

€

Met liefst 48 deelneemsters wordt van 10 tot en met 12 maart het NK da-
mes driebanden klein georganiseerd. Plaats van handeling is vereniging
De Jol aan Schouw 45-03 te Lelystad. Het is voor het eerst dat een derge-
lijk NK op het programma staat en het geeft maar weer eens aan dat het
damesbiljarten in de lift zit. 

GRATIS
MEENEMEN
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Op 4 en 5 maart in Warmenhuizen

NK hoofdklasse libre jeugd
Onder toeziend oog van BC De
Liefhebber wordt op 4 en 5 maart de
nationale finale hoofdklasse libre in
Warmenhuizen gespeeld. De junioren
spelen partijen met een lengte van 120
caramboles. Dennis Engelen van BV de
Hazelaar uit Rosmalen staat met een
gemiddelde van 4.47 bovenaan de
deelnemerslijst. 
Bij Biljart en eetcafé De Liefhebber aan
de Oudewal 25a beginnen de wedstrij-

den zowel op zaterdag als op zondag
om 11.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
1. Dennis Engelen De Hazelaar 4.47 120
2. Silvy Glissenaar ABC ’t Töpke 4.20 120
3. Piet Kok Lutjebroek 3.78 120
4. Dennis Hoogland De Liefhebber 3.10 120
5. Kenny Boskamp ABC ’t Töpke 2.67 100
6. Marius Kroonen ABC ’t Töpke 2.01 100

Moderne uitstraling met snufje nostalgie

Verhuizing Van den Broek Biljarts 
van Amsterdam naar Almere

Op 2 januari opende Remco Tolsma de deuren van zijn prachtige biljart-
zaak in Almere-Buiten. Vanuit de compacte ruimte in de Amsterdamse
binnenstad creëerde Van den Broek Biljarts in het nieuwe onderkomen een
ware snoepwinkel voor biljarters. En dat is geen woord te veel gezegd,
want bij binnenkomst in de moderne zaak is er al een keur aan verschil-
lende tafels te bewonderen, waar hier en daar ook een stuk nostalgie op-
duikt.
De trap naar boven geeft nog veel meer
moois te zien en ook daar valt meteen
een stuk nostalgie in het oog. De drie,
inmiddels gepensioneerde, bioscoop-
stoelen zijn voor Remco en zijn vrouw
een prachtige herinnering aan hun
trouwdag. Ook de wand met oude bil-
jartklokken trekt aandacht.
Tolsma is zichtbaar tevreden met de
nieuwe zaak en laat met trots zijn nieu-
we tafels zien, die in diverse houtsoor-
ten geleverd kunnen worden, met een
strak of juist een klassiek onderstel en in
een handomdraai geschikt om als fami-
lie bijvoorbeeld de warme maaltijd aan
te gebruiken. De zaak herbergt tevens
een keur aan keuen, van een wat een-
voudige versie, tot de Ceulemans lijn,
McDermott, Longoni, Buffalo, Adam,
Molinari etc. Op verzoek kunnen deze
gegraveerd worden met elke gewenste
tekst of naam. Een assortiment aan top-
pen is van een universele schroefdraad
voorzien, zodat belangstellenden deze
in de zaak kunnen uitproberen. Deze
toppen zijn ook voorzien van verschil-
lende pomeransen, en kunnen ook ter
plaatse getest kunnen worden. 
Alle toebehoren voor de verschillende
spelsoorten behoren tot het assortiment,
je kunt het zo gek niet bedenken. Zo
zijn er scoreborden in zowel moderne
als klassieke uitvoering.

De zoon is inmiddels bij deze grootse
verandering ook met de biljartbacterie
besmet en ziet het na goed overdenken
wel zitten, om uiteindelijk bij zijn vader
te komen werken. Een mooie gedachte

voor de hardwerkende vader wiens
zoon dit jaar naar de HMC
(meubel)vakschool gaat. Vader vindt het
dan toch een goed idee dat hij eerst er-
gens anders een baantje zoekt. “Zo ben
ik niet alleen zijn baas en ook niet al-
leen zijn vader. Niet meteen in het ge-
spreide bedje dus”.  
Ook is er een aparte ruimte voor keu-
reparaties. De keu krijgt onderhoud, ter-
wijl de klant in de mooie winkel kan ge-
nieten van een kopje koffie of thee. Aan
alles is gedacht en niet alleen voor de
biljartliefhebber. Zo zijn er alle moge-
lijke dingen te zien en te koop zoals bij-
voorbeeld een mooie en vooral betaal-
bare schaaktafel, darts, dammen, sjoe-
len en wat al niet meer. Maar ook een
op groot formaat Mens Erger Je Niet en
zoveel andere spelen en accessoires
vanaf slechts enkele eurootjes. 

In de goede bereikbaarheid en het gra-
tis recht voor de deur parkeren ziet ei-
genaar Tolsma een groot voordeel. “In
Amsterdam was dat wel iets anders. Ik
vind het ook fijn, dat klanten elkaar tref-
fen in de zaak en zo met elkaar in ge-
sprek gaan. Ze zijn hier al snel ver-
trouwd met elkaar, of het nu om snoo-
ker, pool of carambole gaat. We zien
nu zelfs mensen uit Friesland in onze
zaak, dat is echt een grote positieve ver-
andering. Met een uurtje rijden zijn ze
hier en ze hoeven niet meer door de
stad te dwalen om een duur parkeer-
plaatsje te zoeken. Onze klantenkring is
een stuk groter geworden, ook de web-
winkel draait steeds beter.

Bandstoten klein 1e klasse en libre groot 1e klasse 

Twee nationale finales bij 
De Hazelaar in Rosmalen
Van 10 tot en met 12 maart staat
Sportfoyer De Hazelaar in Rosmalen in
het teken van twee nationale finales.
Op vrijdagochtend 10 maart om 11.00
uur treden de acht finalisten aan in de
strijd om het Nederlands kampioen-
schap libre groot eerste klasse. Om
15.00 uur in de middag beginnen de
wedstrijden om het Nederlands kampi-
oenschap eerste klasse bandstoten
klein. Bij het libre groot is de partijleng-
te 300 caramboles, terwijl bij het band-
stoten 100 treffers gemaakt dienen te
worden. 

Deelnemers 1e klasse 
bandstoten
Naam Vereniging Moy
Roland Deelen VIOS 5.70

Bert Vink Zomerzorg 5.67
Martin Ros De Haven 5.39
Kees Jong Rappel 5.30
Jim van der Starre Rappel 5.17
Fred Driessen Almere ’83 4.95
Edwin Tieman ’t Centrum ’47 4.75
Theo van de Ven De Oase 4.41

Deelnemers libre groot 
1e klasse
Naam Vereniging         Moy
Jordy Jong Horna 92.30
Robert Prakke ’t Centrum ’47 85.71
Pieter van der Geest BC Schagen 78.60
Peter de Bree Kwadendamme 54.95
Wiel van Gemert The City-Dibo 45.54
Martin Vreekamp Almere ’83 41.03
Wilbert van Dijke De Ram 39,42
Erik van der Linden BIOS 33.00 

Libre klein 1e klasse jeugd

Marius Kroonen blijft Stephan Kortsmit
0.01 voor bij NK in Zieuwent

Het Nederlands kampioenschap libre
klein eerste klasse jeugd eindigde in
een thriller. Bij 't Kevelder te Zieuwent
wonnen Marius Kroonen en Stephan
Kortsmit hun openingsduel. Justin Huijs
bleef eveneens aan de goede kant van
de score. In ronde twee verloor Kortsmit
nipt met 62-65 van Twan Vriens. Huijs
kwam er niet aan te pas tegen Naomi
Struijk. Halverwege het NK maakten
Marius Kroonen en Stephan Kortsmit
geen fout. Na drie ronden Kroonen met
de maximale zes punten en het veruit
beste moyenne van 2.53 aan de lei-
ding. Kortsmit was achtervolger met vier
punten en 2.00. Struijk en Vriens volgen

met drie punten. In
de voorlaatste sessie
bleven Kroonen,
Kortsmit en Vriens
aan de goede kant
van de score. Voor
de slotronde was het
onderscheid tussen
Marius Kroonen en
Stephan Kortsmit dus
nog altijd twee pun-
ten maar het verschil
in gemiddelde bleek
met 2.16 om 2.05
flink geslonken. Lijst-
aanvoerder Kroonen
had drie caramboles
meer gemaakt en vijf
beurten minder ge-
bruikt. Met ge-
middeldes van rond
de 2.00 betekende
dat dus een marge
van dertien caram-
boles in het voordeel
van de speler uit
Borne. De afsluiten-
de onderlinge partij
werd een thriller.
Marius Kroonen ver-
loor met 55-65 en
hield dus een marge

van drie treffers over. In moyenne 2.01
om 2.00. Bij 52-65 zouden ze beiden
op precies 2.00 geëindigd zijn. 
Kampioen Kroonen had met 2.01 het
beste algemeen moyenne van iedereen.
Ook realiseerde hij dankzij 3.09 de
kortste partij. Twan Vriens kreeg met
twaalf treffers de eer voor de hoogste
serie.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marius Kroonen ABC ’t Töpke 8 2.01 11
2. Stephan Kortsmit Amorti JBV 8 2.00 11
3. Twan Vriens De Liefhebber 7 1.89 12
4. Naomi Struijk Reijersdam 3 1.64 11 
5. Cedric Thiesen Inaborg 2 1.62 11
6. Justin Huijs Inaborg 2 1.05 10

Foto: Willie Rouwhorst   

Foto: Ad Smout

Foto: Ad Smout
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Driebanden klein op 11 en 12 maart

NK Rolstoelbiljarten in Terneuzen
de Vliegende Vaart 10 in Terneuzen.
De te maken caramboles zijn variabel
en het klassement wordt opgemaakt
volgens de Belgische puntentelling.
Regerend kampioen Murat Gercek uit
Ottersum zal zijn titel moeten verdedi-
gen in een sterk gemotiveerd deelne-
mersveld. Jan Vos, staat met een ge-
middelde van 0.951 als hoogste geno-
teerd. Deze kastelein van ’t Vossenhol
uit Daarlerveen werd in 2015 in
Dongen als kampioen gehuldigd. 
Op beide dagen staat de aanvang voor
10.00 uur op de wedstrijdagenda.

Deelnemers
Naam Woonplaats Moy TMC
Jan Vos Daarlerveen 0.951 45
Jean Mailleur Stabroek 0.578 29
Murat Gercek Ottersum 0.551 27
Giel Menhere Colijnsplaat 0.548 27
Henk Ras Breda 0.510 25
Rinus Heijink Gramsbergen 0.355 17
Ivo Smits Vught 0.309 15
Joop Beerens Roosendaal 0.272 14

Jan Vos

Libre 1e klasse gewest ZN 2

Ludie de Veth met maximale score 
in 't Vrijthof te Oirschot

Deze gewestelijke finale ZN afdeling
twee in de eerste klasse libre werd geor-
ganiseerd door vereniging ’t Vrijthof
Libre omdat ze 35 jaar lid van de KNBB
en district Kempenland zijn. De wedstrij-
den werden gespeeld in café-zaal ’t Vrijt-
hof te Oirschot. Rob van den Boom ver-
dedigde de kleuren van de organiseren-
de vereniging. Hij begon het toernooi
niet zo best met twee nederlagen. Ludie
de Veth uit Maastricht voerde de ranglijst
aan. Op zaterdag stonden er voor iede-
re deelnemer drie duels op het program-
ma. Na afloop voerde De Veth het klas-
sement aan met de volle tien punten en
had hij op diverse spelers met zes pun-
ten al een flinke voorsprong. Op zon-
dag won Rob van den Boom zijn reste-
rende twee wedstrijden. Ludie de Veth
werd echter al in de voorlaatste ronde

kampioen door Leon Mans opzij te zet-
ten. Van den Boom eindigde als tweede
en realiseerde het beste algemeen moy-
enne met 9.97 en de kortste partij dank-
zij zes beurten en honderdtwintig ca-
ramboles. Ook de hoogste serie van 72
kwam op zijn naam. Hij promoveerde
evenals nummer drie Yordi Goessens
naar de hoofdklasse. Kampioen Ludie
de Veth gaat naar het NK, van 17 tot en
met 19 maart 2017 in Den Helder. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ludie de Veth De Ketsers 14 6.41 45
2. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 10 9.97 72
3. Yordi Goessens BC Maarland 8 8.00 58
4. Cees van Loon De Ster 7 5.03 44
5. Herman Cox Niet Klossen 6 5.17 41
6. Leon Mans BC Tegelen 6 5.10 57
7. Sjaak Cleven Vors 4 5.33 34
8. Jac Hubens BVG 1 3.81 24

Foto: Peter Kreijveld

De Stichting DWCB organiseert op
11 en 12 maart het Nederlands kam-
pioenschap rolstoelbiljarten driebanden
klein. De wedstrijden worden gespeeld
in het lokaal van PV Dow Benelux aan

www.sheetz.nl

Speciaal VIP arrangement 

KNBB Jumbo Bekerfinale
 3 overnachtingen in het inpandige vier sterren Hotel Oosterhout
 3 maal ontbijt
 4 dagen VIP plaats voor alle wedstrijden
 Inclusief toeristenbelasting
 Gratis programmaboek

Prijs: € 189.pp*

*Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer, alleen te boeken per twee personen.
Aankomst op woensdag 31 mei, vertrek op zaterdag 3 juni.

Bovenvermeld arrangement op basis van een éénpersoonskamer € 298.-

Vanaf heden exclusief te boeken bij Biljart Evenementen Nederland 
email: duoprint@planet.nl

Nationale voorronde begin maart 2017

Driebanden groot eerste klasse bij 
De Molen, 't Ottertje en Iedershuus
In biljartcentrum de Molen aan de
Molenstraat 8b te Reusel, biljartcentrum
't Ottertje aan de St. Janstraat 1 te
Ottersum en bij Iedershuus aan de
Kapelstraat 7a te Afferden wordt een
nationale voorronde driebanden groot
eerste klasse georganiseerd. In Reusel
en Ottersum over drie dagen, namelijk
3 tot en met 5 maart. In Afferden alleen
4 en 5 maart. Iedereen speelt zes par-
tijen met een partijlengte van 35 ca-
ramboles. Moyennes van 0.650 tot on-
beperkt. 
Poule De Molen Vereniging
1. Piet Blankers Het Caves
2. Karina Jetten De Molen

3. Hans van Lierop De Molen
4. Ad Vermeer De Molen
5. Wil de Wit De Molen
Poule 't Ottertje
1. Gert-Jan Esvelt DVS
2. Jean-Paul KregtingKaketoe '80
3. Jordy de Kruijf Apeldoornse Boys
4. Daniël Ockers Kaketoe '80
5. Herold Slettenaar Woezik
6. Eddy Verhoeven Moira
Poule Iedershuus
1. Joop Baars Coba
2. Wil Janssen DLS
3. Rob Mans BC Tegelen
4. Cock Ooms BC Tegelen
5. Piet Smits DAB

Driebanden klein hoofdklasse

Roland Duis heeft langste adem 
op NK in Heukelum

In het nieuwe clubgebouw van biljart-
vereniging De Pomerans te Heukelum
werd de nationale finale driebanden
klein hoofdklasse gespeeld. Kampioen
werd Roland Duis van vereniging de
Buitenmolen uit Zevenaar. Een bijzon-
dere prestatie, aangezien hij als zeven-
de speler geplaatst was en ook nog zijn
eerste wedstrijd verloor. De overige par-
tijen waren echter van grote klasse en
werden alle tot een goed einde ge-
bracht. Hierbij werd één duel in 29
beurten gewonnen: moyenne 1.379. In
de slotronde verbeterde hij ook nog zijn
hoogste persoonlijke serie: acht. Kortste
partij kwam op naam van Ismail Sari
van Honky Tonk. In de zevende ronde
speelde hij vrijuit in 21 beurten naar de
40 treffers en dus een gemiddelde van
1.904. Hoogste serie van twaalf was

voor Danny Blaauw van Midwolda’79,
waarmee hij een achterstand van 35-
28 direct wist om te zetten naar winst.
Blaauw realiseerde via 1.030 ook het
beste algemeen moyenne van iedereen.
Marco Wolfs was na vijf sessies lijst-
aanvoerder maar verloor aansluitend
tweemaal. Kortom, er waren vele ver-
rassingen en hoogtepunten die uiteinde-
lijk in een toernooigemiddelde van
0.918 resulteerden.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roland Duis De Buitenmolen 12 0.974 8
2. Danny Blaauw Midwolda '79 10 1.030 12
3. Marco Beemsterboer Badhuis 9 0.941 8
4. Marco Wolfs KOT '50 8 1.007 7
5. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 6 0.959 8
6. Ismail Sari Honky Tonk 4 0.857 8
7. Jac de Vries De Hoop 4 0.773 7
8. Piet van Steen WBV 3 0.800 7

Vlnr: Danny Blaauw, Roland Duis en Marco Beemsterboer. Foto: Ad van den Bos

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


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

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
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direct na de wedstrijden,
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Nationale finale driebanden groot derde klasse

Brian Bakkers heeft langste adem 
in Alkmaar

De nationale finale driebanden groot
derde klasse bij de Viaanse Molen in
Alkmaar gaat de boeken in als een
spannend en sensationeel evenement.
Zo waren er bij het ingaan van de zes-
de ronde nog vijf titelkandidaten, die
elk zes punten hadden vergaard. Jesus
Cortes Quero leidde dankzij een beter
moyenne de dans. Opvallend was het
herstel van Frits Klomp. De biljarter van
De Veemarkt uit Doetinchem had zijn
eerste twee wedstrijden verloren, maar
knokte zich terug in de top van het klas-
sement. De latere kampioen Brian Bak-
kers uit Hoeven liet in derde en vijfde
ronde een steekje vallen. Jesus Cortes
Quero verloor in de zesde ronde van
de lager geklasseerde Henk Mager en
verspeelde daarmee zijn titelkansen.
Frits Klomp wees de tot dan als derde

gerangschikte Emiel
Lardenoye terug en
Brian Bakkers ver-
wees Koert Venninga
naar lagere regio-
nen. Klomp won in
de beslissende laat-
ste ronde van Mager
en Bakkers  kende
geen pardon met Je-
sus Cortes Quero.
Ondertussen was
wel duidelijk gewor-
den, dat het moyen-
ne van Brian Bakkers
aanzienlijk beter

was dan dat van Frits Klomp. Bakkers
kon dus worden gehuldigd als de nieu-
we kampioen van Nederland. De kort-
ste partij kwam met 20 beurten op
naam van Jesus Cortes Quero.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Brian Bakkers ZBGG 10 0.573 6
2. Frits Klomp De Veemarkt 10 0.466 6
3. Emiel Lardenoye Herremenie Zaal 8 0.465 3
4. Koert Venninga Centrum 8 0.437 4
5. Jesus Cortes Quero BCO 6 0.55 3
6. Henk Mager Carambole 6 0.487 4
7. Tommy van Vo Rembrandt 6 0.441   5
8. Frans Elbers De Bun 2 0.434 3 

Brian Bakkers. Foto: Freek Bosschers

NK dames driebanden klein in Lelystad
Vervolg van de voorpagina
Op vrijdag 10 maart worden speelsters
en arbiters uiterlijk 10.30 uur verwacht.
De acht poules worden dan geloot en er
zijn geen geplaatste speelsters, dus een
open loting. Iedereen komt vier partijen
in actie en de beste vier van de poule
plaatsen zich voor de knock-outfase. Tot
aan de halve finale is er een beurten-
limiet, afhankelijk van het aantal te
maken caramboles. Van twintig treffers
in de poule loopt dit op naar dertig
caramboles bij de laatste acht. Alle drie
dagen wordt om 11.00 uur begonnen.
Bij de groepswedstrijden en ook in de
knock-outfase is er een nabeurt. 
In geval van remise bij de knock-outfase
worden er penalty’s genomen. Er wordt
gespeeld op biljartlakens Iwan Simonis
Rapide 300 met Saluc Super Aramith
Pro Cup ballen. 

