
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woe enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

® GRATIS verzending van al uwbiljartartikelen bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
VLAANDEREN

Eddy Merckx speelt met 8.333 ongelooflijk wereldrecord

Eddy Merckx heeft in de Duitse competi-
tie een geweldig wereldrecord neergezet
en de gehele biljartwereld doen verba-
zen. Uitkomend voor BSG Duisburg
speelde hij op zaterdag 8 oktober tegen
de Koreaan In Won Kang in slechtst zes
pogingen naar een 50-6 overwinning,
wat goed was voor een moyenne van
8.33. Hiermee verpletterde onze land-
genoot het oude record van negen beur-
ten, dat op naam stond van Marco Za-
netti, Torbjörn Blomdahl en Frédéric Cau-

dron.  Merckx ging van acquit met 4 en
maakte vervolgens 9, 26, 7, 0 en met 4
uit. Nadat Merckx drie keer van zijn
stoel was opgestaan, gaf het scorebord
al 39 punten weer, hetgeen een ge-
middelde van 13.000 betekende. De
reeks van 26 is ook een persoonlijk re-
cord. Zijn hoogste serie tot nu toe was
21, die vorig jaar in Sint Truiden werd
behaald.
Meer hierover en een reactie van Eddy
Merckx kunt u vinden op pagina 17.

De goedkoopste biljart, dart en
sportprijzen leverancier in de regio

De goedkoopste biljart, dart en sportprijzen leverancier

OPENINGSTIJDEN: ma. van 13.00-17.30 uur, di. t/m vrij. van 11.15 tot 17.30 uur
za. van 10.00-16.00 uur, verder volgens afspraak

Bezoek ook onze site: www.biljart-boetiek.nl

GRATIS
MEENEMEN

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom
Tel: 0031-164 244 164 • Fax: 0031-164 230 998

E-mail: biljart1@planet.nl • www.biljart-boetiek.nl

Dealer: Verhoeven Biljarts

Foto: Dirk Acx
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De collectie van Filip Steurs

Over biljarten en verzamelwoede

Tot drie jaar geleden beperkte de extra-biljartinteresse van Filip Steurs zich
tot het kopen en lezen van naslagwerken en instructieboeken. Een wat bi-
zar toeval leidde tot een ware verzamelmanie…

250 boeken, 1500 tijdschriften, 150
brochures van tornooien en kampioen-
schappen, 25 posters en affiches en 22
wedstrijdroosters zitten er momenteel in
de opslagkasten van de 50-jarige Eke-
renaar. Het unicum van de collectie is
ongetwijfeld het leerboek van de Frans-
man Eugène Mangin uit 1876, meteen
ook het oudste stuk. Even merkwaardig
als het item zelf is het verhaal dat schuil-
gaat achter het boek van de Amerikaan
Eddie Robin uit 1979. Het boek werd in
één en dezelfde editie uitgegeven in
drie talen, Engels, Spaans en Japans.
Robin zelf was eigenlijk een virtuoos
Poolspeler en ontdekte pas laat het drie-
band biljart. Door zijn briljante plaat-
singstechniek duurde het niet lang of hij
kon zich nestelen bij de wereldtop. De
man hield er echter een vreemde hou-
ding en levenswandel op na en nadat
hij verschillende prijzen had wegge-
kaapt in het driebanden en daarbij het
boek had gepubliceerd dat afweek van
alle (toen) gekende speltechnieken en
positionering, liet hij van de ene dag op
de andere het biljart voor wat het was
en trok de wereld rond als “professio-
neel pokerspeler”.  Persoonlijk is de ver-

zamelaar sterk gehecht aan
de extreem gedetailleerde
boeken van wijlen René
Gabriëls, waarvan hij de
belangrijkste in reeksvorm
in zijn bezit heeft. Bij de an-
dere unieke stukken vinden
we o.a. de eerste Neder-
landse uitgaven van onze
eigen De Biljart Ballen
maar evenzeer het maand-
blad “Der Billardsport” dat
destijds werd uitgegeven in
het toenmalige Oost-Duits-
land. Additioneel zit er ook
een rondschrijven bij van
de Westerse veiligheids-
diensten die waarschuwen
voor de voorzitter van de
DDR-biljartbond, die ervan
verdacht werd een geheim
agent van de communisti-
sche SED te zijn. De turf
–en de aanzet tot de verza-
melwoede van Steurs- in de
collectie is echter zonder-
meer het volledige archief
van de legendarische Ant-
werpse “Biljartvereniging

De Boerinnekens”. 

Filip Steurs : “Als student van twintig
kwam ik voor het eerst in contact met
het biljart in een café in
Hoboken.  Al vrij snel sloot
ik me aan bij B.C. Lugo
dat toen nog onder leiding
van Willy Wezenbeek in
het Ekerse Keizershof
speelde. Rond 1990 ver-
huisde Lugo naar Hoeve-
nen om uiteindelijk na vele
problemen terecht te ko-
men in Deurne. Zelf was ik
toen al teruggekeerd naar
het nieuw opgerichte B.C.
Keizershof, dat zijn thuis-
wedstrijden speelde in het
gelijknamige etablisse-
ment. In 2000 borg ik de
keu op en zou pas acht
jaar later terug binnen-
stappen in lokaal De De-
ken in Merksem. Wezen-
beek had daar alweer een
club opgericht en terug ge-
beten door de microbe
sloot ik me aan”.

DBB : Je maakte er een
steile opgang…

Filip Steurs : “Ik ging me bekomme-
ren om de club en werd uiteindelijk in

2010 voorzitter en imple-
menteerde de website van
B.C. De Deken”.

DBB : In die Merksemse
biljartzaal begon ook het
verzamelverhaal ?

Filip Steurs : “Inder-
daad. Ik was altijd al sterk
geïmponeerd door de drie-
bandsystemen die ik terug-
vond in de werken van Je-
an Verworst en de boekjes
van de Nederlander Juffer-
mans. Op een mooie dag
zie ik een advertentie uit-
hangen in het lokaal waar-
in een Antwerpse histori-
cus het volledige archief
van “De Boerinnekens” te
koop aanbied. We spre-
ken af en enkele dagen la-
ter verschijnt die man met
twee grote reiskoffers vol
materiaal. Het blijken alle
persoonlijke memorablia
van wijlen Clement Van

Hassel te zijn. Voor wie het biljart gene-
gen is ; een ware schat. Honderden
foto’s, speelroosters, uitslagen, het
maandelijkse orgaan van de club van
de “Opera”, handtekeningen van o.a.
Tiedtke, René Vingerhoedt, Tony Schrau-
wen, René Gabriëls, de Spanjaard Car-
rara en noem maar op, eretekens, ko-
kardes en programma’s en als pronk-
stuk de eerste maanduitgave uit het
stichtingsjaar 1941. Kortom de bijna
hele Belgische biljartgeschiedenis viel
als een rijpe peer in mijn handen”.

DBB : Begin dat maar te archiveren…

Filip Steurs : “Daar ben ik volop mee
bezig en geloof me ; dat is werken ge-
blazen. Ik heb dat serieus onderschat.
Maar langzaam maar zeker komt het
goed. Er is al een heel duidelijk over-
zicht opgemaakt en thans ben ik stelsel-
matig items op het internet aan het
plaatsen”. 
(Via www.bcdedeken.be kan je
een link vinden die je alvast meetroont
naar de nostalgische wereld van de ver-
zamelaar, n.v.d.r.)

DBB : Is al dat materiaal dan nog in
goede staat ? 

Filip Steurs : “Neen en daarom is
conserveren minstens even belangrijk
als archiveren. Aan een aantal stukken
en dan vooral wedstrijdschema’ s en
spelroosters is de tand des tijds gaan
knagen. Je moet weten dat die dingen
vroeger volledig met de hand werden
bewerkt”. ( Steurs toont ons documenten

dewelke met veel geduld en nauwge-
zetheid werden ingekleurd met verf en
viltstift en kaligrafisch ingevuld)
“Daardoor treed er natuurlijk verkleu-
ring op en bovendien is het papier
gaan verzuren. Ik heb een specialist ge-
vonden in Limburg die mijn verzamel-
stukken eerst gaat ontschimmelen, daar-
na ontzuren en dan ter bewaring gaat
inkaderen of opbergen in speciale “ge-
bufferde” dozen”.

DBB : Zit er een tentoonstelling aan te
komen ?

Filip Steurs : Eerst nog wat verzame-
len en alles mooi opslaan en omkade-
ren en dan zien we wel… 

Een helpende hand ?
Filip Steurs is vastberaden zijn verza-
meling verder uit te breiden en zo bij te
dragen aan de geschiedschrijving van
de biljartsport. Ook u kan hem daarbij
helpen. Meent u over een relevant of
uniek biljartstuk te beschikken en denkt
u eraan dit te verkopen of te verruilen ? 
Neem dan gerust contact op via
steurs@telenet.be of via onze redactie.
Je kan er Filip en de historie van de bil-
jartsport een groot plezier meedoen !   
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Vormgeving:

Eurometropool 2011  

Finalepartij 5K met Alexandre Guillemant (links) en David Guillemant (rechts).

Het laatste weekend van augustus hebben 114 spelers, afkomstig uit 10
clubs verspreid over West- en Oost-Vlaanderen aan de Belgische zijde en
uit 11 clubs verspreid over de regio Nord-Pas de Calais aan Franse zijde,
deelgenomen aan dit biljartevenement. De doelstelling om beide regio’s te
laten toe naderen en op een competitieve, maar vooral vriendschappelijke
manier het seizoen 2011-2012 te starten, is ruimschoots behaald.

De reeks 3 banden klein biljart

De eerste partij van de finale werd be-
slecht met enkele caramboles verschil.
Met dit kleine verschil wist de ploeg uit
Ronchin zich te distantiëren van de
mannen van Douai. Bij de tweedewed-
strijd was het vrij snel duidelijk dat de
ploeg van Dunkerque geen genoegen
zouden nemen met een ereplaats en
versloegen de mannen uit Douai met
een duidelijker verschil. De finale werd
uiteindelijk gewonnen door de ploeg
van Ronchin met name PierreReynaert
en Anthony Caron.

De reeks 5-Kegels
Drie Ploegen van dezelfde club. Een
leuk onderonsje zou blijken,ware het
niet dat in twee van de drie ploegen
één van de zonen Guillemant spelen.
Na de twee ronden wisten de broers
dat ze de finale tegen elkaar zouden
spelen. Na uiterst mooi verdedigingspel
van beide biljarttoppers,was het de
ploeg van de oudste broer die het kon
halen van de jongste. Mooie prestatie
van het duo David Guillemant & Philip-
pe Delsol.

Tekst: Franky Deconinck.

Tijdens de voorwedstrijden in acht Fran-
se clubs, was de spanning op de biljart
te snijden. Maar eens de wedstrijden af-
gelopen, waren de strijders als vrienden
rond tafel de matchen opnieuw aan het
beleven met het obligate hapje en
drankje. De ploegen die zich kwalifi-
ceerden voor de finales, gespeeld in het
lokaal KBC Gilde Hoger op Kortrijk,
waren van het allerhoogste niveau.
Voor de reeks 3-banden klein biljart wa-
ren alle teams afkomstig uit Frankrijk.
Voor de reeks 3-banden op de matchta-
fel, konden twee Belgische ploegen zich
kwalificeren voor de halve finale met
onder meer een Belgische ereklasse
speler: Henk Blauwblomme. De andere
halve finale werd betwist onder twee
Franse ploegen. De reeks 5-Kegels was
een onderonsje tussen drie teams af-
komstig van de zelfde club: BC An-
noeullin. Niet voor niks wordt deze club
de bakermat van de ‘5-Quilles’ ge-
noemd. Zij leveren immers de nummers
1, 4, 8 en 15 af van de Franse ranking.

De reeks 3 bandenmatch 
De loting zorgde voor een Franse en
een Belgische halve finale. Aan Belgi-
sche kant was het super spannend tus-
sen twee teams van de Kon. Kortrijkse
BC. Het was de ploeg Lagaege/Blauw-
blomme die de bovenhand haalde en
de finale moest betwisten tegen de
ploeg van Gravelines, die enkele maten
te sterk was voor de ploeg uit Ronchin.
Vrij snel was het duidelijk dat de ploeg
uit Gravelines de prijzen mee zouden
nemen richting kust. Proficiat aan Gino
Gremain en JerômeVanuxem.

De Hasseltse Biljart Academie
op het net 
In ons vorig nummer kon de lezer een
heuse opsomming vinden van tientallen
biljartclubs die reeds actief zijn op het
internet met een eigen website. Natuur-
lijk slipt er altijd wel een visje door de
mazen van het net. Webmaster Jacques
Verheyen van de Hasseltse Biljart Aca-
demie maakte ons attent op het ontbre-
ken van het webadres van de Limburg-
se club. Wij namen meteen een kijkje
en stuitten op een fraai werkstukje. 
Bij het openslaan van de ontvangstpa-
gina zorgt de zo typisch Limburgse
bronsgroene achtergrond meteen voor
een ontwapenend gevoel bij de inter-
naut. 
Een duidelijke en vooral erg informatie-
ve randkolom leid je verder door de
website die opgesmukt werd met heel

wat fotomateriaal van sportieve en
extra-sportieve aangelegenheden. Eind-
uitslagen van het vorige seizoen, kalen-
ders en ploegensamenstellingen voor
het seizoen 2011-2012, op de site van
HBA vind je het allemaal. De web-
master werkt veel met pdf-bestanden
wat zorgt voor grote informatiebestan-
den, opgeslagen op een kleine ruimte.
De “links”-pagina vonden we wat aan
de magere kant en misschien is het
geen slecht idee foto's bij de gegevens
van de bestuursleden te plaatsen. Dit
verhoogt de herkenbaarheid. Alleszins
een website die zeker een bezoekje
waard is. Als de bliksem naar:
WWW. HBA-BILJART.BE dus !

Bart Van Reeth

Uw kerst en nieuwjaarswens in 
de boom…!
Nog enkele maanden en we nemen voorafgegaan door het kerstfeest afscheid
van 2011. Een bewogen jaar met veel ontwikkelingen, positieve en prettige ge-
beurtenissen, maar ook verdriet en teleurstellingen. Wat het komende jaar ons
brengen gaat moeten we afwachten, bijna niets is zeker, wel hopen we op het
beste.
Dat beste wensen we ook familie, vrienden, kennissen en biljartvrienden toe. Om
u gelegenheid te geven dit kenbaar te maken, drukken we in De Biljart Ballen van
14 december een pagina grote kerstboom in full-colour af. Die boom hangt vol
met kerstballen. U kunt als vereniging, team, lokaliteit, organisatie of als persoon
zo’n kerstbal reserveren om uw wens te publiceren. Indien gewenst, is het ook
mogelijk een logo in de kerstbal te plaatsen. De prijs voor een kerstbal met een
diameter van 5 centimeter is 25 euro. Een kerstbal met een diameter van 7 cen-
timeter kost 35 euro.
Voor reservering en/of informatie kunt u contact opnemen met Bart Van Reeth,
telefoon: 0485-286593 of per e-mail: bart.van.reeth2@telenet.be. 

District Zuid-West Vlaanderen

Voorronden districtsfinales bandstoten
In de periode van 3 november tot 10
december worden in het district Z/W
Vlaanderen de kwalificatiewedstrijden
voor de districtfinales afgewerkt in vijf
verschillende klassen.
De tweede klasse (80 punten, gelijke
beurten) telt voor deze uitgave slechts
zeven deelnemers, waarvan er vier
doorgaan naar de finale. De bandsto-
ters geven elkaar partij op zondag 4 en
zaterdag 10 december in DOS Roese-
lare (Arena) en sluiten daarmee dan
ook de voorbereidende ronden af. Ne-
gentien gegadigden nemen deel in de
derde klasse (55, gelijke beurten) en
werden ingedeeld in 4 poules, te spelen
in evenveel verschillende lokalen. Tus-
sen donderdag 3 november en donder-
dag 17 november ontvangt KBC Gilde
Hoger Op in Heule, vier bandspelers,
BC Volharding mag er in Izegem vijf ac-
commoderen, evenals Excelsior Wim-
bledon Menen en de Kortrijkse Biljart
Club, die ook vijf spelers zien komen.
Met twee poules van vijf en één van zes
mogen de 4de-klassers (40 gelijke beur-

ten)  zich op de kaart zetten, tussen za-
terdag 19 november en donderdag 8
december in BC Risquons-Tout in de
taalgrensgemeente Moeskroen en  in al-
weer BC Volharding in Izegem en DOS
Roeselare. Klasse vijf (30 gelijke beur-
ten) mag op acht spelers rekenen die in
twee poules in Risquons-tout en Warden
Oom in Hooglede de “keuen” kruisen
op 3, 4, 12 en 13 november. Twaalf
bandstoters tenslotte, strijden om de vier
finaletickets in de zesde klasse (20, ge-
lijke beurten) in het Heulense Gilde Ho-
ger Op en ook nogmaals in KBC War-
den Oom in Hooglede.

Bart Van Reeth

Rankingtornooi Artistiek in Halle

Eric Daelman zet
uitschuiver recht
Tijdens het eerste rankingtornooi in
Schelle overtuigde Daelman voor eigen
publiek iedereen van zijn superioriteit.
Een week later in de Oostendse Biljart
Academie wilde het echter niet lukken
en moest de gewezen wereldkampioen
sub-topper Marc Janssen laten voor-
gaan.
Die mindere prestatie maakte de erva-
ren vijftiger ruimschoots goed in de Pa-
jotse Biljart Club Hallensia. Eric Dael-
man hield grote concurrent Walter Bax
op 16 punten afstand en sloeg Janssen
terug op exact 50 punten en de derde
plaats. In de algemene rangschikking
telt Bax met 32 punten er precies 2 min-
der dan de titelpretendent. Marc Jans-
sen heeft er 30. Bij het ter perse gaan
trekken de “fantasiestoters” naar DOS
Roeselare om er de volgende manche
af te ronden.

Bart Van Reeth
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Tweede Nationaal Tornooi

Libre en Kader-liefhebbers 
in B.C. De Noorderkempen
Voor de tweede opeenvolgende maal
haalt de Kalmthoutse club het Nationaal
Vrij Spel- en Kader 38/2 en 57/2 tor-
nooi in huis. Op zaterdag 26 november
wordt de openingsstoot gegeven en in
het weekend van 27 en 28 mei 2012
krijgt het zijn beslag in de finale. Snelle
jongens en meisjes die in dit unieke tor-
nooi menen een prijs te kunnen wegka-
pen, kunnen nog tot 28 oktober inschrij-
ven,  via contact@bc-de-noorderkem-
pen.be. Let wel, dit geldt enkel voor spe-
lers uit het Gewest Antwerpen. Alle an-

deren worden geacht in te schrijven via
hun Gewestelijke Sportbestuurder ! Het
gebeuren staat open voor iedereen die
een geldige lidkaart van de KBBB op
zak heeft en een aantoonbaar speelge-
middelde kan voorleggen. “Nieuwe”
spelers dienen te spelen naar de pun-
ten, zoals vermeld op de KBBB-vergelij-
kingstabellen. Er wordt gespeeld in 3
categorieën. 160 en 220 punten Kader
38/2 en 200 punten Kader 57/2 in
reeks A. In reeks B wordt dat 60, 90 en
120 punten in het Kader 38/2 en in
reeks C, tenslotte wordt Vrij Spel ge-
speeld naar 30, 40 en 55 punten.
Wordt er in poules van 4 gespeeld tij-
dens het verloop van het tornooi, dan
volgt er een inkrimping naar poules van
3 vanaf de kwartfinales. Naar goede
gewoonte valt er een mooie prijzenpot
te verdelen en om het tornooi het nodi-
ge cachet te geven, treden de spelers
vanzelfsprekend aan in sportkledij.

