
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

Ook nu weer zullen 32 ereklasse-spelers
elkaar partij geven vanaf de 1/16de fi-
nales in het driebanden en worden de
Multi-disciplines beslist in vijf poules, met
telkens evenveel deelnemers. Frédéric
Caudron, die geen goede beurt maakte
op de Wereldbekermanche in het Egyp-
tische Hurghada vinden we terug in de
lijst van het Kader 47/1 en 71/2 en het
bandstoten, waar hij als titelhouder aan
de tafel komt. Evenzo is Caudron de fa-
voriet in het driebanden waar hij in de
eerste wedstrijd de vrijwel onbekende
Luc Salvo ontmoet. Wint Frédéric Cau-
dron die openingswedstrijd dan mag hij

de ring in tegen Peter Ceulemans of
Alain Clabots. De organisatoren hopen
voor de finale alvast op een heruitgave
van de partij Leppens-Caudron, zoals de-
ze in Hurghada, waarin de Mallenaar
uiteindelijk de duimen moest leggen. Na-
tuurlijk moeten dan in eerste instantie
nog andere grote namen als Eddy
Merckx, Roland Forthomme en Jef Phili-
poom sneuvelen. In het vrijspel mag Pa-
trick Niessen zijn titel verdedigen in een
poule met o.a. de man in vorm, Jean Go-
deyne en de altijd onvoorspelbare Philip-
pe Deraes. Ook in het kader 47/2 ver-
trekt Niessen in pole-position, maar daar

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

Kampioenschappen van België

Casino van Blankenberge zet biljartend kalenderjaar in
che uit is. Bij de dames tenslotte, gaat
Danielle Le  Bruyn nog maar eens haar ti-
tel in het driebanden proberen te verlen-
gen. Oppositie hoeft Le Bruyn enkel te
vrezen van de Mechelse Jamie Buelens,
tenzij Karolien Matthys of Milenca Stuyck
toch voor een verrassing zorgen. De zali-
ge geur van de blauw-groene Noord-
zee, gecombineerd met je favoriete sport
op het hoogste niveau ? Van 8 t.e.m. 15
januari 2012 in de Consience-zaal van
het Casino, Zeedijk 150  Blankenberge.
Heel de dag doorlopend. 
Gratis toegang. Info wedstrijdschema’s :
www.kbbb-frbb.be

Bart Van Reeth

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

De hoofdstad van het kusttoerisme ontvangt naar jaarlijkse gewoonte de
“cracks” van het groene laken in het prachtige casino aan de Zeedijk. Na
een goed gevulde week, waarin het biljart en het biljart alleen centraal
staat, zullen kampioenen en prijswinnaars gekend zijn in alle disciplines.

moet hij de maat nemen van Eddy Lep-
pens, die na het BTS-vrijspeltornooi in De
Noorderkempen vast en zeker op revan-

Overzichtsfoto 2010. Foto: www.kozoom.com
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Biljarthistorie

Jos Vervest het Ekerse biljartfenomeen 

Jos Vervest wordt gehuldigd op de trappen van het toenmalige gemeentehuis

Met zijn Europese titel in 1954 gaf Jos Vervest zijn visitekaartje af aan de
biljartwereld. De Ekerenaar zou daarna nog tal van titels op zijn naam we-
ten te schrijven en vele latere kampioenen het spel aanleren. Ook de ab-
solute topper, Ludo Dielis kwam onder de hoede van Vervest, die in de
hoogdagen van het biljart een sterrenstatus werd toebedeeld.

