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Voorwoord 
Beste biljartvrienden, 

Voor jullie ligt (al dan niet digitaal) het nieuwe clubblad van Biljartvereniging 
de Windhoek, genaamd ‘de doorstoter’. Op initiatief van Willem van den 
Berg is het clubblad nieuw leven in geblazen. Dit blad verschijnt elk kwartaal 
en hierin kunnen jullie lezen waar we als bestuur mee bezig zijn, wat de leden 
in de diverse competities doen, leuke anekdotes en nog veel meer.  

De afgelopen periode is het een en ander verandert. Het bestuur is gewijzigd, 
Willem van den Berg is toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van 
Perry Timmers overgenomen, namelijk wedstrijdleider. Perry heeft zijn 
functie neergelegd vanwege persoonlijke gronden. In het bestuur heeft Perry 
veel goede zaken gedaan waar wij hem dan ook hartelijk voor danken. 
Gelukkig blijft Perry wel lid van onze biljartvereniging. Voor Willem is het een 
sprong in het diepe, maar hij wordt begeleid door zowel Theo en Hans om 
hem wegwijs te maken in de functie van wedstrijdleider. Willem zijn 
aanwezigheid is ook merkbaar op andere vlakken: Het clubblad heeft een 
nieuwe reporter gekregen: Willem van den Berg. Elk kwartaal zal Willem een 
andere lid van onze vereniging interviewen. Ik kijk persoonlijk uit naar het 
eerste interview! 

Ik wens jullie allen veel lees- en biljartplezier! 

Jean-Pierre de Jong 
Voorzitter 
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Onderlinge Competities 
In de diverse onderlinge competities wordt hard gestreden om de 
felbegeerde eerste plaats.  

Driebanden groot 
Rob van der Noordaa terechte kampioen! 

Niet eerder is het voorgekomen in ons achtjarig bestaan dat met nog 5 
wedstrijden te gaan de kampioen bekend is. Proficiat Rob! 

Nr Tm Naam Gesp Pnt Car% Car Brt Moy Hs 

1 17 Rob van der Noordaa 16 30 99.61 261 757 0.344 4 

2 21 Adrie Brand 16 18 91.45 289 726 0.398 6 

3 19 Henk Martens 15 15 88.77 253 687 0.368 6 

4 23 Willem van Montfoort 16 15 84.78 312 719 0.433 5 

5 21 Hans Koren 16 14 83.33 280 690 0.405 6 

6 12 Hans Janssen 15 12 81.17 138 659 0.209 4 

7 19 Ad Schoenmakers 16 12 75.66 227 680 0.333 4 

8 14 Hugo Martens 16 10 75.64 177 742 0.238 3 

 

Opvallend in deze competitie is dat maar liefst 3 spelers (Adrie Brand, Henk 
Martens en Hans Koren) allen de hoogste serie van 6 caramboles hebben. 
Chapeau! Ook genoemd mag worden het ongelofelijke partijmoyenne van 
1,235 betekende voor Hans Koren op de Match-Tafel, 21 caramboles in 17 
beurten! Gefeliciteerd. 
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Driebanden klein 
Bij het Driebanden Klein slinkt de voorsprong van Han Voorbraak! 

John van Laaren brengt achterstand op Han terug tot 2 punten. Dit met 
medewerking van Ton Koot, die in een thriller van Hitchcock Han versloeg 
met 1 carambole verschil. Alfred H. had ook de hand in de partij van Adrie 
Brand en John, want John won ook hier met 1 carambole verschil. Hopelijk 
schrijft A.H. ook het scenario voor de rest van de competitie. 