Bart Van Reeth / Info Danny Mathysen.

Biljart op het internet

De klik op de muis
De inkt van het artikel over de website
van de Hasseltse Biljart Academie was
nog niet droog of Jef De Vooght van
B.C. Geox Herentals liet ons weten dat
ook de Kempense club actief is op het
internet. Terwijl uw redactie bezig was
met de registratie van dit zoveelste
webadres, bereikte ons ook de e-mail
van Marcel Van Mensel. De sportieve
en extra-sportieve activiteiten van de
Deurnenaars van het gereputeerde
B.C. Arena, blijken ook te volgen op
het wereldwijde net. De biljartfanaat
die zijn informatie graag elektronisch
betrekt, weet hierbij weeral wat te
doen... Tip voor beide clubs : plaats
méér links op de site. Het verhoogt
automatisch de bekendheid van uw
club en daarmee ook het aantal be-
zoekers van de website.

B.C. Geox Herentals :
www. bcherentals.be
B.C. Arena :        
http://users.telenet.be/bcarena  

Bart Van Reeth 

Biljarthistorie

De 1 Moyenne van René Vingerhoedt 
Het grote voorbeeld van Raymond Ceulemans, excellent drieband- en ar-
tistiek biljarter, maar bovenal de man die ons land naar een koppositie in
de biljartwereld stootte. Dat was Antwerpenaar René Vingerhoedt. Een
terugblik op een uitzonderlijke biljartcarrière.

Bezeten van het biljart en vooral gefas-
cineerd door de vreemde capriolen van
de -toen nog- ivoren ballen, staat de in
1921 geboren René Vingerhoedt al op
erg jonge leeftijd aan de biljarttafel. Dat
de Sinjoor talent heeft wordt bewezen in
1938. Vingerhoedt  mag zich dan op
17-jarige leeftijd Wereldkampioen Ar-
tistiek Biljart noemen. De donkere oor-
logsjaren doen het biljart samen met  zo-
wat alle andere competitiesporten van
het toneel verdwijnen en pas een jaar
nadat de tanks van de bevrijders Europa
zijn binnengereden, rollen de ballen
terug over het groene laken. Onze land-
genoot Emile Zaman was er in 1929 en
1935 in geslaagd, respectievelijk 2de
en 3de te worden op het Wereldkampi-
oenschap driebanden. Tot dan toe de
hoogst behaalde titel voor een Belg op
een biljart-WK. In 1949 kreunde de

wereld nog steeds onder de gevolgen
van de tweede wereldbrand en werden
de eerste tekenen van de koude oorlog
langzaam maar zeker zichtbaar. De
Sovjet-Unie testte haar eerste atoombom,
Duitsland werd opgedeeld in de DDR en
de BRD, de westerse geallieerden richt-
ten de NAVO op, Anderlecht werd voor
de derde keer kampioen in het voetbal
en  het enfant-terrible Jef Mermans trapte
er liefst 37 tegen de netten. En René Vin-
gerhoedt ? Die wint het Wereldkampi-
oenschap driebanden in Buenos Aires,
Argentinië. Eerst raakt hij voorbij de Ar-
gentijn Augusto Vergez en maakt dan in
een spannende finale komaf met diens
landgenoot José Bonomo, die nog ja-
renlang een rol zal spelen aan de
wereldtop van het biljart. Elf jaar later, in
1960 beleeft ons land woelige tijden. In
Belgisch-Congo roept Moïse Tsjombe de
onafhankelijkheid van de provincie Ka-
tanga uit en enkele maanden later grijpt
Mobutu er de macht. Het betekent het
begin van het einde voor de kolonisten
die weldra, noodgedwongen, het nieu-
we Zaïre zullen moeten verlaten. Bij he-
vige rellen in het Zuid-Afrikaanse Shar-
peville vallen honderden doden en de
Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eich-
mann wordt door de Israëlische gehei-
me dienst ontvoerd uit Argentinië en in
Tel Aviv berecht. René Vingerhoedt vin-
den we dat jaar  terug op het WK drie-
banden in alweer Buenos Aires, van-
waar hij opnieuw de oppergaai zal
meebrengen naar de Scheldestad. Vin-
gerhoedt rekent er eerst af met oude ri-
vaal  José Bonomo en verwijst dan de
Uruguayaan Monestier netjes naar de
tweede plaats. Intussen heeft de twee-
voudig wereldkampioen als eerste bil-
jarter de kaap van de 1 moyenne over-
schreden en zich daarmee in het drie-
band naar een eenzame hoogte getild.
Tussendoor won René Vingerhoedt  nog
9 maal het Europese Kampioenschap
met tussen 1951 en 1957, zeven titels
op rij. Van de WK's van 1953 en 1958
bracht  hij ook nog twee zilveren me-
dailles mee naar huis. De Antwerpse
sterbiljarter overleed in 2005. hij was
dan 84.

Bart Van Reeth                                               

Rechtstreekse districtfinale vrijspel in Hooglede
Het individuele kampioenschap 2de
klasse vrijspel op klein biljart vindt in
het district Zuid-West Vlaanderen
plaats op 27 en 29 oktober. Zes deel-
nemers geven er elkaar partij in een
gelijke beurten-systeem naar 160 pun-
ten. KBC Warden Oom Hooglede, in-
richtende club ziet zich met de 3 spe-

lers, Corneel Everaerdt, Noël Gyse-
linck en Dirk Gryson het sterkst ver-
tegenwoordigd. Jean-Luc Missiaen,
Geert Werbrouck en Wim Benoit ma-
ken het deelnemersveld compleet. De
winnaar van deze ronde mag naar de
Gewestelijke Finales in het weekend
van 10 en 11 december.

Koninklijke Brugse Biljart Club versterkt zich

Vernieuwde NIDM-ploegen moeten
mooie weer maken

In Brugge starten ze dit seizoen met 180 leden waarvan 46 federatief. Ne-
gen teams komen uit in diverse ploegencompetitie’s, waarvan er vijf uitko-
men in de NIDM en vier in de Beker Der Gewesten. Er stonden bij aanvang
van het nieuwe seizoen maar liefst vier interne derby’s op het programma. 
Door: Lieven Serweytens

De meest in het oog springende match
was deze in 3de afdeling D tussen Zee-
vis André 1 en 2. Beide ploegen wor-
den gesponsord door “Zeevisgroothan-
del André” en allebei ondergingen ze
een kleine metamorfose in het tussensei-
zoen. De eerste ploeg werd versterkt
met Martin Ravestyn (50pt) en Andy
Prieus (42pt) die samen met Bart Leys
(50pt) en Koen Saver (42pt) zullen aan-
treden. Een sterke ploeg die ronduit
gaat voor de titel in 3de afdeling D. In
ploeg twee werden een aantal ge-
vestigde waarden vervangen door twee
Nederlanders. Patrick Vasseur (42pt) en
Jean - Paul de Kraker (42pt) en als vaste
reserve de “Zeeuwse Belg” Koen Pöp-
sel. Zij spelen samen met André Saver
(42pt) en Ivan De Rynck (34pt). De con-
frontatie tussen beide ploegen liep uit
op een 0-8 overwinning voor Zeevis An-
dré 1. De tweede ploeg was duidelijk
nog niet op dreef. De twee nieuwko-
mers uit de 1ste ploeg daarentegen ga-
ven onmiddellijk hun visitekaartje af met
prestaties van meer dan 1 moyenne.

Koen Pöpsel had geen verhaal tegen
Andy Prieus en Koen Saver won maar
speelde een matige wedstrijd. Martin
Ravestyn daarentegen was geen partij
voor André Saver. Martin startte zwak
met 2 punten in 10 innings maar scha-
kelde dan een versnelling hoger om 32
caramboles te scoren in de volgende
18 beurten. Bart Leys won de match
van de kopmannen in een matige 41
beurten.
• Patrick Vasseur – Bart Leys 

22 - 34 (41)
• André Saver – Martin Ravestyn 

11 - 34 (28)
• Ivan De Rynck – Koen Saver 

18 - 27 (39)
• Koen Popsel – Andy Prieus 

7 – 27 (25)
De derby in 4de afdeling E tussen Brug-
se 3 en Brugse 4 werd een gelijkspel.
Geert Constant onderscheidde zich hier
met 1 moyenne of 27 punten in 27
beurten. In de Beker der gewesten drie-
band ging de derbywinst alvast naar
ploeg 2 met 2 – 4. De wedstrijden wa-
ren niet van een allerbeste niveau maar
de biljarts waren net voorzien van nieu-
we lakens, toch scoorde Herbert Seys
een mooie 34 punten in 44 beurten. De
4de en laatste derby zagen we in de
kader discipline Beker der gewesten.
Ploeg 1 kwam daar uit met een klinken-
de overwinning van maar liefst 6 – 0.
Met puike prestaties van André Claeys
10 moyenne, Marc Beirens 9,23 moy-
enne en Walter De Busscher 6 moyen-
ne.

De Brugse nieuwkomers presteerden al vanaf dag één"

Frank's vraagje

MAKEN DE KLEREN DE MAN ?
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over een actueel of heikel bil-
jartonderwerp. De lezer kan hierop reageren door een eenvoudig mail-
tje te sturen aan onze redactie.
De stelling :

Het bestaande kledingreglement van de
KBBB is voor interpretatie vatbaar en
wordt al te vaak niet nageleefd. Zo
wordt er erg tolerant omgegaan met de
obligate zwarte broek. Ook een zwart-
kleurige jeans is bijvoorbeeld reglemen-
taire sportkledij. Eenzelfde scenario bij
het schoeisel. Het dragen van sport-
schoenen is verboden, maar vaak be-
weegt men zich met de zwarte geklede-
re gymp op de grens van het reglemen-
taire. De laatste jaren zien we dat er
steeds losser wordt omgesprongen met
de voorschriften en dat komt het imago
van een sport die het vooral moet heb-
ben van haar uitstraling niet echt ten goe-
de.

De vraag :
Moet er binnen de KBBB een strikter en stijlvoller kledingreglement worden op-
gesteld ? U kan antwoorden met een eenvoudig JA of NEE op
debiljartballen.vl@gmail.com
De resultaten van de poll worden telkens gepubliceerd in het volgende nummer.
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Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

Op bezoek bij de zuiderburen

OVER ZON, WIJN EN BILJART 

Biljart, eigenlijk een samenvoeging van de Franse woorden “bille” en
“art”, wat zoveel wil zeggen als “kogelkunst”. Het is alweer enkele eeu-
wen geleden dat in Frankrijk het unieke spel werd uitgevonden en zijn
weg zocht door Europa en bij uitbreiding de wereld.  Begin september trok
uw redacteur naar het zonnige zuiden en bezocht er één der meest presti-
gieuze clubs van het land van Molière.
Door: Bart Van Reeth

De bestemming
Ruim één miljoen jaar geleden barstte
hier een vulkaan uit en stroomde de la-
va tot ver de Middelandse Zee in. De
meest zuidelijke punt van de regio Lang-
uedoc-Rousillon was een feit. 2600 jaar
geleden stichtten de Griekse verove-
raars er de voor de maritieme handel
belangrijke haven “Agatha”, wat zo-
veel betekent als “geluk”. Vandaag is Le
Cap d' Agde één van de meest popu-
laire vakantiebestemmingen van Zuid-
Frankrijk. Liefst 300 dagen per jaar
baadt deze regio in de zon !

De club
Gekneld tussen drie invalswegen en
toch midden in het groen en net naast
de gigantische tennisclub, ligt het ze-
nuwcentrum van de badplaats, “Le Bul-
le d' Accueil”. Op de gelijkvloerse ver-
dieping vind je er de toeristische infor-
matiedienst en kan je terecht met alle

vragen, ongemakken, en besognes,
waarmee je tijdens je vakantie al eens
geconfronteerd kan worden. In de kel-
der van het futuristische complex kwar-
tiert de “Académie Agathoise de Bil-
lard”. Deze club is actief in de hoogste
afdeling van de Franse competitie en
speelt er al decennialang een leidende
rol. In het seizoen 1999-2000 won
Agathoise zelfs de Beker van Frankrijk
voor driebandteams. Voorzitter Jean
Costa is niet weinig fier op deze unieke
vereniging en lokatie waar zo maar
even vijf Chevillotte-matchtafels waaier-
vormig staan opgesteld in de geklimati-
seerde ruimte. Voeg daar nog een, in
een apart compartiment opgestelde,
zesde tafel bij, speciaal voorbehouden
voor het artistieke biljart, en je staat me-
teen in een biljartaccomodatie die wei-
nig gelijkenis kent.

Een rondje artistiek
Het is aan die “artistiektafel” dat we
een ontmoeting hadden met een bijzon-

der charmante man. Philippe Bermond
heeft pas dit jaar opnieuw de keu ter
hand genomen na een inactiviteit van
vijftien jaar. Het bloed kruipt immers
waar het niet gaan kan. Ruim vijfen-
twintig jaar lang beoefende hij het ar-
tistieke biljart op het hoogste niveau. Te-
leurgesteld en geconfronteerd met aan-
passingsmoeilijkheden na het verdwij-
nen van de ivoren speelbal, zei Ber-
mond het artistiek circuit vaarwel. In de
jaren '80 van de vorige eeuw vonden
we hem evenwel terug aan de zijde van
een grote naam als Raymond Steyla-
erts. Hij werkte tornooien af in heel Eu-
ropa en behoudt erg goede herinnerin-
gen aan doortochten in ons land, in on-
der andere Aartselaar en Boom. In de
Académie Agathoise is deze spraakwa-
terval thans voorzitter van de opnieuw
opgerichte sectie artistiek en leid hij
vooral beginners op.

Wijn met ballen
Beroepshalve is Philippe Bermond wijn-
producent. Op zijn boerderij in het der-
tig kilometer van Le Cap d' Agde gele-
gen Pierrerue, verbouwd deze minzame
Languedocien de heerlijk zoete Char-
donnay. Die activiteit brengt hem ook

vandaag nog regelmatig naar ons land,
waar hij de afnemers van zijn klasse-
wijnen bezoekt in o.a. Waregem, Kort-
rijk, Antwerpen en Gent. Gepassio-
neerd door de biljartsport, vertoond het
logo en het etiket op de wijnflessen van
Le Mas du Ronnel, een stuk van het
groene laken en de drie speelballen. Of
hoe de leverancier van een excellent
product, in één ruk door een nooit eer-
der geziene promotie maakt voor een
sport, die méér dan een hobby voor
hem is.

Praktisch
Voor wie een weekend of vakantie in de
zon door wenst te brengen en dit wil
combineren met een potje biljart in Le
Cap d' Agde : met de wagen op 1050
kilometer van Brussel of met het vliegtuig
naar de luchthaven van Béziers-Le Cap
d' Agde. De Académie is het hele jaar
door geopend. Van 15.00 tot 20.00
uur kan je er elke dag terecht. Alle dis-
ciplines worden er gespeeld op groot
biljart. 
Adres: Académie Agathoise de Billard,
Bulle d' Accueil, 34300-Le Cap d' Ag-
de. 
E-mail: billard-capagde@wanadoo.fr  

Jonge biljarters tonen zich

WBB-initiatief moet jeugdbiljart promoten
In Sint-Niklaas bewijzen vijf jongeren
dat er wel degelijk ruimte is voor het bil-
jart binnen de hedendaagse jeugdcul-
tuur. 
In de schoot van de Koninklijke Sint-Ni-
klase Biljart Academie (KSNBA) werd
de" Wase Biljart Beloften (WBB)" opge-
richt. Christoph Van Vosselen, Tom De
Ruyte, Didier Segers, de in 1992 gebo-
ren student Wim Raes en viervoudig Bel-
gisch jeugdkampioen Jeffrey De Witte
willen op die manier promotie maken
voor de biljartsport en richtten zich
daarbij vooral op jongeren. Met
KSNBA 1 WBB treden ze aan in afde-
ling 3B van de Nationale Interclub Drie-
banden Matchbiljart en in 4de afdeling
F onder de sponsornaam KSNBA 2
Abanderado. KSNBA 1 WBB zorgde

bij aanvang van het seizoen al meteen
voor dé verrassing door in een span-
nende derby, stadsrivaal De Witte Mo-
len 3 te kloppen met 6-2. Een partij ove-
rigens waarin vooral Tom De Ruyte een
uitzonderlijke prestatie neerzette door
een serie van 12 punten af te werken en
bovendien de wedstrijd te beslechten in
amper 28 beurten (34 punten). Zoals je
kan verwachten van dit jeugdige talent -
waarvan de oudste slechts 27 is- pre-
senteert de WBB zich ook op het inter-
net. 
De Biljart Ballen nam een kijkje en werd
geconfronteerd met een erg professio-
nele website: 
www.wasebiljartbeloften.be.

Bart Van Reeth 

B.K. Voor driebandteams Matchbiljart

B.C. Hallensia domineert de finaleronde

Het Belgisch kampioenschap driebanden op Matchbiljart voor teams zorgt
al enkele jaren voor de nodige verrassingen. Dat was aan het einde van
het  vorige seizoen niet anders. Voor eigen publiek graaide B.C. Hallensia
de felbegeerde titel mee.
De Vlaams-Brabanders mochten in hun
“eigen” New-Orient gastheer spelen
voor dit prestigieuze kampioenschaps-
rondje en deden wat ze moesten doen.
Herman Jacquemyns, Jean-Marie De
Greef en Eric Demaerschalck mochten
in de laatste en beslissende wedstrijd
aantreden tegen het team van B.C. De
Optimisten uit Heusden-Zolder. De Lim-
burgers moesten lijdzaam toezien hoe
De Greef en Demaerschalck met een
gemiddelde van 0,470 en 0,550 de
eindmatch naar hun hand zetten en

zich tot nationaal kampioen kroonden.
Vooral de resultaten van Eric Demaer-
schalck waren representatief voor de
absolute dominantie van de Hallenaren.
Met een eindscore van 18 punten in
amper 15 beurten en de hoogste reeks
van 7 punten toonde hij zich ongenaak-
baar. 
Tijdens het seizoen 2011-2012 wordt
dit trio wellicht met argusogen gevolgd
door vriend en tegenstrever.