Deelneemsters, op volgorde 
van aanmelding
1. Els van Tol 
2. Sylvia Eckel  
3. Janet Kwast  
4. Chantal Arntz
5. Gerrie Geelen 
6. Joke Breur  
7. Petra Lips-Versluis 
8. Anneke Groenewoud 
9. Loes Schilder-van Dansik 

10. Cynthia van Peer  
11. Daisy Werdekker  
12. Mirjam Pruim - Emmens  

13. Brigitte Duhn  
14. Pauline Gerritsen  
15. Ineke Kooistra  
16. Janneke Horneman  
17. Monique van Exter  
18. Natasja Damen  
19. Janine Verkerk-Heikoop  
20. Francine van Yperen
21. Monique Wilkowski  
22. Chantal Seves  
23. Helen Koelink  
24. Anoek Jutte  
25. Gerrie Wierstra-van Middendorp  
26. Joyce Beekink  
27. Cora van den Eijnden  
28. Hanny Hultermans  
29. Graddie Berry  
30. Petra Pot  
31. Maartje de Jong  
32. Marlous van Riel-de Graaff
33. Joyce Klunder  
34. Nynke Kuindersma  
35. Anja Verbogt  
36. Jetty van Hummel  
37. Lia Addicks  
38. Georgina van Velzen  
39. Marja Stroomer  
40. Bets Dekker-Boon  
41. Margriet van den Akker  
42. Sabine Bakker  
43. Dineke Sprenkels  
44. Helen van Kempen-van Sliedregt 
45. Margriet Schotkamp  
46. Harmie Evenhuis 
47. Andrea Hofman-Manrique
48. Marja van Nunen

Finale Masters driebanden klein

Bert Hollander kampioen 
in 't Vossenhol te Daarlerveen

lander, won Hollan-
der de B-finale.
Gert-Jan Hulst was
nog ongeslagen in
de A-poule voordat
hij in het slotduel Al-
bert Meijer als tegen-
stander trof. Meijer
verloor eerder in de
tweede ronde maar
bleef nog steeds strij-
den om de eerste
plaats. In de onder-
linge partij ging het
vrij gelijk op maar
Albert Meijer won
nipt van Gert-Jan
Hulst. Ze hadden
beiden twaalf punten
behaald en % ca-
ramboles moest de
doorslag brengen en
dat verschil was
maar één treffer in
het voordeel van
Hulst. 
De algehele finale
tussen de kampioen
A en B ging dus tus-
sen Gert-Jan Hulst

(15 car) en Bert Hollander (13 car). Hol-
lander begon goed aan de wedstrijd.
Hulst sprokkelde de caramboles mee en
halverwege ging het redelijk gelijk op
met Bert Hollander 76 procent en Gert-
Jan Hulst 60 procent. De tweede helft
van de partij bleven ze beiden scoren.
Na dertig beurten was het 17-18 met
nog de nastoot voor Hulst. Gert-Jan

Hulst maakt deze afstoot en moest er
nog één scoren maar het was geen ge-
makkelijke bal en hij miste. 
Het algehele kampioenschap ging naar
Bert Hollander met 130% om 126%
werd hij de negende speler die in Daar-
lerveen kampioen werd. De organisatie
wil iedereen bedanken voor de deel-
name aan een geslaagd toernooi.
Namens Jan Vos, Wilco en Marcel
Schiphorst.

Winnaars Daarlerveens Open 
2009. Hilvert Smits 
2010. Jan Harzevoort 
2011. Jan Hadderingh 
2012. Gesenus Van Den Haar 
2013. Wim Wolting 
2014. Gerbert Hilbrink 
2015. Herman Belt 
2016. Harry Dorgelo 
2017. Bert Hollander 

Op 18 en 19 februari streden zestien spelers voor de
titel tijdens de finale van de Masters driebanden klein
in 't Vossenhol te Daarlerveen. De deelnemers hebben
zich geplaatst via een voorronde van twee wedstrij-
den. Met 64 B-spelers van moyenne 0.000 tot 0.499
en 32 A-spelers moyenne van 0.500 en meer. In dertig
beurten zoveel mogelijk % caramboles maken om in
de finale te komen, de beste acht in elke poule gaan
door naar deze eindstrijd. 

Foto: Wilco Schiphorst 

Bert Hollander begon de finale met een
nederlaag en pakte daarna de draad ge-
woon weer op. Jan Eggengoor was met
nog één speelronde te gaan zijn grootste
concurrent. Dankzij de laatste partij, die
in het voordeel werd beslist van Bert Hol-

Districten Midden-Brabant en Kempenland

Uitslag libre klein 
hoofdklasse
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ivo Vastré HMS 10 8.80 75
2. Stephan van den Hooff Borduurhuis.nl 10 6.79 42
3. Martin van de Rijt BC Goirle 8 8.51 89
4. Harrie Klessens D’n Babbel 8 7.68 50
5. Pieter Looren De Jong BC Goirle 8 7.20 49
6. Bart Konings Rond 50 6 7.55 40
7. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 3 6.76 59
8. Albert Sol De Ster 3 5.61 45

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
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
mailto:duoprint@planet.nl
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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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

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

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

Libre klein 1e klasse gewest Zuid 1 in Roosendaal

Rick van Hassel domineert bij De Ram

Met de maximale score van veer-
tien wedstrijdpunten is Rick van
Hassel gewestelijk kampioen ge-
worden in de eerste klasse libre
klein van de afdeling Zuid 1. Van
Hassel bereikte dit resultaat in zijn
eigen clublokaal café De Ram in
Roosendaal.
In de derde ronde nam de Roosendaal-
se biljarter de leiding in het klassement
op moyenne over van Marco de Ruijter.
Deze eerste plaats stond hij niet meer
af, al bleef De Ruijter in zijn kielzog vol-
gen. Beiden gingen ongeslagen naar
de finale. Bij het ingaan van de alles be-
slissende laatste ronde hadden de ove-
rige deelnemers al een achterstand van
zes punten en meer opgelopen en wa-

ren dus kansloos. Eerder wist Bram de
Kraker voor een stunt te zorgen en
speelde tegen Johan de Pundert zijn
120 caramboles in slechts zes beurten
bij elkaar.
In de finalepartij trof De Ruijter een zelf-
verzekerde Van Hassel en zag deze met
een 120-50 overwinning in elf pogin-
gen de titel voor eigen publiek binnen-
halen. Michael Goossensvan SVW kon
beslag leggen op het brons. Rick van
Hassel mag zich opmaken voor het
Nederlands kampioenschap, dat van
17 tot en met 19 maart in Den Helder
wordt gehouden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rick van Hassel De Ram 14 6.66 35
2. Marco de Ruijter HMS 12 5.57 47
3. Michael Goossens SVW 8 6.31 43
4. Eric van Harten SVW 7 4.33 53
5. Bram de Kraker BV 1939 6 5.53 67
6. Christ de Ruijter HMS 4 4.02 29
7. Johan de Pundert Kwadendamme 3 3.93 35
8. Anton Ista D ‘Eule 2 3.81 34

Rick van Hassel. 
Foto: Peter van Dongen

Derde divisie driebanden poule 1

Winst en verlies Megafa/Betty Boop

Derde divisie driebanden poule 2

Biljartshop Leiden verliest twee keer

In de zeventiende speelronde won
Megafa/Betty Boop op bezoek bij
Waterland/Huijsmans Service met 2-6.
Peter van der Scheur, Adri Verhoef en
Bert ten Haaft bleven aan de goede

kant van de score. Een ronde later ging
het in eigen huis mis. Ekrischocola.nl
bleek met 2-6 te sterk. Adri Verhoef kon
wel de verfoeide nul uit de eindstand
houden.

Speelronde zeventien bracht een 2-6
verlies voor Biljartshop Leiden in de
thuiswedstrijd tegen Samonda. Alleen
Marcel van Delden kon in eigen huis
een partij winnen. Op bezoek bij ’t Val-
kennest ging het een ronde later weer
fout, hier moest Biljartshop Leiden voor

een 6-2 verlies tekenen. Jesus Quero
Cortes haalde nu de nul weg. Samonda
kreeg bezoek van plaatsgenoot Jorissen
2000/3 en speelde met 4-4 gelijk.
Ferry van der Veen en Peter Diender
wonnen voor Jorissen. 

Tweede divisie driebanden poule 1

BCO/Paeoniapassion.com deelt
eerste plaats
Speelronde 17
Total Power Europe – BCO/Paeonia-
passion.com: 2-6. Rens Hoeba kwam in
33 pogingen tot 1.060. Hektisch Biljart-
school/Frans van Kuyk – TOVV 3: 8-0. 

Speelronde 18
BCO/Paeoniapassion.com – Sportprij-
zenkampioen: 4-4. Herman Slikker liet
1.538 noteren en Hans Handgraaf
maakte een serie van elf. Met een wed-
strijd minder gespeeld staat BCO/Pae-
oniapassion.com nu op een gedeelde
eerste plaats. Take 5 - Hektisch Biljart-
school/Frans van Kuyk: 4-4. Eric van
Hoorn kon voor 1.212 tekenen. Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong – Total power
Europe: 6-2. 

Hans Handgraaf serie van elf
Foto: Mirella Wagenaar

Vierde divisie driebanden poule 1

Dubbele winst voor 
Jorissen 2000/5
In speelronde 17 won Blauw Wit/De
Klos met 6-2 van BVM/Apollo. Anton
Verbeek kon de bezoekers van de nul
afhouden. Edo ’83 2 zag de winst met
2-6 naar Jorissen 2000/5 gaan. Fred
van leeuwen speelde met 0.857 de
beste partij. Een week later kon
BVM/Apollo een 6-2 overwinning op
Onder Ons laten bijschrijven. Jorissen
2000/5 kreeg bezoek van A3 BC en
won met 7-1. Hans Donders behaalde
op bord vier in 34 pogingen winst.

Gewestelijke finale Zuid 1

Hoofdklasse 
libre in Tilburg
Bij biljartcentrum De Romein aan de
Prof Romeinstraat 17 in Tilburg wordt
op 4 en 5 maart de finale hoofdklasse
libre van het gewest Zuid-Nederland
afdeling 1 gespeeld. De partijlengte is
150 caramboles en op zowel zaterdag
als zondag begint men om 11.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Johan de Punder ALM 11.90
2. Sjaak Westdorp VEGABV 11.38
3. Ivo Vastré HMS 8.80
4. George Ruymbeeck De Kroon 8.15
5. Rick van den Enden De Distel Biljarts 7.50
6. John Bosters Bellevue 7.29
7. Stephan van den Hooff Borduurhuis 6.79
8. Peter Brouwers Den Duvel 6.18

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.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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Vierde klasse banstoten van 17 tot en met 19 maart

Nationale finale bij De Ram 
in Roosendaal

Bij café De Ram, Kalsdonksestraat 135
in Roosendaal zal in het weekend van
17 tot en met 19 maart de nationale fi-
nale vierde klasse bandstoten worden
gehouden. De partijen met een lengte
van 40 caramboles beginnen op vrij-
dagavond om 19.00 uur. Op zaterdag
en zondag vangt men om 12.00 uur

aan. Paul Kolkman
van BV ’t Ottertje uit
Ottersum staat met
een gemiddelde van
1.78 bovenaan de
deelnemerslijst. Het
gewest Zuid 1, waar
Roosendaal onder
valt, heeft Cees
Roggeband van
Windenburg als
afgevaardigde. 

De organisatie is in
handen van biljart-
vereniging De Ram
en Peter van Dongen
is wedstrijdleider.

Paul Kolkman. Foto: Rieke Liebregts

NK eerste klasse libre in Den Helder
Sportzaal de Draaikolk aan de Dollard-
laan 202 in Den Helder staat van 17 tot
en met 19 maart volledig in het teken
van het Nederlands kampioenschap
eerste klasse libre klein. 
De wedstrijden met een lengte van 120
caramboles worden gespeeld op vier
tafels en beginnen op vrijdagavond om
19.00 uur. 
Zaterdag start men om 11.00 uur en
zondag om 13.00 uur. 
De organisatie is in handen van Turnlust

met André van Tillo als wedstrijdleider.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Edwin Tahapary Wapen van Epe 8.73
Marcel Smit OBIS 8.07
Feitze van der Heide De Kroeg 7.29
Fons van Brakel Almere ’83 6.85
Rick van Hassel De Ram 6.66
Marco Knoops De Snelpost 6.51
Ludy de Veth De Ketsers 6.41
Cor Lingen Amstelbron 6.25

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Paul Kolkman ’t Ottertjea 1.78
Robert Kroezen De Krim 1.76
Arjèn Kieskamp Veessen 1.69
John Nolten Dirkshorn 1.65
Sudeshkumar Biha De Kroon 1.64
Cees Roggeband Windenburg 1.45
Jan Kok Onder Ons 1.43
Jan de Wijs Carambole ’54 1.37

Bandstoten 5e klasse 3-5 maart

NK in Westerhaar-Vriezenveensewijk
Vereniging de Klaampe is van 3 tot en
met 5 maart verantwoordelijk voor het
NK bandstoten klein vijfde klasse. 
De moyennegrenzen gaan van 0.25 tot
1.00 en de wedstrijden bereiken na
dertig caramboles de finish. 
Vrijdag 3 maart is de aanvang 19.00
uur. Zaterdag en zondag om 12.00
uur. De nationale finale vindt plaats in
de Klaampe aan Beeklaan 1 te

Westerhaar-Vriezenveensewijk.
Naam Vereniging Moy
1. Harry Fijn DOS 1.55
2. Fons Dietvorst Boulevard 1.36
3. Niels Koper Nieuw Leven 1.26
4. Peter van Orsouw Touché 1.25
5. Hans Heijenrath Niet Klossen 1.21
6. Lex van der Vegt Leusderkwartier 1.04
7. Gerard Droge De Rietlander 1.04
8. Willy Gijswijt De Voorstad 0.93 

Nationale voorronde libre groot 1e klasse

Patrick Janssen en Jordy Jong 
promoveren naar de ereklasse

Bij vereniging Moira in Lent zorgde
Patrick Janssen uit Kerkrade voor een
opmerkelijke prestatie tijdens een natio-
nale voorronde libre groot eerste klasse.
Na zijn vier partijen gewonnen te heb-
ben, had hij de twaalfhonderd caram-
boles in slechts twaalf beurten verza-
meld. Goed voor een fraai gemiddelde
van 100.00 en dit betekende tevens
een directe promotie naar de ereklasse.
Hij ontving evenals Jordy Jong (92.30
want één poging meer) het KNBB ere-
klasse embleem. Jong speelde in een
poule Noord-Holland Midden en kreeg

een uitgestelde promotie. Het embleem
met de nationale driekleur mogen Jans-
sen en Jong nu dragen. Tijdens wedstrij-
den ereklasse libre is dat zelfs verplicht.
Bijzonder bij de prestatie van Patrick
Janssen bleek dat hij veertien jaar niet
meer op een matchtafel actief was ge-
weest. Zijn leermeesters waren de ons
ontvallen Tony Schrauwen en Frans van
Hoeij. 
Poule Nijmegen (Lent) Vereniging Pnt Gem HS
1. Patrick Janssen BC Wilhelmina 8 100.00 300
2. Sven Nabuurs Moira 8 23.07 195
3. Lyon Megens Vriendenkring 4 35.48 284
4. Sjef Jansen De Treffers 2 18.84 119
5. Tom Temmink Zandweerd 2 11.12 150
6. Cor Heespelink BC Munstergeleen 0 10.73 65

Patrick Janssen. 
Foto: Aaltje Janssen-Rinsma

Jordy Jong. Foto: Henry Thijssen

Van 31 maart tot en met 2 april bij De Eekhoorn

Simonis Biljartlakens Masters 
Biljart Artistiek in Oosterhout

Op camping De Eekhoorn aan de
Seterseweg 4 in Oosterhout wordt van
vrijdag 31 maart tot en met 2 april de
Simonis Biljartlakens Masters Biljart
Artistiek gehouden. Acht spelers plaat-
sten zich na drie grand prix toernooien

voor dit prestigieuze evenement. René
Dericks uit Venray was ongenaakbaar
in het voortraject en won alle drie de
grand prix. Titelverdediger is de pas 19-
jarige Jop de Jong uit het Overijselse
Bathmen. De deelnemers vangen het
toernooi aan in twee poules van vier,
hierna worden op zondag de kruisfina-
les en de finale gespeeld. Alle poule-
wedstrijden, de kruisfinale en de finale
gaan over drie gewonnen sets. De wed-
strijden om de vijfde tot en met de acht-
ste plaats gaan over 2 gewonnen sets.
Op vrijdag 31 maart start men om
17.30 uur. De aanvangstijden voor zo-
wel zaterdag als zondag 11.00 uur. De
finale staat voor zondagmiddag 15.00
uur op de planning.

Deelnemers
Poule A
René Dericks Venray
Sander Jonen Badhoevedorp
Mark Janssen Beek
Eric Hoorn Gouda
Poule B
Jop de Jong Bathmen
Benny Smits Geldrop
Robert van Veenendaal Doetinchem
Erik Vijverberg Almelo

Titelverdediger Jop de Jong.
Foto: Ton Smilde
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3e klasse bandstoten district West-Brabant

Jan Mol kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Mol Kruisstraat 12 2.00 13
2. Marco Scherbeijn De Ram 10 2.00 13
3. Arno Suijkerbuijk De Ram 10 1.98 14
4. Hans van Tillo Burgmans/Kwikfit 10 1.88 13
5. Urbain Oppenbrouwer Bellevue 8 1.76 10
6. Ruud Waanders Bellevue 2 1.73 13
7. Luc Damen De Kastanje 2 1.43 10
8. Berry Haans Bellevue 2 1.38 9

Tweede divisie driebanden poule 2

’s Lands Welvaren voortvarend 
naar slotfase

Speelronde 17
’s Lands Welvaren – ’t Tapperijke: 4-4.
Francis Forton presteerde met 1.600 het

beste. Polka Print – De Distel Biljarts 2:
4-4. Wim Pelders reikte tot 1.111.
Hoondert de Waard – Lynn-Somers: 7-
1. Richard de Bruin, Wim de Kok en
Bram de Waard realiseerden thuiswinst,
terwijl Raymond Nicodem remise
behaalde. Pearle Opticiens – Peter
Schijven Tuinen/De Distel 3: 2-6. Robin
Claerhoudt redde de eer voor de
Zeeuwse thuisformatie.

Speelronde 18
Peter Schijven Tuinen/De Distel 3 –
Hoondert de Waard: 0-8. Richard de
Bruin was in 30 omlopen het snelst uit.
Ook Marc van den Boom had haast en
finishte in 32 beurten. ’t Tapperijke –
Polka Print: 3-5. Dirk Vlerick en Louis
Dallinga wonnen voor de gasten uit
Sluiskil en Jean Paul de Kraker speelde
gelijk. De Distel Biljarts 2 – Teletronica:
6-2. Teletronica moet nu ’s Lands Wel-
varen voor zich dulden met twee punten
voorsprong. Lynn-Somers – ’s Lands
Welvaren: 2-6. Francis Forton, Tonnie
van Iwaarden en Mark Reijnders won-
nen voor de bezoekers. Sprundel 2 –
Pearle Opticiens 2: 5-3.

Francis Forton. 
Foto: Harry Van Nijlen

District Rotterdam

Finale 2e klasse bandstoten
Biljartvereniging Kralingen is van 3 tot
en met 5 maart verantwoordelijk voor
de organisatie van de finale tweede
klasse bandstoten van het district Rotter-
dam. De partijen die worden gespeeld
aan de Adamshofstraat 29a hebben
een lengte van 75 caramboles. De aan-
vangstijd is voor vrijdagavond bepaald
op 19.30 uur. Zaterdag en zondag
begint men om 12.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Rob Hogenbijl TOGN 3.35
2. Marlon Stuurland Kralingen 3.18
3. Simon Smit Rietlander 3.10
4. Marcel Kortelever Posthoorn 3.01
5. Patrick van Barneveld Posthoorn 2.86
6. Gerard Plaats Buitenzicht 2.61
7. Andro Stelk Kralingen 2.59
8. Eef de Vries Hoogvliet 2.53

Speelronde 17
DKM Tools – De Ossekop: 6-2. Jan Cas,
Jan van Zundert en Ad Vroomans ver-
zamelden de punten voor de thuisfor-
matie. Capelle 7 – De Ossekop 2: 4-4.
Marco van der Hout en Kees van der
Stel waren succesvol voor Capelle. De
Windhoek 2 – De Eekhoorn 6: 2-6.
Frans Michielsen speelde in 34 pogin-
gen naar een overwinning. Böhnke/
van Delft Verhuur – Café ’t Steegje 2/
Cortini Automotive: 4-4. 