Nr Tm Naam Gesp Pnt Car% Car Brt Moy Hs 

1 27 Han Voorbraak 15 24 96.14 374 644 0.580 9 

2 21 John van Laaren 15 22 95.76 294 782 0.375 6 

3 19 Peter van der Weijden 15 18 90.17 257 676 0.380 5 

4 19 Rob Sharma 14 16 89.84 239 662 0.361 6 

5 21 Ton Koot 14 14 86.86 238 600 0.396 5 

6 21 Peter Groeneveld 14 14 86.73 255 663 0.384 5 

7 25 Adrie Brand 15 13 90.40 339 720 0.470 6 

8 21 Cees Lauffer 15 13 88.59 272 722 0.376 6 

9 17 Benny van Straten 15 10 82.74 211 693 0.304 5 

10 19 Piet van Rooijen 16 10 84.86 258 684 0.377 5 

11 19 Jan in ’t Hout 16 10 82.71 268 744 0.360 5 

 

Libre 
Bij de libristen is een groot verschil in speelsterkte aanwezig. Er zijn 3 spelers 
die een moyenne van meer dan 2,50 hebben en dan ook grote series 
(kunnen) maken. De overige spelers hebben een moyenne dat lager is dan 
1,50. Het is gebleken dat het niveauverschil te groot is om een eerlijke 
competitie te spelen. Hans Koren heeft als organisator diverse 
speelsystemen, schema’s, wedstrijdvormen geopperd, op dit moment zijn er 
2 poules ontstaan:  
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Libre C2 niveau: 

Nr Tm Naam Gesp Pnt Car% Car Brt Moy Hs 

1 70 Remi Borsetti Torchio 2 4 100.00 140 57 2.456 18 

2 90 Gerrit Lindeboom 2 2 81.11 146 48 3.041 25 

3 80 Jeroen Cats** 2 0 60.00 96 43 2.232 15 

 

De tweede poule is een combinatie poule van zowel libre-spelers als de C2 
spelers die een bandstoot wedstrijd spelen. Op deze manier is het aantal te 
maken caramboles ongeveer gelijk.  

Nr Tm Naam Gesp Pnt Car% Car Brt Moy Hs 

1 39 Jan Abercrombie 8 14 97.11 303 217 1.396 12 

2 50 Gerrit Lindeboom 6 8 96.78 271 134 2.022 11 

3 40 Remi Borsetti Torchio 6 8 83.33 200 139 1.438 12 

4 27 Theo Groeneveld 7 8 76.19 144 192 0.750 7 

5 35 Anton Gort 4 6 89.28 125 125 1.000 7 

6 45 Jeroen Cats 7 6 89.50 273 197 1.385 9 

7 27 Koos Wolf 8 6 70.83 153 240 0.637 6 

8 29 Piet van Burik 7 4 87.68 178 208 0.855 7 

9 23 Henk de Jong 7 4 76.39 123 226 0.544 4 

10 25 Willem van den Berg 8 4 71.50 143 256 0.558 5 

Bij het Libre gaat Remi Borsetti Torchio in Poule 1 nog ongeslagen aan de 
leiding. Er worden nog twee ronden gespeeld. 

In Poule 2 doet de in vorm zijnde Jan Abercrombie goede zaken met 
vorstelijke partijmoyennes van 2,053 en 1,950. Bij Gerrit Lindeboom gaat het 
bandstoten hem goed af met een algemeen gemiddelde van 2,022 

Anton Gort, Theo Groeneveld, Remi en Jeroen Cats gaan goed mee. 
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Bestuurszaken 
Vanuit het bestuur hebben we de afgelopen periode teruggekeken op de 
gang van zaken omtrent de door ons georganiseerde toernooien, de 
ledenvergadering, de interne competities, communicatie en nog veel meer.  

Een paar zaken noemen we alvast:  

We hebben een zeer mooi tweede Henk van den Bosch memorial toernooi 
gehouden. Veel deelnemers, sterke spelers, mooi spel, veel publiek, al met al 
was het een top toernooi. Iets waar we trots op kunnen zijn. 

Het 24e kerstkoppel toernooi was een gezellig toernooi, spannende halve en 
hele finale, veel deelnemers en vooral lange avonden. Volgend jaar wordt de 
25e editie gehouden en dat gaan we groots aanpakken. 

Voor de ledenvergadering willen we de besluitvorming verbeteren, we willen 
graag weten wat jullie als leden vinden van diverse zaken. Hiervoor gaan we 
een enquête opstellen die door jullie ingevuld kan worden. Het resultaat van 
de enquête zal als voorstel worden ingediend op de algemene 
ledenvergadering (ALV). Deze enquête zal in mei aan jullie worden verstuurd. 