Bart Van Reeth

Artistiekers in Oostende

Marc Janssen verrassend winnaar
De inspanningen van Janssen, die pas vorig seizoen opnieuw het artistie-
ke circuit instapte lijken eindelijk vruchten af te werpen.
Was de Schildenaar er tot nog toe niet
in geslaagd een officiëel tornooi in het
artistiek biljart naar zijn hand te zetten,
dan verraste hij iedereen tijdens het
tweede rankingtornooi aan de kust. Een

erg geconcentreerde Marc Janssen
baande zich vlot een weg naar de lei-
dersplaats, in deze ontmoeting, waarin
Walter Bax zich tevreden moest stellen
met een tweede plaats. 
Belgisch Kampioen Erik Vervliet zag zijn
deelname met een derde stek bekroond
en gewezen Wereldkampioen Eric Da-
elman, niet in zijn gewone doen, werd
pas vierde. 
Een week eerder, in Schelle kende de
artistieke meester nochtans weinig
tegenstand. 

Bart Van Reeth                                             
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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. - 2 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

Te Koop: zeer mooie gezinswoning met
ruime garage, mooie tuin met tuinhuis,

volière, pergola en 30m³ brandhout.
Ruime inkomhall, vestiaire, wc, badkamer, 3 slaapkamers, 

volledig ingerichte eetkeuken, ruime living met haard, veranda.
Goed gelegen op 500m van A12 op de grens Niel-Reet. 

Bezichtigen op afspraak 0498 418445 Constant Van den Brande

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Dobber telt 2 punten meer dan Excelsior
en komt daarmee aan de leiding.
Afdeling 2
De koppositie is voor Zanzibar 2

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kapelleveld 2 en Kapelleveld 3 staan
samen bovenaan.

Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 kijkt tegen een achterstand
van 4 punten aan op leider Kapelleveld 2.
Afdeling 1B
120-er Alain Meskens vertegenwoor-
digt met een 10,00 moyenne, terecht
koploper Vilvoordse.

Bandstoten
Afdeling 1
Met 12 punten staat Excelsior vooraan. 
Afdeling 2
URSM Drogenbos en Hallensia domine-
ren de reeks.
Afdeling 3A
Zanzibar 2 maakt een verschil van 4
punten met de nummers 2 en 3. 
Afdeling 3B
Het Zaventemse Welkom vocht zich vlot
naar de eerste plaats. De 3,23 moyen-
ne van Jean-Pierre Berckmans in de
match tegen Kapelleveld 2 heeft daar
vast een flinke bijdrage aan geleverd.

Drieband KB
Afdeling 1
Astrid 2 houdt nog steeds de titeloptie in
Herent. 
Afdeling 2
Hallensia 2 telt reeds 5 punten voor-
sprong op Couronne 1.
Afdeling 3
Waterloo kijkt naar boven nu het op 1
punt van leider Amicale 2 komt.

Drieband MB
Afdeling 1A
Bij K&V Diest zette Luc Saliën een ge-
middelde van 0,718 op het scorebord.
Zanzibar 1 is leider.
Afdeling 1B
Hallensia 2 heeft 3 punten ademruimte
t.o.v. de nummer 2, K&V Diest 3. 

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag

Afdeling 1
Hasseltse B.A. staat met het maximum
van de punten op de eerste plaats.
Afdeling 2
K.H.O.Z. 1 voert in schril contrast met
broertje K.H.O.Z. 2 de rangschikking
aan.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
B.C. Ten Hout was de enige winnaar
in ronde 1 en hijst zich in pole-posi-
tion.

Kader
Afdeling 1
Na 5 speeldagen bewijst Sint Jozef 2
zijn superioriteit. Met zeven punten voor
op de nummer 3, hoeft de club enkel

Hasseltse BA te dulden dat er slechts 3
tekort komt.

Bandstoten
Afdeling 1
B.C. Lido won 2 wedstrijden met het
maximum.
Afdeling 2
Kleine Heide en Sint Jozef 2 delen de
prijsplaats.

Drieband KB

Afdeling 1
Kleine Heide, KHOZ 2 en Ten Hout
staan samen op kop.
Afdeling 2
De eerste plaats wordt voorlopig ge-
deeld door Edelweiss, De Ketsers Hech-
tel en De Optimisten 2.

Drieband MB
Afdeling 1
KHOZ 2 plaatst zich ook hier voor het
peloton.

KBBB- Gewest Beide 
Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Na 1 speeldag wordt het klassement
aangevoerd door  KBC Warden Oom.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
’t Lammeken neemt de nummer 1 over
van KBC Metro.

Kader
Afdeling 1
Biljartvrienden Gent voert de rangschik-
king aan.

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
B.C. Brugse 2 kruipt 2 punten voor op
Carambol en Oostendse BA.

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Samen met Elk Weird’hem 1 en KBC
Metro 1 voert  Ons Huis 1 het klasse-
ment aan.

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Thierry Van De Can speelde in zijn
tweede wedstrijd een moyenne van
0,870 en brengt zo De Ster Ninove op
kop.

Drieband MB
Afdeling 1
Royalvrienden houden Biljartgilde Oost-
kamp op 2 punten afstand.

KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag

Afdeling 1
Tijd & Krijt Wolfs 1 voert het klassement
aan. Lugo Deurne heeft na amper 3
wedstrijden al een forfaitnederlaag aan
het been.
Afdeling 2
De Coeck Ravels staat op nummer 1.
Afdeling 3A
Hier neemt Rood-Wit de leiding van het
klassement.
Afdeling 3B
Met een 13 op 18 voert Herentals 2 de
rangschikking aan.

Afdeling 3C
Biljartvrienden Turnhout heeft 1 punt
voorsprong op achtervolgers ’t Groen-
huis en Moedig & Vrij.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
B.C. Woondecor staat eerst maar voelt
de adem van De Leug en Op De Meir in
de nek.

Bandstoten
Afdeling 1
De Krabbers 1 laten B.C. Real op 2
punten.
Afdeling 2A
Meerlese, Coloma 1 en Fantastika 1 de-
len de eerste plaats.
Afdeling 2B
Woondecor staat 3 punten los op de
eerste achtervolger.
Afdeling 3A
François Murrath en Henri Meinertzha-
gen heffen Kapelse 2 op de ereplaats in
de rangschikking.
Afdeling 3B
Sint-Jozef en KOT Meer staan samen op
kop.
Afdeling 3C
Zelfde scenario als in 3B, maar hier zijn
het De Krabbers 2 en Carambol 2, die
de anderen achter zich laten.

Kader 
Afdeling 1
Op De Meir stelde een verkeerde ploeg
op en zag zich geconfronteerd met een
6-0 nederlaag. Lugo 1 voert het klasse-
ment aan.
Afdeling 2
De eerste plaats is vooralsnog voor Bil-
jartvrienden Mechelen.

Drieband KB
Afdeling 1
Rood-Wit 1 maakt met 3 punten afstand
op de eerste achtervolger het verschil.
Afdeling 2A
Viroma 1 op nummer 1
Afdeling 2B
De Coeck 1 gaat voor de titel

Afdeling 3A
KOT Keerbergen nestelt zich op eerste
plaats
Afdeling 3B
Sint-Jozef 2 en De Plakkers 2 op ge-
deelde nummer 1.
Afdeling 3C
Sint-Jozef 1 pakt de koppositie.
Afdeling 4A
Duffel-Oost staat vijf punten los. MDC 5
liep tegen een forfait aan.
Afdeling 4B
Coloma 2 met stip op 1.
Afdeling 4C
Excelsior 4 domineert de reeks. Met een
1,27 gemiddelde gaf Frans De Roover
zijn visitekaartje af in de wedstrijd KOT
Keerbergen 2 -  Kapelse 1. 
Afdeling 4D
Excelsior 2, De Coeck 6, Kruishuis 4 en
Molse B.A. delen plaats 1.
Afdeling 4E
Met reeds vier wedstrijden gespeeld
pronkt TBA, althans voorlopig, met de
eerste plaats.
Afdeling 4F
Kruishuis 6 neemt 3 punten voorsprong
op B.C. DAF.

Drieband MB
Afdeling 1
TBA 1, Mister 100 Lier 1, Grobben-
donkse 1 en Kapelse 1 staan samen
aan de leiding in de hoogste geweste-
lijke reeks.
Afdeling 2A
De Coeck 1 hoopt de hoofdvogel te
kunnen vasthouden.
Afdeling 2B
Avenue 1 neemt de leiding over van De
Coeck 2
Afdeling 3A
Arena 1, De Kring, Kruishuis 3 en Ex-
celsior 3 strijden om de kopplaats.
Afdeling 3B
Viroma 2 staat 1 punt voor op Grob-
bendonkse.
Afdeling 3C
Excelsior 1 en Biljartvrienden Turnhout
lijken hier een rol te gaan spelen. 

UITSLAGEN – TELEX

opende hij biljartshop Verhoeven Eddy
Leppens en maakte op die wijze van
zijn passie, zijn hoofdberoep. Hij huw-
de met Iris met wie hij twee kinderen
kreeg.

...hij amper 19 was toen hij zijn
eerste titel binnenhaalde ?
In Lommel-Kerkhoven, en dus voor eigen
publiek, werd de multi-disciplinair Bel-
gisch kampioen bij de juniores. Het be-
gin van een gevulde biljartloopbaan.
Na die eerste medaille zou hij nog bij-
na 100 maal het erepodium mogen be-
treden waarbij de ene titel al wat be-
langrijker was dan de andere.

...hij een onafscheidelijk duo vormt
met Frédéric Caudron ?
De heren hun beide namen worden
haast in één adem uitgesproken. Zowel
in België als in Nederland vormen ze
een tandem in de nationale competities.
Momenteel komen ze in ons land sa-
men uit voor De Goeie Queue uit Zoer-
sel.

Bart Van Reeth

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...

...Eddy Leppens al op 18-jarige
leeftijd Ere-klasser vrijspel werd ?
Het zou nog amper vier jaar duren
vooraleer de Limburger ook de hoogste
standaard zou bereiken in achtereen-
volgens het bandstoten, kader 47/2,
kader 47/1, kader 71/2 en drieband.

...zijn eigen biljartzaak uitbaat in
Leopoldsburg ?
Leppens werd geboren in Neerpelt en
groeide op in Lommel. In Leopoldsburg
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Nationaal Kampioenschap Libre U17 

STEF VAN HEES NAAR HET E.K.

Tijdens het weekend van 10 en 11 sep-
tember, werd het Belgisch Kampioen-
schap vrijspel 200 punten, nationale ka-
detten ( U17 ) betwist in biljartlokaal BC
De Coeck in Ravels. De 14-jarige thuis-
speler Stef Van Hees gaf gedurende de-
ze twee dagen plankgas en won alle
vier zijn matchen met maar liefst een al-
gemeen gemiddelde van 11,76 ! Hij
werd tot Belgisch Kampioen gekroond
door nationaal jeugdvoorzitter Jean-Lou-

is Steuts. Wesley Vergauwen van BC
Op De Meir Emblem werd tweede en
Brabander Joris Van Steenberghe van
BC Hallensia eindigde op een derde
plaats. Stef Van Hees zal dankzij deze
prestatie ons land vertegenwoordigen
op het Europees Kampioenschap in
Mancon, Frankrijk op 11,12 en 13 no-
vember.

Door: René Van Mechelen

Klein biljart, individueel in het Gewest Antwerpen

Groot deelnemersveld zorgt voor
beladen kalender
Zowel de districts- als gewestelijke individuele competities kregen weer
heel wat inschrijvingen te verwerken, wat voor nogal wat puzzelwerk
zorgde. Toch kon de KBBB-Gewest Antwerpen al in beide geledingen
een mooie kalender voorleggen.

District
In de tweede klasse van het Drieband moet een stevige afvallingskoers in de
districtscompetitie leiden tot een tweede speelronde. De 34-ers geven elkaar par-
tij vanaf 17 oktober. De vijfde klasse Kader 35/2 naar 60 speelpunten ziet op
de eerste en enige voorronde van 27 september tot 15 oktober met Frank Nico-
laï en Jeff Brees twee debutanten komen. Lugo Deurne is gastheer voor de recht-
streekse districtsfinale zesde klasse vrijspel (55punten) op 29 en 30 oktober.
Idem dito voor klasse zeven, waar de librespelers hun 40 punten mogen gaan
scoren in Schelle, bij B.C. De Leug. De achtste klassers (30 punten) nemen hun
start op 24 oktober en mogen de vijf eersten afvaardigen naar de districtsfinale
op 5 en 7 december in B.C. Polygoon. 

Gewest
De Excellentie klasse vrijspel (300 punten) begint eraan op 26 oktober en kan uit-
pakken met de kleppers Jean Van Tongerloo van Op De Meir Emblem en Michaël
Henderix van B.C. Deurne als favorieten. De tweede klasse (160 punten) beëin-
digt de eerste van twee ronden einde oktober en vangt met de overgeblevenen
opnieuw aan op 7 november. Wesley Vergauwen en Stef Van Hees, die reeds
kamp leverden bij de U17 vinden elkaar terug in de deelnemerspot. In de derde
klasse, waar 120 punten het scorebord moeten sieren, zou het jonge talent Yan-
nick Sevenants (ODM Emblem) wel eens voor de verrassing kunnen zorgen. De
finales staan voor de Excellentiespelers alvast gepland op 10 en 11 december in
B.C. De Middel in Essen en voor de derdeklassers op 17 en 18 december in Lier. 

Bart Van Reeth

Interdistrictsfinales Vrijspel

District Waasland erg actief 
Het Gewest Beide Vlaanderen is sterk op dreef. Met de organisatie van
allerhande Voorrondes, Districts- en Gewestfinales, relatief vroeg in het
speelseizoen, wringt het zich als officieel orgaan in pole-position. 

Het KBBB-District Waasland en meer be-
paald de gereputeerde Sint-Niklase Bil-
jart Academie krijgt de Interdistrictsfina-
le 3de Klasse Vrijspel toegewezen. In mi-
nimaal vier wedstrijden moeten de vier
deelnemende spelers de 120 speelpun-
ten scoren in gelijke beurten. Klassement
wordt opgemaakt na drie wedstrijden.
Daarna volgen de eindronden. Benny
Van Goethem geniet als thuisspeler van
een licht voordeel. Andere spelers zijn
Izaak Van Hanegem, Marcel Janssens
en Petrus Beckers, die de favorietenrol
op zich mag nemen. De heren staan
oog in oog met elkaar op zaterdag 22
en zondag 23 oktober in de feeërieke
biljarttempel, De Witte Molen. De kam-
pioen mag zich gaan bewijzen op de
Gewestelijke finale, medio december in

Brugge. De Interdistrictsfinale, 5de klas-
se naar 70 punten wordt dan weer af-
gewerkt op 15 en 16 oktober in de Gil-
devrienden. Thuisspelers Georges Ma-
es, Nestor Van Meirvenne en Franky
Van Mele treden er in duel met Dirk La-
bie, Norbert Van Muylem en Wim Raes.
Wie het eremetaal verovert, mag het
een eerste keer opblinken op de Ge-
westfinales in Zuid-West Vlaanderen op
10 en 11 december. De 4de-klassers
(90 punten) mogen zich eerst aan een
selectieve voorronde wagen. Van 12 tot
30 oktober krijgen 13 spelers de gele-
genheid elkaar uit te schakelen. Num-
mer 1 tot en met 4 wordt verwacht op
de Districtsfinale op 5 en 6 november.

Door: Bart Van Reeth

Driebandtornooi klein biljart Kunst & Vermaak

Verdurmen-Wildemeersch met nipte zege
Naar jaarlijkse gewoonte kon het paro-
chietornooi weer op ruime belangstel-
ling rekenen. Liefst 29 deelnemers von-
den hun weg naar het Boechoutse ac-
quit. Op het gerenommeerde tornooi
van biljartclub Kunst & Vermaak kaapte
de tandem Maurice Verdurmen - Steve
Wildemeersch de eerste prijs weg met
een erg zuinige zege. Nochtans geen
sinecure in het septemberweekend,
waarin de betere KBBB - en ADL2000-
spelers elkaar trachten de loef af te ste-
ken. Slechts 0,650 punten scheidden in
dit zware en uitputtende tornooi de

nummers 1 en 2. Vooral de inbreng van
de erg ontspannend spelende Maurice
Verdurmen woog door in de eindafre-
kening. Het was dan ook geen toeval
dat ook de individuele balans overhelde
in het voordeel van laatstgenoemde. De
altijd presente Willy De Bie van Merk-
sem Drieband Club kwam ditmaal niet
verder dan een zevende plaats en Fred-
dy Van Camp, gehinderd door het hoge
aantal te spelen punten (25), eindigde
toch nog op een eervolle vijfde plaats. 

Door: Bart Van Reeth 

Interdistrictsfinale Waasland en Dender

Derde klasse kader KB
Het kaderspel waarin de 120 punten
het ultieme doel waren, eindigde in een
feestje voor B.C. Quality Zele, dat trou-
wens een weekend lang de kaderspe-
lers acommodeerde. Met redelijk wat
overschot in de eindbalans van het ge-
middelde, namen thuisspelers Luc D'-
Hondt en Etienne Saey makkelijk af-

stand van de nummers drie, vier en vijf.
D' Hondt, die trouwens Matthysen en
Van Den Bossche het nakijken gaf met
twee promotiewedstrijden, speelt de
Gewestelijke Finales in het district Den-
der op 26 en 27 november.

Bart Van Reeth

Vierde Memorial Frans Lambregts
Joeri Roest en Wesley Vergauwen domineren
Het nationale jeugdtornooi vrijspel en
kader in B.C. De Noorderkempen is uit-
gedraaid op een onverhoopt succes
voor de steeds sterker wordende Wes-
ley Vergauwen en de aanstormende
Joeri Roest. Vergauwen mocht met zijn
60-punten quotering op het Matchbiljart
afrekenen met Andy De Bondt, die van-
wege zijn status weliswaar kader 47/2
naar 220 punten diende te spelen,
maar liet met een persoonlijk gemiddel-
de van 6,00 de nummer drie, Stef Van
Hees ditmaal ver achter zich. Het goud
en zilver werd dus netjes verdeeld tus-
sen de twee “Op De Meir”-spelers. De-
tail voor de statistieken : Wesley Ver-
gauwen was de enige die in het ge-

middelde speelde. In de vrijspel-reeks
40-55-70-90 op het klein biljart ging
40-er Joeri Roest vrij makkelijk over zijn
opponenten, trok de promotie binnen
en zag zich enkel bedreigd door Lim-
burger Kenny Vander Mierde (ook 40),
die als enige van het overblijvende trio
binnen de marge van het gemiddelde
bleef. Acht deelnemers in reeks C (30
punten vrijspel), waarvan er liefst vier
onder het gemiddelde bleven en waarin
Kristof Salens met een algemeen ge-
middelde van 1,21 het eremetaal mocht
gaan tonen in het Kortenbergse thuislo-
kaal. 