Speelronde 18
Buro Balans - Böhnke/van Delft Verhuur:
5-3. Café ’t Steegje 2/Cortini Automo-
tive – DKM Tools 2: 8-0. De Staart/TVM
– Capelle 7: 4-4. Kees van der Stel en
Piet Netten wonnen hun partij bij de

gasten. Capelle blijft ondanks twee
maal remise onderaan in de rangschik-
king. De Eekhoorn 6 – Café ’t Steegje:
4-4. Remco Gerrits behaalde winst in
32 beurten. Café ’t Steegje 3 – Buro
Balans: 4-4.

Vierde divisie driebanden poule 4

Capelle 7 blijft hekkensluiter

60 uur non stop biljarten voor stichting Zoëzo

Biljartmarathon in Waalwijk 
brengt bijna € 3.000.- op

De biljartmarathon van Mitchell Schil-
ders en Paul Bruijstens heeft totaal be-
drag van € 2.941,90 opgebracht. De
biljarters begonnen op vrijdagavond 10
februari om 21.00
uur aan de uitdaging
om 60 uur non stop
te biljarten voor de
stichting Zoëzo. 
Deze stichting is op-
gericht om middelen
te verzamelen voor
onderzoek naar AML
(Acute Myeloide Leu-
kemie) en het bekosti-
gen van het verblijf
van kinderen en hun
ouders in het zieken-
huis. Deze organisa-
tie is genoemd aan
de inmiddels overle-
den Zoë, die het
slachtoffertje is ge-

worden van deze vre-
selijke ziekte. Ieder-
een kon tegen beta-
ling van 20 euro een
uur biljarten tegen
Mitchell of Paul. Na-
dat zaterdagavond
om 21.00 uur het
eindsignaal klonk
kon het tweetal moe
maar voldaan hun
welverdiende rust ne-
men. Gedurende het
gehele weekend tra-
den diverse artiesten
en bands op, wat er
mede voor zorgde,
dat de sfeer er goed
in bleef. De keus
waar Schilders en

Bruijstens de marathon mee hebben ge-
speeld zijn ook ten bate van het goede
doel geveild. Verder waren er spontane
donaties van bezoekers.

Mitchell Schilders en Paul Bruijstens op zondagochtend
kwart voor acht en nog ruim dertien uur voor de boeg.
Foto: Ad Smout

Op zaterdagmiddag 18 maart kon een trotse 
Mitchell Schilders de cheque overhandigen.

Foto: Alexander de Peffer

Vierde divisie driebanden poule 3

John Snelders in 29 beurten naar de finish
Speelronde 17
Jacobs Mannenmode 2 – Treva 2: 4-4.
Raymond Eckel en Chris Mijnsbergen
hadden succes voor de bezoekers. De
Distel Biljarts 6 – De Distel biljarts 7:
2-6. Wim Gorissen kon de eer voor
team 6 redden. De Zwaan – Hydro
Zorg: 7-1. Met remise wist Jan Suyker-
buyk de nul te vermijden. ’s Land Wel-
varen – Zandee Kloetinge: 0-8.

Speelronde 18
Zandee Kloetinge – Jacobs Mannenmo-
de 2: 8-0. L&B Ledermode – ‘s Lands
Welvaren: 4-4. De bezoekers uit Zee-
land hadden met Peter Smulder en Mar-
tijn Hendriksen succes. De Distel Biljarts

7 – Jacobs Mannenmode: 4-4. John
Snelders spoedde zich in 29 pogingen
naar de meet. Hydro Zorg – De Distel
Biljarts 6: 6-2. Bij de Roosendaalse be-
zoekers won alleen Chris Ververs zijn
partij. Treva 2 – De Zwaan: 6-2. Ray-
mond Peeters, Chris Mijnsbergen en
Marco Kooiman behaalden thuiswinst.

4e klasse bandstoten gewest Zuid 1

Cees Roggeband van Windenburg 
gaat nationaal
Tijdens de gewestelijke finale vierde
klasse bandstoten bij De Romein in Til-
burg is Cees Roggeband kampioen van
het gewest Zuid-Nederland afdeling 1
geworden. Roggeband behaalde even-
als runner-up Arian Heeren van De Ram
tien punten, maar had een moyenne-
voordeel van 3/100. Met dit kampi-
oenschap op zak gaat Roggeband
naar de nationale finale die van 17 tot
en met 19 maart bij De Ram in Roosen-

daal wordt gehouden.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cees Roggeband Windenburg 10 1.45 12
2. Arian Heeren De Ram 10 1.42 13
3. Patrick Kroonen SVW 9 1.43 8
4. Joop de Fouw De Spinne 7 1.57 10
5. Mark Pijnenburg VOO 6 1.36 10
6. Gerrit de Man BSV 6 1.32 8
7. Johan Vos DPP 6 1.30 9
8. Jan Beenakker De Herberg 2 1.06 9

Dames libre district midden-Brabant

Mirjam Hensen toont overmacht
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Mirjam Hensen Landzicht 14 1.36 7
2. Annie van Heumen Landzicht 12 1.32 10
3. Marianne Oerlemans ‘t Raadhuis 11 0.78 7
4. Ria Heesters BVWG 10 0.88 8

5. Carla van Heumen Landzicht 8 1.03 8
6. Jeanette van Veldhoven BVWG 7 0.85 5
7. Jaqueline van Veldhoven BVWG 6 0.97 8
8. Willie Coenen BVWG 2 0.51 4
9. Lenie Heesters BVWG 2 0.39 6

4e klasse bandstoten gewest West-Nederland

Titels voor Klaas Neuvel en 
Sudeshkumar Bikha
Afdeling Noord Wevershoof
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Klaas Neuvel HGL 12 1.86 10
2. John Nolten KOT 12 1.65 11
3. Ferry Elderbroek De Taveerne 8 1.67 12
4. Henk Bot De Rode Leeuw 8 1.51 12
5. Demelza Derksen Onder Ons ‘67 6 1.44 8
6. Cees Stam WBV 6 1.27 11
7. Piet Kost Prins Hendrik 2 1.31 9
8. Michael Oudt OOW 2 1.10 7

Afdeling Zuid Gouda
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sudeshkumar Bikha De Kroon 8 1.64 12
2. Bert Huisman Moerkapelle 6 1.91 14
3. Cock Paape De Musketiers 6 1.56 7 
4. Jan Ganzevles Aalsmeer 6 1.48 11
5. Karin van Efferen Merwehof 2 1.39 11
6. Jaap van ’t Leven Bij ’t Hof 2 1.29 7

Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®

Over Communicatie en Media 

Maart 2017.

Beste biljartliefhebbers, 

Voor verenigingen wordt het steeds
moeilijker om vrijwilligers te enthousias-
meren om een bestuursfunctie te vervul-
len of deel te nemen in een werkgroep
of commissie. Veel Carambole districten
kampen met een onderbemensing en
een tekort aan vrijwilligers. Deze trend
is al enige jaren aan de gang en treft
men niet alleen bij de biljartbond aan.
Ook andere nationale sportbonden zo-
als de KNVB en de KNLTB hebben hier
mee te kampen. Men ziet dit zowel op
nationaal en regionaal niveau zowel bij
bonden en verenigingen. Daarom ziet
men vaak bestuurders ook participeren
in werkgroepen en commissies en soms
wordt dit dan teveel zodat men deze
bestuurders weer verliest en het pro-
bleem steeds groter wordt. Er zijn voet-
balverenigingen die hun leden niet
meer vragen om bepaalde werkzaam-
heden te doen maar doodleuk van le-
den eisen om bepaalde taken op zich te
nemen en anders wordt gesteld dat het
beter is om zich aan te melden bij een
andere vereniging. Dat laatste vind ik
een station te ver maar enig begrip kan
ik hiervoor wel opbrengen, vanuit het
standpunt dat een lidmaatschap niet al-
leen rechten maar ook plichten heeft. 

Het bestuur van de KNBB Vereniging
Carambole bestaat uit vijf leden en ei-
genlijk is het vervullen van een derge-
lijke functie voor personen met een vol-
ledige baan heel moeilijk in te vullen.
Daarom is het enorm belangrijk dat be-
stuurders kunnen rekenen op vrijwilli-
gers die bereid zijn een bestuur of com-
missie te ondersteunen. Daarom is het
organiseren van provinciale kampioen-
schappen zo moeilijk, velen zien het be-
lang hiervan wel in maar het ontbreekt
gewoon aan menskracht om dit goed
van de grond te krijgen.  

Toch komen er met regelmaat ideeën en
suggesties tot ons en daar zijn wij con-
tent mee. Voor mij is duidelijk dat wij dit
landelijk niet binnen één of twee jaar
gerealiseerd krijgen maar ik ben er wel
van overtuigd dat wij stappen voor-
waarts maken. Daarbij heb ik al eerder
gezegd dat wij niet teveel dingen tege-
lijk moeten willen veranderen. De pro-
vincie Brabant gaat wel verder op de in-
geslagen weg betreffende het organise-

ren van open kampioenschappen en
het doet ons deugd dat te vernemen.
Wij hopen dat er meerdere provincies
volgen zodat wij er een Nederlands
kampioenschap aan kunnen verbinden. 

Sociale media
De sociale media is niet meer weg te
denken uit de wereld van communice-
ren en daar  trachten wij als bestuurders
van de KNBB ook op gepaste wijze ge-
bruik van te maken. Wij hebben dus
een facebook pagina “KNBB Caram-
bole” waar u veel biljartinformatie van
kunt halen en leuke biljartzaken met ons
kan delen. Wij hopen dat deze pagina
ook een toegevoegde waarde heeft
voor biljartend Nederland. Er zit echter
ook een nadeel aan en dat is het vol-
gende. Soms wordt er heel snel en ad
rem gereageerd. Waar je vroeger voor-
dat je een brief ging posten deze nog
eens nalas en zo soms tot de conclusie
kwam dat het beter zou zijn om deze
brief nog eens wat aan te passen, is dit
nu anders. De reactie is al gepost en
daar komen dan weer andere reacties
overheen waarvan ik soms denk: hoe is
dit toch mogelijk.

Voor ons als bestuurders is het moeilijk
om ons in een dergelijke reeks van re-
acties te mengen omdat dat dan ook
weer reacties teweegbrengt. Zo heb ik
laatst eens iemand gebeld die absoluut
niet wist wat hij veroorzaakt had. Hij
zei “Dit heb ik echt niet voorzien en ook
niet zo bedoeld”. 

Vaak is het ook zo dat men niet precies
weet wat er aan een beslissing ten
grondslag ligt en toch de behoefte heeft
om te reageren. Wij als bestuurders zijn
gemakkelijk te contacten dus misschien
is het verstandig om bij enige twijfel
even te checken hoe een en ander tot
stand is gekomen alvorens men uitge-
breid gaat reageren. Voor vrijwilligers
die zich dagelijks inspannen voor uw
sport en soms ongenuanceerde kritiek te
verduren krijgen is dat een reden om je
af te vragen “waar ben ik in hemels-
naam mee bezig en waar doe ik dit
voor” ! Dit geldt niet voor opbouwende
kritiek want die is te allen tijde nodig en
van harte welkom, ook op de sociale
media.

Een speciale biljartgroet, 
Jaap Labrujere 

Column Rolf Slotboom

Positiviteit, of toch
liever ‘realisme’?
Toen ik begon bij de KNBB, was meer
positiviteit in de communicatie één van
mijn belangrijkste doelen. Al jaren hing
rond biljarten een zweem van negati-
visme: minder clubs, teruglopende le-
denaantallen, biljarten minder op tv,
vergrijzing. Allemaal zaken die in de
praktijk ook inderdaad plaatshadden!
Maar door deze slechte ontwikkelingen
tot vervelens toe te blijven benoemen,
was hier sprake van wat in communica-
tie een ‘selffulfilling prohecy’ wordt ge-
noemd: een voorspelling die direct of in-
direct leidt tot het uitkomen van die voor-
spelling. 
De socioloog Robert K. Merton defini-
eerde dit begrip als volgt:
"De zelfvervullende voorspelling is in
aanvang een foute definitie van de situ-
atie die een nieuw gedrag oproept
waardoor de oorspronkelijke foute kijk
waar wordt. Deze schijnbare juistheid
van de voorspelling houdt een foute
voorstelling van zaken in stand. De
voorspeller zal namelijk datgene wat
uiteindelijk gebeurd is aanvoeren als
bewijs dat hij van begin af aan gelijk
had."
Hoe zit dit bij het biljarten? Door steeds
maar te roepen dat de sport vergrijst,
zullen jongeren minder geneigd zijn het
biljarten op te pakken – waardoor de
sport dus inderdaad vergrijst. Steeds
maar roepen dat biljarten veel minder
dan vroeger op tv komt, zal tv-zenders
de bevestiging geven dat biljarten het
niet meer waard is om op tv uit te zen-
den – waardoor biljarten inderdaad
steeds minder op tv komt. En steeds
maar roepen dat biljarten een uitster-
vende sport zou zijn zal potentiële nieu-
we spelers doen besluiten toch maar
iets anders te gaan doen – met als re-
sultaat dat de sport inderdaad uitsterft.
Biljarters zijn gek op dit soort ‘realisme’!
Biljarters zien het glas graag als half
leeg, en dat terwijl dit glas met hetzelf-
de gemak ook kan worden gezien als
half vol. Biljarters beseffen vaak niet dat
hun geliefde ‘realisme’ een bestaande,
negatieve
trend onnodig
lang in stand
kan houden,
en zelfs kan
versterken.
Realisme en
pessimisme
liggen soms
dicht bij el-
kaar. Een pes-
simist heeft
ook altijd ge-
lijk: óf zijn ne-
gatieve voor-
spelling komt
uit, óf het valt
mee. Kijk
maar op soci-
ale media, en

u weet: realisme en pessimisme zijn een
stuk populairder dan positivisme. Maar
ze doen ook een hoop schade. 
Het is om die reden dat u de laatste tijd
vanuit de KNBB zo veel positieve be-
richten over biljarten ziet. Door alle goe-
de ontwikkelingen te benadrukken en
mooie initiatieven te steunen, wordt de
kans vergroot dat deze ontwikkelingen
zich zullen voortzetten. En dat is toch
wat wij met zijn allen willen!
Immers, als jongeren steeds Sam van Et-
ten of Joey de Kok in beeld zien, en
zien hoe stoer het is om als jongere een
topbiljarter te zijn, wordt de kans ver-
groot dat zij dit voorbeeld willen vol-
gen. Door steeds te laten zien hoe ge-
weldig Therese Klompenhouwer het
doet, of door speelsters als Andrea Hof-
man en Micha Beuriot volop in het
nieuws te houden, wordt de kans ver-
groot dat andere jonge dames óók se-
rieus willen gaan biljarten. Door biljar-
ters te tonen die trots zijn op hun sport,
wordt de kans vergroot dat ook andere
spelers deze trots willen delen, en dat
biljartliefhebbers deze spelers bij events
als de NK Masters ook graag eens in le-
venden lijve willen zien. En door vereni-
gingen of zalen die met nieuwe technie-
ken klanten willen trekken positief te be-
lichten, wordt de kans vergroot dat de-
ze initiatieven ook echt succesvol zijn.
En dat andere verenigingen of zalen dit
goede voorbeeld gaan volgen – met de
biljarter, en dus de biljartsport, als grote
winnaar.
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3e klasse bandstoten district Midden-Brabant

Wesley Verhagen slaat slag 
bij De Molenvliet in Waalwijk
Met duidelijke cijfers
wist Wesley Verha-
gen zich bij zijn
thuislocatie De Mo-
lenvliet in Waalwijk
de districtstitel derde
klasse bandstoten
van Midden-Brabant
toe te eigenen. De
keuvoerder van BSV
was, met vier punten
voorsprong, bij het
ingaan van de laat-
ste ronde al zeker
van het kampioen-
schap. Dat hij zijn
laatste partij met zes
caramboles verschil verloor van Michel
Kemmeren had dus geen invloed meer
op het eindresultaat. Naast het hoogste
aantal wedstrijdpunten (10) claimde hij
ook het beste algemeen gemiddelde
(1.92 en de hoogste serie van veertien.
Verder kwam eveneens de kortste partij
van achttien beurten op zijn naam.
Zowel Verhagen als Kemmeren worden
afgevaardigd naar de gewestelijke
finale die van 17 tot en met 19 maart

in Kloosterzande wordt gespeeld.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS  
1. Wesley Verhagen BSV 10 1.92 14
2. Michel van Kemmeren ’t Vosje 8 1.63 11
3. Maarten van de Ven DKS 6 1.64 11
4. John van de Sanden BSV 6 1.59 8
5. Henk Blom Werkendam 6 1.29 9
6. Kees van Wijk Kromme Keu 4 1.44 11
7. Kevin Bruurs LBV 2 1.15 10

Vlnr: Maarten van de Ven, Wesley Verhagen en 
Michel van Kemmeren. Foto: Wil de Rooij.

1e klasse libre gewest West-Nederland

Titels voor Marcel Smit en Cor Lingen
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marcel Smit Bios 10 8.07 48
2. Ben Dudink Horna 10 6.44 62
3. Dirk Schaaf Onder Ons ’67 8 7.77 46
4. Gerard Kuilman Tokoloco 8 5.08 49
5. Patrick Sombroek Sombroek L. 7 5.90 39
6. Ruud Slotboom Hazefelder 6 6.22 50
7. Joep Duits KSA 4 4.84 32
8. Richard Stroet BCS 3 4.44 41

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cor Lingen Amstelbron 10 6.25 60
2. Hans van Bentvelzen Zuiderkwartier 8 6.28 37
3. Fred Pruis Jacobswoude 4 5.28 26
4. Peter van Zweden Centrum West 4 4.78 38
5. Roel Feenstra HWA 4 4.03 21
6. Martin Frederiks Posthoorn 0 3.46 26

District Midden-Brabant 

Finale 2e klasse bandstoten in Tilburg
Op 10, 11 en 12 maart wordt er bij De
Romein aan de Prof. Romeinstraat 17 in
Tilburg de finale tweede klasse band-
stoten van het district Midden-Brabant
gehouden. De partijlengte is 75 caram-
boles. 
Op vrijdagavond begint men om 19.00
uur en zaterdag en zondag om 11.00
uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerard Dikmans HMS 3.49
2. Christ de Ruijter HMS 3.49
3. Wil de Rooij HMS 3.05
4. Toon Vervoort BSV 2.85
5. Gerard Snoeren BSV 2.61
6. Stephan van den Hooff Borduurhuis 2.51
7. Martin van de Rijt BC Goirle 2.14

3e klasse bandstoten district West-Friesland

Cees Pijper 
zegeviert in Twisk
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Cees Pijper Twisk 10 2.07 19
2. Jan Beemster Jong Leven 10 1.89 12
3. Dennis Bakker De Paus 8 2.65 15
4. Piet Blauw NHD 8 1.85 12
5. Gerard Stavenruiter Carambole 6 2.04 18
6. Ed Hubers Jong Leven 6 1.81 16
7. Anton Kamps Het Witte Huis 4 1.59 12
8. Wim Knol NHD 4 1.56 10

Derde divisie driebanden poule 4

De Geslootene Boom sluit de rij
In ronde veertien eindigde ’t Bier-
winkeltje tegen De Eekhoorn 4,
De Distel Biljarts 5 contra Stolting
Advocatuur en de Zeeuwse botsing

tussen De Stene Brug en Bottles/Dock-
side alle met 4-4 gelijk. Jac Doggen van
De Distel Biljarts speelde in 35 beurten
uit.