Het clubblad wordt weer zichtbaar, we gaan niet alleen maar digitaal (via e-
mail) communiceren, maar ook gewoon op papier! 

Ledenwerving is en blijft een belangrijk onderdeel van de taken van ons 
bestuur. We gaan actief op zoek naar nieuwe leden, we zullen ook oud-leden 
benaderen. 

Financieel is onze club gezond. Dat willen we zo houden. Het spelen van 
biljart is voor ons en alle leden belangrijk, dat moet ook voor iedereen 
betaalbaar zijn. Wij hebben een aantal sponsoren die de club financieel 
ondersteunen waardoor het lidmaatschap relatief laag kan blijven. Een 
andere groep sponsoren biedt extra mogelijkheden tijdens toernooien. We 
gaan kijken hoe we de sponsoren structureel aan ons kunnen binden.  
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Kleding. Afgelopen jaar is veel te doen geweest om de aangescherpte 
voorschriften tijdens de interne competities. Dit is een punt waar we jullie 
zeker om jullie mening zullen vragen.  

Externe competitie teams. Het aantal mensen dat meespeelt in de KNBB 
district- en landelijke competities bij onze vereniging is laag. Nog slechts 2 
driebanden klein teams, 1 driebanden groot team en 1 libre team. Enkele 
spelers staan reserve in 2 of 3 teams. Dit levert soms een plannings-uitdaging 
op. Aan de andere kant zijn misschien mensen die competitie willen spelen 
maar niet genoeg mensen bij elkaar kunnen krijgen om een team te vormen. 
Dat zijn uitdagingen voor ons. 

Interne competities. Ook hier hebben we als bestuur naar gekeken. De 
driebanden klein competitie is zeer populair en het aantal deelnemers kan 
nog groeien. Als de groep groter wordt, dan is het niet meer mogelijk om 
iedereen elke week te laten spelen. Bij het libre zien we dat het 
niveauverschil tussen bepaalde spelers te groot is, een groep spelers wint 
een wedstrijd na 30 tot 35 beurten, een andere groep spelers wint een 
wedstrijd na 20 tot 25 beurten. Als bestuur willen we dat iedereen met 
regelmaat kan spelen en we zullen hier oplossingen voor moeten vinden.   

Jullie mening over bepaalde vraagstukken wordt dus gevraagd, we sturen een 
enquête in mei 2018. 
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Externe competities 
Het driebanden groot team ‘De Windhoek’ 
(Nico Broekhuizen, Theo van Uum, Ron Dix 
Sr., Leon van der Pol, Peter Dix, Ron Dix jr., 
Piet van Rooijen) staat op dit moment 
derde (!) in de vierde divisie. Het 
teammoyenne is 0.443, helemaal goed 
natuurlijk. Wij wensen hun veel succes in 
de komende weken! 

De driebanden klein teams doen het iets 
rustiger. De Windhoek 1 (Theo van Uum, 
Ron Dix Sr., Peter Dix, Ron Dix Jr., Alex 
Pina) staat voorlaatste in de B1 poule. Het team doet er alles aan om een 
paar plaatsjes te winnen!  De Windhoek 2 (Peter Smiesing, Peter de Bruin, 
Harro Braams, JP de Jong, Peter van der Weijden) staan ook op de laatste 
plaats. Gelukkig speelt Onder Ons ook mee, die blijven onder ons staan! 

Het libre team De Windhoek 3 (JP de Jong, Suzanne Brouwer, Lies Tielens, Jan 
Winkel) staan op de eerste (!) plaats in de C4 competitie. Het worden nog 
spannende weken waarin nog 2 keer tegen de huidige nummer 2 gespeeld 
moet worden. Veel succes! 

Clubavond 
Op maandagavond is onze clubavond in het speellokaal. Op de clubavond kun 
je als lid van biljartvereniging de Windhoek spelen op de 2 kleine biljarttafels 
in de biljartzaal, zonder dat je biljarthuur hoeft te betalen.  