Bart Van Reeth 



De Biljart Ballen, 1e jaargang, oktober 2011 pagina 8

BILJART TE KOOP IN SCHOTEN 
2de-hands drieband-Biljart Eastbury 210 in perfecte staat. Onbeschadigde
mooie houten frame met 5 gedraaide zware poten. Verwarming met 
thermostaat. Bijna niet gebruikt ! 12 jaar geleden geplaatst door Thissen op
2de verdieping in rookvrije en verwarmde biljartzaal met zeer gemakkelijke
toegang, dus zonder lift of hulpmiddelen. Leistenen loopvlak in 3 delen,
loopt perfect. Toebehoren inbegrepen : verlichting, 4 keuens, rekje en 
scorebord. Prijs 1.250 EUR. Zelf demonteren en verhuizen (Schoten). 
NB : Thissen is bereid dit voor u te doen. 
INFO marc.knaepkens@quercusadvies.be of 0495/283993.

Clubgeschiedenis

KBC Gilde Hoger Op kijkt terug 
op rijk verleden
De trotse club heeft het in de loop der jaren niet altijd even makkelijk ge-
had. Ondanks oorlog, verhuisperikelen en frequente bestuurswissels
wisten de West-Vlamingen zich echter staande te houden en zelfs uit te
groeien tot één der meest dynamische verenigingen van Kortrijk en bij uit-
breiding het Gewest Beide Vlaanderen. Wandel mee door een boeiend
stukje biljarthistorie.

Historische documenten van de club zelf
werden niet bewaard.  Wat als archief
bestond verdween – gewild of ongewild
– tijdens de oorlog van 1940 – 1945,
omdat geen belang werd gehecht aan
oude papieren ofwel omdat ze “ver-
dwenen” bij de bezetting van de gilde-
lokalen door Arbeitsambt en Werbestel-
le.  Bovendien werd het lokaal zelf nog
gedeeltelijk getroffen door de bombar-
dementen op Kortrijk in 1944. Bij het
onderzoek consulteerde men het “Gil-
deblad” dat wekelijks verscheen van
1890 tot 1914, de jaargangen van het
weekblad “ De Volksmacht” dat gedrukt
en bewaard werd (jaargangen 1923
tot en met 1940) in drukkerij Vooruit-
gang te Kortrijk en de jaargangen van
1940 tot 1986, bewaard in het arron-
dissementeel ACW archief.  In het ar-
chief van het ACW vond men docu-
menten zoals congresverslagen waarin
ook de ontspanning- en vrije tijdsacti-
viteiten meermaals vermeld stonden.
Het “Gildeblad” van 1897, 1899 en
1900 leerde dat de biljartactiviteit in de
Kortrijkse Gilde bijna zo oud is als de
Gilde van Ambachten en Neringen, ge-
sticht in 1891. De jaargangen 1930 en
1931 zijn belangrijk voor de historiek
van de Kortrijkse Gildebiljartclub. Aan-
gekondigd wordt dat de officiële stich-
tingsvergadering van de biljartclub zal
plaatshebben op 5 december 1930.
Voorzitter was de heer Eugeen Lescrou-
waert, secretaris de heer Leon Bouver-
ne. Op zondag 24 januari 1931 was
er een eerste prijskamp voor de reeds
40 ingeschreven leden van de nieuwe
biljartclub, die de naam meekreeg van
de “carambolders”, dit om hen te
onderscheiden van de tapbiljartclubs.
De club beschikte over twee biljarts. Op
13 augustus 1932 wordt het eerste be-
stuur verkozen, met als voorzitter Eu-
geen Lescrouwaert, ondervoorzitter Op-
brouck, secretaris Bouverne, schatbe-
waarder Rubrecht en de bestuursleden
M. Denijs, J. Vermont, J. Berteele, J.
Schouteten en  A. Vandromme. 

Christelijk Werkersverbond
Op 17 september 1932 wordt mede-
gedeeld dat de biljartclub erkend wordt
als ontspanningsafdeling van het
Christelijk Werkersverbond en dat op
sportief gebied nu officieel zal deelge-
nomen worden aan de kampioenschap-
pen van de Landelijke Federatie.  Dit
was de eerste aansluiting bij de Konink-
lijke Belgische Biljartbond Liefhebbers.
Deze feiten werden met “grootse feeste-
lijkheden” gevierd op 6 november
1932. In de commentaren van toen stel-
len we vast dat algemeen gewezen
wordt op de grote vooruitgang van de
biljartsport in de stad. Uit verdere acti-
viteiten van de Gildebiljartclub zal blij-
ken dat de aansluiting bij de Landelijke
Federatie de basis is geweest van zijn
groei en zijn erkenning binnen en bui-
ten de Gilde.  Relaties werden ge-
vestigd met andere clubs, onder meer in

het Interclubkampioenschap van Kort-
rijk.  Het biljarten werd meer en meer
beoefend.  In 1933 kreeg de vereni-
ging een nieuwe voorzitter, de heer Jo-
zef Berteele. De activiteiten groeiden
steeds verder aan en in 1936 werd er
reeds op 3 biljarts gespeeld.  Deze wer-
den goed onderhouden en gecontro-
leerd door wekelijks aangestelde “zaal-
meesters”.  Ook biljartlessen aan jonge-
ren werden toen reeds gegeven door
de heer Mourant.  Onder de ereleden
van toen vinden we in de jaren voor
1940 onder meer burgemeester A. Ma-
yeur en proost E.H. R. Schrurs.  In de pe-
riode 1940 – 1945 werden de biljar-
tactiviteiten eerst kalmer door de mobili-
satie van vele spelers en nadien bijna
volledig lamgelegd door de oorlogsom-
standigheden, de bezetting van de lo-
kalen door Arbeitsambt en Werbestelle
en door de talrijke bombardementen op
Kortrijk in het laatste oorlogsjaar 1944.
De periode na 1945 is voor biljartclub
“De Gilde Hoger Op” zeer belangrijk
en beslissend geweest : een snelle her-
opleving na de oorlogsperiode, een ste-
vige innerlijke organisatie zowel op
sportief, bestuurlijk en financieel gebied
en een grotere uitstraling naar buiten
toe. Achteraf beschouwd kan men zeg-
gen dat de biljartclub “De Gilde Hoger
Op” gezien als een volkse vereniging
goed zijn sociale taak heeft vervuld als
ontspannings- en vrijetijdsvereniging.
Door zijn brede activiteiten in eigen
kring en door zijn aandacht voor speci-
ale groepen (jeugd en veteranen), door
zijn medewerking aan de interclubiniti-
atieven in de stad (Kortrijkse Verstands-
houding) en in de streek (Intergildentor-
nooi) en door zijn succesvolle deelname
aan nationale kampioenschappen. 

Aansluiting bij de KBBB
Op 20 augustus 1950 sloot de club
aan bij de K.B.B.B. – zoals we deze
ook vandaag nog kennen – onder de
naam “Biljartclub De Gilde Hoger Op”.
Bijzondere medewerkers in de periode
van 1945 tot 1996 waren als voorzit-
ter: M. Bossuyt, A. Van Malderghem, R.
Demoor, R. Vandeputte, J. Vandorpe en
J. Ostyn.  De sportbestuurder was R. Du-
yck in de jaren 1960 – 1980.  Als se-
cretaris zag de club R. Vanelslander, E.
Masselis, A. Depraitere en Mevr. L. Mal-
fait komen.  Zij werden nog bijgestaan
door o.a. L. Van Uytven, D. Depraitere,
J. Malfait, …   Per 20 januari 1984
werd de koninklijke titel toegekend en
werden we aldus “Koninklijke Biljart-
club De Gilde Hoger Op”.   De club tel-
de halfweg de jaren ’90 ongeveer een
negentigtal leden en heeft een goed in-
gericht bestuur waarvan ieder lid een
welomschreven taak vervult.  Ze heeft
een stevige gezonde financiële basis en
heeft een ruime activiteit het ganse jaar
door.   De club wou niet blijven stilstaan
en smeedde toekomstplannen.  Het ver-
langen om een grote matchbiljart te
plaatsen werd niet opgegeven.  Meer

nog: de verruiming van de beschikbare
lokalen zou in een niet al te verre toe-
komst toelaten om zelfs 2 matchbiljarts
te plaatsen, zodoende zou de organi-
satie van kampioenschappen op alle
formaten mogelijk worden.  Dit doel
werd nagestreefd in samenwerking met
andere clubs uit het Kortrijkse wat wijst
op een goede verstandhouding in de
Kortrijkse biljartmiddens. Jammer ge-
noeg werd het verlangen voor de twee-
de matchbiljart niet ingelost.   In januari
1996 werden de leden ingelicht over
het ontslag van voorzitter J. Ostyn, se-
cretaris Mevr. L. Malfait, sportbestuur-
der J. Malfait en schatbewaarder M.
Verfaille.  Zij vonden het tijd dat er an-
dere mensen uit de club opstonden en
een nieuw elan aan de vereniging zou-
den geven.  Op 6 juli 1996 wordt het
nieuwe bestuur geïnstalleerd.  G. La-
gaisse werd voorzitter, H. Detavernier
ondervoorzitter en penningmeester, W.
De Moor secretaris, R. Lagage sportbe-
stuurder.  Andere bestuursleden waren
H. Cappelle, G. Delahousse en H. De
Wiest.  In 1997 treedt ook F. De Moor
onder impuls van R. Lagage toe tot het
bestuur. Begin 2000 krijgt de club te ho-
ren dat het café De Gilde in Kortrijk zijn
deuren zal moeten sluiten.  Dit gerucht
wekte bij de leden aanvankelijk onge-
loof maar gaandeweg werden ze toch
met de neus op de feiten gedrukt.  In no-
vember 2000 wordt het café inderdaad
gesloten, maar met de biljartclub kun-
nen ze blijven gebruik maken van de
biljartzaal.  Toch zijn ze er niet gerust in
en wordt er stilaan uitgekeken naar een
nieuw locatie.  Het daaropvolgende
jaar in november krijgen ze het nieuws
te horen dat er vanaf 1 januari 2003
geen plaats meer is voor de biljartclub
in de gebouwen van het ACW.  De
zoektocht naar een nieuwe locatie werd
nu nog intenser gevoerd, met talrijke be-
zoeken aan horecazaken, immobureau-
’s en het stadsbestuur als gevolg.  Maar
telkenmale botsten de biljarters met het
hoofd tegen de muur.  Aangezien het
spreekwoord zegt dat de aanhouder
wint, wilden ze niet opgeven.  Op het
allerlaatste moment viel er een groot ca-
deau uit de hemel.  Bij het betreden van
de feestzaal van De Gilde te Heule – het
was toen reeds juni 2002 – waren alle
bestuursleden er van overtuigd dat ze
deze kans met beide handen moesten
grijpen.  Ze staken samen de handen uit
de mouwen en bereikten een wonderlijk
resultaat: een mooi en aangenaam bil-

jartlokaal, waarschijnlijk één van de
mooiste in Beide Vlaanderen.  Op 16
augustus 2002 openden ze dan ook
hun nieuwe locatie.   Maar nu moest het
nog allemaal beginnen.  De club stond
op eigen benen en moest het zo zien te
runnen dat ze alle kosten zelf konden
betalen.  Bij de verhuis vreesden ze na-
tuurlijk voor het verlies van een aantal
leden en aangezien er toen slechts 38
leden overbleven hadden ze dus niet
veel marge meer.  Het onverwachte
werd werkelijkheid.  Reeds het eerste
jaar in het nieuwe lokaal kende de ver-
eniging een mooie groei, wat het daar-
opvolgend jaar nog werd overtroffen.
Momenteel beschikken ze over drie bil-
jarttafels van 2.30 m en 2 matchtafels.
De Gilde Hoger Op kan dus alle kam-
pioenschappen inrichten en kreeg dan
ook reeds de eer om een aantal ge-
westelijke finales en nationale voor-
rondes in te richten.   Het huidige be-
stuur bestaat uit voorzitter Willy De
Moor, secretaris Frederik De Moor,
schatbewaarder Hendrik Detavernier,
clubsportbestuurder+jeugdbegeleider
Herwig Cappelle, sportbestuurder
K.B.B.B. Jean-Pierre Vanlokeren en ver-
antwoordelijke Intergilden Herman Hu-
yghelier. Dat het nieuwe bestuur niet bij
de pakken blijft zitten en er alles wil aan
doen om uitstraling te geven aan de
club bewijst het organiseren van een
open biljartprijskamp en een nationaal
kadertornooi 38/2.  Sinds een paar
jaar neemt men ook deel met 2 ploegen
aan Interclub Mixte en Schaal Alexis.
Zo werd de Gilde Hoger Op in 2001
vice-kampioen in de Schaal Alexis en in
2003 vice-kampioen in Interclub Mixte.
Ook de individuele resultaten van spe-
lers en de progressie van het niveau to-
nen aan dat er zeker nog een groei-
marge is.  De laatste seizoenen is de
club ook actief in de Nationale Interclub
Driebanden Matchbiljart. 

Tekst t.b.g. door KBC Gilde Hoger Op

Biljart, een oude mensen sport?

Vergeet het maar ! Na afloop van het Internationale Vijf-Kegeltornooi in de Roe-
selaarse Arena, mocht het tweejarige Dieuwke, onder het goedkeurend oog van
gastvrouw Ilse Stevens, de winnende tombolaloten uit de doos halen. Wie durft
nu nog beweren dat het biljart geen aantrekkingskracht heeft op onze aller-
jongsten ? De toekomst van onze sport lijkt op bijgaande foto alvast verzekerd !
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District Waasland, 
finale 5de klasse Kader KB

Werner Backman 
als outsider
Niet zozeer omwille van de prestaties,
maar eerder omdat hij de enige niet-Gil-
devriend in de poule van vier was, leek
Backman wel de vreemde eend in de
bijt. Het zullen wel de zenuwen zijn ge-
weest die ervoor zorgden dat van de
twaalf gespeelde wedstrijden naar 60
punten, er liefst vijf onder het gemiddel-
de bleven. Robert Noppe en Tom Van
Biesen eindigden respectievelijk op de
vierde en derde plaats. Werner Back-
man (B.C. 't Sleepbootje Kieldrecht )
knokte zich naar een verdienstelijke
tweede plaats. Met één promotiematch
en twee wedstrijden in het gemiddelde
was het nochtans Kris Waem die de me-
daille op de borst mocht speten. Hij
mag zich gaan tonen op de Geweste-
lijke Finales, ook al in het Waasland op
26 of 27 november.

Bart Van Reeth 

Frédéric Caudron schrijft geschiedenis in Wenen
Tijdens de tweede UMB wereldbeker-
wedstrijd in Wenen heeft Frédéric
Caudron een ongekende prestatie
neergezet. Niet alleen won hij in de
finale van de Zweed Torbjorn Blom-
dahl, maar wist ook nog het wereld-
record tornooigemiddelde te verbre-
ken. Met maar liefst 2.420 verwees
hij het oude record van 2.314, dat
Dick Jaspers dertien jaar geleden in
Hooglede speelde naar de prullen-
bak. Na deze eindoverwinning ver-
stevigde Caudron ook zijn tweede
plaats op de wereldranking. "Ik had
een fantastisch gevoel en barstte van
het zelfvertrouwen" aldus Frédéric
Caudron.
Het was zijn elfde zege in een World
Cup na Oosterhout (1997, 1.662),
Bogotá (1998, 1.523), Roermond
(1998, 1.658), Sevilla (2004,
1.777), Corfu (2007, 1.755), Mexi-
co City (2007, 1.880), Sluiskil
(2008, 1.963), Sluiskil (2009,
1.695), Suwon (2009, 1.950) en
Matosinhos (2010, 1.476). Elders in
dit blad meer feiten en cijfers. 

Foto: Hans Ringel

Golfbiljart-BNV

Twee leiders in
ere-nationaal
Na vijf speeldagen delen HOE Mere en
DBH Hoepertingen de leidersplaats in
Ere-Nationaal met 10 punten. Eerste
achtervolger VDB Everberg telt twee
punten minder, maar de kloof met de
nummers  vier en vijf bedraagt toch al
vijf volle punten. Merenaar Johan Van
Onderbergen verloor nog geen enkele
partij en voert samen met Driouche,
Knaepen en Priori het individueel klas-
sement aan. Met slechts één verlieswed-
strijd is gewezen Belgisch Kampioen Er-
ic Van Den Zegel kopman van het pelo-
ton. In 1steNationale A delen DRR Asse
en PDH Heverlee de eerste plaats met 9
punten uit vijf wedstrijden en in 1ste Na-
tionale B staan met 8 punten DDG Geel
en GER Aarschot aan de leiding. 

Bart Van Reeth

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

Mecguanto

De Jean van Erp
”Iceman” keu
• Verkrijgbaar in verschillende

gewichten:
490, 500, 510, 520 en 530 gram

• Toppen: 11 mm, 11,5 mm of 12 mm

Sang Lee
biljartkrijt

Vraag naar bovenstaande producten bij uw biljartwinkelier

Raimond
Burgman 
cue 
New design

0031-654314914
info@guanto.nl • www.guanto.nl

Eerste Masters Artistiek van het seizoen
in BC De Maan een groot succes
De eerste ontmoeting van het seizoen
tussen onze beste artistieke biljarters is
alweer geschiedenis.
In BC De Maan in Schelle werden op
vrijdag, zaterdag en zondag de beste
Belgische spelers verwelkomd door een
trouwe schare supporters en de brood-
nodige sponsors die de organisatie van
dit tornooi mogelijk maakten. De spon-
sors bevestigden hun samenwerking
waardoor nu reeds de zekerheid werd
verworven voor een 3e editie van de
Masters in Schelle voor volgend sei-
zoen. Langs deze weg verdienen zij
nogmaals een hartelijk woord van
dank.
Ondanks moeilijke omstandigheden
werd een mooie en hoogstaande strijd
geleverd met de ereplaatsen en de lei-
ding in de rankinlijst als inzet. Daardoor
werden enkele mooie prestaties op het
groene laken gelegd.
De omstandigheden waren echter niet
ideaal. De hoge temperaturen gecombi-
neerd met een hoge relatieve vochtig-
heid speelden niet in het voordeel van
de spellers.
Lokaalhouders Lieve en Murat deden er

alles aan om de spelers en toeschou-
wers “fris” te houden, er werden zelfs
verfrissende doekjes ter beschikking ge-
steld.
Het sterk bezette tornooi kende een
spannend verloop. Deelname van Eric
Daelman, uittredend wereldkampioen,
Walter Bax meervoudig Belgisch en Eu-
ropees kampioen en de regerende Bel-
gisch kampioen Erik Vervliet stond ga-
rant voor hoogstaande prestaties.
Met drie deelnemers was BC De Maan
als club het sterkst vetegenwoordigd in
dit eerste Masters tornooi. Naast Eric
Daelman vervolledigden Roger Everaert
(8ste met 184 punten) en Danny Van
Schoor (10de met 148 punten) het lo-
kale trio.
Erik Vervliet, in zijn eerste tornooi sinds
het veroveren van de Belgische titel, be-
vestigde zijn talent en doorzettingsver-
mogen.
Op de eerste dag nam hij resoluut de
leiding en na 30 figuren totaliseerde hij
129 punten, 5 meer dan Eric Daelman
met 123. Op de derde plaats vonden
we een sterk gestarte Sven Van Orshae-
gen met 110 punten. Walter Bax had
een tegenvallende eerste sessie met
“slechts” 90 punten en een 7de plaats.
Tijdens de enorm warme zaterdag zette
Walter echter een sterke remonte in. Na
50 figuren en 202 punten nestelde hij
zich resoluut in 3e positie. Ondertussen
had Eric Daelman (50 – 208) de leiding
overgenomen van Erik Vervliet (50 –
203). Sven Van Orshaegen zakte naar
een 5e stek met Marc Janssen op 4.
De volgende tien figuren brachten geen
verandering in de tussenstand bij de top
5. Eric Daelman bevestigde zijn positie
aan de kop van de rangschikking. Met
een voorsprong van 28 punten op Wal-
ter Bax en 38 punten op Eric Vervliet
kon hij de laatste sessie op zondag met

een gerust hart tegemoet
zien.
De finale sessie op zondag
werd toch nog even span-
nend. In de aanvangsfase
had Eric even een mindere
periode waarvan Walter
Bax en Erik Vervliet beiden
profiteerden om dichterbij
te komen. In de slotfase
haalde Eric Daelman echter
de allerbeste vorm boven
om uiteindelijk de overwin-
ning in de wacht te slepen
(307). Walter Bax haalde
het in de spannende eind-
spurt voor de 2e plaats
(279) voor Erik Vervliet
(269). Patrick Vloemans
(245) en Sven Van Orshae-
gen zetten beiden een
mooie prestatie neer en
werden respectievelijk 5e
en 6e. 
Het afsluitende etentje werd
door de deelnemers heel
erg gesmaakt, het gaf de
supporters tevens de gele-
genheid om met hun idolen
te verbroederen.