Jos Vervest moest al vanaf jonge leeftijd
met de bakfiets brood rondbrengen in
Ekeren en naar de wijk Luchtbal.  
In september 1934 was in het café an-
nex bakkerij van zijn moeder en stiefva-
der, biljartclub BC Perlak opgericht en
Jos was meteen door het biljartvirus ge-
beten. Ieder vrij moment oefende hij op
de biljarttafel in het café van zijn ou-
ders. Hij bleek talent te hebben en bil-
jartte liever dan brood rond te dragen.
Jos ging privé biljartles volgen bij Isi-
door Collin. Die was biljarter bij BC Oe-
fening Baart Kunst, gevestigd in café De
Kroon op de Markt én Belgisch kampi-
oen in 1937. Isidoor Collin was hande-
laar in stoffen en achter zijn winkel in
de Kloosterstraat had hij een biljarttafel
staan. Geregeld moest Jos’ zuster haar
broer daar komen weghalen omdat hij
brood moest rondbrengen.  
In 1940 won Jos Vervest het Junioren-
kampioenschap van Antwerpen. In
1944 werd hij voor het eerst Belgisch
kampioen in het Vrijspel. 
Jos Vervest werd geboren in Ekeren op
29 maart 1925. Zijn ongehuwde moe-
der Anna Maria Catharina Vervest
trouwde in 1931 met Jan Jaak Lamb-
rechts, bakker en cafébaas van het café
Perlak in de Blarenstraat.  
Na de tweede wereldoorlog kon Jos
Vervest aan de slag in het Billiard Pala-
ce op het Koningin Astridplein in Ant-
werpen, waar hij onder meer les gaf
aan de piepjonge, latere topbiljarter Lu-
do Dielis uit Deurne. In 1954 leden de
Katholieken de eerste verkiezingsneder-
laag sinds het ontstaan van België,
vroor het tot -20°C op de Baraque Mi-
chel en richtte Frans Van der Elst de
Volksunie op. Met “That’s allright, Ma-

ma” stak Elvis Presley zijn neus aan het
muzikale venster en nog in de Verenig-
de Staten werd de eerste atoomonder-
zeeër, de Nautilus te water gelaten. Bij
een zware aardbeving in Algerije lieten
1400 mensen het leven, de Franse
kunstschilder Henri Matisse overleed op
hoge leeftijd en de voetbalbond UEFA
werd opgericht. 
In datzelfde jaar werd Jos Vervest in Lis-
sabon voor de eerste maal Europees
kampioen. In Ekeren werd meteen een
comité gevormd om de huldiging van
de Europese kampioen te organiseren.
Op 9 mei 1954 werd Jos Vervest op het
gemeentehuis ontvangen.  
‘s Namiddags ging een stoet uit van
verschillende biljart- en andere vereni-
gingen, afgesloten met een prachtige
open wagen met daarin de Ekerse kam-
pioen met zijn verloofde, zijn stiefvader,
een nichtje en burgemeester Aertssens.
Na de optocht volgde nog een feestzit-
ting in de Nijverheidsschool in de Al-
fons Jeurissenstraat.  
Na zijn huwelijk in 1954 woonde Jos
Vervest een vijftal jaar in de Ferdinand
Pauwelsstraat. Via een tussenstop in
Brasschaat week Jos uit naar Gent.  
Hij werd liefst vijftien maal kampioen
van België, vier maal Europees kampi-
oen en vier maal wereldkampioen. Na
zijn actieve biljartcarrière wijdde hij
zich aan de opleiding van jonge biljar-
ters. Hij werd geroemd als een van de
beste lesgevers in de kaderdiscipline.
Hij overleed op 27 september 1999 in
Gent. 

Bart Van Reeth 
Bron : Documentatiecentrum Antwerpse
Noorderpolders

Sociaal Biljartinitiatief

B.C. De Noorderkempen Biljart 
“FOR LIFE”
De 24 uren biljartmarathon “Biljarten
for Life” ligt alweer achter ons.  Het was
een aangename activiteit die de ver-
wachtingen van biljartclub BC De Noor-
derkempen, meer dan overtroffen heeft.
Maar liefst 111 deelnemers/bezoekers
waren aanwezig op 11 en/of 12 no-
vember in het clublokaal.  In totaal wer-
den er 5587 caramboles gerealiseerd
door de deelnemers (vrijspel, bandsto-
ten of driebanden).  In totaal zijn
15961 punten gemaakt met het “ge-
luksbord” (336 pogingen), waarbij de
hoogste score 141 was.  Dankzij de
massale  deelname is dit initiatief een
groot succes geweest, waarop de orga-
nisatoren met heel veel plezier terug-
blikken! De actie “Biljarten for Life” be-
staat uit twee delen: Van 15 april 2011
tot en met 15 december 2011 wordt
per verkochte consumptie in het clublo-
kaal 0,10 € geschonken aan Music for
Life en de 24-uren biljartmarathon van
11 & 12 november 2011, die alweer
achter ons ligt. Uiteraard worden in het
lokaal van B.C. De Noorderkempen
ook nog steeds vrije giften voor “Biljar-
ten for Life” aanvaard. 
Organisator Mathysen : “Bij aanvang
van de biljartmarathon hadden we
reeds 220 euro ingezameld voor “Bil-
jarten for Life” via consumpties en gif-
ten.  Na het afsluiten van de biljartma-