Ideaal als je een keer een avond wilt trainen of gezellig een oefenpartij wilt 
spelen. Op de clubavond mag je ook een potentieel lid introduceren. Tot snel 
op een van de clubavonden! 
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Hoeba en De Bruin winnen 
Kerstkoppeltoernooi  

Het 24e Kerstkoppeltoernooi van biljartvereniging De Windhoek is gewonnen 
door het koppel Rens Hoeba/Hans de Bruin, dat speelde onder de naam Black 
Pearl/Ribas. In de finale van dit driebanden evenement op de kleine tafel was 
het koppel te sterk voor Perry Timmers en Piet van Rooijen (Tipperery). 

Het was zeker geen walk-over voor de verdiende winnaars. Hoeba (45) won 
met 45-36 van Timmers (39), terwijl Van Rooijen (20) tegen De Bruin (45) met 
15-45 tot aan het einde van de partij in de wedstrijd bleef. 

De beide finalisten waren zonder puntverlies in de poule doorgedrongen tot 
de halve finale, waarvoor zich ook Ivar (37) en Edgar de Hek (33) (Hektisch) 
als ongeslagen poulewinnaar wisten te kwalificeren. De halve finale werd 
aangevuld door Jan in ’t Hout (20) en Adrie Brand (25) (Brandhout), die zich 
als beste tweede koppel uit de poulefase wisten te kwalificeren. 
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Brandhout lootte in de halve finale tegen Black Pearl/Ribas en omdat In ’t 
Hout met 20-38 won van Hans de Bruin en Rens Hoeba Adrie Brand met 45-
22 wist te verslaan werd door penalty’s beslist, dat Black Pearl/Ribas te finale 
zou spelen. Hoeba wist vanaf acquit vier caramboles te produceren, terwijl 
De Bruin dat met elf treffers nog eens dunnetjes over deed. 

De andere halve finale was eveneens vol spanning. Voor Tipperery scoorde 
Perry Timmers met 39-22 de volle winst tegen Ivar de Hek, terwijl Piet van 
Rooijen tegen Edgar de Hek met 20-33 in een remise eindigde. Tipperery dus 
door naar de finale. 

De hoogste serie van toernooi kwam op naam van Perry Timmers, Hans de 
Bruin en Ben Derks, die allen tot een serie van negen wisten te komen. 

Koren op de molen 
Kort nieuws van onze secretaris, Hans Koren 

- Ons ledenbestand bestaat 
uit 59 leden, waarvan 28 
deelnemers interne 
competities, 18 niet-
spelend en 13 deelnemers 
externe competities. 

-  Hans Janssen en Hans 
Koren gaan de cursus 
“Arbiter 1” volgen. 

- Bij het interne driebanden zullen dit seizoen bekercompetities 
worden gehouden. 

- Bij de interne competities zijn voor de nummers 1 t/m 3 geldprijzen. 
- De laatste speelavond van het Libre is woensdag 11 april. 
- De laatste speelavond Driebanden Klein is op donderdag 29 maart. 
- De laatste speelavond Driebanden Groot is op maandag 26 maart. 
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Willem interviewt… 
Elk kwartaal interviewt Willem van den Berg samen met 
Ineke van der Kuilen een van onze leden.  

Deze keer: JP de voorzitter, een kennismaking 

Jean-Pierre de Jong is onze voorzitter, beter bekend als JP. JP is geboren 10 
januari 1971 in Maastricht, en heeft een Belgische moeder, en een 
Nederlandse vader, dus ook een Belgisch paspoort. 

Heeft in Eindhoven scheikunde gestudeerd, en een lerarenopleiding gedaan, 
Ook heeft hij in Boxtel een jaar voor de klas gestaan (VWO) Werkt 20 jaar in 
de IT branche en heeft daar notaris software ontwikkeld.  De DSM in Geleen 
kennen JP ook, daar heeft hij 4 maanden stage gelopen. 

Hij heeft verschillende hobby's: tennis en biljarten. Tevens kijkt hij graag naar 
formule I en voetbal Door het tennis is JP in contact gekomen met het 
biljarten, bij UVV staat een biljart in de kantine en daar is hij uitgenodigd om 
een keer mee te spelen, van het één kwam het ander. 