Door: Benny DelvauxDanny Van Schoor

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

OUDE BAREELLEI 70 - 2170 MERKSEM
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 Eurotour Hongarije prooi voor 
Ralf Souquet

Ralf Souquet en Beatrix Dobossy, eigenaar van Beassy ™ Ltd. Foto: EPBF/AMM.

In de finale van de Eurotour in de Hon-
gaarse plaats Eger versloeg de Duitser
Ralf Souquet opponent Marcus Chamat
uit Zweden met 8-2. Chamat wist een 0-
3 achterstand terug te brengen tot 2-3
maar daarna was het woord aan Sou-
quet. Deze wist eerder al te winnen in

Parijs en Treviso. In het klassement van
de Eurotour heeft Ralf Souquet de lei-
ding overgenomen van Nick van den
Berg. 
De US Open zal uit moeten maken wie
er de felbegeerde Mosconi plaatsen be-
machtigen.

www.debiljartballen.be

Verdeler voor België

Verhoeven Biljartfabriek BVBA
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Column Pierre Cornelissen

We kijken met positieve gevoelens terug
op de eerste uitgave van De Ballen
Vlaanderen. Te oordelen aan de vele re-
acties uit alle biljartfronten beantwoordt
deze krant aan een reële behoefte.  Ze
behandelt onze sport van hoog tot laag
en dat is precies het concept dat aan-
slaat. Het is beslist een meerwaarde
voor onze sport in Vlaanderen. Of het
blad ook nog interessanter wordt en
blijft, hangt in de eerste plaats van de
clubs en de organisatoren van evene-
menten af.
BTS zal communiceren over zijn ranking
tornooien en prestaties van zijn leden in
het bijzonder. De coördinatie ligt in han-
den van Michel Van Camp en wij wen-
sen hem al te feliciteren met zijn aan-
pak. BTS is vragende partij om met één
of meer losse of vaste redacteurs samen
te werken. Meldt U bij hem.
September was weer Superprestige
maand. De organisatie i.s.m. de Stad
Lommel bereikt na 4 jaar bijna de per-
fectie. Onze spelers Frédéric Caudron
en Eddy Leppens maken er samen met

Ferre en Paul Van Loco en pre-
sentator Benny Van Goethem
een hoogstaand biljartfeest
van. De uitzendingen op Exqi
TV en Sporza zorgen voor de
nodige bekendheid. Ongeloof-
lijk hoeveel mensen de uitzen-
dingen hebben bekeken;  en
niet alleen de actieve biljarters.
Het blijft de beste manier om
onze sport te promoten.
De perfecte omkadering in Lom-
mel zal wel niet vreemd zijn
aan de fantastische resultaten
die er geboekt werden. De spe-
lers, en vooral de jongere gene-
ratie, konden aan de lijve
ondervinden wat het is om voor
een groot publiek te spelen met
de camera’s op de loer. Wat
een ervaring! 
De Superprestige 2011 zal de
geschiedenis ingaan door de
opkomst van de jongere spe-
lers. Vier van de acht kwart fi-
nalisten waren jonger dan 30
en het was geen toeval dat Pe-
ter Ceulemans in een sterke en
spannende  finale pas in de
slotfase de duimen moest leg-
gen voor de no.2 van de
wereld. Een finale die we nog

kunnen terugzien want EXQI zal deze
nog  vaak heruitzenden. Zeg het voort!
Het verslag op Sporza zondagnamid-
dag en vermelding van de uitslag in het
nieuws  zijn elementen die biljart weer
onder de aandacht brengen bij het gro-
te publiek.
Enkele dagen vóór Lommel werd in BC
Op De Meir de eindfase van het  Eko-
trax Challenger-circuit gespeeld. Een
competitie over drie dagen met de acht
eerste van de eindrangschikking. Via
poules kwamen Jurgen Peeters, Honoré
Raemdock, Ivan Van der Auwera  en
Christophe Van Vosselen in de halve fi-
nale. De zenuwen gierden door de ke-
len want het ging om de knikkers. Ivan
Van der Auwera bleef het koelbloedigst,
kreeg wat hulp van Dame Fortuna en
trok zo aan het langste eind.
Gefeliciteerd aan Ivan en alle finalisten.
De sfeer was intens en liet een spoor na
van tevredenheid.
Dank aan Marc Verhaeghe die zoals
steeds zijn materiaal in perfecte conditie
voorschotelde en, samen met zijn An,
de ideale gastheer is voor dit soort eve-
nementen.  ODM ademt biljart uit. Be-
dankt Marc.
Tenslotte wensen wij onze ex sportbe-
stuurder Patrik Mintjens te danken voor
het vele werk dat hij de voorbije 5 jaar
voor BTS (VES) verrichte. Weinig men-
sen kunnen een gelijkwaardige kennis
van de biljartsport voorleggen en zijn
inzet was voorbeeldig.  Het was als een
afscheid van een goede vriend en alle
ereklassespelers hebben uitgebreid  hun
persoonlijke dank betuigd. 9 September
was een zwarte dag in de geschiedenis
van onze vereniging.  
BTS wil echter vooral vooruit kijken en
de vereniging naar een hoger en pro-
fessioneler niveau tillen. Er lopen ver-
scheidene contacten om in zijn opvol-
ging te voorzien. Hopelijk kunnen wij te-
gen volgende uitgave daar meer over
kwijt.

Pierre Cornelissen
Voorzitter BTS

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Superprestige Lommel, nabeschouwing
door Ferre Van Loco …
Na alweer een prachtige editie van de
CUVINO Superprestige is het tijd voor
enige overpeinzingen. Als mede-orga-
nisator en bestuurslid van BTS kan ik
niet nalaten dit prachtige tornooi te eva-
lueren.  
Uiteraard is enige euforie op het einde
van zo’n kwaliteitstornooi zeker op zijn
plaats. Het is daarna echter tijd om
terug met de voetjes op de grond te
staan en enkele algemene kritische be-
oordelingen te maken. Aangezien ik me
nog altijd een klein beetje buitenstaan-
der voel, kan ik één en ander van op
een zekere afstand bekijken en in een,
volgens mij, juist perspectief plaatsen.
Ik denk ook dat het mijn taak is om een
aantal pijnpunten naar voor te brengen,
al mogen we hier niet in overdrijven.  
Onze biljartsport komt eindelijk met
mondjesmaat in de media. Dat is na-
tuurlijk een goeie zaak, maar het zal
blijken dat dit niet volstaat om voldoen-
de nieuw bloed in de “arena” en daar-
rond te krijgen. Alhoewel de samenwer-
king met EXQI sport, Sporza en de
meeste lokale TV stations meer en meer
groeit, we regelmatiger enkele lijnen in
sommige kranten krijgen, is er nog
enorm veel werk aan de winkel.
Het nieuwste initiatief van de Belgische
editie van “De Ballen” is weer een
mooie stap vooruit. Teken dat er bewe-
ging is.
De re-styling van VES-AJH (vereniging
van ereklassespelers) naar BTS (Biljart
Top Sport) is wat mij betreft een schot in
de roos. Alles wordt duidelijker, zicht-
baarder en al bij al meer klaar voor
commercialisering.  De blauwe BTS das-
sen, de pins en dasspelden zie je al
meer en meer op de verschillende bil-
jartactiviteiten. Dank zij de info-folders
voor potentiële sponsors kan er meer
professioneel gewerkt worden. We
moeten hier eerlijk in zijn, zonder spon-
sors die het nodige geld in de sport
pompen wordt het in de toekomst echt
“pompen of verzuipen”. TV kost geld,

restylen kost geld, tornooien organise-
ren kost geld en ja, gewoon “biljar-
ten”…………………kost geld!
Wij als bestuur en sponsors hebben dit
begrepen en doen er alles aan om de
positieve ingeslagen weg verder te be-
wandelen.  De mogelijke uitzendingen
in uitgesteld relais van de wereldbekers
is weer een stapje verder. Het is onze
taak om de spelers in de best mogelijke
omstandigheden hun sport te laten be-
oefenen. Zoveel mogelijk mensen moe-
ten de kans krijgen om de wedstrijden
te bekijken en ze ook live te volgen.
Daar is volgens mij nog werk aan de
winkel want ik observeer nu ongeveer
vier jaar het biljartgebeuren met zekere
verbazing. Biljartclubs, hun voorzitters
en besturen zetten zich steeds weer dub-
bel om tornooien te organiseren. Spijtig
dat ik bijna steeds weer dezelfde na-
men op de lijsten zie verschijnen. Ik was
toch in de overtuiging dat ons land
meer dan 8 biljartclubs telde. Veel te
veel clubs en spelers willen enkel in hun
eigen clublokaal spelen en dragen zo
bij tot het idee dat biljarten een veredel-
de cafésport is. Een veelgehoorde op-
merking als zouden de verplaatsingen
er te veel aan zijn, vind ik nogal be-
droevend en kortzichtig.
Laat ons eerlijk zijn, wij als bestuur en
sympathisanten kunnen het vuur uit on-
ze sloffen lopen voor de sport, maar DE
uithangborden zijn uiteraard de spelers.
Dan moet het mij toch van het hart dat
hier nog veel werk aan de winkel is.
Een prachttornooi als de superprestige
wordt bijgewoond door +/- 7 ereklas-
sespelers die zich niet hebben kunnen
kwalificeren. Tijdens de halve finales en
finale waren de ereklassers ver te zoe-
ken. Hetzelfde fenomeen tijdens BTS tor-
nooien ... waar zijn de spelers ??
Hoe kan je nu verwachten dat onze
sport wordt uitgedragen, dat mensen
geïnteresseerd raken, als we moeten
vaststellen dat blijkbaar de spelers zelf
niet de interesse kunnen opbrengen. Ja
dat raakt mij en valt me als buitenstaan-
der enorm op.
Misschien moet het ook wel eens zo
klaar en duidelijk gezegd worden.
Mannekes steun uw eigen sport en uw
collega’s!
“Maar toch zijn we goed bezig”!

Ferre Van Loco - Manager CUVINO
PR en Communicatie BTS

Vereniging van Ereklasse Spelers 
Secretariaat : Jean-Marie GESCHÉ,
Rue de la Falize 71, 1480 Tubize
Tel: +32(0)472 21 18 44, 
Email : secretariaat@b-t-s.be
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CAUDRON wint hoogstaande
Superprestige 2011 

In de eerste poule was het een publiek
geheim dat Roland Forthomme zich zou
kwalificeren voor de kwartfinales. De
als vierde geplaatste wereldtopper,
eveneens winnaar van de laatste twee
edities van deze Superprestige, had
zich reeds na twee overwinningen te-
gen Wesley De Jaeger en Peter De Bac-
ker verzekerd van de volgende ronde.
De verrassing kwam uit een andere
hoek. Niemand die verwacht had dat
de als vijfde geplaatste Peter De Backer
laatste zou eindigen in zijn poule EN
dat Frédéric Mottet zich met 1,478 als
tweede in de poule zou kwalificeren.

Dinsdag volgde in de tweede poule een
nieuwe verrassing. Steven Van Acker
wist, door twee overwinningen op Mar-
tin Spoormans en Kurt Ceulemans, 4
punten in de wacht te slepen met een al-
gemene moyenne van 1,182. Een
mooie stunt, daar Martin en Kurt twee
geslepen en moeilijk te ontwrichten rou-
tiniers zijn.
Kurt haalde meer moyenne (1,215) dan
Steven, maar strandde op 2 wedstrijd-
punten na winst tegen Spoormans en
verlies tegen Eddy Merckx.
De favoriet liet zich dus niet verrassen.
Met 6 punten, 1,818 moyenne en een
hoogste serie van 15, stak Merckx er
met kop en schouders bovenuit. 

Na Mottet en Van Acker, op woensdag
dus ook Davy Van Havere. De lijn van
de voorbije dagen werd gewoon door-
getrokken. Nu was het Francis Forton
die het onderspit moest delven ten voor-
dele van Van Havere. Davy kwam uit
op 4 wedstrijdpunten en een moyenne
van 1,250. Francis haalde wel meer
moyenne (1,353) maar strandde op 2
wedstrijdpunten na eveneens te verlie-
zen van Eddy Leppens. Deze laatste
schitterde met 6 wedstrijdpunten, een
hoogste reeks van 11, een kortste partij
van 19 beurten (2,106) en een alge-
meen gemiddelde van 1,791.

Als laatste kwartfinalisten plaatsten zich
op donderdag ook Frédéric Caudron
en Peter Ceulemans. Jef Philipoom en
Ronny Brants begaven het deze maal
en kwamen met respectievelijke moyen-
nes van 1,141 en 0,987 nooit echt op
dreef. Jef won wel 2 van zijn 3  wed-
strijden, namelijk tegen Brants EN Cau-
dron, maar bleef een stuk verwijderd
van de betere moyenne van Peter Ceu-
lemans.
Frédéric Caudron kon het zich tijdens
de poules nog permitteren om één wed-
strijd te verliezen (tegen Philipoom),
maar sloeg loeihard toe in de andere
wedstrijden die hij telkens in 21 beurten
winnend afsloot. Dat bracht hem op 4
wedstrijdpunten en een moyenne van
1,552.

Op vrijdag alweer een mooie verras-
sing. Peter Ceulemans plaatste zich ten
koste van Roland Forthomme voor de
halve finales. Peter won met 40-30 in
32 beurten en een hoogste serie van
tien. De andere drie jongeren konden
niet echt een vuist maken tegen de top-
pers. Davy Van Havere en Steven Van
Acker speelden goed mee en haalden
met respectievelijke moyennes van
1,473 en 1,038 goede tot bevredigen-
de resultaten. Merckx en Leppens wa-
ren echter weer beresterk en finishten in
19 en 26 beurten.
Frédéric Caudron had weinig medelij-
den met "bruidegom" Frédéric Mottet
en een vervroegd huwelijkscadeau zat
er dus niet in. Caudron haalde snoei-
hard uit met 40-13 in 15 beurten en dus
een moyenne van 2,666.

Geen heruitgave dus van één van de
zeven finales van vorig seizoen. Weet u
nog, Caudron en Merckx speelden toen
zeven maal een finale tegen elkaar
waarbij uiteindelijk Caudron de eer
kreeg om met vier tegen drie gewonnen
finales het BTS Masters circuit te win-
nen.

Eddy Merckx en Eddy Leppens moesten
het in de halve finales een beetje onder-
gaan. 17 en 15 beurten kregen ze
slechts, te weinig in deze partijen om
een vuist te kunnen maken. 

Winnen deed Caudron in de finale te-
gen DE verrassing van deze laatste
week. Peter Ceulemans speelde uitmun-
tend biljart en beleefde het hoogtepunt
in zijn nog jonge carrière. En bijna wist
hij Caudron nog te verrassen in de laat-
ste lijn van de wedstrijd. Maar de
meester bleef net iets koelbloediger en
Peter kon zijn 5 punten in de nabeurt
niet meer uitmaken.

Eén ding is zeker. Een achternaam had
hij al maar vanaf heden heeft PETER
ook zijn voornaam voorgoed in de
hoofden en de harten van het publiek
gespeeld. Un nouveau Ceulemans est
arrivé ... zeggen ze in wijntermen. 
Caudron won uiteindelijk de finale met
40 tegen 36 in 21 beurten.

BTS bedankt CUVINO, de Stad Lom-
mel, de organisatie en alle vrijwilligers
voor de samenwerking en wij hopen sa-
men nog vele mooie jaren te mogen be-
leven.
Tot volgend jaar voor de Superprestige
2012!

SUPER Challenge eindigt met 
SUPER finale in BC Op De Meir

Ivan Van Der Auwera kroonde zich tot eerste laureaat van dit circuit. Na
tornooien in BC De Ploeg, BC De Maan, BC Damprémy, Kon. SNBA, BC Op
De Meir en STBA, stak Ivan er ook tijdens de SUPER Challenge met kop en
schouders bovenuit.

Het begon allemaal op donderdag 8
september met de eerste poule. Eddy
Bollansee slaagde er niet in om tijdig
zijn 34 punten te behalen (34-33 in 53
beurten) waardoor hij met één punt te
weinig zijn tegenstrever, Yvan Van Der
Auwera, diende te feliciteren.
Yvan had met deze overwinning, en de
uitmuntende zege tegen Frans Sysmans
(34-23 in 42 beurten) genoeg om de
eerste poule van het finale weekend te
winnen.
Frans Sysmans werd alsnog tweede en
ging mee naar de finale. Fred Nielsen
werd verdienstelijk vierde.

De tweede poule op zaterdag 10 sep-
tember was niet minder spannend.
Christophe Van Vosselen was duidelijk
de sterkste. Met 4 wedstrijdpunten, een
gemiddelde van 0,612 en een kortste
partij in 36 beurten (0,944 moy) won
hij de poule en het 3e finale ticket.
Jurgen Peeters had tweemaal 62 beur-
ten nodig om zijn wedstrijden te kunnen
winnen, waarvan eentje met slechts één
punt. De derde partij verloor hij kans-
loos in 48 beurten tegen Riza Gel Ali en
haalde slechts 21 punten. Het was ech-
ter voldoende voor het vierde finale tic-
ket.
Ondanks een betere moyenne zat het
tornooi erop voor Riza Gel Ali en Ho-
noré Raemdonck. Ze haalden beiden 2
wedstrijdpunten en kunnen met opgehe-
ven hoofd  het nieuwe seizoen aanvat-
ten.

Zondag 11 september ging het dan om
de knikkers. Niet alleen de eer stond op
het spel, er werden (voor deze catego-
rie) ook zeer degelijke geldprijzen uit-
gedeeld.