Derde divisie driebanden poule 5

Koploper DKM Tools onderuit in Hoeven
Speelronde14
BH-Keukens – ADC Repro: 0-8. TMB Bil-
jartpromotie Team/De Distel Biljarts 4 –
BC Goirle 2: 4-4. Rick van den Enden
en Adrie van Mechelen  hadden succes

voor de thuisclub. DCM/Den Boeren-
stamppot – De Bevelanders: 8-0. ’t Tap-
perijke 2 – DKM Tools: 5-3. Piet den Rid-
der won zijn partij voor de bezoekers
uit Oosterhout, terwijl Antoon Krijnen
gelijk speelde.

Hfd klasse libre district West-Friesland

Piet Slagter 
toont klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Slagter De Wurf 12 6.93 56
2. Mathieu Robert Moddermannetje 9 8.82 73
3. Joop Rood Het Centrum 9 6.80 54 
4. Sjaak Steltenpool Carambole 8 7.05 74
5. Ronald Kok De Wurf 8 6.45 55
6. Jan Kok De Wurf 6 8.17 52
7. Peter Ruijter CIOS 4 5.56 60
8. Sjaak van de Gracht Tokoloco 0 4.71 55

Hoofdklasse libre district West-Brabant

Rick van den Enden zegeviert 
in Bergen op Zoom
Rick van den Enden is in Bergen op
Zoom kampioen hoofdklasse libre ge-
worden van het district West-Brabant.
De speler van De Distel Biljarts won al
zijn partijen en behaalde een ge-
middelde van 7.50. 
Frans Vrolijk van biljartvereniging SVW
uit Bergen op Zoom maakte de hoogste
serie van 50. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rick van den Enden De Distel Biljarts 8 7.50 34
2. Johan Bosters Bellevue 4 7.29 40
3. Peter Brouwers Den Duvel 4 6.18 42
4. Frans Vrolijk SVW 2 6.63 50
5. Ricardo Rens SVW 2 6.51 46 Rick van den Enden

Vierde divisie driebanden poule 2

Gerrie Geelen goed op dreef

Gerrie Geelen goed voor 0.882
Foto: Paul Brekelmans

Speelronde 17
Ladies First – Rietlander 2: 4-4. Bij de
thuisspelende dames was er winst voor
Gerrie Geelen (0.882) en Monique van
Exter. Capelle 6 – Slagerij Lander: 4-4.
Aniel Parbhoe en Chris Bakker wonnen
voor het Capelse team. TOVV 7 –
Country Club 019: 2-6. Jorissen
2000/4 – De Does Trappen 4-4. Aan
Haagse zijde waren het Henk Jorissen
en Henk Pouw die succes boekten.

Speelronde 18
Slagerij Lander – Jorissen 2000/4: 6-2.
De twee punten van de bezoekers kwa-
men op naam van Jimmy Henderson.
RCD/Kloens Bestrating – Ladies First: 8-
0. Wout van den Berg behaalde in 32
beurten winst. Country Club 019 – Ca-
pelle 6: 6-2. Martin Solmaz redde de
eer voor de bezoekers.

Derde klasse bandstoten district Rotterdam

Ben de Brabander laat in de laatste 
ronde titel aan Arno de Leest
Van de eerste tot en
met de zesde ronde
voerde Ben de Bra-
bander het klasse-
ment aan bij biljart-
vereniging Om-
moord. Met het in-
gaan van de allesbe-
slissende finaleronde
was zijn voorsprong
twee punten, zodat
remise voldoende
zou zijn om de titel
definitief naar zich
toe te halen. De eind-
strijd tussen De Leest
en De Brabander ging lange tijd gelijk
op, maar dan stokt het even bij de klas-
sementsaanvoerder en slaat runner up
De Leest toe. Deze trekt na 29 beurten
de partij naar zich toe. Met een beter
moyenne kan Arno de Leest uiteindelijk
als kampioen worden gehuldigd en
speelt op 11 en 12 maart de geweste-
lijke finale in biljartsociëteit Kralingen.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arno de Leest Kralingen 12 2.64 14
2. Ben de Brabander Hoogvliet 12 2.21 14
3. Ton Abramsz Buitenzicht 8 2.01 14
4. Jan Boers Posthoorn 6 2.05 16
5. Kees van Eersel Rietlander 5 1.88 14
6. Johan Langezaal Schollevaar 5 1.66 12
7. Hans van der Waart Schollevaar 4 1.80 16
8. Marco Warnaar Buitenzicht 4 1.46 11

Vlnr: Ben de Brabander, Arno de Leest en Ton Abramsz
Derde divisie driebanden poule 3

Henk Weber toont zich als kopman
Speelronde 17
Café de Pijp 2 – Capelle 2/De Terp:
4-4. Henk Weber en Stefan Osnabrug
tekenden voor winst bij de bezoekers.
TOVV 5 – RMSC: 8-0. Cafedepijp.nl –
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl: 5-3.
Peter Rijckaert won zijn partij als kop-

man van de Oosterhoutse gasten. 
Speelronde 18
De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl – De Riet-
lander: 4-4. Peter Rijckaert en Geoffrey
Molenschot zorgden voor thuiswinst.
Capelle 2/De Terp – TOVV 6: 7-1.
Henk Weber blonk uit met 1.060.
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Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Nationaal driebanden Griekenland kozoom.com 26 feb - 5 mrt
Super Cup driebanden Antwerpen kozoom.com 4 mrt
Royal Pro Cup driebanden Vlaardingen kozoom.com 4 mrt
WK driebanden landenteams Viersen kozoom.com 9 - 12 mrt
Buffalo League driebanden ronde 21 kozoom.com 18 mrt
EK poolbiljart Portugal kozoom.com 18 - 28 mrt
Wereldbeker driebanden Luxor kozoom.com 26 mrt - 1 apr
Eurotour 9-ball Portugal kozoom.com 30 mrt - 1 apr
Franse titel driebanden + libre dames kozoom.com 8 - 9 apr
EK Brandenburg kozoom.com 28 apr - 5 mei

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

Tweede divisie driebanden poule 4

La Plaza Hoensbroek op weg naar de titel
Speelronde 17
De Molen 2 – La Plaza Hoensbroek 6-2.
Rutger Elshof 1.052 rede de eer voor
het kwartet uit Reusel. Het was de eerste
nederlaag deze competitie voor de Lim-
burgers. Mathy Monnissen kwam via
1.176 het beste voor de dag bij de kop-
loper. Setpoint – De Molen 3 2-6. We-
ner Ooijen tegen Stephan Rutten ein-
digde in 37-40 na 36 beurten. 

Speelronde 18
Schildersbedrijf v.d. Bruggen – DBG 't
Ottertje 6-2. Eric Aerts 1.000 bleef Jac

Janssen 0.914 drie caramboles voor.
SS&P/De Molenvliet – De Molen 2 2-6.
Huub Adriaanse 1.142 versloeg Rutger
Elshof 0.971. De Molen 3 – aMate
Communications 6-2. Erik van Loon
kwam met 1.000 nipt tekort tegen de
1.052 van Frank Smetsers. La Plaza
Hoensbroek – BC Goirle 6-2. Vierde
man Alain Clabots zorgde met 35 uit
33 (1.060) voor de kortste partij. Zijn
team staat na achttien speelronden
dankzij 31 punten riant aan de leiding.
BC Goirle volgt op zes punten en beide
formaties van de Molen staan daar
weer enkele punten achter.    

Ronde vier nationale driebandenbeker

Biljarters uit Urk stranden binnen en 
buiten in het Brabantse Wintelre
Man op Maat/’t Caves
speelde de eerste wed-
strijd in het tweeluik voor
de beker in Urk  tegen
HGL. Het team was op
tijd vertrokken zodat ze
in Urk ook nog van een
heerlijke vismaaltijd kon-
den genieten. Raymond
Ceulemans, Wil Janssen,
Piet Blankers en Martijn
Roefs gingen met een 0-8
(1-11 in sets) overwin-
ning naar huis. Alleen
Reier ten Napel was het
gelukt om één set af te
snoepen van Piet Blan-
kers. De andere spelers
van Urk waren Maarten
Nentjes, Eize Kramer en
Jan Kramer. 

Tractor biedt redding
De return werd gespeeld in Wintelre,
één van de zeven zaligheden van Bra-
bant. Op een gegeven moment kwam
er een telefoontje van de biljartende vis-
sersmannen uit Urk. Ze waren op een
zandbank gereden en zaten muurvast.
De hulptroepen van ’t Caves rukten uit
om de wagen los te trekken. Ze zouden
achter de tractor aanrijden zodat ze bij
’t Caves konden komen. De tweede
auto reed dezelfde route als de eerste
en reed zich eerst ook nog even vast.
Na deze eveneens los getrokken te heb-
ben, konden ze hun weg vervolgen. In
Wintelre wachtte nu een ander team
dan in Urk had gespeeld. Leslie Men-
heer, Piet Blankers, Martijn Roefs en
Toon van Boxem kwamen in actie voor
Man op Maat/’t Caves. Van Boxem
maakte zijn debuut voor de thuisploeg
en Bertus ten Napel was zijn tegenstan-
der. Van Boxem maakte het hem moei-
lijk maar Ten Napel ging toch met een
0-3 zege aan de haal. Zenuwen zullen
hier ook aan meegedragen hebben.
Maar ook Urk had aan de opstelling ge-
sleuteld. Albert Ras, Klaas van Kuijk en
Jan Kramer maakten nu het team com-
pleet. De overige partijen werden ge-
wonnen door Man op Maat/’t Caves.

Eindstand 6-2 en 9-3 in sets. Ook nu
viste Urk weer achter het net en moesten
ze de overwinning aan Wintelre laten. 

Op 26 maart komt 
Dallinga.com met Caudron
op bezoek
Man op Maat/’t Caves gaat nu naar de
vijfde ronde. Dit is de laatste sessie voor
de bekerfinale. Ze komen in die vijfde
ronde de winnaar tegen van de wed-
strijd Dallinga.com tegen De Harmonie
uit Groningen. Dallinga.com met Jean-
Paul de Bruijn, Bart Ceulemans, Patrick
Vasseur en Berry Dallinga heeft de eer-
ste ontmoeting met 8-0 gewonnen (11-1
in sets). Toen dit stukje geschreven
werd, was de return nog niet gespeeld.
Op zondag 26 maart  ontvangt Man
op Maat/'t Caves om 18.00 uur eredi-
visionist Dallinga.com. De gasten ko-
men met wereldtopper Frédéric Cau-
dron, Jean-Paul de Bruijn, Steven van
Acker en Berry Dallinga. De thuisploeg
treedt op Veneind 5 te Wintelre aan met
Raymond Ceulemans, Wil Janssen, Piet
Blankers en Martijn Roefs. 
Zie voor meer informatie:
www.hetcaves.nl. 
De return is vrijdag 14 april om 19.00
uur in Sluiskil.

Resultaten vierde ronde nationale
bekercompetitie driebanden
De winnende teams uit de vijfde ronde
plaatsen zich voor de KNBB Jumbo be-
kerfinale van 31 mei tot en met 3 juni
bij De Bussel in Oosterhout.

Poule A
Eureka Billard won de eerste wedstrijd
met 6-2 van Jan Brock Amusement
en speelde de tweede met 4-4 gelijk.
Raimond Burgman maakte zijn drie sets
uit met 3.000, 1.875 en 3.750 ge-
middeld. Burgmans Biljarts kwam ten
koste van Total Power Europe een ronde
verder, er werd twee keer met 8-0 ge-
wonnen. Murat Hayta wist voor Total
Power Europe in zes beurten een setje
van Johan Roijers af te snoepen.

Poule B
Man op Maat/’t Caves ondervond
geen weerstand van betekenis tegen
vierde divisionist HGL uit Urk en won
met 6-2 en 0-8. Dallinga.com stond
tegenover De Harmonie uit Groningen
en behaalde zowel thuis als uit een 8-0
overwinning. Koeno Thoma van het
Groningse team zal nog lang dromen
van de twee wedstrijden. In Sluiskil be-
haalde hij een setwinst tegen Jean-Paul
de Bruijn en thuis snoepte hij een setje
af van Frédéric Caudron.

Poule C
’t Hartje van Wanrooij maakte met
twee keer 8-0 het krachtsverschil tegen
café ’t Steegje duidelijk. Dutch Premium
Comfort speelde tegen Sprundel 2 twee
keer remise en werd op basis van par-
tijpunten uitgeschakeld.

Poule D
TOVV/Royal Pro drong via Voorbrood
Meubelen/De Hoog met twee 8-0 over-
winningen door tot de vijfde ronde. De

Distel Biljarts won de thuiswedstrijd met
6-2 van HCR Prinsen. In Haarlo waren
de rollen omgekeerd en ging de winst
naar HCR Prinsen, welke naar de vijfde
ronde gaat.

Poule E
Medisch Centrum Breda dubbelde met
8-0 tegen De Molen en plaatste zich bij
de laatste zestien. A1 Biljarts ontnam
met 2-6 en 0-8 De Veemarkt alle illusies
en bekert ook verder.

Poule F
Buffalo.nl behaalde tegen Voegersbe-
drijf W. Smetsers twee maal de maxi-
male score van 8-0 en gaat dus naar de
volgende ronde. Peter Kies Tuinen liet
Zwiers Grootkeuken/Thebo met 8-0 en
6-2 afscheid nemen van de bekercom-
petitie.

Poule G
TOVV 2 kwam via Hektisch Biljart-
school/Frans van Kuyk een ronde ver-
der, terwijl BC Arnhem ten koste van
N-Surance/De Hoog verder gaat.

Poule H
Team Eekhoorn won probleemloos
met 2-6 en 8-0 van De Molen 3. Bouse-
ma Lochem behaalde hetzelfde resul-
taat tegen Peter Schijven Tuinen / De
Distel 3.

Programma vijfde ronde
Eureka Billard - Burgmans Biljarts
Man op Maat/’s Caves – Dallinga.com
’t Hartje van Wanrooij - Sprundel 2
TOVV/Royal Pro - HCR Prinsen
Medisch Centrum Breda - A1 Biljarts
Buffalo.nl - Peter Kies Tuinen
TOVV 2 - BC Arnhem
Eekhoorn - Bousema Lochem

Ook DHL reed zich in februari 2017 vast.
Foto: Wilmy van Boxem

Hotel Beukenhorst 
Rijksweg 8, 6286 AG Wittem 

tel. 043-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl 

Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis uit 1878 
op een markante plaats aan de rand van Wittem. 
Een gastvrij oord waar U nog kunt genieten 
van een weldadige (actieve) rust en ruimte, 
prachtige parkachtige tuin en van een fijne 
comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes maken naar 
bijvoorbeeld: Maastricht, Valkenburg, Vaals en Aken,
die binnen tien minuten bereikbaar zijn. 
Een toertocht door de Ardennen of Duitse Eiffel 
zijn eveneens aan te bevelen.
U verblijft met twee personen drie dagen in het 
romantische en nostalgische Hotel Beukenhorst 
te Wittem. 
Het arrangement omvat twee overnachtingen met 
uitgebreid ontbijt en welkomstdrankje. 
Geen boekingskosten!
Bij boeking vermelding: code DBB 2017.

Deze aanbieding is geldig t/m november 2017 
met uitzondering van feestdagen.

http://www.hetcaves.nl
mailto:info@hotelbeukenhorst.nl
http://www.hotelbeukenhorst.nl
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vanaf nu leverbaar

JB Fashion de specialist in biljartkleding
voor

Nederland en België

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

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

Fashion

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
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En de prijs dan?

Wat dacht je van het meest 
aantrekkelijke nieuws? 
Buffalo Royal Plus laken is minstens
40% goedkoper dan Simonis 300
Rapide. Daarnaast heeft Buffalo Royal
Plus geen apart bandlaken nodig, 
hiermeer loopt de besparing verder op,
tot meer dan 50%!! De helft van 
Simonis Rapide met Precishot.

Buffalo Royal Plus laken de helft goedkoper
dan Simonis 300 Rapide

Tel uit je winst

Buffalo Royal Plus € 45,00

Simonis Rapide 300 € 95,00
Simonis Precishot € 19,98

€ 114,98

Adviesverkoopprijzen per meter (incl. btw)

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum 
073 5031264

www.eureka billard.nl

Eureka Billard vakmanschap 
bij Biljart Café Jorissen in Den Haag
Een specialiteit van Eureka Billard: Het vernieuwen van
de profiellijsten en Rubberbanden.
Eureka monteert haar eigen gemaakte Eureka profiel
lijsten en monteert daarna de Klematch Rubbers.

Wij geloven in het zeer nauwkeurig te werk gaan 
van deze werkzaamheden en dit zorgvuldig uit te 
voeren.

Wij wensen alle biljar eams van Biljart Café Jorissen
weer veel plezier van hun op male matchtafels.
Eureka Billard wenst ook team Bu alo veel succes.

Bent u ook geïnteresseerd, 
neem vrijblijvend contact met ons op.

Aanvang wedstrijden

Vrijdag 31 - 3 17.30 uur
Zaterdag 1 - 4 11.00 uur
Zondag 2 - 4 11.00 uur

Het evenement vind plaats in:

Camping de Eekhoorn
Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
Tel: 0161 - 411572 / 06 - 52680744

Camping de Eekhoorn Seterseweg 4 4903 RV Oosterhout

Koninklijke Nederlandse Biljartbond
presenteert

31 maart t/m 2 april 2017

Organisatie is in handen van Camping de Eekhoorn

Poule BPoule A

René Dericks Sander Jonen Jop de Jong Benny Smits

Erik VijverbergRobert v. VeenendaalEric van HoornMark Janssen

Simonis Biljartlakens

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl
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Hoge moyennes in speelronde 19

Turkse overmacht bedwingt 
Dallinga.com in Buffalo Leaque

Met nog drie wedstrijden te gaan, zal
Eureka Billard vrijwel zeker als eerste
eindigen. Voor de plaatsen twee en
drie, welke deelname aan de play-offs
opleveren, woedt nog een felle strijd.
Zeker vijf formaties komen hiervoor in
aanmerking. Onderin is het doek voor
TOVV 2 al gevallen. Burgmans Biljarts
en Bousema Lochem zijn nog in de race
tegen degradatie.

TOVV 2 - A1 Biljarts: 1-7
In Vlaardingen was Marcel Scheffer
kansloos tegen Addy Wienk, het werd
16-40 uit 33. Ook Ger Windt bleef met
legen handen en verloor in 30 omlopen
met 27-40 van Martien van der Spoel.
Sander Jonen speelde een goede partij
(1.481) en kon op gelijke hoogte blij-
ven met Gerwin Valentijn. Kay de Zwart
kwam met 1.416 eveneens goed voor
de dag, maar het was niet genoeg om
Eddy Merckx te stoppen (34-40 uit 24).

Eureka Billard -
Bousema Lochem 5-3
John Tijssens had bij ’t Schuurtje in
Maarsen zijn handen vol aan Harrie
van de Ven en zag deze na 38 pogin-
gen als eerste uitmaken. Tijssens benut-
te de gelijkmakende beurt en streek de
boel weer glad. Arie Demming versloeg
Stefan Spilleman met 40-30. Raimond
Burgman en Eddy Leppens zorgden
voor het vuurwerk. Na 23 beurten was
de strijd gestreden en mocht Burgman
Leppens (38-40) feliciteren. De beste
partij werd neergezet door Dave Chris-
tiani (serie van 10). Met een gemiddel-
de van 1.904 schudde hij Murat Naci
Çoklu van zich af (40-33).

’t Hartje/van Wanrooij - 
Dallinga.com 8-0
Dat men er bij ’t Hartje/van Wanrooij
alles aan gelegen is om in de hoogste
klasse te handhaven, bleek wel uit de
opstelling van louter en alleen buiten-
landse spelers. Uitblinker in Oosterhout
was zeker Tayfun Tasdemir (serie van
10), die met 3.076 van Jean-Paul de
Bruijn won. Ook Savas Bulut bleef met
zijn reeks van elf en een gemiddelde
van 2.352 niet onbesproken. Steven
van Acker had gezien de 40-17 eind-
stand geen afdoende antwoord. Hakan
Incekara (1.538) versloeg Bart Ceule-
mans en Davy van Havere won met
40-19 van Berry Dallinga.