Sinds de zomer is JP voorzitter en heeft plannen voor de toekomst. Zo wil hij 
meer leden aantrekken door biljartinloopavonden- of middagen te houden. 
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Dit om mensen die vaak biljart spelen in de Windhoek enthousiast te maken 
om lid te worden. 

Over KNBB heeft JP ook een mening, hij vindt dat bond een onoverzichtelijke 
structuur heeft, en ziet dat graag veranderen. 

JP heeft laatst nog een certificaat gehaald als directiechauffeur, dat is 
ontstaan omdat hij het werk in de IT branche niet meer leuk vond, collega's 
en vrienden adviseerde hem om wat anders te gaan doen, maar toen hij de 
film “transporter” op de TV had gezien, was hij om. Dat is een film met Jason 
Statham in de hoofdrol en volgt de avonturen van een chauffeur in allerlei 
moeilijke situaties. Dus volgde hij een cursus van een week, met goed gevolg. 
Dus kocht hij een Mercedes uit de “S-klasse”, een auto die past bij zijn status 
als directiechauffeur en voorzitter van onze vereniging. 

Dus wat blijkt dat wij een allround voorzitter hebben, en dat moeten wij 
koesteren. 

Ineke van de Kuijlen en Willem van den Berg 
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Biljart in de media 
Nederlander maakt in Bundesliga 40 caramboles in 4 
beurten: 10.00 gemiddeld, een historisch wereldrecord 
MAGDEBURG - Dick Jaspers heeft in Duitsland zondagmiddag 21 januari 2018 
een magisch wereldrecord gespeeld. De Nederlandse biljarter maakte in een 

partij voor de teamcompetitie in 
de bundesliga de 40 caramboles in 
4 beurten: een gemiddelde van 
10.00. Het vorige wereldrecord 
stond op 6 beurten. De 
wereldpartij werd gespeeld op 
deze zondag 21 januari 2018, de 
laatste carambole rolde rond 14.00 
uur over de tafel in Magdeburg. 
Jaspers' tegenstander, de 
Oostenrijker Andreas Efler, bleef 
na vier beurten op nul staan: 40-0. 
Het wereldrecord is vergelijkbaar 
met de 50 in 6 beurten (8.666 
gemiddeld) van Eddy Merckx in 
2011, ook in de Duitse competitie. 

 

Bron: knbb.nl 
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Biljartvereniging de Windhoek 
Voorzitter: Jean-Pierre de Jong   voorzitter@bvdewindhoek.nl 
Penningmeester: Ted Vermeulen penningmeester@bvdewindhoek.nl 
Secretaris: Hans Koren   hj.koren@ziggo.nl 
Wedstrijdleider: Willem van den Berg wedstrijdleider@bvdewindhoek.nl 
Algemeen bestuurslid: Theo van Uum theo@dewindhoek.nl 
 

Adres speellokaal: Café de Windhoek 
Laan van Nieuw Guinea 39 
3531 JC Utrecht 
030-293 4820 

 
 
 
 
 
Colofon 
Redactie: Bestuur de Windhoek.  

Alle afbeeldingen zijn eigendom van biljartvereniging de Windhoek, met uitzondering 
van afbeelding op pagina 10, gebruik met toestemming van de eigenaar, Henk de 
Vreede (knutselhenk.nl). Afbeelding pagina 14 © Markus Schonhoff. 
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Jaarprogramma 
 

2 april 2018 Bandstoottoernooi 

Na het eerste succesvolle bandstoot toernooi organiseert 
Willem van den Berg dit jaar weer het bandstoottoernooi.  
Het toernooi vindt plaats op maandag 2 april.  

April – Juni Clubkampioenschappen 

In maanden april, mei en juni 2018 worden de 
clubkampioenschappen gespeeld. De clubkampioenschappen 
worden gespeeld als libre en driebanden klein.  
Finaledag: 9 juni 

9 juni  Feestavond 
  Huldigen van de kampioenen en feestvieren met alle leden!  

13 juni  Algemene ledenvergadering  

De agenda wordt in mei 2018 verzonden aan alle leden. De 
datum is onder voorbehoud. 

 

 