Ivan Van Der Auwera won in zijn halve
finale met 34-26 in 45 beurten van Jur-
gen Peeters en in de finale nam hij met
34-25 in 56 beurten afstand van
Christophe Van Vosselen.
In de andere halve finale had Christo-
phe de bovenhand gehaald tegen Frans

Sysmans, die waarschijnlijk meer ver-
wacht had van zijn optreden. Het werd
34-19 in 40 beurten.

Ivan Van Der Auwera dus grote win-
naar van de eerste SUPER Challenger!

Daarmee is een einde gekomen aan de
eerste editie van het EKOTRAX circuit.
We bedanken nogmaals Danny Aerts
voor de steun en het geloof in een cate-
gorie van spelers die op zoek gaan
naar deelname in het grotere broertje ...
het Masters circuit.
Onze dank gaat ook uit naar Marc Ver-
haegen en alle leden van BC Op De
Meir die deze SUPER finale hebben op-
gevangen. En we vergeten zeker ook
onze arbiters van het BTS A-korps niet
die, alweer keurig uitgedost, strakke
wedstrijdleiding hebben gegeven.

Het Challenger circuit gaat door!
Binnenkort krijgt u via mail, via website
en via De Ballen alle informatie over de
deelnemende clubs, inschrijvingsmoge-
lijkheden en aangepaste reglementen.

Het bestuur staat erop om deze catego-
rie van opkomende spelers te blijven
ondersteunen om hopelijk snel hun bil-
jartdromen waar te maken.

Ivan Van Der Auwera

Foto: Harry Van Nijlen

Frédéric Caudron heeft zich in Lommel opnieuw op de erelijst van de
Superprestige kunnen hijsen. Zijn zesde overwinning reeds in dit prestige
tornooi, maar de 1e onder zijn eigen organisatie. Het fabeltje dat men niet
kan organiseren en spelen tegelijkertijd is dus verbroken.
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Knalprestaties tijdens 
UMB Werelbeker Wenen
De Oostenrijkse hoofdstad was tussen
26 september en 2 oktober gastheer
voor het tweede UMB wereldbekertor-
nooi van het seizoen.

Na zijn winst in SUWON, Korea startte
Torbjorn Blomdahl als 1st geplaatste
(World cup ranking) aan het tornooi.
Blomdahl kon de voorbije jaren geen
vuist meer maken tegen toppers als Jas-
pers, Caudron, Merckx, Sanchez en Ka-
sidokostas, maar lijkt dit seizoen weer
herboren.

Slechts 9 Belgische deelnemers (Cau-
dron / Merckx / Leppens / Forthomme
/ Philipoom / Verhelst / Peter Ceule-
mans / Claus / Van Geyt) begonnen
met veel moed aan het tornooi.  Van
Geyt en Verhelst sneuvelden reeds in de
pré-pré-pré kwalificaties, Claus overleef-
de de pré kwalificaties niet.

De grote tenoren kwamen in actie vanaf
de kwalificaties. 
Jef Philipoom won zijn poule na moei-
lijke winst tegen Zoran Gajs en een
wereldpartij tegen Jean Van Erp (2,500
gem) en plaatste zich voor het hoofdtor-
nooi met een algemeen gemiddelde
van 1,340.
Roland Forthomme volgde in zijn spoor.
De overwinning tegen Andreas Horvath
was moeizaam maar vooral de partij te-
gen Ahmet Alp heeft vele supporters mi-
nutenlang op de stoel gekluisterd. For-

thomme eindigde 1ste met een alge-
meen gemiddelde van 1,215.

Minder goed verging het Peter Ceule-
mans. Hij kon geen partij winnen in zijn
poule en moest kansloos naar huis. On-
danks 2x verlies tegen Nikos Polychron-
opoulos en Ricardo Garcia Alarcon
haalde Ceulemans een moyenne van
1,222.

Eddy Leppens was overduidelijk de
beste! Zijn tegenstrevers kregen geen
kans en Eddy “Leppie” Leppens plaatste
zich makkelijk voor de hoofdtabel met
1,621

Vijf belgen dus in het hoofdtornooi …
wat een luxe. En nog meer … geen en-
kel Belgisch onder-onsje in de eerste
ronde. Toch moesten we na één wed-
strijd in het hoofdtornooi afscheid ne-
men van 2 Belgen. Philipoom redde het
niet tegen de Koreaanse tovenaar Sung-
Wong Choi (1-3) en Eddy Merckx ver-
loor kansloos (0-3) tegen een andere
Koreaan Kang Dong Koong.

Caudron (3-0 tegen Legazpi), Forthom-
me (3-1 tegen Sidhom) en Leppens (3-2)
tegen Horn hielden de Belgische eer
hoog.

Op naar de 1/8ste finales. Caudron
(2,333) en Sung-Wong Choi (2,217)
spelen een adembenemende vijfsetter.

Misschien wel de beste en spannendste
partij van het tornooi. Het bewees toen
al de sterkte en de mentale kracht van
Caudron om koelbloedig te blijven en
het in de slotfase te kunnen afmaken.
Caudron naar de ¼ finale met top moy-
ennes en briljant biljart.
Voor Leppens (1-3 tegen Blomdahl) en
Forthomme (1-3 tegen Polychronopou-
los) zat het tornooi erop. Zij konden
gaan genieten van de prachtige binnen-
stad van Wenen, door velen terecht één
van de mooiste steden van Europa ge-
noemd. 
2 Partijen verder, kwartfinale tegen Da-
niël Sanchez (3-0 winst en 2,500 moy)
en halve finale tegen Cenet Lüfti (3-0
winst en 2,812 moy) was het voor Cau-
dron tijd voor de finale.
En wie ontmoet Fred in de finale?  Inder-
daad, aanvoerder van de World cup
Torbjorn Blomdahl, die na winst tegen

Leppens ook nog Kang Dong Koong en
Jaspers uit het tornooi kegelde. De finale
begon aarzelend, waarna Fred resoluut
het stuur in handen nam. Eerste set 15-8
in zes beurten met een mooie serie van
10. In de tweede set opnieuw Fred die
de set snel naar zich toe trok met een
15-8 resultaat in 7 beurten.
De derde set ging gelijk op tot 7-6 maar
dan zag Blomdahl zijn kans mooi om
uit te maken met een schitterende serie
van 8. In de vierde set zette Caudron de
puntjes op de spreekwoordelijke “i”.
Na een 2-2 tussenstand spurtte Frédéric
met 13 naar winst en de titel.
Naast de eindoverwinning in Wenen
verstevigt Caudron zijn tweede plaats
op de wereldranking en zet hij met een
fenomenaal algemeen gemiddelde van
2,420 een NIEUW WERELDRECORD
op de tabellen.
Benieuwd wie dit nog kan verbeteren!

Caudron verstevigt tweede plaats
wereldranking
Na het wereldbekertornooi in Wenen werden ook de rankings aangepast. Door zijn
winst (en de bijhorende 80 punten) verstevigt Caudron zijn tweede plaats en nadert
hij Jaspers tot op 87 punten.
Hierbij de nieuwe wereldranking op 1/10/2011.

VISUAL WERELDRANKING

Er wordt tevens een ranking bijgehouden per seizoen. Deze wordt opgemaakt op
basis van 5 tornooien (Trabzon /  Matosinhos / Suwon / Wenen / Hurghada). Met
4 tornooien gespeeld leidt Blomdahl met 30 punten voorsprong op Caudron.

VISUAL WORLD CUP RANKING

BTS en EXQI sport, een droom huwelijk ...
De meesten onder ons zijn opgegroeid met de bijna wekelijkse TV beelden
van Raymond Ceulemans en Ludo Dielis, aangekondigd door de onsterfe-
lijke Pol Jacquemijns.  Door de serene commentaarstem werd het dan ook
stil in de huiskamer en volgden we gespannen de exploten van onze na-
tionale biljarthelden.  Ongetwijfeld is dit voor velen van jullie de aanzet
geweest om “het ook eens te proberen”.  TV was mee de gangmaker voor
de verdere ontwikkeling van deze populaire sport.
En dan............ jaren niets meer.  Biljart
werd verdoemd naar het hoekje van de
obscure cafésporten en werd uiteinde-
lijk door bepaalde politici zelfs niet
meer als sport aanzien.  Sportman van
het jaar, trofee voor sportverdienste...
het betekende blijkbaar niets meer. Vol-
ledige media stilte en iedereen leek zich
er bij neer te leggen dat TV en biljart
geen partners meer waren.  
Reden te meer voor het bestuur van BTS
om te trachten hierin verandering te
brengen.  
Onze opdracht bestaat er onder meer
in om onze sport én onze spelers te ver-
tegenwoordigen en te promoten.  Beste
manier om dit te doen ... te zorgen voor
uitstraling via allerlei mogelijke kanalen.
Naar aanleiding van de eerste Super-
prestige in Lommel werd besloten om
samen te gaan werken met produktie-
huis Kozoom. Zij stonden al in voor het
aanleveren van biljartbeelden voor
internet en o.a. Eurosport.  We hadden
dus al TV beelden waarmee we ons in
een  bevoorrechte positie bevonden.
We konden dus iets aanbieden!  
Sporza was al mee op de kar gespron-
gen en spendeerde 20 minuten aan de
Superprestige.  De eerste overwinning
was binnen!  Verdere contacten met VRT
leerden ons dat nog extra tijd er blijk-
baar niet inzat.  “Voor de kleine sport
die jullie zijn, krijgen jullie al veel zend-
tijd toegewezen “, was het koude ver-
dict dat we steeds te horen kregen.
Het werd dus tijd dat we de stoute
schoenen aantrokken! We kropen de
pen in en schreven een aantal commer-
ciële zenders aan, waaronder ook  EX-
QI sport.  Welgeteld één (1) dag later
kregen we al antwoord van Stefan Van
Loock met de boodschap dat er zeker
interesse bestond en of we wilden ko-
men praten.  Met een kleine delegatie,
waaronder Frédéric Caudron, zijn we
naar Lint getrokken waarna EXQI sport
en BTS elkaar hebben gevonden.
BTS was op zoek naar een TV partner

en EXQI sport naar sporttakken die wat
verwaarloosd werden door de grote na-
tionale zenders.  A perfect match dus …
Stefan Van Loock is ondertussen de voet-
balbond gaan versterken en zijn plaats
werd schitterend ingenomen door Tom
Gemoets, die trouwens al van bij het be-
gin bij het project was betrokken. Wij
zijn blij dat de biljartvonk ook bij hem is
overgeslagen.  
EXQI sport heeft het biljarten in zijn hart
gesloten.  We hebben beiden mogen er-
varen dat de respons, naar aanleiding
van de eerste uitzendingen van de
Superprestige vorig jaar, enorm was.
Iedereen is er van geschrokken hoeveel
mensen gekeken hadden.  EXQI sport
zorgt ervoor dat de vele biljartliefheb-
bers niet op hun honger blijven zitten.
Daarnaast geeft EXQI sport organisato-
ren de kans om via reclame bood-
schappen en logo’s andere sponsors
aan te trekken. Het traditionele pro-
grammaboekje komt nu op TV. Reden
dus om deze samenwerking verder uit
te bouwen.  
EXQI sport was er bij op het Belgisch
kampioenschap in Blankenberge, in
Hooglede voor de Beker van België en
opnieuw op de superprestige in Lommel
dit jaar.  Bij wijze van proef hebben we
een wereldbeker in Turkije laten uitzen-
den.  Hiervoor hebben BTS en EXQI
sport samen de gesprekken gevoerd
met de UMB (Union Mondiale de Bil-
lard) en Kozoom. Er is echter nog veel
werk aan de winkel, maar EXQI sport,
BTS en onze geliefde biljartsport blijken
natuurlijke partners te zijn. Mits de no-
dige omkadering, gesteund door enkele
nieuwe sponsors moet dat leiden tot
MEER biljart op TV.
BTS bedankt EXQI sport voor het ver-
trouwen en kijkt uit naar de nieuwe initi-
atieven die momenteel worden bespro-
ken.

Ferre Van Loco
PR & communicatie
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ABANDERADO,
BTS sponsor in de kijker
Vanaf deze editie gaan we elke maand een BTS sponsor in de kijker zet-
ten. Dat betekent vooral dat we de personen achter de bedrijfsnaam zul-
len interviewen om te weten te komen wat hun drijfveer is. Wie zijn ze …
waar komen ze vandaag en waarom doen ze het … Jambers is er niets te-
gen! We starten met ABANDERADO, groothandel en speciaalzaak in he-
ren- en dames lingerie. Het bedrijf wordt bestuurd door BTS voorzitter Pier-
re Cornelissen en zijn zoon Yves. ABANDERADO is al enkele jaren sponsor
van BTS en neemt sinds twee jaar de titelsponsoring van het classics circuit
op zich.

Redactie: 
Hallo Pierre, bedankt om even tijd uit te
trekken voor onze BTS katern in “De
ballen”. Je bent ondertussen 67 jaar en
je hebt een druk leven achter de rug.
Wanneer ben je met sport in contact ge-
komen?

Pierre Cornelissen:
Biljart werd me echt met de paplepel
toegediend want mijn vader René was
ook een fervente speler van redelijk ni-
veau en zoontje mocht papa vaak gaan
‘halen’ op café. Zoontje profiteerde er
dan van om, terwijl papa nog een paar
pinten dronk, wat te leren biljarten. De
microbe was me voor altijd binnenge-
drongen. 
Toen mijn ouders later het Café ’t Land-
huis openden werd daar, mét goedkeu-
ring van zoonlief (toen 12),  een 2,10
biljarttafel en een ping-pong tafel ge-
plaatst. Al gauw ging het niveau om-
hoog en werden grote reeksen in vrij-
spel genoteerd. De biljartliefde en aan-
leg ging echter vlug over naar het drie-
banden.

Redactie:
Je begint nu onmiddellijk over biljarten,
maar onze informatie vertelt ons dat je
meer op je sport-kerfstok hebt.

Pierre Cornelissen:
Inderdaad, ik was ook een talentrijke
jonge voetballer en speelde in de jeugd-
reeksen van eerst FC Capellen en later
in de Kon.Sint-Niklase Sportkring. Het
internaatleven stak echter een stokje in
de ‘voetbal’wielen.
Daarnaast werd ook in tafeltennis een
behoorlijk niveau behaald. Ik werd
kampioen beide Vlaanderen en 4e  op
een nationaal kampioenschap.

Redactie:
Maar toen begon het echte leven?

Pierre Cornelissen:
Tja, toen ik op 29 jarige leeftijd be-
stuursfuncties begon te verzamelen ben
ik zowel met tafeltennis als biljart ge-
stopt, maar wel met de wetenschap dat
biljarten er ooit nog wel eens van zou
komen..

Redactie: 
Vroeger stopten de meesten met sport
omdat ze een lief vonden of in het leger
moesten …

Pierre Cornelissen:
Omgekeerd bij mij … na even in het mi-
litair voetbalelftal te hebben meege-
speeld begon daar ook mijn interesse
voor basketbal te groeien. Dat leidde tot
een korte carrière bij BC Hermes St.Ni-
klaas, eerst als speler en later als PR
man.
Van basketbal terug naar de voetbal-
sport. Toen de St.Niklase Sportkring in
4 jaar tijd van 3e naar 1e klasse pro-
moveerde was ik er PR verantwoorde-
lijke. Eén van mijn taken was ook de op-
vang van de arbiters. Bekende spelers
daar uit die tijd waren: Georges Lee-
kens, Swat Janssens, Patrick Verhoosel,
Fred Truyens en Jantje Simoen. Helaas
ging de KSNSK failliet aan de grote in-
vesteringen en het overlijden van de
sponsor.

Redactie: 
En dan wordt men ouder en gaat men
“anders” sporten?

Pierre Cornelissen:
Balgevoel heb je of heb je niet … bij mij
zit het blijkbaar ingebakken. Nadien
ben ik, als voorbeeldig echtgenoot, mijn
vrouw Suzy naar de tennissport, en later
ook naar de golfsport gevolgd. Tennis
lag me wel en in no-time was ik C15-2
geklasseerd, hoewel de teller ondertus-
sen op 37 jaartjes stond. 

Tien jaar heb ik competitie gespeeld in
St Niklaas en Beveren. Een 2e plaats in
het clubkampioenschap van de  Wase
T.C. (500 leden)  was een hoogtepunt.
Gezien de “over mijn lijk” mentaliteit
begon het karkas behoorlijk af te take-
len en moest op 51 jarige leeftijd de ra-
ket aan de haak om verder onheil te
voorkomen. De golfsport was de nieu-
we uitdaging maar met een geteisterde
mechaniek is dat ook geen lachtertje.
Toen een handicap van 26 bereikt was
moest ik ook met deze sport breken om
medische redenen.

Redactie:
Hoe ben je dan terug in de biljartsport
gerold?

Pierre Cornelissen:
Op mijn 48ste was de “goesting” er
weer en kwam ik terug aan de tafel, de-
ze keer op match biljart. Begonnen
naar 27 3B match werd er al snel ge-
promoveerd naar 34 en enkele jaren la-
ter naar 42. Blijkbaar is dat ook mijn ni-
veau daar ik het nu al 14 jaar onafge-
broken in deze categorie volhou.

Redactie:
De laatste jaren ben je ook terug op het

Aankondiging BTS Masters circuit
Het sportjaar kan weer beginnen. De spelers geraken in form en de organisato-
ren staan te trappelen om iedereen te ontvangen.

Dit jaar presenteren we 4 Masters tornooien:

1) Sint-Truidense Biljart Academie: Zoutleeuwsesteenweg 120 – Sint-Truiden
start tornooi 25 oktober – finale: vrijdag 2 december

2) KBC Ons Huis: Visstraat – Geraardsbergen                                                                                                                         
start tornooi 15 januari – finale: vrijdag 30 maart

3) BC Gouden Martinus: Krijgsgasthuisstraat 99 - Gent                                                                                                           
start tornooi 15 februari – finale: vrijdag 27 april (o.v.)

4) Maaslandse Biljart Academie: Meerstraat 25 - Zutendaal                                                                                          
start tornooi 1 maart – finale: 16 mei 

Meer details over de trekking en de kalender voor STBA zullen eerstdaags via
mail en de BTS website worden gecommuniceerd.

bestuurlijk topniveau. Een bewuste keu-
ze?

Pierre Cornelissen:
Ik heb in mijn leven al heel wat “be-
stuurs-balletjes” zien vliegen. Biljarten
zit in mijn genen dus vond ik het mijn
plicht om ook op bestuursniveau mijn
bijdrage te leveren.
Ik ben al voorzitter van de KSNBA se-
dert 1993,  ben 4 jaar secretaris en
voorzitter van de wereldbeker organi-
satie BWA geweest, heb 3 jaar (samen
met Dr. Jozef  Vandermeersch en Albert
Verbeken) de VES voorgezeten en ben
nu alweer 4 jaar voorzitter van BTS (ex
VES). Daarnaast sta ik ook aan de wieg
van het initiatief om een Vlaamse Bil-
jartliga op te richten waar het nu nog
enkel wachten is op het groen licht van-
uit de KBBB om dit in de praktijk te bren-
gen.