rathon kan ik u met de nodige trots mel-
den dat dit bedrag is verhoogd tot maar
liefst 1168,09 euro”.  
Hoe dit bedrag tot stand kwam, kan u
leren uit volgende details:
• 220 euro bij aanvang van de biljart-

marathon
• 130 euro aan giften/consumptiebij-

dragen (0,10 € per consumptie) tij-
dens de biljartmarathon

• 762,22 euro aan bijdragen voor bil-
jarten (geluksbord en gewoon biljar-
ten) tijdens de biljartmarathon

• 55,87 euro bijdrage vanwege club-
voorzitter Danny Mathysen (0,01 €
per gerealiseerde carambole tijdens
de biljartmarathon) 

Op de clubsite van de organisatoren
(www.bc-de-noorderkempen.be) kan de
lezer alvast enkele foto’s terugvinden.
Het fotomateriaal is echter veel te uitge-
breid om integraal op de site te plaat-
sen. Alle foto’s zijn gepubliceerd via
Facebook.  De actie loopt inmiddels ver-
der tot half december, waarna een ver-
tegenwoordiging van BC De Noorder-
kempen het bedrag zal overhandigen
aan het Glazen Huis te Kalmthout, zo-
dat dit bij de bijdrage van de gemeente
Kalmthout komt voor de actie Music for
Life van Studio Brussel.

Danny Mathysen

Dichterlijke Vrijheid
Eddy Martens is met het onderstaande gedicht niet aan zijn proefstuk toe. De
Antwerpse dichter zette zijn naam eerder al op de kaart met enkele bekroonde
werken, waarvan er zelfs één werd vereeuwigd en tentoon staat bij de ingang
van het zwembad en park van Merksem. Martens speelt in zijn vrije tijd biljart
bij de “handicap-club”  KBC De Moedige Spelers, waar hij ook bestuurslid is.
Het biljart, daarover gaat ook dit “plat Antwerpse” gedicht dat hij ons bezorg-
de uit sympathie voor onze krant.

Ne knoeier 1ste klas
Soems denk ik bà m'n eige: hoe haalde 'k het in m'n stâr
oem oep ne zekeren dag te beginnen mè biljâr ?
Want 'k zèn ne knoeier 1ste klas, da ziede al van vâr...
Dus zit ik bà momenten te vloeken van "godmiljâr!"
"'t Lukt wèr van gin kanten!", maak ik van mijnen tak
"'k Geef gewoon forfait en 'k zuip e stuk in mijne frak!"
Want 'k steek fosse-keus oem ter meeste
en de bils die 'k maak, zèn almol beeste !
't Weurdt hoog tijd oem de wereld te verpeurre
of 'k zal nooit gelak Ceulemans weurre...
Mor ja... 'k doen het toch zoe gêre:
een bitje mè die keu en die ballen tantelefêre...
En ene troost die heb ik als knoeier 1ste klas:
da iedereen oep den biljâr toch ooit beginner was...
Dus zè mor zeker da al die grote
bà 't lere stote ook ooit hebbe ston klote...
Dus zal 'k mor blijve probere, prutse, en veel knoeie,
want... wie wèt ? Misschien weur ik nog ooit ne hele goeie... 