HCR Prinsen - 
Team Eekhoorn 6-2
In de sfeervolle ambiance van HCR Prin-
sen in Haarlo kon Raymund Swertz de
fikse achterstand die hij tegen Jerry Her-
mans had opgelopen goed maken en
met 40-34 uit 29 winnend afsluiten.
Ook Anno de Kleine zag in de eerste
helft van zijn partij Kenny Miatton een
ruime afstand nemen. Hoewel De Kleine
erg sterk terug kwam, kon deze niet ver-
hinderen dat Miatton de winst pakte

(38-40). Jelle Pijl
sloeg met 1.904
hard toe tegen Kurt
Ceulemans en won
met 40-26. De
meeste aandacht
ging uit naar de con-
frontatie tussen de
dorpsgenoten en
kopmannen Dick Jas-
pers en Frans van
Kuyk, die beiden uit
Sint Willebrord wa-
ren gekomen om el-
kaar de maat te ne-
men in Haarlo. Jas-
pers, die het initiatief
nam kreeg geduchte
tegenstand en bleef
lang de hete adem

van zijn tegenstrever in de nek voelen.
Met series van negen over en weer
kwam het in dertien beurten tot een
eindstand van 40-31. Voor Jaspers een
moyenne van 3.076 en voor Van Kuyk
2.384.

Burgmans Biljarts - 
TOVV/Royal Pro 3-5
In Bergeijk tikte Rik van Beers, na een
tussenstand van 19-1 tegen Frans van
Schaik, overtuigend met 40-16 als eer-
ste aan. Toen Johan Roijers de sterke
eindsprint van Richard Bitalis had be-
dwongen en op 40-40 eindigde waren
de kansen van Burgmans Biljarts erg
hoopvol. Ronny Lindemann, zag Birol
Uymaz met een serie van negen afstand
nemen en kwam deze tik niet meer ten
boven en zag de Turk de tussenstand op
3-3 brengen. Alle ogen waren verder
gericht op de botsing tussen Marco
Janssen en Martin Spoormans. Tot en
met beurt 25 bleef Janssen op voor-
sprong 25-21. Toen sloeg Spoormans
toe met een reeks van acht en zette zijn
productie voort om met twee, vijf en vier
winnend af te sluiten (31-40 uit 29)
Vreugde bij de gasten, maar de teleur-
stelling in Bergeijk was erg groot. Men
zal nu alle zeilen moeten bijzetten om
degradatie te voorkomen.

Buffalo.nl - 
Medisch Centrum Breda 6-2
Bij biljartcafé Jorissen in Den Haag
moest Medisch Centrum Breda het
onderspit delven en zag hiermee de af-
stand met koploper Eureka Billard gro-
ter worden. Herman van Daalen bracht
Raymon Groot totaal uit zijn evenwicht
en behaalde een gemakkelijke 40-22
overwinning. Ook Jeffrey Jorissen
ondervond weinig tegenstand van
Barry van Beers en kon na 32 beurten
met 40-27 de felicitaties in ontvangst ne-
men. Zowel Jean van Erp als Glenn Hof-
man ging voortvarend van start. Bij Van
Erp spartelde Peter Ceulemans van tijd
tot tijd flink tegen. Zo kreeg Jean van
Erp na een serie van negen lik op stuk.
Toch kon de tweede man van Buffalo.nl
goed stand houden en sloot koelbloedig
met 40-31 uit 24 winnend af. De partij
tussen Glenn Hofman en Roland For-
thomme toonde in de eerste helft het-
zelfde beeld met een overheersende
Hofman. Naarmate de eindstreep in
zicht kwam wist de Belgische gast zich
te herpakken en met 35-40 te winnen.

Tayfun Tasdemir realiseerde evenals Dick Jaspers een 
gemiddelde van 3.076. Foto: Jan Rosmulder

Eerste divisie driebanden poule 1

MCR in topper bij de Eekhoorn 
maatje te groot voor Pearle Opticiens
In de Eekhoorn te Oosterhout stond de
kraker tussen MCR en Pearle Opticiens
op het programma. Dankzij de eclatan-
te 8-0 zege heeft koploper MCR na
achttien speelronden twee punten voor-
sprong op Didden Distributie en Pearle
Opticiens. 

Speelronde 17
Hultermans Inst. Bedr. – MCR 0-8. Bij de
bezoekers gaven Thorsten Frings
1.739, Martin Horn 1.666 en Wesley
de Jaeger 1.250 het goede voorbeeld.
Pearle Opticiens – ZFD/De Hazelaar 4-
4. Eddy Leppens toonde zich een goe-
de kopman met 1.666 en serie van elf.
Peter Heerkens 1.428 redde de eer.
Didden Distributie – Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Prachtige partij tussen Ronny
Lindemann en John Schollink: 40-26 na
20 beurten. Nicky van Venrooy had on-
voldoende aan 1.111 want Dirk Har-
wardt redde via 1.481 de eer. Eddies-
hr.nl – De Molen 2-6. In deze streekder-
by in Bergeijk was Wim van Dijck na-
mens de gasten met 1.428 de beste
speler van iedereen. W. v.d. Sanden –

Treva 6-2. Moyenne 1.379 voor Jack
van Peer bij de thuisploeg en Michael
Zwanenberg van Treva. 

Speelronde 18
MCR – Pearle Opticiens 8-0. In de Eek-
hoorn liet MCR er geen gras over groei-
en. Thorsten Frings 1.904, Martin Horn
1.739, Wesley de Jaeger 1.428 en
Bert Hoefnagels 1.052 realiseerden
een teammoyenne van 1.454. ZFD/De
Hazelaar – W. v.d. Sanden 2-6. Jack
van Peer vertrok  met 1.333 en reeks
van tien op zak. De Molen – Didden
Distributie 4-4. Erwin Hens ging on-
danks 1.250 kopje onder want Ronny
Lindemann scoorde 1.666 en serie van
dertien. Vierde man Erik van Loon haal-
de uit met 1.290. Jan Brock Amusement
– Hultermans Inst. Bedr. 4-4. Jack Wij-
nen gaf middels 1.428 iedereen het na-
kijken. Poelier Schrauwen/Van Beers-Son
6-2. Lennart Schrauwen 1.333 en Frank
de Groof 1.176 presteerden prima.

Ronny Lindemann: moyennes 2.000
en 1.666. Foto: Jan Rosmulder

Thorsten Frings: moyennes 1.904 en
1.739. Foto: Nick Loenen 

Libre 1e klasse gewest NON 1

Feitze van der Heide 
met voorsprong
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Feitze van der Heide De Kroeg 12 7.29 32
2. Peter van der Goot De Klameare 8 7.73 52
3. Stan Krul Bsc Dirk vd Veen 8 7.04 53
4. Peter Perluka Zwolsche BC 8 6.28 93
5. Koos Blaauw De Poedel 8 5.97 35
6. Johan Meijer De Harmonie W 6 6.25 48
7. Gerrit Fijn Zwolsche BC 4 6.24 77
8. Klaas Schutte Carambole 2 3.43 45

Libre hoofdklasse district Nijmegen

Leon van de Heuvel
houdt eer 't Ottertje hoog
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon van de Heuvel 't Ottertje 8 7.14 87
2. Marco Jansen Kaketoe '80 5 9.08 77
3. Coen van der Zouwen Moira 3 8.32 105
4. John Zeelen OGC 0 6.07 31

Bandstoten 4e klasse gewest MN 2

Paul Kolkman 
blijft iedereen voor
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Kolkman 't Ottertje 12 1.78 10
2. Ruud Gremmee De Luchtschippers 10 1.72 11
3. Frits van Beljouw Germenzeel 9 1.77 12
4. Eli Manupassa Kumpul Bola 6 1.64 12
5. Kees Selten Kaketoe '80 6 1.40 9
6. Jan Dunk Ons Café 6 1.35 10
7. Nico Degen WCK 4 1.31 10
8. Jan Willem Geerts Ouwe Grens De Dog. 3 1.30 9

District Venlo 3-5 maart

Dames libre klein tweede klasse 
Biej Ton en Marij in Kessel
In twee poules van vijf vindt van 3 tot en
met 5 maart de districtsfinale Venlo in
de tweede klasse libre dames plaats.
De moyennes lopen in deze klasse van
0.00 tot 5.00. Aantal caramboles is af-
hankelijk van het gemiddelde. Op vrij-
dag 3 maart is de aanvang 19.00 uur.
Zaterdag en zondag 11.00 uur. De or-
ganiserende vereniging de Maasoever
heeft drie troeven in de strijd. Aan te
moedigen Biej Ton en Marij aan
Dorpstraat 36 te Kessel. 
Poule A Vereniging Gem Car
1. Gonny Roulaux BC Tegelen 1.67 53
2. Toos de Rijck Vors 1.40 47
3. Yvonne Coumans De Jordaan 1.30 44
4. Carien Schuurmans 't Klötske 1.13 38
5. Annie Vermazeren De Maasoever 0.62 24

Poule B
1. Elfriede Achten Vors 1.44 47
2. Nicole Klomp Ös Kruuspunt 1.33 44
3. Diana Tax Ös Kruuspunt 1.20 41
4. Truus Hanssen De Maasoever 0.69 25
5. Lizet Geenen De Maasoever 0.46 19

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

mailto:duoprint@planet.nl
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World Cup driebanden in Bursa

Beste algemeen gemiddelde van 2.636 
voor Jaspers maar goud voor Caudron

te winnen. In de kwartfinales ontnam Jas-
pers de Turken hun laatste hoop en ver-
sloeg Lütfi Cenet in acht beurten met 40-
14 (5.000 gemiddeld). De Koreaan
Dong-Koong Kang werd in de halve
eindstrijd door Caudron met 40-26 (20)
naar het brons verwezen. Ondanks de
steeds groter wordende druk van de Azi-
atische landen, konden toch een Belg en
een Nederlander als de nummer één en
twee worden gehuldigd. Voor Dick Jas-
pers in actie kwam, hadden de overige
Nederlandse deelnemers  al in een vroe-

Caudron opende met twaalf en kwam
met een reeks van tien in de vierde om-
loop tot een 29-4 voorsprong. Na twee
missers op rij haalde de Belg in zijn ze-
vende beurt met een serie van elf en een
gemiddelde van 5.714 de overwinning
binnen. De totaal overrompelde Jaspers
blijft, mede dankzij zijn tweede plaats,
wel de eerste positie op de wereldrang-
lijst behouden. Eerder in de halve finale
kende Jaspers tegen Jérémy Bury ook
een bliksemstart en ging met dertien van
acquit, om vervolgens met 40-21 uit 14

De finalepartij van de World Cup in Bursa is de beste ooit gespeeld. Voor
overvolle tribunes in de, met bijna drie miljoen tellende inwoners, derde
stad van Turkije kon Frédéric Caudron, de tot dan superieure Dick Jaspers,
in zeven beurten (nieuw WC record) met 40-14 verslaan. Jaspers bracht
een paar jaar eerder met winst in Luxor het record op acht beurten. Met
het beste algemeen gemiddelde van 2.636 noemde Caudron de prestaties
van de Nederlander “buitenaards”.

Finale International Cup in Vlaardingen
Op zaterdag 4 maart wordt bij ’t Oogh
van Vlaerdingh in Vlaardingen de fina-
ledag gehouden van het grootste indivi-
duele driebanden groot toernooi dat
ooit in Nederland is gehouden. Nooit
eerder was er een toernooi met meer
dan 220 deelnemers in deze discipline.
Volgens de organisatoren komt dat door
de lage drempel om in te schrijven, lage
reiskosten en lage inschrijfkosten voor
de spelers. Er is begonnen op acht lo-
caties, verdeeld over heel Nederland.
Op 4 maart is dus de apotheose. Vanaf
11.00 uur staan de beste zestien spe-
lers  van de kwalificaties klaar om de
prijzenpot van 7.000 euro te verdelen.
Niet alleen topspelers zoals Dave
Christiani en Barry van Beers uit Rijs-
bergen hebben zich geplaatst op 28 en
29 januari jongstleden en ook Herman
Slikker uit Heerhugowaard en Raymon
Groot het jonge talent uit Hoogwoud
maar ook gemiddelde biljarters met mo-

yennes van 0.700 en 0.800 spelen
mee in deze finale. In Maarssen plaat-
sten zich bijvoorbeeld Hans de Bruin uit
Utrecht en ook Bert ten Haaft uit Leer-
sum. Outsider voor een hoge klassering
is ook Eddie Siemens uit het Groningse
Beerta. Verder moet rekening worden
gehouden met Ad Broeders uit Ooster-
hout. De achtste finales worden ge-
speeld in vijf sets van zeven, de kwartfi-
nales in zeven sets van zeven. Voor de
halve finales staan negen sets op het
programma, terwijl de finalisten elf sets
spelen. De winnaar van het toernooi
strijkt 2000 euro op, de nummer twee
1.000 en de nummers drie en vier 500
euro. De plaatsen vijf tot en met acht
gaan met 350 naar huis, terwijl de laat-
ste acht altijd nog 200 euro ontvangen.
De entree is vrij en Kozoom.com zal al-
le wedstrijden live uitzenden op het
internet en vrij te zien zonder abonne-
mentskosten. 

Scotch Double systeem tijdens gehele toernooi

Twee Nederlandse teams naar WK
driebanden in Viersen

Tijdens het WK voor landenteams, dat 9 tot en met 12 maart in de Fest-
halle van Viersen wordt gehouden wordt dit jaar het Scotch Double
systeem gespeeld. Men is tot dit besluit gekomen, omdat het Scotch Double
een geweldige spanning en sensatie in de beslissende fase bracht.

meeste gevallen gerelateerd aan de lan-
delijke ranglijsten en/of de nationale
kampioenschappen. 
De openingsceremonie is donderdag 9
maart om 11.00 uur. Direct daarna om
12.00 uur komt Nederland B in actie te-
gen Oostenrijk. Nederland A speelt een
dag later om 14.00 uur de eerste wed-
strijd tegen de verliezer van Portugal-
Colombia.

Groepsindeling
Poule A
België, Luxemburg en Tsjechië
Poule B
Duitsland, Zwitserland, Griekenland
Poule C
Nederland A, Portugal, Colombia
Poule D
Turkije, Italië, Peru
Poule E
Denemarken, Frankrijk, Argentinië
Poule F
Spanje, Zweden, Duitsland B
Poule G
Zuid-Korea, Egypte, Hongarije
Poule H
Japan, Oostenrijk, Nederland B

Hierbij kunnen spelers van één team
geen serie maken, maar spelen na ie-
dere gemaakte carambole om en om.
Zodra er gemist wordt, komt het andere
team aan tafel. Omdat Nederland met
Dick Jaspers en Jean van Erp (A-team)
heersend wereldkampioen is, mag het
net als gastland Duitsland twee koppels
afvaardigen. Raimond Burgman en Bar-
ry van Beers vormen samen Nederland
B. Naast de Nederlandse afvaardigin-
gen, die beiden tot de favorieten beho-
ren, zijn België, Duitsland, Korea, Span-
je en Turkije ook reeële kanshebbers.
België komt met Frédéric Caudron en
Roland Forthomme, terwijl Duitsland
met Ronny Lindemann en Martin Horn
zal aantreden. Voor Zuid-Korea maken
Sung-Won Choi, Jae Guen Kim hun op-
wachting en Turkije verschijnt met Can
Capak en Tayfun Tasdemir aan het
strijdtoneel. Met Zweden, die Torbjörn
Blomdahl en Michael Nilsson afvaardi-
gen moet ook serieus rekening worden
gehouden. De deelnemerslijst bestaat
uit 24 teams: 18 uit Europa, drie uit
Zuid-Amerika, twee uit Azië, één uit
Afrika. De teamsamenstelling is in de

Vorig jaar was het groot feest in het Nederlandse kamp na het behalen van de
wereldtitel. Foto: Jan Rosmulder

Dankzij Chinees ambities en strijdlust teruggevonden

Eindelijk Grand Prix zege voor 
Jean-Paul de Bruijn
Eindelijk is het hem
dan gelukt, Jean-
Paul de Bruijn
haalde zijn eerste
Grand Prix zege in
zijn carrière bin-
nen. In Vlaardin-
gen maakte hij tij-
dens de finale te-
gen Jean van Erp
de opgelopen ach-
terstand goed en
won in 28 beurten
met 40-37.

Dolgelukkig was de 51-jarige Zeeuw na
het behalen van zijn overwinning. Twee
keer was hij Nederlands kampioen in
het driebanden, maar nog nooit eerder
kon hij een Grand Prix zege aan zijn
palmares toevoegen. Met een toernooi-
gemiddelde van 1.931 achter zijn
naam wordt de vorm nog eens extra be-
vestigd. De Bruijn, die lange tijd ge-
tergd werd door pijnklachten, kan deze
periode nu dankzij de accupunctuur
van de Chinees Ton Chan achter zich
laten. 
De biljarter uit Hulst kwam in de knock-
out fase gemakkelijk langs Sander Jo-
nen en Martien van der Spoel en speel-
de in beide partijen 2.222. In de halve
finale ontsnapte hij met minimaal ver-
schil (40-39) in 22 omlopen aan Glenn
Hofman. Dick Jaspers overleefde de
thriller tegen Dave Christiani in de acht-
ste finales niet en kon na remise bij de
derde penaltysessie het strijdtoneel ver-
laten. 
Van Erp bereikte de finale door duide-

lijke overwinningen op Therese Klom-
penhouwer, Dave Christiani en Huub
Wilkowski. Overigens openbaarde Wil-
kowski zich als de verrassing van deze
Grand Prix en schakelde in de kwart-
finale Raimond Burgman uit. 

Eindstand
Naam Moy HS
1. Jean Paul de Bruijn 1.931 13
2. Jean van Erp 1.486 9
3. Glenn Hofman 1.335 10
4. Huub Wilkowski 1.118 11
5. Martien van der Spoel 1.417 14
6. Raimond Burgman 1.417 9
7. Dave Christiani 1.333 9 
8. Harrie van de Ven 1.202 12
9. Dick Jaspers 1.951 10

10. Roland Uijtdewillegen 1.521 10
11. Frans van Schaik 1.198 11
12. Jerry Hermans 1.160 7
13. Barry van Beers 1.156 10
14. Ruud Nieuwenburg 1.125 8
15. Therese Klompenhouwer 1.000 10
16. Sander Jonen 0.991 6

Jean-Paul de Bruijn. Foto: Ton Smilde

ger stadium afscheid genomen van het
Turkse strijdtoneel. Zij wisten zich niet te
plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Bel-
gen bleken met drie spelers goed ver-
tegenwoordigd bij de eerste twaalf in de
eindstand.

Eindstand
1.   Frédéric Caudron België 2.105 12
2.   Dick Jaspers Nederland 2.636 15
3.   Jérémy Bury Frankrijk 2.274 13
3.   Dong-Koong Kang Korea 1.536 11

5.   Jae-Ho Cho Korea 2.230 11
6.   Torbjörn Blomdahl Zweden 1.746 12
7.   Seung-Jin Lee Korea 1.721 11
8.   Nikos Polychronopoulos Griekenland 1.419 9
9.   Eddy Merckx België 1.846 8
10. Quoc Nguyen Nguyen Vietnam 1.766 15
11. Sung-Won Choi Korea 1.666 14
12. Roland Forthomme België 1.631 8
13. Dani Sánchez Spanje 1.475 8
14. Ji-Hun Ahn Korea 1.444 11
15. Lütfi Cenet Turkije 1.38 13
16. Hyung-Kon Kim Korea 1.254 14
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Vierde divisie driebanden poule 5

Michael Bouwmans blinkt uit met 1.086

Speelronde 17
Hazelaar 4 – Kamp Scheeps- en Kon-
struktiewerken: 0-8. Café Molenvliet –
Thekes Herpen 4: 4-4. Ad van Crom-
voirt en Frans Maas tekenden voor thuis-

winst. Autobedrijf Lion van Loon – Ha-
zelaar 3: 4-4. Frans van der Heijden en
Willem Hollander wonnen voor de be-
zoekers uit Rosmalen. Hazelaar 4 – Set-
point: 6-2. Jacky Dekkers was met
0.769 de beste speler.