Redactie:
Pierre, bedankt voor dit interview en
nog veel succes met alle initiatieven in
en rond biljart en BTS.

Pierre Cornelissen:
Graag gedaan! Jullie nog veel succes
met de uitbouw van het magazine.
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Golfbiljart

Emmerson Delaere versterkt
landskampioen

DBB : Hoe begon jouw carrière ?
ED : Ik ging samen met mijn vader re-
creatief spelen in een club in Lichtervel-
de. Dertien jaar was ik toen.  Dat was
bij B.C. Nooit Verloren Lichtervelde. La-
ter ruilde ik -op mijn veertiende- het
amateurspel in voor de competitie. 

DBB : Waar trok je dan naartoe om
competitie te gaan spelen ?
ED : Naar Kortemark om er bij Markho-
ve mijn eerste ervaring op te doen.

DBB : En daar haalde je ook je eerste
titel binnen ?
ED : Met de ploeg. We speelden kam-
pioen in 1ste afdeling en promoveerden
naar ere-afdeling.

DBB : En toen vertrok je ?
ED : Ja, naar de toenmalige kampioen
van ere-afdeling in de vrijdagcompeti-
tie, Melrose in Roeselare. Daar zit ik in-
middels aan mijn vierde seizoen.

DBB : Tussendoor schreef je ook nog
enkele individuele titels op je naam...
ED : In 2005 werd ik Belgisch Kampi-
oen bij de jeugd tot 16 jaar in Leuven
en in respectievelijk 2007 en 2008
werd ik tweemaal Belgisch Kampioen
bij de juniores tot 20 jaar in Leuven en
Erpe -Mere.

DBB : Met welke ambitie is jouw team
dit jaar aan de competitie begonnen ?
ED : Wij gaan resoluut voor de titel en
lijken daarin te gaan lukken. We staan
dan ook aan de leiding van het klasse-
ment na vijf speeldagen.

DBB : Koester je nog individuele ver-
langens ?
ED : Vorig seizoen eindigde ik derde in
de individuele eindrangschikking. Me-
teen mijn hoogste quotering ooit. Ik ver-
loor toen ook de finale van het Kampi-
oenschap van West-Vlaanderen, A-reeks.
Dit jaar hoop ik wel nog beter te doen.  

DBB : Je speelt ook nog in de veel be-
langrijkere “zaterdagcompetitie” ?
ED : Daarin speel ik op het hoogste le-
vel, in ere-nationaal. Dit seizoen ver-
huisde ik van DLS Vilvoorde naar rege-
rend landskampioen HOE Mere. We
voeren momenteel alweer de rangschik-
king aan.

DBB : Ruiken we ook daar titelambities ?
ED : Van de zes spelers zijn er liefst drie
nieuwkomers. Het zal dus zeker niet in
cadeauverpakking komen. We probe-
ren zolang mogelijk aan kop te blijven
en aan het einde van het seizoen zien
we wel.

DBB : Wie zijn de concurrenten ?
ED : Uiteraard co-leider Hoepertingen
maar Everberg -twee seizoenen gele-
den nog landskampioen- mogen we ze-
ker niet onderschatten. Zij versterkten
zich immers met Marc Lefèvre, ex kam-
pioen van België en Didier Cours, die
ook twee nationale titels heeft veroverd.

DBB : Wat is de gemiddelde leeftijd
van de golfbiljartspelers ?
ED : Laat ons zeggen dat het zich situ-
eert tussen 35 en 50 jaar. In mijn eigen
team ben ik met stip de jongste.

De 22 jarige West-Vlaamse vrijgezel, die bij de houtafdeling van een gro-
te doe-het-zelf zaak werkt, verruilde in het tussenseizoen het eerder be-
scheiden DLS Vilvoorde voor HOE Mere dat ook dit seizoen een gooi naar
de landstitel wil doen. 

DBB : In de hele competitie trouwens
ook ...
ED : Toch niet. Er is er nog eentje die
jonger is als ik. Thomas Vlerick, tot vorig
jaar nog mijn ploegmaat.

DBB : Je woont in Lichtervelde, Mere is
dan toch wel een hele verplaatsing ?
ED : Dat valt goed mee. Het lokaal is op

drie kwartier rijden van mijn deur, erger
is het als we verre verplaatsingen moe-
ten maken zoals Westerlo, Leuven en
godbeter het ; Maasmechelen. Van Lich-
tervelde uit ga je dan al snel een ver-
plaatsing van meer dan 200 kilometer
maken.

Bart Van Reeth

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Overzicht na drie speeldagen
AFDELING 1
VAN KUYK-JASPERS EINDIGT 
OP DRAW
Na drie speeldagen voert B.C. De
Ploeg 1 het klassement aan in de eerste
afdeling, nadat de Zoerselnaren alle
wedstrijden wonnen met het maximum
van de punten. In de eerste ontmoeting
tegen Biljartvrienden Turnhout 1 demon-
streerde Jean Van Erp met een reeks van
12 en maakte uit in amper 14 beurten
(3,000 moyenne). 
Zanzibar 1, vorig jaar dé revelatie van
het seizoen stootte na een mindere start
aanvankelijk door naar de tweede
plaats in de rangschikking, maar moest
na de derde ontmoeting, concurrent He-
rentals laten voorgaan. Herentalsenaar
Christian Rudolph scoorde met 14 pun-
ten de hoogste serie na twee matchen,
maar in de derde wedstrijd zou Martin
Horn (BC De Ploeg 1) met zijn 24  en
3,571 gemiddelde nog een pak beter
doen. Martin Spoormans liet met Biljart
Express 1 tegen zijn ex-club Lugo Deur-
ne een overwinning met een gemiddel-
de van 2,333 optekenen. Voor het
spektakel in de nog prille competitie
zorgden alvast Frans Van Kuyk (Biljart
Express 1) en wereldkampioen Dick Jas-
pers (BC Deurne 1). Ondanks een reeks
van 20 punten moest Jaspers een 50-50
gelijkspel slikken in 25 beurten. 

AFDELING 2 A
KOPMAN FRINGS KAN DE 
PLOEG 2 NIET AAN LEIDING
HOUDEN
De tussenseizoense investeringen lijken
hun vruchten af te werpen bij De Ploeg
want ook team 2 stond na speeldag
twee op kop, maar moest in de derde
ontmoeting de fakkel doorgeven aan
Sint-Truidense, dat eerder verrassend
aan de leiding komt.

AFDELING 2 B
NIEUWKOMERS DOEN HUN 
WERK
Bij KBC De Goeie Queue 1 liet Roger
Roefs twee verliesmatchen achter zijn
naam schrijven. De kersverse Goeie
Queue-spelers, Frédéric Caudron, Peter
Ceulemans en Eddy Leppens deden
echter tweemaal wat van hen verwacht
wordt en plaatsen de Zoerselse club
aan de leiding van het klassement.

AFDELING 3A
THERESE KLOMPENHOUWER 
(BC DEURNE 2) MET 1,259
MOYENNE 
Herentals 2, TBA 2 en Op De Meir 4
delen de leidersplaats. Mister 100 Lier
6 moet zich op de laatste plaats tevre-
den stellen met een schaarse 2 pun-
ten.

AFDELING 3B
BC DE MAAN 1 ALLEEN OP 
KOP
De 0-8 overwinning van de Schellena-
ren bij Arena 2 was meteen ééntje om
in te kaderen met het 1,307 gemiddel-
de van 34-er Frank De Groof.

AFDELING 3C 
EERSTE PLAATS VOOR 
LEUVENAARS
Royal Cercle Garnier 1 telt na drie
speeldagen 1 punt meer dan de Waal-
se achtervolger Disonais 1.

AFDELING 3D
TWEE BRUGSE TEAMS IN 
TOP VIJF
Brugse 1 voert de rangschikking aan en
ziet DOS Roeselare 1 en Ons Huis 1
opgejaagd door het vierde geklasseer-
de Brugse 2.

AFDELING 4A
Biljart Express 3 staat aan de leiding.

AFDELING 4B
Molse BA 1 en De Ploeg 3 delen plaats 1.

AFDELING 4C
De Maan 2, SNBA 3 en De Goeie
Queue 4 strijden om de koppositie.

AFDELING 4D
R.C. Garnier houdt de  nummer 1 stevig
vast.

AFDELING 4 E
Gentenaren Union Sandeman 1 en ’t
Lammeken 2 zijn beiden leider.

AFDELING 4F
KBC Gilde Hoger Op voelt Brugse 5 na-
deren aan de top.

Bart Van Reeth

Martin Horn. Foto: Frank Sanders
www.debiljartballen.be



De Biljart Ballen, 1e jaargang, oktober 2011 pagina 16

Editoriaal
We zijn vertrokken  

En hoe. De laatste zaterdag van augustus mocht ik samen met uitgever Ad
Smout onze eerste editie van De Biljart Ballen –  Vlaanderen voorstellen.
Een enthousiaster onthaal van onze pasgeborene hadden we ons amper
kunnen voorstellen.

Waren de gestelde lichamen van de
biljartsport  “en masse” afgezakt naar
de stemmige biljartzaal van De Deken
in Merksem, dan blonk de uitgenodig-
de pers al even sterk uit door afwezig-
heid. Dat doet ons twee zaken beslui-
ten. Ten eerste ; er is nog slechts gerin-
ge belangstelling voor het biljart bij het
“grote publiek” en de journalisten in
het bijzonder en ten tweede ; het is aan
ONS om daar wat aan te doen. Moei-
lijker dan dat hoeven we het niet te ma-
ken. Ik maak dan ook graag van de ge-
legenheid gebruik om n.a.v. deze twee-
de verschijning van onze biljartkrant,
de biljartende lezers opnieuw te sensi-
biliseren. Gebruik alles, maar dan ook
alles wat in uw macht ligt om onze
sport op een positieve manier onder de
aandacht te brengen en ze op die ma-
nier de plaats terug te geven die ze ver-
dient ! Dat kan in eerste instantie bij-

voorbeeld door aan onze redactie alle
informatie door te geven m.b.t. uw
club, uw tornooien en extra-sportieve
activiteiten en niet te vergeten –en nog
belangrijker- uw sportieve prestaties.
Tegenover bestuursleden en sportbe-
stuurders kan ik het niet genoeg herha-
len : zorg dat uw info een zo ruim mo-
gelijk publiek bereikt. Hou ook de re-
gionale pers en de gemeente waarin
uw vereniging gevestigd is op de hoog-
te van wat reilt en zeilt binnen de club.
Ook al zal de respons in het begin mis-
schien matig zijn en verliezen je al eens
een veldslag, laat je niet ontgoochelen,
want dit staat vast : de oorlog winnen
we samen. Stuur ons uw initiatieven per
e-mail, geef ons een telefoontje of gooi
de informatie op de post. Bij De Biljart
Ballen valt ze alvast niet in de prullen-
mand. Wij maken er wat van. Bij Bil-
lard Top Sport zijn onze oproepen al-
vast niet in dovemansoren gevallen. Bij-
na dagelijks levert deze ere-klassers-
vereniging ons nieuwe kopij aan en
zorgt zo voor een meer dan boeiende
wisselwerking met uw blad. Aan de lo-
kaalhouders en ondernemers die de bil-
jartsport een warm hart toe dragen vra-
gen we nederig om financiële steun.
Zonder publiciteit is onze krant immers
niet levensvatbaar. Adverteren in De
Biljart Ballen betekent een vast en zeker
bereik van uw doelgroep en bovendien
een mooie geste naar de lezers van uw
lijfblad toe. 
De uitgesproken “hoera”-stemming on-
der de grote jongens van het biljart bij
het verschijnen van dit blad, moet IE-
DERE biljarter motiveren om er mee zijn
of haar schouders onder te zetten. Wij
rekenen op u ! 

Bart Van Reeth

Twee grote biljartgeneraties vechten om de felbegeerde eerste Vlaamse editie
van De Biljart Ballen

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Eredivisie driebanden Haarlo DBL urlive.tv 22 oktober
Eredivisie driebanden Snellen-Bevers kozoom.com 23 oktober
Agipi driebanden Schiltigheim kozoom.com 27-30 oktober
Eredivisie driebanden Haarlo DBL urlive.tv 30 oktober
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 17 november
GP Artistiek ereklasse Almelo urlive.tv 18-20 november
NK ankerkader 47/2 Rosmalen (ovb) urlive.tv 18-20 november
Eredivisie topteam De Veemarkt Doetinchem urlive.tv 3 december
Eredivisie topteam YEL Prinsen Haarlo urlive.tv 3 december
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 4-10 december
NK ankerkader 71/2 Prinsen Haarlo urlive.tv 9-11 december
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 15 december
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljartenhaarlo.nl, biljart.tv,
youreventlive.nl en kozoom.com.

Live volgen NK’s  
Voor het live volgen van alle ronden en tussenstanden NK’s, maar dan zonder
livebeelden: zie www.knbb-pk.nl/uitslagen.php. Daar staan ook de gegevens
van nationale voorwedstrijden.

Eerste internationaal tornooi 5K

Het voorbije weekend organiseerde Ta-
verne Arena het eerste internationaal
5K tornooi in de streek. Op zaterdag
werden de voorwedstrijden gespeeld.
De 13 deelnemende ploegen van 4
spelers elk werden onderverdeeld in 4
poules. Elke ploeg speelde 2 ontmoetin-
gen, waarbij er 2 spelers individueel
speelden en 2 spelers een double
moesten afwerken. Nadien
werd een aflossingswedstrijd gespeeld.
Van de 4 poules werden de eerste 2
ploegen gekwalificeerd voor de kwartfi-
nales.
De dertien ploegen kwamen uit Luxem-
burg (2), het gewest Luik(2), Frankrijk
(3) , het gewest Beide Vlaanderen (5)
en de laatste ploeg is de ploeg die zal
deelnemen aan het komende Europees
Kampioenschap voor landenteams.
Uit de voorwedstrijden wisten zich 3
Belgische ploegen, 2 Luxemburgse en 3
Franse ploegen te plaatsen. Dat onze
Belgische deelnemers nog wat ervaring
misten, werd al snel duidelijk. Het laat-
ste vierkant was samengesteld uit de 3

Franse ploegen en het nationale team-
van Luxemburg. Tijdens de Eurometro-
pool werd de finale betwist tussen 2
ploegen uit Annoeullin. Op dit tornooi
was de finale opnieuw uniform groen
gekleurd. De beide teams van Annoeul-
lin betwistten de finale onder elkaar. Het
topteam uit Annoeullin werd de uitein-
delijke winnaar van dit mooie tornooi.

Eindklassement
1 Annoeullin1
2 Annoeullin2
3 Faches Thusmenil
4 Luxembourg 1
5 Nat. Ploeg
6 Luxembourg 2
7 Quality Zele
8 Kon. Kortrijkse
9 Bigi Oostkamp
10 Arena 1
11 Liège 1
12 Liège 2
13 Arena 2

Door: Franky Deconink 

KBBB-District Antwerpen

6de en 7de Klasse 
Vrijspel Klein Biljart op agenda
De 7de klasse (40 punten) geeft de af-
trap van de Antwerpse districtfinales op
zaterdag 22 en zondag 23 oktober.
Onder het toeziend oog van de organi-
satoren van gastclub B.C. De Leug
Schelle wordt beslist wie het district mag
gaan vertegenwoordigen op de Ge-
westelijke finale. Thuisspeler Wim de
Smet als de te nemen kaap, Nick Lee-
mans (BC De Maan), Mark Liekens (BC
Fantastika), Jef Mathysen (BC De Noor-
derkempen), Eric Loos (BC Lugo) en Al-
fons Voet (ook BC De Leug), zijn de

kampers voor het felbegeerde ticket.
Jurgen Beelaerts mag in “zijn” BC Lugo,
Louis Masson (BC Arena), Jan Somers
(BC De Maan), Gustaaf Van Tilborg
(Volharding), Michel Vinck (BC De De-
ken) en Guido Achten (BC De Noorder-
kempen) ontvangen in de finale van de
6de klasse (55 punten). Wie op 29 en
30 oktober in het Deurnese Biljartcen-
trum Vingerhoedt wint, mag zich opma-
ken voor de Gewestelijke clash. 

Bart Van Reeth   
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Interdistrictsfinale tweede klasse Vrijspel op klein biljart

Finale wordt gespreid
Om organisatorische redenen wordt de
finale 2de klasse Libre in het KBBB-
District Waasland op twee locaties ge-
speeld. De "160-ers", Dirk Van Kerc-
khoven, Roger Mattens, Luc Van Vosse-
len, Lucien Maes en Urbain Van Lan-
deghem tonen op 22 oktober hun vrij-
spelkunsten in B.C. Quality Zele en ver-

huizen daags nadien, op 23 oktober
naar het Kieldrechtse Sleepbootje, waar
de eindbeslissing valt. De uiteindelijke
koning van het quintet mag een gooi
doen naar de Gewestelijke titel op 10
en 11 december in de Denderstreek.

Bart Van Reeth.

Thuisspeler wint districtsfinale

B.C. 't Sleepbootje
pakt prijs
De rechtstreekse districtsfinale vrijspel,
8ste klasse (30 punten) kende haar ont-
knoping in Kieldrecht. Het KBBB-district
Waasland mag Omer De Block af-
vaardigen naar de Gewestelijke Finales
op 11 of 12 december in het district
Brugge-Zeekust. In eigen huis was De
Block een maatje te groot voor zijn drie
tegenstanders die zonder uitzondering
onder het gemiddelde bleven.