Eddy Martens

Europees Kampioenschap Kadetten – Vrijspel- Macon (FR)

Afgang voor landgenoten
Onze drie gekwalificeerde landgeno-
ten, Joris Van Steenberghen, Wesley
Vergauwen en Stef Van Hees eindigden
in die volgorde aan de staart van het
eindklassement. Enkel de Oostenrijker
Lukas Guertler moest op de allerlaatste
stek nog een bitterdere pil slikken. De
drie Belgen konden géén van alle een
matchpunt veroveren en kregen zware
tikken van de andere Europese fina-
listen. De Fransman Teddy Chouit ver-
sloeg in de finale Sam Van Etten, die in
het tornooi met 200 punten de hoogste
moyenne speelde. Met Jim Van Der
Zalm op de derde en Ferry Jong op de
vijfde plaats zagen de Nederlanders
zich overigens goed vertegenwoordigd

in de top vijf. Pierre Bibaut (Frankrijk)
eindigde vierde en Jason Petit (ook
Frankrijk), zesde. De Duitser Tobias Bou-
erdick op zeven, Ondrej Hosek (Tsje-
chië) op acht en Kay  Arends (Neder-
land) op negen, sloten de puntenrang-
schikking af.

Bart Van Reeth 

Artistiek Biljart

Top 3 aan elkaar gewaagd
Walter Bax liet zich nog eens van zijn
beste kant zien tijdens het 5de ranking-
tornooi in de Sint-Amandsbergse Argos-
Westveld en neemt de leiding in het al-
gemene klassement. Daarmee komt ook
de druk op de schouders van de senior
van het artistieke biljart te liggen. Met
164 punten in het totaal telt Bax er het
minieme aantal van 6 meer dan eerste
achtervolger Eric Daelman en 8 meer
dan derde geklasseerde Marc Janssen.
Nog vier tornooien zijn er te gaan en
hoewel de kloof met Vervliet 22 punten
bedraagt en zelfs 34 met Vloemans die
het kwintet sluit, moet Walter Bax, die
weliswaar de beste kaarten heeft, alert
blijven. De titel is nog lang niet binnen.
De artistiekers gaan nu overwinteren en
komen pas in februari volgend jaar op-
nieuw aan de tafel, althans voor wat de
rankingtornooien betreft. Walter Bax. Foto: Dirk Acx

Live beelden
www.kozoom.com
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Vormgeving:

Snooker

Verleden en toekomst
De Vlaamse snookerwereld sloot op het PTC-tornooi in Antwerpen een
mooi hoofdstuk af, maar tegelijk opent het een nieuw, beloftevol. Bjorn
Haneveer, die jarenlang het Vlaamse snooker domineerde, zette een punt
achter zijn profcarrière. Luca Brecel, nog altijd maar 16, staat te trappelen
om de fakkel over te nemen.
Wie in het wereldje kent zijn naam niet ?
“The Iceman”, zoals men hem weleens
noemt, is zonder enige twijfel de meest
succesvolle Vlaamse snookerspeler ooit.
Hij begon zijn professionele carrière 18
jaar geleden, als 17 jarige snaak.
Sindsdien domineerde hij het binnen-
landse snooker, een sport die op inter-
nationaal vlak nog steeds een bijna on-
inneembare Britse burcht is. Deson-
danks bouwde hij een nationaal én
internationaal palmares op om u tegen
te zeggen: hij werd 6 maal Belgisch
kampioen, 2 maal Europees kampioen,
behaalde goud en brons op de wereld-
spelen, stond ooit 53ste op de wereld-
ranglijst en speelde 2 officiële 147-bre-
aks. Een dergelijk palmares behoeft
weinig uitleg. Deze Vlaamse snooker-
trots kondigde begin november jammer
genoeg het einde van zijn profcarriére
aan. En daar heeft de snookerhervor-
ming die werd doorgevoerd een groot
aandeel in : de 12 extra tornooien per
jaar betekenen niet enkel extra prijzen-
geld, maar ook extra onkosten. Hier-
door werd  zijn match tegen snookerle-
gende Jimmy White meteen zijn laatste.
Er zijn natuurlijk mindere goden om je
carrière tegen te beëindigen. Helemaal
zal hij uiteraard niet uit de snookerwe-
reld verdwijnen, al is het maar omdat
we hem voortaan nog vaker als deskun-
dig commentator zullen horen.Valt de
snookerwereld in Vlaanderen nu in een
zwart gat ? Met een 16 jarig toptalent
als Luca Brecel ziet het er alleszins niet
naar uit. Deze piepjonge Limburger
wordt wereldwijd aanzien als één van
de grootste snookertalenten van het mo-
ment. Het was dan ook geen toeval dat
hij de jongste Europees kampioen bij de
-19 jarigen ooit werd en dit op de leef-
tijd van…14 jaar. Alvorens in juni van
dit jaar prof te worden, won hij al mat-