Speelronde 18
Thekes Herpen 4 – Hazelaar 5: 2-6. Jos
van Bakel verzamelde in 30 beurten
zijn 25 benodigde treffers en bezorgde
Thekes Herpen daarmee de enige winst-
partij. Setpoint 2 – Hazelaar 4: 2-6. Mi-
chael Bouwmans zette een prima partij
neer en behaalde dertien treffers in vier
beurten, om uiteindelijke met een ge-
middelde van 1.086 te eindigen. Frank
Van Rooij liet ook van zich spreken en
speelde 0.857. Kamp Scheeps- en Kon-
struktiewerken – SunControls: 8-0. The-
kes Herpen 6 – Café Molenvliet: 4-4.
Jan Loermans en Dick Schluter wonnen
voor Thekes Herpen.

Michael Bouwmans

Eerste divisie driebanden poule 2

Nummer drie de Distel Biljarts 
boekt teammoyenne van 1.570 

In speelronde achttien behaalde de
Distel Biljarts met 1.570 een seizoenre-
cord. De nummer drie van de ranglijst
had met 2.000 gemiddeld  de terugge-
keerde Harrie van de Ven in de gelede-
ren. De Veemarkt uit Doetinchem bleef
met 30 punten lijstaanvoerder. De Eek-
hoorn 2 hield een achterstand van
slechts één punt. De Distel Biljarts ligt
met 27 punten op de loer. In de maand
maart ontmoeten de titelkandidaten el-
kaar in de slotfase van de ongetwijfeld
spannende competitie.

Speelronde 17
N-Surance/De Hoog – De Veemarkt 3-
5. Herman Slikker kwam er ondanks
moyenne 1.368 niet aan te pas want
Dustin Jäschke vertrok met 2.105 terug
naar Duitsland. Huidji See was dankzij
1.428 en serie van elf een winnende
vierde man bij de thuisploeg. Hordijk
Biljartartikelen/HWA – BC Arnhem 3-5.
Voor de gasten behaalde Rudy Gerrit-
sen 1.176. De Eekhoorn 2 – Hotel Stadt
Lobberich/BCT 8-0. Knappe partij tus-
sen Roland Uijtdewillegen en Karl-Heinz
Gertzen gezien de 40-27 (23) uitslag.
FDV Jacoby/Schuler Cues – Post Lucht-
kanalen 2-6. Jeffrey van Nijnatten bleek
de beste met 1.333 en serie van twaalf.
Voor de gasten reikte Wiljan van den
Heuvel tot 1.176. Capelle – Constructor
Staalbouw 2-6. Dan Breur 1.166 boog
voor de 1.666 van Henk Overmars.

Hans de Groot 1.206 moest Peter Vlaar
met 1.379 en reeks van tien voor laten
gaan. De Distel Biljarts – Man op
Maat/'t Caves 8-0. Kopman Jef Phili-
poom verzamelde de veertig carambo-
les al na achttien pogingen en dat le-
verde 2.222 op. 

Speelronde 18
De Veemarkt – FDV Jacoby/Schuler Cu-
es 8-0. De koploper had in Doetinchem
met Huub Wilkowski 1.904 en René
Dericks 1.428 twee uitblinkers. Man op
Maat/'t Caves – De Eekhoorn 2 2-6.
Roland Uijtdewillegen 1.739 en Eddy
Willems 1.212 bleken in vorm. Hotel
Stadt/Lobberich – Hordijk Biljartartike-
len/HWA 6-2. In Tegelen presteerden
Rob Mans 1.538 en Tom Löwe 1.250
prima. Post Luchtkanalen – De Distel Bil-
jarts 2-6. Het seizoenrecord teammoy-
enne werd in de Hazelaar te Rosmalen
verbeterd en op 1.570 gebracht. Harrie
van de Ven 2.000, Dirk Weeremans
1.666, Jan Arnouts 1.379 en Jef Phili-
poom 1.370 zorgden voor een ge-
denkwaardige zondagmiddag. Bij een
0-6 stand versloeg Ronnie Daniëls via
1.481 Jef Philipoom. Constructor Staal-
bouw – N-Surance/De Hoog 2-6. Peter
Vlaar 1.176 redde de eer. BC Arnhem
– Capelle 4-4. Murat Gökmen haalde
uit met 1.333 en serie van twaalf. Ca-
pelle doet een stapje terug naar de
tweede divisie.

De Distel Biljarts met het teammoyenne van 1.570. Met vlnr: Jef Philipoom, 
Harrie van de Ven, Dirk Weeremans en Jan Arnouts. Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 3

Bandstra Verhuur 
blijft concurrentie nipt voor  
Speelronde 17
De Driehoek/Thebo Speelautomaten –
Zwiers Grootkeuken/Thebo 8-0. Jorg
Schertl verzamelde de 35 caramboles
al na 21 beurten en dus een gemiddel-
de van 1.666. Zijn kopman Andreas
Niehaus reikte tot 1.333. HCR Prinsen
2 – Bandstra Verhuur 2-6. Freddy ter
Braak maakte ondanks een serie van
negen twee treffers te weinig. Caram-
bole – Thekes/Park Tivoli 6-2. In 't Vos-
senhol te Daarlerveen realiseerde
Stefan Lenting 1.000. Jurgen de Ruijter
0.945 redde de eer.  

Speelronde 18
Thekes/Park Tivoli – HCR Prinsen 2 6-2.

Micha van Bochem gaf met 1.212 het
goede voorbeeld. Jos Bongers 1.176
bleef Freddy ter Braak 1.029 voor.
Café-biljart Siemens – BC Arnhem 3
4-4. Eerste man Eddie Siemens zorgde
via 1.250 voor de kortste partij. Bij de
gasten zette Nico Mortier 1.129 in de
boeken. Na speelronde achttien is
Bandstra Verhuur met 25 punten na 16
duels de leider. Thekes/Park Tivoli en
Dutch Premium Comfort volgen op
slechts één punt. Op vrijdag 24 maart
ontvangt Bandstra Verhuur in Leeuwar-
den het team van Dutch Premium Com-
fort. Donderdag 30 maart staat in de
slotweek Thekes/Park Tivoli tegen Band-
stra Verhuur bij Thekes Herpen op het
programma.    

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

Nationale kadercompetitie poule 4

Twee keer winst en één keer remise 
voor Hazelaar 3
Speelronde 14
Hazelaar 1 – Hazelaar 3: 2-6. Alex
Ulijn zette met 25.00 het beste moy-
enne op het bord. ’t Centrum – Haze-
laar 2: 4-4. Eric Dericks liet na zes
beurten een gemiddelde van 40.00 no-
teren.

Speelronde 15
BBG Kaderteam – Hazelaar 3: 3-5.
Voor Hazelaar behaalde Harold Me-
gens winst en speelde Piet Leermakers
gelijk. Hazelaar 1 – Hazelaar 2: 8-0.

Nu kon Eric Dericks zijn vorm van een
week eerder niet tonen en moest Alex
Ulijn met 35.71 voor laten gaan.

Speelronde 16
Hazelaar 2 – BBG kaderteam: 2-6.
Frank Vermeulen speelde voor de be-
zoekers in vier omlopen naar winst.
Hazelaar 3 – Moira Lith: 4-4. Piet Leer-
makers en Peter van Beljouw zorgden
voor de thuispunten. Wapen van Liemp-
de/Regio Bank – Hazelaar: 5-3. Alex
Ulijn kwam voor de gasten tot remise,
terwijl Jordy Kanters zijn partij volledig
wist te verzilveren.

Rechtstreekse hulp aan hulpbehoevende mensen in derde wereld

Gehandicapte biljarters spelen 
voor het goede doel 

Op zaterdag 25 maart wordt er bij ho-
tel Brabant aan de Diessenseweg 61 in
Hilvarenbeek een bijzonder biljarttoer-
nooi gehouden. Samen met de VG bil-
jarters uit Vught organiseert men een
koppeltoernooi voor het goede doel.
Valide biljarters kunnen daar voor een
bedrag van 10 euro een VG biljarter
sponsoren en samen een koppel vor-
men. Zij nemen het dan op tegen een
ander koppel voor een partij met maxi-
maal 15 beurten. Er kunnen geen per-
soonlijke series gemaakt worden want
een koppel speelt om beurten. Telkens
wanneer de één een carambole maakt,
is de ander aan de beurt. Wanneer een
speler mist, is het de beurt aan de tegen-
standers. De wedstrijden worden ge-
speeld in twee poules, met op het eind
een finale tussen de winnende koppels
van iedere poule.

Broeder Willy
De opbrengst komt volledig ten goede
aan de missiewerken van Broeder Willy
Mosselmans. Deze Broeder van de orde
Redemptoristen verleent directe materie-
le hulp aan hulpbehoevende mensen in

derde wereldlanden. Zo werd onlangs
een ziekenhuis gebouwd en ingericht
op het Filipijnse eiland Myrthe. Diverse
operaties van kinderen werden be-
kostigd. Een 15-jarig meisje is geholpen
en dankzij een operatie van haar stoma
afgeholpen. Ook een jongetje van an-
derhalf jaar werd vorig jaar van een
zelfde handicap verlost. Voldaan en
met stralende ogen vertelt de Broeder,
dat hij de afgelopen 34 jaar meer dan
6 miljoen kilo aan hulpgoederen heeft
verscheept. Deze gehele massa is door
hem zelf en zijn vrijwilligers verzameld
en handmatig in de containers geladen.
Voor de verzending en begeleiding van
de transporten neemt hij zelf veelal de
verantwoording. Zijn activiteiten zijn te
omvangrijk om in een krantenartikel
weer te geven. De intentie van deze
hulp is, dat mensen niet worden ont-
heemd, maar in hun eigen omgeving
worden geholpen. Bij Broeder Willy
blijft er niets aan de strijkstok hangen en
krijgt elke euro de juiste bestemming. Tij-
dens het toernooi wordt er ook een ver-
loting gehouden, terwijl vrijwillige giften
uiteraard van harte welkom zijn.

Bekende sportmensen
De organisatie is in gesprek met ver-
schillende bekende sportmensen om
ook op deze dag aanwezig te zijn. Het
is te voorbarig om al namen te noemen.
Via de facebookpagina van De Biljart
Ballen houden we de lezers hiervan op
de hoogte. Op een beeldscherm wordt
gedurende de gehele dag een presen-
tatie afgedraaid van de activiteiten van
Broeder Willy. Het toernooi begint om
11.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00
uur. Iedereen is van harte welkom. 
Meer informatie is te verkrijgen via
Pieter Vriens tel: 06.27238328 of
vriens.pieter@gmail.com.

Van dit dorp op de Filipijnen is niets
meer over na een verwoestende
storm. Ook daar biedt Broeder Willy
directe hulp

mailto:vriens.pieter@gmail.com
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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

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

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

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

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

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.debiljartmakers.nl
http://www.poolcafedeposterij.com
http://www.facebook.com/deposterij


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

www.debiljartballen.be

Organisatie Supercup wordt steeds professioneler

Sanchez en Jaspers treffen elkaar 
in het Antwerpse Hilton

Kennis van de biljartwereld, commerci-
ële aanleg en de juiste mensen rond je
project verzamelen. Het zijn de ingre-
diënten die telkens weer leiden tot het
succes van de Supercup in het Antwerp-
se Hiltonhotel. Met de vzw die in 2013
werd opgericht naar aanleiding van het
wereldkampioenschap driebanden in
de Lotto Arena, zet Ludo Dielis opnieuw
de schouders onder dit stukje professio-
nele promotie voor het driebanden en
het klassieke biljart in het algemeen. Op
zaterdag 4 maart ontmoeten de Span-
jaard Dani Sanchez en de Nederlander

Dick Jaspers, wereld-
bekerwinnaar en
wereldkampioen, el-
kaar in een uniek
duel met spelsets
naar 7 punten.  Be-
doeling is, zonder
veel technische ver-
klaring en op een
luchtige manier, het
driebanden in de
huiskamers te bren-
gen, zonder dat het
ook maar één secon-
de gaat vervelen.
Het publiek, dat tel-
kens weer een ge-
zonde mix is van bil-
jartfanaten, sponsors
en latente sponsors,

geniet die avond van een totaalspekta-
kel, bij een luxe diner met muzikale om-
lijsting en een professionele presentatie.
De omkadering van het gebeuren is dit
jaar in handen van zanger/acteur Jelle
Cleymans, wiens zus Clara, samen met
VRT-man Werner Van Sande, de pre-
sentatie verzorgd. Het hele gebeuren
wordt live uitgezonden op de Antwerp-
se televisiezender ATV en in uitgesteld
relais, op zondagmiddag op Sporza.
Traditioneel is er aansluitend ook de
‘Player of the year’-verkiezing, waar
ook al ene Dani Sanchez op de lijst van

de kanshebbers ver-
schijnt. Als afsluiter
komt de Turkse bil-
jartartiest Semih Say-
giner zijn kunsten
nog eens vertonen
en aansluitend kan
er bij een dessertbuf-
fet nagekaart wor-
den over het heden
en verleden, maar
vooral over de toe-
komst van de mooie
biljartsport.

Bart Van Reeth

Wie van deze heren wint de Supercup 2017 ?
Foto’s Harry Van Nijlen

NIDM – Seizoen 2016-2017

Merckx ziet Hofman op spectaculaire 
wijze gelijkmaken

Op de zestiende speeldag van de
Nationale Interclub Driebanden op
Matchformaat, heeft Glenn Hofman
(DWM 1) voor een spectaculair slot ge-
zorgd in zijn wedstrijd tegen Eddy
Merckx (Quality Zele 1). In de 37ste
beurt en bij een 49-37 stand, maakte
Merckx zijn 50ste punt, waarmee de
wedstrijd beslecht leek. Hofman profi-
teerde echter van zijn nabeurt en mikte
er welgeteld 17 op het bord, genoeg
om alsnog een gelijkspel af te dwingen
en zijn team 1 wedstrijdpunt cadeau te
doen. Dat bleek een mooie kers op de
taart te zijn, want DWM won de thuis-
wedstrijd met 5-3. Dat dit NIDM-seizoen

garant staat voor spektakel van het
hoogste niveau, werd een week voor
het huzarenstuk van Hofman nog maar
eens bewezen in de wedstrijd tussen
DGQ 1 en Biljartexpress 1. Frédéric
Caudron versloeg in die ontmoeting,
Frans van Kuijk met sprekende 50-16
cijfers in 12 beurten, goed voor een ge-
middelde van 4,166. Eddy Leppens die
met zijn team van Op De Meir 1 de uit-
wedstrijd speelde bij Deurne 1, pakte
Torbjörn Blomdahl met 38-50 in 14 po-
gingen in, het equivalent van een moy-
enne van 3,571. Leppens scoorde bo-
vendien een reeks van 18 punten.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste & 2de Klasse Vrijspel - KB

Vroemans naar Excellentie
Biljartvrienden Turnhout mocht Kevin Van
Hees het veld insturen in deze gemengde
finale naar 160 en 210 speelpunten.
Van Hees werd puntenloos laatste en kon
dus als eersteklasser niet waarmaken wat
Geert Vroemans van BC Herentals uitge-
sproken deed. Hij versloeg tweedeklas-
ser Sven Pelgrims (BC De Leug) met 210-
47 in 5 beurten en zette zich daarmee
op weg naar de promotie naar 300
speelpunten. Pelgrims zou bij het afslui-
ten van de finale toch nog een tweede
plaats overhouden. Op de derde plaats
prijkt de naam van Arno Van Hoof , die
slechts één overwinning kon meenemen
naar BC De Ploeg. Naast de monsterze-
ge tegen Pelgrims, speelde  Vroemans
ook nog zijn twee andere wedstrijden in
amper 11 hernemingen uit. 

Gewestkampioen Geert Vroemans
legt aan
Bart Van Reeth

http://www.debiljartballen.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
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mailto:opdemeir@skynet.be
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www.debiljartballen.be
PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

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 Mechelen/Lier Districtfinale 3de Klasse Driebanden KB

Bjorn Boels flirt met de promotie
In eigen huis heeft Bjorn Boels met 6 op
6 wedstrijdpunten getoond, de sterkste
27-er van het district te zijn. De speler
van Mister 100 Lier kwam met een al-
gemeen gemiddelde van 0,669 in de
directe buurt van de promotie naar 2de
Klasse en liet uitschieters van 0,710 en
zelfs 0,729 optekenen. Met 0,750 in
de wedstrijd tegen Luc Nackaerts (BC
Op De Meir), deed Luc Van Ingelgem
van BC Woondecor het nog iets beter,
maar zijn 4 op 6 leverde de tweede
plaats op. René Vercammen, clubmak-
ker van Van Ingelgem werd derde,
dankzij het punt uit het gelijkspel tegen
Nackaerts, die met de laagste moyen-
ne, onder de grens, de rode lantaarn
moest dragen.
Bart Van Reeth

Geen promotie voor Boels,
wel de titel

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de en 4de klasse Bandstoten – MB

Klasseverschil geeft letterlijk de doorslag

Deze finale die gespeeld werd in het
Merksemse biljartlokaal De Deken,
toonde vooral het klasseverschil aan en
bijgevolg stelt zich de vraag of twee ver-
schillende klassen samenvoegen wel
een goed idee is. De twee 30-ers, Jerry

Van Tilborgh van BC Avenue en Ludo
Cloots van BC Kapelse, boden hard-
nekkig weerstand, maar de ervaring,
routine en meer technische bagage van
de 40-ers maakte al snel duidelijk, wel-
ke spelers voor de hoofdprijs mochten
knokken. Eddy Willems (BC Arena) had
Van Tilborgh op het nippertje geklopt
(40-29 in 23 beurten) en Cloots kans-
loos gelaten. Er werd dan ook uitgeke-
ken naar de uiteindelijk afrekening,
waarin Willems, de voor BV Turnhout
spelende, Dimitri Wittemans kreeg voor-
geschoteld. Wittemans had harde noten
te kraken gekregen van Cloots en Van
Tilborgh, die beide 28 punten scoor-
den, maar de Kempenaar maakte de
partijen wel tweemaal in amper 15
beurten uit. Dàt in combinatie met de
40-34 zege tegen Eddy Willems, maak-
te dat Dimitri Wittemans de kampi-
oenstitel én de promotie naar 2de Klas-
se op zijn palmares mag bijschrijven.

Bart Van Reeth 

Oververdiende winst voor 
Dimitri Wittemans in Merksem    

KBBB Antwerpen – Districtfinale 6de Klasse Driebanden KB

Avenue-speler Van Hoof wordt tweede
Rudi Van Hoof van BC Avenue won
twee van de drie wedstrijden in Hemik-
sem en werd meteen recordhouder…
voor wat het aantal beurten betreft. In
de gewonnen wedstrijd tegen Alfons
Magdelyns van BC Lugo Deurne, moest
de notulist van dienst er liefst 96 note-
ren. Maar ook teamgenoot van Magde-
lyns, Roger Wils, had 70 innings nodig

om de 15-13 zege tegen eerstgenoem-
de veilig te stellen. Louis Van Dyck
(BC De Deken) ging uiteindelijk met
100% winstmatchen en de prijs aan de
haal, maar ook hij bleef door het zeer
hoge beurtenaantal ver onder het ge-
middelde. 