Bart Van Reeth

Tweede Manche SPP-bandstoten
kent spannende ontknoping 

Door: Dirk Acx

Roeselare CBC DLS, Om 15.30 uur
hadden de organisatoren de inschrijvin-
gen moeten kunnen openen, ware het
niet dat ze genoodzaakt werden de
retrotoer op te gaan. De lotingen wer-
den dus op de oude manier geleid. Dirk
Acx en Eddy Dewaele konden hun ja-
renlange ervaring als organisator goed
gebruiken om alles tijdig van start te la-
ten gaan. De wedstrijden vonden hun
aanvang stipt om 16.30 uur en om
10.45 uur werd er afgesloten. Er kon-
den deze keer 53 inschrijvingen wor-
den genoteerd. Enkele vaste deelne-
mers zaten vast door hun verplichtingen
aan de KBBB en konden zich niet tijdig
aan de inschrijvingstafel melden. 
De loting van de koppels gebeurde dus
manueel en zowat alle kleppers over-
leefden deze keer de eerste ronde.
Alleen Jules Decru gekoppeld aan Luci-
ën Vanlauwe verloren met zware 3-20
cijfers hun eerste ronde. Jules decru
heeft momenteel wel andere zorgen.
Langs deze weg willen de SPP-deelne-
mers trouwens Jules en zijn zoon Philip
het beste wensen en duimen met hen
dat alles goed komt.
Ook nu weer werd de arbitrage van de
wedstrijden geleid door spelers die vrij
waren op dat moment. Sommige spe-
lers kunnen hun verlies al beter verwer-
ken dan andere maar de luttele brand-
jes werden gauw geblust.
Na de voorronde werd alles dan maar
in één grote mand gegooid en werd de
trekking gedaan van de vaste koppels
voor de 2de manche van de SPP band-
stoten. Zo werden Dirk Acx en Henk Ca-
steleyn aan elkaar gekoppeld en ieder-
een dacht al dat zij de bekers mee naar
huis zouden nemen. In de halve finale
moesten ze echter hun meerdere her-
kennen in Martin Mombert en Fernand
Vandezande. Eén Koppel voor de pou-
lefinale was daarmee al meteen ge-
kend. 
Jan Vanacker kreeg Robert Joye als kop-

pelmaat maar zij moesten in de kwartfi-
nale de duimen leggen tegen het duo
Seynaeve-Callens die op hun beurt in
de halve finales Vansimaeys -Debree
moesten laten gaan naar de finale.
Nog één koppel was er nodig om aan
de poule te kunnen beginnen en dat
werden Lucien Pauwels en Rik Castele-
yn. Het parcours dat zij aflegden was
doeltreffend maar zonder echte uit-
schieters ….. hun hoogtepunt moest
toen nog komen. 
De eerste match tussen Mombert-Vande-
zande en Pauwels-Casteleyn eindigde
na 13 beurten op een gelijkspel. De ze-
nuwen speelden een grote rol en daar-
mee is alles gezegd over deze eerste
match.
De verliezer moest dan aantreden tegen
De Bree-Vansimaeys. Omdat Mombert-
Vandezande een hogere reeks neerzet-
ten dan Pauwels-Casteleyn moesten de-
ze laatsten dus als verliezer aantreden.
Het werd een thriller en in 8 beurten
was het verdict gevallen in het voordeel
van Pauwels-Casteleyn. Lucien Pauwels
kon in de derde beurt een mooie reeks
van 13 punten bandstoten neerzetten.
Een voorsprong die ze niet meer uit han-
den zouden geven en een reeks die la-
ter op de avond voor de beslissing zou
zorgen. Zij stonden dus op de tabel met
drie punten en hadden hun lot niet meer
in eigen handen.
Indien Mombert-Vandezande zouden
winnen in minder dan 8 beurten, het-
geen die avond meerdere malen was
gebeurd, ook door andere ploegen,
zouden zij de trofeeën meenemen.
Maar makkelijker gezegd dan ge-
daan….. hoewel niet onmogelijk. Het
werden acht beurten en ook de tandem
Mombert-Vandezande telde nu drie
matchpunten.
Bleek dat de reeks van 13 die Lucien
Pauwels had gemaakt in de vorige par-
tij de doorslag gaf en zij werden dus de
nummers één van de 2de manche van
de 16de editie van de spp-bandstoten
in West-Vlaanderen.

De winnaars van de tweede SPP-Manche, Luciën Pauwels en Rik Casteleyn

Biljartcafé
DE NIEUWE LANTAARN

Moeshofstraat 152
2170 Merksem
03 / 645 21 81

denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

Eddy Merckx over zijn wereldstunt

8,333 Gemiddeld, lezen we dat goed ?
Jawel, uw ogen zijn u niet aan het bedriegen. De naamgenoot van de
wielrennende kannibaal maakte in Duitsland zijn partij vol met een 50-6
overwinning in amper 6 beurten, verbeterde zijn persoonlijke record met
een reeks van 26 punten en speelde in één klap ’s werelds kortste partij
ooit ! Uw redacteur greep naar zijn telefoontoestel…

DBB: Hallo, Eddy ?
EM: Tja, dan gaat er wat door je heen.
Je weet na de tweede beurt dat je op
een unieke manier aan het biljarten
bent en dan wil je jezelf overtreffen na-
tuurlijk. Als je dan na de derde inning al
39 punten op het scorebord ziet staan,
dan voel je de potentiële records letter-
lijk op je af komen. Na die derde beurt
koos ik er trouwens voor om even een
concentratiepauze te nemen. Het resul-
taat liegt er niet om.

DBB: Dat werd me vast een feestje ?
EM: Die ontlading, jongens. Je beseft
ternauwernood wat er gebeurt en toch
begrijp je ; ik heb hier net wat buiten
categorie gepresteerd. Die twee gevoe-
lens samen zijn moeilijk te vatten.
Achteraf ben ik wel enkele pintjes gaan
hijsen, maar je zit wel op 400 kilometer
van huis, hé. Gelukkig had ik iemand
die me als passagier met mijn eigen wa-
gen kon terugrijden. Hoewel ik het toch
nog beschaafd heb gehouden.

DBB: Je speelt in eigen land, maar ook
in Nederland en Duitsland. Toch blijft
het vreemd dat je net in het buitenland
deze prestatie neerzet…
EM: Bij onze Noorderburen kom ik uit
voor MCRTOVV /Vlaardingen waar ik
àlle wedstrijden meespeel en eventueel
ook nog de play-offs aan het einde van
elk seizoen. Bij BSC Duisburg speel ik
maar een 6 à 7 wedstrijden per jaar en
laat het nou juist daar gebeuren… Een
toeval misschien, maar wel een erg leuk
! (lacht)  

DBB: Is dit jouw mooiste biljartmoment ?
EM: Neen, dat blijft mijn titel van
wereldkampioen.

DBB: Hoe ervoer jij dan je wereldtitel
in 2006  ?
EM: Pure magie. Ik had precies dezelf-
de gevoelens als nu maar toch was dit
nog anders. Het is de hoogste status die
je kan bereiken in het biljart en boven-
dien was het een mooie aanvulling op
mijn eerder veroverde wereldbeker. Na
dat wereldkampioenschap besefte ik; je
staat nu voor eeuwig in de annalen van
de biljart- en sportgeschiedenis. Dat
doet iets met een mens. 

DBB: Met jouw nieuwe NIDM-club,
Quality Zele staan jullie op een achtste
plaats. Wat schort eraan ?
EM: We moeten met deze ploeg geen
titelambities koesteren. De middenmoot
blijft onze ambitie. We wonnen al wel
onze eerste wedstrijd tegen Kortrijkse,
toch een niet te onderschatten tegen-
stander en krijgen straks het bezoek van
koploper De Ploeg. Bij de eindafreke-
ning merken we wel of we onze doel-
stellingen hebben gehaald.

DBB: Geniet nog van je succes.
EM: Dat zal ik zeker doen ! 

Bart Van Reeth

KBBB  zoekt scheidsrechters
Het waakzame oog
In het Gewest Antwerpen start De Ko-
ninklijke Belgische Biljart Bond, onder
impuls van Patrik Mintjens met initiatie-
cursussen voor toekomstige scheidsrech-
ters. De perceptie dat je als scheids-
rechter “er bij staat en naar kijkt” is he-
laas nog steeds een heersend cliché.
Nochtans bestaat een arbitrage oplei-
ding uit 20 artikels die erover waken
dat de regels op de juiste wijze worden
toegepast en geïnterpreteerd. Daar bo-
venop komt nog het feit dat al de ver-
schillende speldisciplines hun eigen wet-
ten en regels kennen en dat een scheids-
rechter moet weten hoe nauwgezet om
te gaan met al deze diverse en vaak ge-
compliceerde regels. Wie zich geroe-
pen voelt om als scheidsrechter de bil-
jartsport een dienst te bewijzen, of wie
gewoon geïnteresseerd is in hoe de re-
gels precies werken, kan op zaterdag
5 november terecht voor een initiatie in
BC Excelsior te Turnhout. Voor inschrij-
ving of meer informatie, neemt u contact
op met Patrik Mintjens via de website
van de KBBB-Gewest Antwerpen.

Bart Van Reeth 
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Live beelden
www.kozoom.com

Prachtige ontwikkeling en steun

URLive.tv presenteert nieuwe 
scoreborden Artistiek

Artistiek is een spectaculaire spelsoort in biljartland. Een spelsoort die veel
beter verkocht kan worden, dan in de huidige status. Dat is de mening van
Bennie Deegens, bestuurlid van de KNBB vereniging Carambole, grond-
legger van URLive.tv en mede initiatiefnemer van Biljart.tv, het internetka-
naal van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

Deegens heeft in zijn functie bij de
KNBB de portefeuille Topsport en is
daardoor o.a verantwoordelijk voor het
Artistiek gebeuren. Na het bezoeken
van enige toernooien vond hij dat de
tijd rijp was voor vernieuwingen. 
Hij constateerde o.a.:

- Dat arbiters de te spelen figuren
aan de tafels uitleggen. Slecht
voor het publiek te verstaan als je ver
van een biljart afzit.

- De scores die bijgehouden wer-
den, waren moeilijk te volgen.
Al helemaal als men in poules
speelde met meerdere perso-
nen.

- Tafels worden ingetekend
waardoor spelers met de rug
naar het publiek spelen. 

Kortom, er moesten vernieuwingen ko-
men. "Zo'n mooie spelsoort moet uit-
straling hebben. Je moet je sport ver-
kopen. Er zijn technieken en mensen die
dit kunnen verwezenlijken", aldus Dee-
gens.
Samen met zijn zoon Brian, arbiter
Ewald Holzhaus en artistiekspeler Wil-
lem Schreuder is in stilte gewerkt aan
een geautomatiseerd programma dat fi-
guren en scores gelijktijdig laten zien.
Tevens moest het programma ook com-
municeren met de site URLive.tv, voor
rechtstreekse uitzendingen. Tijdens de
onlangs gehouden 2e Grand Prix Ar-
tistiek in Welberg werd het programma

in gebruik genomen. Naar volle tevre-
denheid van de bedenkers en het pu-
biek. Een welkome aanvulling voor de-
ze spelsoort. 
Bennie Deegens: "Als voorzitter van de
commissie Topsport maar ook als be-
stuur van de KNBB vereniging Caram-
bole hebben wij Artistiek uitgesproken
als een project dat veel aandacht zal
moeten krijgen. Met de KNBB is een
driejarig contract afgesproken dat wij
als URLive.tv 2 Grand Prix's Artistiek en
uiteraard de Masters Artistiek onder-
steunen met grote T.V. schermen. Door-
dat de jongens er toch zijn, opbouwen
en afbreken, heb ik met directeur Wil-
lem La Riviere afgesproken om het dan
ook maar uit te gaan zenden. Hierdoor
heb ik de nieuwe scoreborden bedacht.
Zo hebben we weer een stapje voor-
waarts gemaakt. Het is wel een investe-
ring voor URLive.tv maar we dienen
hierdoor wel de mooie biljartsport. Wel
heb ik met de auteur afgesproken dat
we het alleenrecht hiervan hebben, an-
ders investeren wij in programma's
waar de commercie dan de vruchten
van gaat plukken. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling. Als de T.V. of andere be-
langstellenden hier interesse voor heb-
ben, kunnen ze het natuurlijk huren. En
wie weet, misschien komen er nog meer
noviteiten in de toekomst. Want ik ben
er zeker van dat internetuitzendingen
een goede toekomst hebben. Zolang
we dat nog gratis aan de kijkers kunnen
aanbieden, gaan we er mee door."
De 3e Grand Prix Artistiek is van
18 t/m 20 november in Almelo.

Bovenin staan de namen van de spelers. Onder de naam de score van de per-
soon. In het rood staat de letter van de set die gespeeld wordt en het nummer van
het figuur. Elke set heeft namelijk 10 figuren. Daaronder in het wit de punten die
het figuur waard is. Dan de gele bal. Deze geeft aan wie er aan de beurt is en op
de bal het figuurnummer, 1 van de honderd figuren.
De toss van welke set er gespeeld wordt, is in het verleden altijd handmatig ge-
loot. In dit computerprogramma is een soort roulettebord ingebouwd. Daarmee
wordt nu geloot en geen handarbeid dus. Als een figuur van de set gespeeld is,
wordt het volgende figuur getoond en wel driedimensionaal. 

Records volgen elkaar op in ijltempo

Dave Christiani overtreft zichzelf
Hangt er een recordvirus in de lucht ?
We vragen het ons terecht af, afgaande
op de biljartresultaten van de voorbije
weken.
In de vierde NIDM-ontmoeting in de
1 ste afdeling tussen BC Kasteeldreef
Lovendegem 1 en ‘t Lammeken 1 zorg-
de bezoeker Dave Christiani in navol-
ging van Eddy Merckx voor nog maar
eens een nieuw record.
De competitie is nog maar enkele we-
ken oud en nu al lijkt het erop dat dit sei-

zoen er een van de meest spectaculaire
van het voorbije decennium gaat wor-
den. 

Christiani liet in 25 beurten 18 punten
achter zijn naam schrijven en speelde 5
beurten later uit met een opmerkelijke
serie van 21 bij de 26 ste  poging. 
Na 8 jaar verbeterde de ereklasser zo
zijn persoonlijk record met 2 punten.

Bart Van Reeth

KBBB-Gewest Antwerpen

Finales vrijspel op klein- en matchbiljart
KB
De 4de klasse klein biljart (90 punten)
komt aan de acquit op 3 december in
BC De Noorderkempen. Met 5,09 ver-
vult Theo Hooyberghs de favorietenrol
en moet hij trachten een stap voor te blij-
ven op Peter Van Hees, Frans Vermei-
ren, René Smeyers en Eddy Aerts, die
allen starten met een moyenne tussen
4,45 en 4,86.

MB
Yves Jacobs (BC Kruishuis) mag met
een moyenne van 6,75 een gooi doen
naar de medaille in de 2de klasse
(120 punten), waarin Freddy Van

Camp de rechtstreekse concurrent is.
Georges Geeraerts, Alfons Vervoort,
Wesley Mathysen en Hartwig Meel
mogen trachten voor de verrassing te
zorgen.
Een gemiddelde van 0,60, dat is wat
Nicolas Mintjens voor heeft op achter-
volgers Cloots, Leemans, Wuyts, Van
Dijck en Borny in de 3de klasse (90
punten). Verzilverd de jonge Zoersel-
naar die voorsprong, dan mag hij het
ereteken op de borst spelden. Sven Pel-
grims vertrekt aan het hoofd van de
groep in de 4de klasse (60 punten) en
krijgt Vergauwen, Cloots, Ravache en
Van Den Bergh als tegenstanders. 

Nationale Finale Bandstoten excellentie

Koen Saver dwingt promotie af
In Gemmenich  in de verre Oostkantons
werd in het weekend van 8 en 9 okto-
ber de nationale finale band excellentie
matchtafel gespeeld.  Twee Brugse spe-
lers, Koen Saver en Steven D’hont be-
twisten o.a.  deze finale. Jean Godeyne
uit het Maasland werd kampioen maar
Bruggeling Koen Saver behaalde pro-
motie naar ereklasse bandstoten match-
biljart .
Tijdens de Nationale Finale  won Koen
(amper 26 jaar) drie van zijn 4 partijen.
Enkel tegen de uiteindelijke winnaar
zou Koen nipt verliezen.  De wedstrijd
tegen Nico Van Hanegem was er ééntje
van de bovenste plank : 110 bandsto-
ten in tien beurten maar liefst 11,00 ge-
middelde.. Met een algemeen ge-
middelde van 6,04 neemt Koen zijn
stek terug bij de toppers van het land...
In dezelfde finale werd Steven D'Hont
verdienstelijk 4de.

Lieven Serweytens Koen Saver

Worldcup driebanden Egypte
snel volgeboekt

Voor de wereldbekerwedstrijd die van
4 t/m 10 december in Hurghada
wordt gehouden blijkt veel belangstel-
ling te bestaan. Binnen een tijdsbestek
van anderhalf uur was de voorinschrij-
ving al volgeboekt. Met 24 spelers is
Nederland rijkelijk vertegenwoordigd.
Voor ons land zien we na enige tijd Pe-
ter De Backer weer bij de deelnemers.
Verder wordt België vertegenwoordigd
door: Frédéric Caudron, Eddy Merckx,
Jef Philipoom, Eddy Leppens, Roland
Forthomme, Frans Sysmans, Benoni Del-
vaux, Philip Coenen,  Dany De Saeger,
Wesley, De Jaeger, Francois Langmans
en Peter Ceulemans.

Peter De Backer
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: 0031.73 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Torbjörn Blomdahl billiard

Dick Jaspers Biljart

www.tblomdahl.comDick Jaspers Biljart Classic

Verdeler voor België gevraagd

21-23 oktober 2011
SAN MARINO

EUROPEES

KAMPIOENSCHAP

Belgische ploeg
Ilse Stevens

Debaes Peter
Casteleyn Henk

Deconinck Francky

Raoul Toussaint - Stanley - Dewalt- Black&Decker
Fietsen De Schryver-Brouwerij Martens - Lannoo Biljarts
Bison Internationaal-Decraemer Biljarts - Route Export

Burgmans Biljarts - AVR Tools - WORX - CROSS 
Karweidiensten Devrieze Daniel - SAM - Galico

per ploeg

IS OP ZOEK NAAR

REDACTEURS
Voor de regio’s

Kust – Brugge – Tielt/Roeselare – Veurne/Diksmuide – Kortrijk – Gent – 
Eeklo – Aalst/Dendermonde – SintNiklaas/Waasland – Oudenaarde/Ronse –

Antwerpen – Kempen – Mechelen – Turnhout – Rupel en Klein Brabant – 
Hasselt – Genk – SintTruiden – Tongeren – Maasland – Brussel  Vilvoorde –

Leuven – Halle

Profiel: U is bezeten van het biljart in al zijn facetten. 
U heeft en onderhoudt optimale contacten met de clubs en 

lokalen in uw regio of regio’s. U bent nieuwsgierig en beschikt
over een vlotte pen. U kan de nodige tijd vrijmaken.

INFORMANTEN
Eveneens voor bovenstaande regio’s

Profiel: Biljart is voor u een passie. 
U gaat op zoek naar nieuwtjes en weetjes. U hoeft alleen te

informeren. Onze redactie schrijft uw informatie uit.

Meent u zich te herkennen in één van bovenstaande profielen?
Contacteer dan De Biljart Ballen, editie Vlaanderen – 

Bart Van Reeth – 0485 28 65 93 – bart.van.reeth2@telenet.be
voor een vrijblijvende kennismaking.

EDITIE
VLAANDEREN
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V O L A U T O M AT I S C H E  B I L J A R T L I F T E N

Het biljart staat nooit meer in de weg, 
zodat u uw locatie direct een andere 

bestemming kunt geven, zoals een 
vergaderruimte of feestzaal.

Het systeem is zo ontwikkeld dat met 
één druk op de knop de vloer zich 

automatisch opent. Vervolgens stijgt of 
daalt het biljart en uiteindelijk sluit 

de vloer zich weer volledig automatisch.

De biljartlift wordt volledig door 
Segeren Metaalwerken gefabriceerd en 

gemonteerd, inclusief de benodigde 
electra t.b.v. de besturing van de lift.

  

Het biljart staat altijd direct speelklaar 
en waterpas. Door de speciale constructie 
kan de vloerkelder zeer compact 
uitgevoerd worden.

Een kort demonstratiefilmpje vindt u op 
onze website: www.segeren.nl/biljartlift
Voor meer informatie kunt u ons ook
telefonisch benaderen: (+31) 162 - 682550