chen tegen spelers als White, Doherty
en Perry… Dat deze jongen nu al 87e
staat op de wereldranglijst, doet dan
ook het beste vermoeden. Voor heel
Vlaanderen is het dus hopen dat hij zijn
onbetwist talent verder kan benutten om
ook op profniveau permanent door te
breken en de prestaties van zijn Vlaam-
se voorganger, Bjorn Haneveer, nog te
verbeteren. Daarvoor is niet enkel de
wilskracht en professionaliteit van Luca
zelf vereist, maar ook de (financiële)
ondersteuning, onder meer vanwege de
overheid. We hebben in Vlaanderen
een speler die het potentieel heeft om
absolute wereldtop te worden, laat ons
dit dan ook maximaal steunen. Nie-
mand minder dan Ronnie O’Sullivan zei
vorig jaar dat Luca een bedreiging is
voor het record van Stephen Hendry
van zeven wereldtitels. Laat deze jon-
gen rustig groeien en alvast dromen van
één wereldtitel. Het verleden was mooi,
de toekomst hopelijk nog mooier.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

KBBB- District Centrum-Haspengouw

Maarten Thuys districtskampioen 
40 punten vrijspel

De eerste speeldag van deze door HBA
(Playball) georganiseerde finale op 10
en 11 november, kende enkele zeer
goede partijen met als resultaat een pro-
motiegemiddelde voor Maarten Thuys
(Ten Hout) en Odon Kiekepoos (KHOZ).
Speciale vermelding toch voor Vanlin-
gen die tegen Deckers in de nabeurt
een reeks van 5 neerzette met een
prachtpunt om te eindigen. Op de twee-
de dag waren de zenuwen extra ge-
spannen vermits de eerste drie spelers
van de 5 mededingers konden doorsto-

ten naar de Limburgse finale. Paul Dec-
kers (Lido) wist zich in extremis te plaat-
sen ten koste van Antoine Vanlingen
(HBA) en Jos Vuerstaek (Edelweiss), die
we al beter hebben zien spelen, maar
die stilaan zijn  vroegere vorm lijkt terug
te vinden. De ultieme finale werd be-
twist door Thuys en Kiekepoos en werd
door deze laatste knap uitgespeeld in
16 beurten met een hoogste tornooi-
reeks van 18! Het jonge geweld Maar-
ten Thuys werd echter toch eerste door
zijn hogere gemiddelde over alle partij-
en en zal als districtskampioen Centrum-
Haspengouw aanvoeren samen met
Kiekepoos en Deckers tijdens de ge-
westfinale die zal gespeeld worden in
BC De Ketsers Genk op 22 en 23 de-
cember.

Jacques Verheyen

Nationaal Jeugdtornooi KBC Zanzibar

Leden en bestuur motor van succes 

De 23 ingeschreven deelnemers aan dit nationaal Jeugdtornooi ‘Light &
Design Centre’, vanuit alle hoeken van ons land, verzamelden op 19 no-
vember om 10 uur in het clublokaal, Café SPORT, op het Martelarenplein
te Leuven. Op het programma : 60, 90 en 120 punten Vrijspel en 110 pun-
ten Bandstoten en 30 (1 categorie), 40, 55, 70 en 90 punten Vrijspel.