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen - Districtfinale 4e Klasse Bandstoten KB             

Zeer sterke Constant Van Den Brande 
houdt titel in eigen huis
Voordat deze finale in BC De Leug ge-
speeld kon worden, moesten er twee
voorronden afgewerkt worden met een
deelnemersveld van 15 spelers. Con-
stant Van Den Brande kwam als favoriet
uit deze voorronden, maar één speler
maakte het hem knap lastig, en er moest
gewacht worden tot de laatste beurt
voordat de titel binnen was!
Op zondag 19 februari 2017 versche-
nen om 14.00 uur de vier finalisten aan
tafel in de mooie zaal van BC De Leug.
Uit de voorrondes was al gebleken dat
er vier sterke spelers in de finale ston-
den, en dat Constant Van Den Brande
van BC De Leug met een algemene mo-
yenne van 2,77 en een hoogste serie
van 26 duidelijk favoriet was. In de eer-
ste voorronde had hij ook al de promo-
tie naar 55 punten op zak met een mo-
yenne van 2,88. Ook de sterke Dirk Op
De Beek van KBC De Goeie Queue had
een algemene moyenne van 2,72 en
een hoogste serie van 17 op zijn naam
staan. De derde finalist was Jerry Van
Tilborgh van BC Avenue met een alge-
meen gemiddelde van 2,34 en een
hoogste serie van 18. Jerry was eigelijk
het buitenbeentje van deze vier, daar
hij enkel drieband speelt en het band-
spel nog nooit gespeeld heeft. De vier-
de finalist was Jan Peeters, ook van KBC
De Goeie Queue met een algemene
moyenne van 2,32 en een hoogste se-
rie van maar liefst 27! Dat deze finale
spannend ging worden stond al op
voorhand vast, maar dat het een ware
triller ging worden tot de laatste beurt
had niemand kunnen denken! De wed-
strijd op tafel 1 begon tussen Jerry Van
Tilborgh en Constant Van Den Brande,
en verassend genoeg maakte deze laat-
ste een valse start met opvallend veel
makkelijke missers, waardoor Jerry de
partij vlotjes kon uitspelen in 13 beur-
ten. Eindstand 40-23 met 3,07-1,76
moyenne en een hoogste serie van 8.
Op tafel 2 speelde Jan Peeters tegen
Dirk Op De Beek een opvallend lange
wedstrijd van 22 beurten, en kon Jan de
partij winnend afsluiten met 40-28 en
een 1,82-1,27 moyenne met een hoog-
ste serie van 9. Wellicht hadden meer-
dere spelers toch aardig wat last van
stres in de eerste wedstrijd, maar daar
zou snel verandering in komen! Op ta-
fel 2 speelde Jerry Van Tilborgh tegen
Dirk Op De Beek, en deze laatste kon
helaas vandaag zijn ware vorm niet vin-
den, maar verloor toch kansloos de
wedstrijd van Jerry met 40-23 in 16
beurten en met 2,50-1,37 moyenne en
een hoogste serie van 11 voor Jerry.
Op tafel 1 stonden Constant Van Den
Brande en Jan Peeters tegenover elkaar
en daar zette Constant direct orde op
zaken! Na de valse start in wedstrijd
één kwam nu duidelijk de motor goed
op gang, en met zijn pak aan ervaring
sloot hij de wedstrijd tegen Jan winnend
af in slechts “9 beurten”! Eindstand 40-
19 met “4,44-2,11” moyenne en een
hoogste serie van 13 voor Constant. Na
twee wedstrijden gespeeld te hebben
werd het duidelijk dat de derde en laat-
ste wedstrijd van deze finale alles be-
palend zou zijn voor Jerry en Constant!
Dirk was al zo goed als uitgeschakeld
met 0 matchpunten en Jan had 2 match-
punten net als Constant, maar zat maar
net in de moyenne. Jerry had 4 match-
punten maar ruim in de moyenne en
Constant maar 2 matchpunten maar
ook ruim binnen het gemiddelde.
Op tafel 2 begon wedstrijd drie tussen
Constant Van Den Brande en Dirk Op
De Beek, en ook hier moest deze laatst-
genoemde de kelk volledig ledigen, en
ondergaan hoe een zeer sterke Con-
stant de wedstrijd winnend afsloot in
slechts “10 beurten” met een eindstand
van 40-31 en moyennes van “4-3,1” en
hoogste series van 12 en 11. Wel moet
vermeld worden dat Dirk hier zijn beste
wedstrijd van de dag heeft gespeeld, en

met een 3,1 moyenne een mooie pro-
motiematch heeft laten noteren. Op tafel
1 was de wedstrijd tussen Jerry Van Til-
borgh en Jan Peeters nog steeds aan de
gang, en die zagen allebei de snelle fi-
nisch van Constant. Vanaf toen was het
zeer duidelijk, en deze wedstrijd zou
beslissen wie kampioen werd vandaag.
De opdracht was klaar en duidelijk, Jer-
ry moest deze partij winnend afsluiten
en zou dan met 6 matchpunten in de
moyenne de titel binnen halen, maar
dat ging Jan niet zomaar laten gebeu-
ren! Met een serie van 12 in de 3e
beurt onstond er een aardige kloof,
maar met een verschil van maar 1 punt
in beurt 13 stond de stand op 34-35 en
kon de wedstrijd nog alle kanten op.
Constant kon de stres op zijn stoel nau-
welijks de baas en was afhankelijk van
Jan voor zijn titel. In beurt 14 mist Jerry
een zeer moeilijke figuur en Jan ant-
woord met 2. Stand 34-37 in 14 beur-
ten. Jerry maakt er slechts 3 in beurt 15,
maar Jan doet dat ook! Eindstand 37-
40 en Constant Van Den Brande heeft
de kampioenstitel op zak. De finale
werd dus uiteindelijk beslist op 3 pun-
tjes, maar eerlijk is eerlijk Constant was
vandaag de beste van ons vier en met
een algemene moyenne van 3,21 en 4
matchpunten verdiend kampioen. Twee-
de werd Jerry Van Tilborgh met een al-
gemene moyenne van 2,65 en 4 match-
punten en mag mee naar de geweste-
lijke finale op 15 maart 2017 in BC De
Middel als beste tweede. Op plaats 3
vinden we Jan Peeters met 2 matchpun-
ten en een algemene moyenne van
2,15. Op de laatste plaats eindigde
Dirk Op De Beek zonder wedstrijdpun-
ten en met een algemene moyenne van
1,7. Verder wens ik iedereen te bedan-
ken voor de sportieve en spannende fi-
nale die we hebben mogen beleven on-
der leiding van Roger Van De Ven en ui-
teraard ook een woord van dank aan
alle arbiters en schrijvers, supporters en
medefinalisten. Constant dikke proficiat!
Verslag van deelnemer Jerry Van Tilborgh

Van Den Brande overklaste de 
tegenstand in het eigen lokaal
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Driebandentornooi op matchtafel in Brugse Biljart Club

Ronny Brants wint hoofdpoule 
tegen Leslie Menheer 

Voor dit vooor de driebandliefhebber
en speler jaarlijks weerkerend toptor-
nooi in West-Vlaanderen bij de Konink-
lijke Brugse Biljart Club, schreven zich
dit jaar 95 spelers in. Naar gewoonte
was er ook nu weer in elke categorie
een mooie prijzenpot te verdelen. Zo
ging de winnaar telkens naar huis met
een gespijsde omslag van 500 euro.
In de categorie 15-18-22 stonden twee
thuisspelers, Johan Vercruysse en Marijn
Stuyvaert  samen met de voorzitter van
Eeklose  BC, Erwin Hongenaert, aan de
tafel om uit te maken wie zich de sterk-
ste mocht noemen. Thuisspelers Stuyva-
ert en Vercruysse moesten het eerst de
degens kruisen om na een slopende
partij (22-22 in 80) uit te komen bij een
gelijkspel. In de tweede partij kwam
Hongenaert uit tegen Stuyvaert . Erwin
kon de match naar zich toe halen (22-
16 in 49) en we hadden meteen een fi-
nale tussen Hongenaert en Vercruysse.
Hongenaert had genoeg aan een ge-

lijkspel maar dat was zonder thuisspeler
Johan Vercruysse gerekend. Erwin Hon-
genaert  kwam nooit in de wedstrijd en
Vercruysse won het pleit met 22-12 in
49 innings.
Johan Vercruysse werd dus  eindwin-
naar in de C-Poule, de tweede plaats
was voor Hongenaert en de derde
plaats bleef over voor Stuyvaert . In de
categorie B (22-27) hadden zich ook
twee thuisspelers weten te plaatsen. Dirk
Dumon  en Roland t’ Seyen. Zij moesten
het opnemen tegen de man die zich
toen reeds van promotie had verzekerd
van 27 naar 34, Geert Librecht die uit-
komt voor KBC Ons Huis uit Geraards-
bergen. Roland en Dirk moesten ook
hier de spits afbijten en Roland bleek uit-
eindelijk het meest stressbestendig hij
won met 27-21 in 59 beurten. Verliezer
Dumon moest dan proberen om Librecht
het vuur aan de schenen te leggen maar
ook hier moest Dirk zijn meerdere er-
kennen in zijn tegenspeler. Geert won

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de & 4de Klasse Vrijspel KB

Van Dessel stunt met gemiddelde 
van 30,00
Ook in deze finale werden de 120-ers
en 90-ers samen aan tafel gebracht en
ook hier speelde de wet van de sterkste
zijn rol. De sterksten in het verhaal, zijn
logischerwijze de derdeklassers en
daarom stelt zich alweer de vraag hoe-
lang en hoezeer men de lager geklas-
seerden nog gemotiveerd kan houden
om deel te nemen aan deze gemengde
finales. Dat er op biljarts van 2,30 me-
ter werd gespeeld in Balen, betekende
dan ook nog eens een extra handicap,
vooral voor de  vierdeklassers. Sven
Van Dessel (BC Woondecor) liet het niet
aan zijn hart komen en ging volop voor
de kampioenstitel. Hij scoorde zes op

zes matchpunten en nam de promotie
naar 160 speelpunten mee naar Heist
op den Berg. Met vier wedstrijdpunten,
maar een veel lager algemeen ge-
middelde, werd Steven Vervloet van BC
Real Putte, tweede. De vierdeklassers
Tom De Haes (BC De Leug) en  Davy
Van Osch (BC De Coeck) waren dus ge-
heel kansloos en eindigden met  respec-
tievelijk twee en nul matchpunten achter
hun namen. Van Osch kreeg trouwens
de koudste douche over zich heen, na
verlies tegen Van Dessel, 120-10 in 4
beurten of een gemiddelde van exact
30,00 voor de finalewinnaar. 
Bart Van Reeth

Blauwstraat 24
2850 BOOM
GSM: +32(0)498.57.61.38                        Ook dartartikelen verkrijgbaar
www.ericdaelman-biljartshop.be

met 27-22 in 54. Finale dus tussen Lib-
recht en ’t Seyen. Librecht en ’t Seyen
toonden snel dat ze beiden gekomen
waren om te winnen en beslechten de
match in slechts 39 beurten met een
mooi gelijkspel. Uiteindelijk was het
Geert Librecht die op proportioneel ge-
middelde de begeerde eerste prijs naar
zich toe haalde. De tweede plaats was
dus voor Roland ’t Seyen en Dirk Du-
mon kwam verdienstelijk op de derde
plaats. In de hoogste categorie 42-50-
60 kwamen Thierry Cobbaert  van
OBA Oostende en Leslie Menheer van
Eeklose met Ronny Brants  van de Kort-
rijkse BC aan tafel om uit te maken wie
zich in die poule ‘King of the day’
mocht noemen. Cobbaert en Menheer
werden eerst aan de tafel geroepen.
Beide heren legden mooie reeksen van
6 en 5 op de laken en speelden 50-39
in 41 pogingen. Winnaar met een pro-
motiematch was Leslie Menheer. Die
mocht gaan rusten en Cobbaert moest
dan proberen de schade te beperken te-
gen torenhoog favoriet Ronny Brants.
Brants had in de voorwedstrijden al zijn
wedstrijden gewonnen. Hij behaalde
over het volledige tornooi een ge-
middelde van 1.348. Maar dat is geen

garantie voor succes. In de match tegen
Cobbaert moest hij 18 punten ophalen
(60-42) Brants vloog als een pijl uit een
boog rond de tafel en scoorde alsof het
allemaal heel makkelijk was. Hoogste
reeks van 7 en uit in 34 beurten, stand
60-28 in 34 beurten. Cobbaert kwam
nooit in de partij en zag al gauw dat hij
niet opgewassen was tegen een ontke-
tende Brants. 
Restte alleen nog het ’moment suprême’
: de finale tussen de twee titelkandida-
ten die nog overbleven in deze poule.
Brants versus  Menheer.  De Eeklo-speler
bleef lang spartelen maar kon eigenlijk
nooit echt Ronny bedreigen. Ronny
speelde verder op zijn elan en was dui-
delijk opgewarmd. Na zijn vorige
match met een moyenne van 1.764
won hij nu ook deze match met een mo-
yenne van 1.538 en een hoogste reeks
van 9. Stand na 39 beurten was dus
60-36. Winnaar zonder matchverlies in
het volledige tornooi was Ronny Brants,
Leslie Menheer werd heel mooi tweede
en Thierry Cobbaert moest vrede ne-
men met de derde plaats.

Dirk Acx
Foto’s: www.billiardsphoto.com

De drie poulewinnaars op een rij : Ronny Brants, Johan Vercruysse en 
Geert Librecht 

Stuyvart – Hongenaert – Vercruysse

Dumon – ’t Seyen - Librecht 

Cobbaert – Brants - Menheer

http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.billiardsphoto.com
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Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Vanwege Nederlandse titel 9-ball

Marc Bijsterbosch 
door gemeente Emmen gehuldigd 

Marc Bijsterbosch werd op maandag
13 februari door locoburgemeester Bou-
ke Arends in de bloemetjes gezet. Re-
den was dat de 22-jarige inwoner van
Emmen zijn Nederlandse titel in het 9-

ball met succes had
verdedigd. In Rotter-
dam versloeg Bijster-
bosch zijn Eindho-
vense opponent Ri-
chard Eijmberts met
duidelijke cijfers.
Ook Bijsterbosch
heeft een sterke
band met Eindho-
ven. Zijn thuisbasis
was jarenlang snoo-
ker- en poolcentrum
Woensel. Door zijn
zege op het NK
plaatste Marc Bijster-
bosch zich op het
laatste moment voor
het EK in Portugal.
Dat vindt van 18 tot
en met 28 maart
plaats. Daar treft hij

twee deelnemers die hun roots ook bij
SPC Woensel hebben, namelijk Marco
Teutscher en Ivar Saris. Ook Niels Feijen
en Nick van den Berg zullen daar bij de
heren Nederland vertegenwoordigen.

Foto: Bennie Wolbers, www.emmen.nu

Kaarten nog niet geschud in eerste 
divisie topteams
Met nog vier ronden
te gaan zijn er vier
kandidaten over, die
kans maken om als
eerste te eindigen in
de eerste divisie top-
teams. De Viaanse
Molen staat dan wel
met  44 punten bo-
venaan, maar BI-
OS/ Blitz  Optiek 2,
’s Lands Welvaren/
Reedijk (dat kostbare
punten verloor) en
Horna zijn nog niet
kansloos.

Speelronde 23 
en 24
In Kwadendamme won ‘s Lands Welva-
ren twee keer van Van den Broek Bil-
jarts/Almere ’83. Beide wedstrijden ein-
digde in 4-2. Voor de bezoekers redde
Fred Diessen de eer, door bij het band-
stoten te dubbelen. De confrontaties tus-
sen Top Team BCA 2 en De Hazelaar
werd in beide gevallen in 0-6. De beste
kaderpartij kwam op naam van Jordy
Kanters (43.75), hij won in vier beurten.
Topteam Goirle/groothandel Nemeco
won de eerste wedstrijd tegen HPS In-
dustrial met 4-2, om vervolgens met om-
gekeerde cijfers te verliezen. Exalto/
HWA boekte tegen Horna geen succes
en ging met 2-4 en 0-6 onderuit. Pieter
van der Geest maakte voor Horna een
partij libre in één beurt uit. BIOS/Blitz Op-
tiek 2 bleef ten koste van Terborgse Wijn-
centrale/Veltins twee keer met 4-2 aan de
goede kant van de score. Matthijs Bakker
dubbelde voor de gasten bij het kader.
BC Bousema contra Hektisch Biljart-
school/BV ’75 eindigde in 2-4 en 4-2.

Speelronde 25 en 26
Horna bleef met 6-0 en 4-2 goed over-
eind tegen Topteam Goirle/groothandel
Nemeco. Pieter van der Geest kwam via
een serie van 246 in twee beurten tot
librewinst. Voor de bezoekers uit Goirle
behaalde Adrie Pols in negen pogingen
een bandstootoverwinning. HPS Industri-
al ging tot twee keer toe met 2-4 onder-
uit tegen BIOS/Blitz Optiek 2. Bert Vink
redde de eer door te dubbelen bij het
bandstoten. De Hazelaar wist de eerste
confrontatie met ’s Lands Welvaren met
4-2 te winnen, de tweede ging met om-
gekeerde cijfers verloren. Peter de Bree
speelde een librepartij in drie pogingen
uit. Van den Broek Biljarts/Almere ’83
verloor de eerste botsing met Exalto/
HWA, het werd 2-4. Met 4-2 werd ver-
volgens revanche genomen. Bij De Vee-
markt in Doetinchem won Terborgse
Wijncentrale/Veltins met 5-1 en 6-0 van
DOS Hattem/Popma Biljartservice.

Pieter van der Geest. Foto: Jan Rosmulder

In dit nederlaagtoernooi voor ploegen
kwam zaterdag 11 februari Steeds
Vooruit uit Liessel op bezoek. De gasten
redden het niet en moesten zich tevre-
den stellen met 83 procent. Eén week
later, dus op 18 februari, was Nooitge-
dacht de volgende tegenstander voor
de organiserende vereniging OVNA.
Ook deze formatie uit Asten ging kopje
onder en bleef steken op een percenta-

ge van 95. Zie voor meer informatie de
site www.astensebiljartbond.nl en kijk
dan bij Nederlaagtoernooien Lolaar/
OVNA. 
Team Plaats %
1. Nooitgedacht Asten 95
2. Steeds Vooruit Liessel 83

Bij vereniging OVNA in Ommel

Twee teams openen nederlaagtoernooi 
2017 met verlies

Nel Bolten overleden
In alle rust is in haar eigen vertrouwde omgeving in
bijzijn van haar familie Nel Bolten overleden.
Sinds begin dit jaar liet het vitale hart van Nel het
steeds vaker afweten en ging het bergafwaarts.
Nel berustte hierin en begreep dat het einde na-
derde. Het was goed geweest! 
Met haar 93 jaar was afgelopen november de op-
merkelijk vitale Nel Bolten misschien wel de oudste
finalist van het Haags Kampioenschap Biljarten
Bandstoten. In die finale was ze ook nog eens de
enige dame van het gezelschap en nam ze het op
tegen zeven mannen. 
Haar deelname was opmerkelijk omdat ze nog
maar relatief kort biljartte. Ze begon zo'n dertien
jaar geleden met het leggen van een biljartje. Ook
op andere wijze kwam Nel spectaculair in het nieuws in zowel Nederland,
Duitsland, België en Engeland omdat ze een wel heel opvallende tatoeage liet
zetten. Wanneer haar iets ernstigs zou overkomen dan wilde ze niet gereani-
meerd worden en dat liet ze met grote letters op haar borstkas zetten. Rust zacht
lieve Nel, we zullen je missen! 

Eurotour 9-ball

Ralf Souquet wint in Treviso 
titel nummer 22
Ralf Souquet heeft
in het Italiaanse
Treviso zijn liefst
22e titel in de Eu-
rotour gewonnen.
De Duitser ver-
sloeg Ruslan Chi-
nakhov in de fina-
le met 9-5. Beste
Nederlander Nick
van den Berg
werd in de kwart-
finale uitgescha-
keld door Daryl
Peach.  
Souquet ontsnapte
bij de laatste 32 met
9-8 tegen Ivar Saris.
Ivo Aarts versloeg
toen Alexander Ka-
zakis via 9-5. Nick
van den Berg en
Niels Feijen bleven
beiden met 9-6 aan
de goede kant van
de score. Bij de acht-
ste finales werd Sha-
ne van Boening met
het kleinst mogelijke
verschil uitgeschakeld door Mario He.
Het Nederlandse onderonsje tussen Ivo
Aarts en Nick van den Berg kreeg een
6-9 eindstand. Niels Feijen redde het

niet. Ralf Souquet bleek een maatje te
groot voor Konstantin Stepanov en hij
maakte vervolgens ook in de halve eind-
strijd en finale geen fout.

Ralf Souquet. Foto: EPBF/DM

Foto: Richard de Mos

http://www.emmen.nu
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.astensebiljartbond.nl
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Kader 38/2 derde klasse

Frans van de Luijtgaarden meest koelbloedig 
op NK bij Carambole in Beesd

In Beesd, vereniging Carambole in na de
brand weer aan het bouwen in Rumpt,
was de spanning na vijf ronden NK ka-
der 38/2 derde klasse om te snijden.
Liefst vijf spelers hadden zes punten en
dus was de volorde op moyenne als
volgt. Frank Diederen 12.33, Sipke Vis-
ser 12.18, Frans van de Luijtgaarden
9.01, Siem Velthoven 8.54 en Remco
Kroder 8.53. Dat iedereen van iedereen
kon winnen, bleek uit de voorlaatste ses-
sie. Hekkensluiter Edwin Tieman versloeg
lijstaanvoerder Diederen met 150-94 na
slechts vijf beurten. Van de Luijtgaarden
zette Visser opzij en Kroder bleef in het
spoor na de zege op Dennis Bouwhuis.
Nog drie man met acht punten op titel-
koers dus want ook Velthoven maakte

geen fout. De ver-
schillen in gemiddel-
de waren gering.
Frans van de Luijt-
gaarden 9.32, Rem-
co Kroder 8.77 en
Siem Velthoven 8.13.
Frank Diederen volg-
de met zes punten en
12.89 op de vierde
plek. In de slotronde
klom Diederen naar
de tweede positie
dankzij 150-79 (11)
winst op Velthoven. In
een rechtstreeks titel-
gevecht toonde Van

de Luijtgaarden zich via 150-93 na veer-
tien pogingen de meerdere van Kroder,
die als derde finishte. Runner-up Frank
Diederen bleek middels 13.01 goed
voor het beste algemeen moyenne en
ook de beste partij kwam met 37.50 op
zijn naam. Edwin Tieman van vereniging
Brockie realiseerde met 94 caramboles
de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frans van de Luijtgaarden Bellevue 10 9.53 61
2. Frank Diederen BC Maarland 8 13.01 90
3. Remco Kroder Club ’70 8 8.49 55 
4. Siem Velthoven De Diamonds 8 8.03 79
5. Edwin Tieman Brockie 6 11.34 94
6. Sipke Visser BC Gorredijk 6 11.10 53
7. Dennis Bouwhuis Rapiditas 6 9.26 47
8. Theo Sanders De Burgmeester 4 6.55 40

Foto: Hans de Ridder

Kader poule 8

Koploper BC Maarland/Arrows 
Dakservice met mooie marge
VOP/De Witte Hoeve – BouwCenter
Van Hoppe 4-4. Voor de gasten was
Johan Martens de enige speler van bei-
de teams die onder de tien beurten
bleef na 140 uit 9.   
Ames/Optiek van Gool/De Peel –
VIOS/Van Esch Biljarts 6-2. Hier was
het Jan Noten die na negen beurten
aan de eindstreep van 110 caramboles
stond. VIOS/Van Esch Biljarts – Op de
Klos 8-0. Roland Deelen bleek de uit-
blinker want hij verzamelde de 230 tref-
fers al na vier pogingen. Een moyenne
van 57.50 met een hoogste serie van

74. BC Maarland 2 – VOP/De Witte
Hoeve 2-6. Seppo Ehlen ging met 159-
190 na vijf beurten onderuit tegen Gui-
do Kauffeld. Voor de gasten kwamen
Jan Brueren en Jan Zanders na respec-
tievelijk acht en negen omlopen met
110 caramboles eveneens tot winst.
Willy Smeets bleef als enige bij de thuis-
ploeg via honderdtachtig uit zeven aan
de goede kant van de score. Na zeven-
tien ronden is BC Maarland/Arrows
Dakservice met 95 punten lijstaanvoer-
der. Op de Klos volgt met 86 punten op
gepaste afstand.

Eredivisie topteam 

Koploper Etikon, op zoek naar nieuwe 
sponsor, neemt ruim afstand

Speelronde 19 en 20
Etikon – The City 4-2 en 6-0. Jean-Paul
de Bruijn onderstreepte zijn klasse weer
eens bij het bandstoten. Met moyennes
van 25.00 en 20.00 liet hij zien dat
zijn huidig competitiegemiddelde van
20.35 niet uit de lucht komt vallen. De
Bruijn won tien van de twaalf duels en
boog alleen tweemaal voor Fabian
Blondeel. Frédéric Caudron beheerst al-
le spelsoorten en nam nu het 71/2 voor
zijn rekening. Met 75.00 en 18.75 had
hij weinig te duchten van Dennis Tim-
mers. Patrick Niessen en Roij van Raaij
deelden de buit in het 47/2 na 200-
122 (3) en 12-200 (5). Egbersbeek.nl/
Biljartcentrum Arnhem – Benelux Bil-
jarts/Snellen Horeca Service 2-4 en 0-6.
Martijn Egbers en Michel van Silfhout

kwamen tegen elkaar ieder eenmaal tot
winst. Demi Pattiruhu en Raymund
Swertz hadden een gemakkelijke mid-
dag. Topteam 't Ottertje – BIOS/Blitz
Optiek 4-2 en 4-2. In ronde negentien
verloor Jos Bongers van Fabian Blon-
deel. Micha van Bochem trok in sessie
twintig aan het kortste eind tegen René
Tull. Martien van der Spoel won beide
duels van Dave Christiani zodat de vier
matchpunten in Ottersum bleven. 't Ot-
tertje kreeg daarmee aansluiting bij de
top drie. 123 Biljarts/BCO – Wenne-
kes.nl 0-6 en 0-6. De hekkensluiter heeft
met drie punten vier punten achterstand
op nummer voorlaatst Egbersbeek.nl/
Biljartcentrum Arnhem. Wennekes.nl
neemt met de dubbele triomf afstand
van de onderste regionen en beschikt in-
middels over vijftien punten.

Etikon met vlnr: teamleider Bennie Deegens, Jean-Paul de Bruijn, Patrick Niessen
en Frédéric Caudron. Foto: Henry Thijssen

Op 18 en 25 februari won Etikon drie keer met 6-0 en eenmaal via 4-2.
Omdat de achtervolgers wel punten verspeelden, is de marge na twintig
speelronden opgelopen naar liefst zes punten ten opzichte van runner-up
Benelux Biljarts/Snellen Horeca Service. Op zaterdag 25 maart ontvangt
de nummer twee van de ranglijst in Iedershuus te Afferden  koploper Eti-
kon. Dat succesvolle team is overigens nog steeds op zoek naar een nieu-
we sponsor. 

Nationale kadercompetitie poule 2

’s Lands Welvaren als koploper 
naar laatste wedstrijden

Krimpen: 3-5. Ricardo Goud verzamel-
de zijn 220 caramboles in zeven om-
lopen, wat goed was voor een ge-
middelde van 31.42. ’s Lands Welva-
ren 2 – ’s GBC: 3-5. Erik van de Leur be-
haalde in negen beurten de enige thuis-
winst. HWA Alblasserdam - Bellevue/
Van Giessel Slijptechniek: 4-4. De beste
partij zette Jan de Bruin in de boeken,
hij speelde 24.28.

Speelronde 16
’s-GBC – De Ram: 2-6. Bij de bezoekers
was er winst voor Adrie Pols, Wilbert
van Dijke en Aaron Meeuwissen. Hon-
ky Tonk – HWA Alblasserdam: 6-2. Wil-
bert Gantvoort was weer in vijf beurten
uit. Bij de gasten had alleen Gerard
Bosman succes. HWA Hotel van Krim-
pen - De Posthoorn/RBS: 0-8. ’s Lands
Welvaren 1 – ‘s Lands Welvaren 2: 6-2.
Robert van Stevendaal realiseerde een
gemiddelde van 56.00. Bellevue/Van
Giessel Slijptechniek – HWA Verhaar
BKS: 6-2. De Ram – ’s Lands Welvaren:
2-6. Hans Snellen was de enige thuis-
speler die in vijf omlopen winst behaal-
de. HWA Verhaar BKS – Honky Tonk: 6-
2.  Pieter van der Veen zorgde in vijf
omlopen voor de beste kaderpartij.

Met veertien punten voorsprong op Post-
hoorn RBS, maar een wedstrijd meer
gespeeld gaat het eerste team van ’s
Lands Welvaren aan de leiding. Honky
Tonk staat vijftien punten achter met
twee wedstrijden minder. Ook De Ram
en HWA Verhaar BKS lonken nog naar
een ereplaats.

Speelronde 14
Bellevue/Van Giessel Slijptechniek - De
Ram: 4-4. Voor de Roosendaalse gasten
kwamen Adrie Pols en Aaron Meeuwis-
sen tot winst. HWA Verhaar BKS – HWA
Alblasserdam: 6-2. John van der Zalm
hielp de bezoekers van de nul af. Hotel
van Krimpen – De Posthoorn/RBS 2: 4-
4. Ricardo Goud realiseerde met 22.00
de beste partij. ’s Lands Welvaren – De
Posthoorn RBS: 4-4. Jan Goudzwaard
speelde in acht beurten het snelst uit.

Speelronde 15
De Ram – Honky Tonk: 4-4. Bij de be-
zoekers speelde Wilbert van Gantvoort
in 5 beurten naar winst. Honky Tonk 2 –
’s Lands Welvaren: 4-4. Jan Goud-
zwaard en Sjaak Walhout konden hun
partij winnen voor ’s lands Welvaren.
HWA Verhaar BKS – HWA Hotel van

HWA Verhaar BKS won met 6-2 van HWA Alblasserdam en Honky Tonk

Gewest West-Nederland

Finale 2e klasse dames libre
Bij café biljart ’t Spatje, Willem Ruys-
plein 6-10 in Zwijndrecht wordt van 17
tot en met 19 maart de damesfinale
tweede klasse libre van het gewest
West-Nederland gehouden.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
Jolanda van de Corput Merwehof 1.61 53
Els van Tol Jacobswoude 1.50 50
Trudy Huisenga Hazefelder 1.18 38
Judith van den Neut De Musketier 1.10 38
Conny van Mild Merwehof 0.93 31
Mariëlla van den Eng Impuls 0.89 30
Evelyne van Toledo Schollevaar 0.86 30
Kelly de Kleijn ’t Centrum 0.73 27
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Derde Grand Prix ereklasse artistiek

Bij De Distel in Roosendaal was de 
overwinning weer voor René Dericks

Het is alsof er dit seizoen geen maat
staat op artistiekspeler René Dericks. De
Limburger schreef alle drie de Grand
Prix op zijn naam. Titelverdediger
Jop de Jong, die eerder twee keer als
tweede eindigde, moest nu genoegen
nemen met een derde plaats. Bij De
Distel in Roosendaal had Dericks overi-
gens een moeizame start, maar her-
pakte zijn vorm en werd alsnog win-
naar in poule A, voor ex wereld-
kampioen Sander Jonen en eerste klas-
ser René Kuijstermans. Jonen, die na
een  revalidatieproces, zijn plaats in het
circuit weer inneemt is volgens zijn
eigen zeggen zeker nog niet op zijn
niveau. Wel toonde de man uit Bad-
hoevedorp veel vooruitgang. Door
winst op Jop de Jong eindigde Benny
Smits in poule B als eerste, De Jong en
John de Bruijn (eerste klasse) werden
tweede en derde. In de kruisfinale was
er vooral spanning in de partij tussen
Sander Jonen en Benny Smits, die met
minimaal verschil in het voordeel van Jo-
nen werd beslist: 3-2, 59.76/58.26.
René Dericks liet er geen twijfel over be-
staan wie de beste was in zijn partij te-
gen Jop de Jong. Hij kreeg weinig
tegenstand, won met 3-0 in cijfers en
een percentage van 71.67 tegen
38.79. Dericks zette de finale tegen

Sander Jonen met 3-0 naar zijn hand
(63.41 tegen 48.37) en streek zijn der-
de Grand Prix zege van het seizoen op. 

Eindstand
Naam Pnt % 
1. René Dericks 10 64,07
2. Sander Jonen 8 55,33
3. Jop de Jong 8 49,89
4. Benny Smits 8 55,34
5. René Kuijstermans * 6 44,70
6. John de Bruijn * 4 37,19
7. Erik Vijverberg 4 43,97
8. Eric van Kampen 2 42,54
9. Cock Ooms * 4 37,50

10. Eric van Hoorn 0 29,63
*eerste klasser

Eindklassement na drie Grand Prix
De volgende spelers plaatsten zich voor
de Masters Artistiek, die van 31 maart
tot en met 2 april bij De Eekhoorn in
Oosterhout worden gehouden.
Naam % 
1. René Dericks 64,43
2. Jop de Jong 62,42
3. Benny Smits 55,05
4. Sander Jonen 53,33
5. Robert van Veenendaal 51,33
6. Erik Vijverberg 49,61
7. Eric van Hoorn 40,27
8. John de Bruijn 39,18

Vlnr: Jop de Jong, René Dericks en Sander Jonen. Foto: Maarten van Boeckholtz

Kader poule 7

Gerard ten Lohuis namens HCR 
Prinsen uitblinker in De Veemarkt 

Zandweerd – HCR Prinsen 4-4. Bij de
thuisploeg verzamelde Wim Meusen
zijn honderdzestig caramboles na ze-
ven beurten. Teamgenoot Mark Witte-
veen scoorde 110 keer in acht pogin-
gen. 't Centrum 47 – Jan Brock Biljarts
5-3. Twee zeges na acht omlopen voor
de gastheren. Edwin Tieman met hon-
derdzestig en Frederik Alink met hon-
derddertig treffers. Deventer '83 – Bil-
lardcafé De Veemarkt 6-2. John de
Graaf haalde uit met honderdzeventig
caramboles na zes beurten. Bennie van
Raaij redde dankzij 110 uit 8 de eer.
Zandweerd 2 – Jan Brock Biljarts 6-2.
De kortste partij ging naar Toon Haver-

hoek met 110 treffers na 9 omlopen.
Remco Schothuis redde de eer. HCR
Prinsen – Pelikaan 4-4. Brian ter Braak
tegen Michel van Silfhout eindigde in
138-280 (7) en een hoogste reeks van
160 voor Van Silfhout. Zijn teammaat
Jan Nieuwenhuizen scoorde honderd-
dertig keer na vijf pogingen. Billardcafé
De Veemarkt – HCR Prinsen 4-4. In
Doetinchem vestigde Gerard ten Lohuis
de aandacht op zich. De vierde man
van de bezoekers, goed voor honderd-
vijftig punten, ging met liefst 139 treffers
van acquit tegen Bennie van Raaij. Ten
Lohuis maakte al in de tweede poging
zijn totaal vol. De twee omlopen zijn
goed voor de kortste partij in deze pou-
le. Ook Rob Pot kwam na 180 uit 7 tot
winst voor de ploeg uit Haarlo. Voor De
Veemarkt bleven Bart Siebelink, 110 uit
8, en Willem Siebelink, 160 uit 13, aan
de goede kant van de score. De Drie-
hoek/Willemsen Bestratingen – Billard-
café De Veemarkt 7-1. Timo Peters, 160
uit 7, en Roy Gierkink, 130 uit 9, lieten
er geen gras over groeien. HCR Prinsen
– Korenmolen 6-2. Gerard ten Lohuis
maakte in de tweede omloop een serie
van 99 en won probleemloos met
15.00 als moyenne. Rob Pot tekende
voor de 4-0. Brian ter Braak zorgde met
honderdzeventig uit negen voor de kort-
ste partij. Hij finishte met een reeks van
54. Peter Heutinck boog via 147-140
(14) voor Daniël Dorland. Na zeventien
duels staat HCR Prinsen met zeventig
punten op de vierde plaats. Pelikaan is
met 91 punten de lijstaanvoerder.

Gerard ten Lohuis. 
Foto: www.biljartenhaarlo.nl

Nationale kadercompetitie poule 1

Wisselende resultaten BCO De beste keus
BCO De beste keus verloor in ronde
veertien de thuiswedstrijd tegen De En-
gel/van der Aart met 2-6. Ben Duiven-
voorde zorgde in elf pogingen voor de
enige winstpartij. Een week later had
de formatie uit Oegstgeest op bezoek
bij Targa Team meer succes en werd er
met 3-5 gewonnen. Danny Kind en
Wilfred Wijnnobel (winst en remise)

zorgden voor de punten. Thuis werd in
ronde zestien tegen Warme Bakker Ad
Ketels/BV Velsen gelijkgespeeld. Partij-
winst was er voor Ben Duivenvoorde en
Danny Kind. De visite bij BCS verliep
minder gunstig, daar moest BCO De
beste keus met 7-1 het onderspit delven.
Wijnnobel kon met remise tegen Kok
nog net de eer redden.

Libre hoofdklasse district Venlo

Peter Rutten winnaar
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Rutten Centraal 8 5.88 44
2. Huub Cleven Halfweg 6 7.36 95
3. Wiel Welles De Jordaan 6 4.89 39
4. Edgar Spreeuwenberg De Jordaan 4 5.52 55

Finale district ’s-Hertogenbosch

2e klasse bandstoten bij De Hazelaar
Op 3, 4 en 5 maart wordt bij Sport-
foyer De Hazelaar in Rosmalen de
finale tweede klasse bandstoten van het
district Den Bosch afgewerkt. De partij-
lengte is 75 caramboles. 
Op vrijdag beginnen de wedstrijden
om 19.00 uur, terwijl de aanvangstijd
voor zaterdag en zondag nader door
de wedstrijdleiding wordt bepaald.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Leo van Hastenberg Wap. Van Liempde 3.13
Pieter Hulsen Wap. Van Liempde 2.80
Ad Verbruggen Krijt op Tijd 2.75
Marc Hermsen Krijt op Tijd 2.73
André Korsten De Hazelaar 2.52
Jo van Alebeek Royal events palace 2.36
Jan van Schijndel DVS/De Zwaan 2.35
Carlo van der Doelen De Hazelaar 2.27

Bandstoten 3e klasse 10-12 maart

Gewestelijke finale NON bij 
Siemens in Midwolda
Vereniging BCM organiseert de ge-
westelijke eindstrijd NON afdeling
Noord in de derde klasse van het band-
stoten. In café-biljart Siemens aan
Hoofdweg 230 te Midwolda gaan de

moyennes van 1.50 tot 2.30. Bij partij-
en over 55 caramboles wordt er vrijdag
10 maart om 18.00 uur begonnen. 
De organiserende vereniging heeft met
Tjaart Schaub en Jaap Middel twee ij-
zers in het vuur. 
Naam Vereniging Gem
1. Jan Koster Den Mariënberger 2.29
2. Peter Turk Bsc D. v.d. Veen 2.21
3. Michel Kampherbeek Phoenix 2.07
4. Guus Oosting HBC 2.06
5. Tjaart Schaub Midwolda '79 2.02
6. Jaap Middel Midwolda '79 1.98
7. Ton van de Griendt Ghesellen E’oord 1.91
8. Wolter Haanstra BC Gorredijk 1.91

Van 24 tot en met 26 maart

NK driebanden groot 2e klasse in Venlo

Een interessant deelnemersveld bij het
NK driebanden groot tweede klasse.
De moyennes van de acht finalisten va-
riëren van 0.697 tot 0.600. In deze
klasse zijn de grenzen van 0.475 tot
0.650. Bij duels van vijfentwintig ca-
ramboles worden dus geen lange par-
tijen verwacht. Martijn Roefs uit Leende
heeft zich als beste weten te kwalifice-
ren. Er zijn echter vele kapers op de
kust met onder anderen de ervaren spe-
lers Arno Klaassen, Helmonder en spe-

ler van vereniging
Karper '83 Christian
Steenbakkers, Willie
Siemens de uitbater
in Midwolda, René
Berg die op herha-
ling gaat en vereni-
gingsgenoot is van
Siemens en niet te
onderschatten Jac
Janssen uit Oss. Er
wordt gespeeld op
twee Verhoeven bil-
jarts. Plaats van han-
deling is café-zaal 't
Pumpke aan Strael-
seweg 166 te Venlo.
Aanvang op vrijdag
24 maart om 15.00
uur. Ronde drie be-

gint zaterdag om 11.00 uur. Dat tijdstip
geldt ook voor het eerste deel van ronde
zes op zondag 26 maart.   
Naam Vereniging Gem
1. Martijn Roefs NAS 0.697
2. Arno Klaassen Rembrandt 0.688
3. Tekin Akyol Excelsior 0.668
4. Christian Steenbakkers Karper '83 0.641
5. Willie Siemens Midwolda '79 0.622
6. Fred Leusink De Viersprong 0.612
7. René Berg Midwolda '79 0.609
8. Jac Janssen TOP 0.600

Willie Siemens. Foto: Ben Duivenvoorde
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