De deelnemers werden ingedeeld in 3
poules volgens hun sterkte. In totaal wer-
den 35 wedstrijden betwist (op 4 bil-
jarttafels), hetgeen volgende winnaars
opleverde:
In groep 1 de 14-jarige Stef Van Hees
van ‘De Coeck federatie’ uit Ravels, de
club die 4 deelnemers leverde !
In groep 2 de 15- jarige Limburger Ken-
ny Van Der Mierde, die eveneens pro-
motie haalde naar de hogere categorie.
In groep 3 onze streekgenoot Kristoff
Salens, 17 jaar, van BC Kortenbergse,
een club die al vele jaren jeugdspelers
ontdekt en opleidt.
Thuisspeler en groot talent Thomas Ca-
luwaerts eindigde 3de in de hoogste ca-
tegorie. 
Heel wat nationale en gewestelijke pro-
minenten uit de biljartsport vonden de
weg naar Leuven. Onder hen Jean-Louis
Steuts, de Voorzitter van de Europese en
Belgische Jeugd Biljarten.
Kers op de taart voor de bijna 100 aan-
wezigen, was het bezoek van Els Van
Hoof, Schepen van Sport van de Stad
Leuven.

Zowel voor de jonge spelers als voor de
organisatie en de hoofdsponsor bete-
kent de interesse van het Stadsbestuur
immers een geweldige stimulans om
door te gaan op de ingeslagen weg. 
De organiserende club KBC ZANZIBAR
was met 20 leden en het voltallige be-
stuur de ganse dag actief en zorgde,
onder leiding van sportbestuurder Gui-
do Van Hoof, voor een vlekkeloos ver-
loop. De club verdient zeker een pluim,
want dergelijke organisatie vraagt heel
wat voorbereiding en mankracht op de
dag zelf. Vandaar dat steeds meer clubs
afhaken om dergelijke tornooien te or-
ganiseren. 
KBC Zanzibar is trouwens al  jaren de
enige club in de provincie Vlaams-Bra-
bant die vasthoudt aan haar jaarlijkse
jeugdtornooi. 
Voorzitter Paul Stroobants verklaarde
erg tevreden te zijn over de belangstel-
ling voor en het verloop van het tornooi
en bedankte uitvoerig de hoofdsponsor
en de stad Leuven voor hun steun.

Paul Stroobants

“Deelnemers en sponsors poseren samen met Jean-Louis Steuts”

KBBB – District Z/W Vlaanderen – 
Finale 8ste Klasse Vrijspel (30 punten)

Lennie Stockman
met twee zeges
Aan twee overwinningen had Gilde Ho-
ger Op-speler Lennie Stockman genoeg
om de districtstitel mee naar Kortrijk te
nemen. Enkel vice-kampioen Brecht De-
busschere (WO Hooglede) bleek te
sterk in de eindstrijd, maar de vlotte ze-
ge in 16 beurten tegen nummer drie
Dirk Bossaert gaf de doorslag. Oosten-
denaar Marc Schoutetens eindigde met
één overwinning logischerwijze op de
laatste plaats. Opmerkelijk : alle vier de
finalisten behaalden het gemiddelde.

Bart Van Reeth
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KBBB - District Z/W Vlaanderen – Finale 3de Klasse Vrijspel

Thuisvoordeel loont voor Denoulet
Binnen het gemiddelde en met twee uit
drie gewonnen wedstrijden heeft Johan
Denoulet (Kortrijkse BC) in eigen huis de
districtstitel behaalt in de race naar de
120 punten. Het te spelen minimum
bleek in deze finale net iets te hoog ge-
grepen voor nummer twee, Leon Deman
(Warden Oom Hooglede), die slechts
één wedstrijd kon winnen en daarbui-

ten nog een gelijkspel neerzette. Met
een algemeen totaal dat meteen 1,38
punten gemiddeld lager lag dan dat
van clubgenoot en winnaar Denoulet,
eindigde José Vercouillie derde. Luc
Warlop (DOS Roeselare) mocht het rijt-
je sluiten.

Bart Van Reeth

KBBB-Limburg

Jozef Jonk wint districtsfinale 90 vrij op KB
In KHOZ kwamen voor deze finale
slechts drie spelers opdagen door for-
fait van Suffeleers. Het werd een strijd
der titanen waarbij  steeds defensief
gespeeld werd en mooi biljartspel uit-
bleef. Willy Degreef (HBA) moest het
opnemen tegen thuispelers Jonk en Van-
herck en had het dus niet gemakkelijk.
Buiten een beste wedstrijd in 16 beur-
ten en een hoogste reeks van 28, beide

door Gust Vanherck gepresteerd, is er
niets meer te vertellen over deze ont-
moeting. Misschien het feit dat de drie
spelers reeds van tevoren wisten dat ze
geplaatst waren voor de gewestfinale,
zal er voor gezorgd hebben dat deze
finale ondermaatse prestaties voort-
bracht.

Jacques Verheyen

KBBB-Limburg
Kevin Claeskens districtskampioen 70 vrijspel 
Een hoog spelniveau werd niet gehaald
op deze finale. Tactisch spel verhinder-
de dit een beetje. Het waren dan ook
allemaal ‘routiniers’, die aan elkaar ge-
waagd waren. Zeker is dat sommige
spelers beter het driebandenspel be-
heersen dan dit vrijspel ! Over de twee
speeldagen genomen is Kevin Claes-
kens (HBA) als verdiende eerste geëin-

digd en het zal hem deugd doen na 6
seizoenen nog eens een titel binnen te
halen. Samen met hem zullen Eddy Kna-
pen (KHOZ) en Eddy Vanoppen (BC
Vincent) op 5 en 6 januari 2012 de ge-
westfinale spelen in BC St Jozef Zuten-
daal.

Jacques Verheyen

KBBB – Brabant Gewestfinale 3 Band Excellentie MB
Vandevelde tegen Wemmelse overmacht
Drie van de vier finalisten als thuisspeler
in de Wemmelse B.C. Couronne. Dat
waren de tegenstrevers van Kurt Vande-
velde (K&V Diest), die zich nochtans
goed staande hield tijdens de geweste-
lijke finale in de faciliteitengemeente.
Meer dan dat, Vandevelde ging zelfs
nog met het zilver naar huis. Met een
vier op vijf en tweemaal een hoogste se-
rie van zeven punten haalde Francesco

Russello de kampioenstitel binnen. In een
verder niet hoogstaande finaleronde
werd Luc Winckelmans derde en kon
Christian De Trenoye slechts tweemaal
de 42 punten vol maken in een winst- en
een gelijkspelpartij. AS Charleroi ver-
wacht Francesco Russello als Nationaal
Finalist op 2 en 3 juni van volgend jaar.

Bart Van Reeth

KBBB-District Lier-
Finale 5de Klasse Kader 38/2

Sevenants met 
ruime voorsprong
De jonge Op De Meir-speler hield met
een drie op drie en een algemeen ge-
middelde van 5,45 gemakkelijk zijn
tegenstanders op afstand. Slechts één-
maal beurde hij de 60 punten niet.
Nummer twee, François De Vaal (KBC
Real) bleef zelfs onder het minimum en
dat gold meteen ook voor derde Eddy
Luyten (BC Herentals) en Danny Nys
(BC De Krabbers) die als vierde het licht
mocht uitdoen. 

Bart Van Reeth

Nationale Finale 150 punten Bandstoten in BC Herentals

Merkwaardig einde van 
spannende finale

In deze nationale finale werd het Ge-
west Limburg vertegenwoordigd door
Jacques Verheyen (HBA). Gehandicapt
door een knie die alle medewerking
weigerde en de voorbereiding hypothe-
keerde werd het geen gemakkelijke op-
gave. De eerste partij tegen Roger La-
gage (K. Kortrijkse BC) ging voor Ver-
heyen al snel verloren. Tegen Leon Smol-
ders (BC Herentals), de lokale speler en
met zijn 71 de ouderdomsdeken op de-
ze finale leek de kentering te komen. De
wedstrijd verliep gelijklopend maar na
het gemis aan meeval in het midden
van de partij sloeg de situatie om en
ging ook deze wedstrijd voor hem ver-
loren.
De anderen verdeelden de buit en voor
de tweede finaledag waren er nog drie
potentiële titel- kandidaten want Nico
Van Hanegem (BC Gouden Martinus)
had zich op een tweede plaats gebiljart
in de tussenstand na een mooie partij in
10 beurten tegen Peter Mostrey (BC ’t
Oske). Nadat er drie wedstrijden van
de tweede dag gespeeld waren leek het
duidelijk dat de titel zou betwist worden
tussen Smolders en Lagage. Van Hane-
gem kon toekijken en op de andere ta-

fel werd er nog een partij afgewerkt tus-
sen Verheyen en Mostrey met de derde
plaats als inzet.
Deze was voor Mostrey die 4de werd,
Van Hanegem was al zeker van zijn
3de plaats en Verheyen werd 5de. De
finale wedstrijd werd uiteindelijk ge-
wonnen door Smolders die het haalde
van Lagage (2de).

Pittig detail …
Door het missen van Mostrey van het
laatste punt in de partij tegen Verheyen
miste dezemet 0,06 of 1 beurt over het
totaal van de vier wedstrijden het mini-
mum gemiddelde. Hij sloeg zich tot ver-
wondering van de aanwezige kijkers
en supporters met de keu tegen het
hoofd want achteraf bleek dat hij door
deze misser de nationale titel verspeel-
de! Bij het scoren ervan zou hij immers
de enige geweest zijn die de wedstrij-
den binnen het gemiddelde speelde wat
hem de titel zou hebben opgeleverd
aangezien alle anderen het minimum-
gemiddelde niet haalden. 
Je zou voor minder …..

Willy Degreeve

Artistiek Biljart

Eric Daelman wint Superprestige in Turnhout
Lokaal Kruishuis verwelkomde het laat-
ste weekeinde van augustus de tenoren
van het artistieke biljart op de Super-
prestige. Er werd in een eerste ronde
gespeeld naar 50 figuren. De vier over-
blijvers gaven elkaar daarna partij in
zogenaamde kruisfinales. Na 50 figu-
ren zag de stand er als volgt uit :
1. Eric Daelman 213 pt. 56,80%
2. Marc Janssen 204 pt. 54,00%
3. Walter Bax 196 pt. 52,26%
4. Patrick Vloemans 184 pt. 49,06%
5. Danny Van Schoor 149 pt. 39,73%

6. Roger Everaert 134 pt. 35,73%
In de halve finales rekende Eric Dael-
man af met Patrick Vloemans (3-1) en
behaalde Walter Bax een iets minder
vlotte zege tegen Marc Janssen (3-2).
Een droomfinale dus tussen de gewezen
wereldkampioen en huidig rankingaan-
voerder Walter Bax, waarin Daelman
resoluut het heft in handen nam en met
een 3-1 overwinning de vijfde set over-
bodig maakte.

Bart Van Reeth 

KBBB-Antwerpen Districtfinale 5de Klasse Drieband (18 punten)

“Girlpower” in Antwerpse districten
Na Sandra Verbruggen, die mocht deel-
nemen aan de Turnhoutse districtfinale
vrijspel (55 punten), heeft nu ook een
andere vrouwelijke biljarter zich ge-
plaatst.  De jonge twintiger Milenca Stu-
yck die uitkomt voor het Brasschaatse
B.C. Polygoon kwalificeerde zich voor
de Antwerpse districtfinale drieband op
klein biljart. Op 17 en 18 december
mag ze de 18 punten op het scorebord
proberen te zetten in het René Vinger-

hoedt Biljartcentrum in Deurne. Stuyck
ontmoet er naast François Van Bulck
(Duffel-Oost) en Filip Vogelaere (Arena),
de uitgesproken favoriet Rick Van As-
pert (BPT) die momenteel in sneltrein-
vaart door het biljartlandschap raast en
Georges Mathieu (Merksem Drieband
Club), nog steeds revaliderend, na een
zware stroke in 2010.

Bart Van Reeth

Biljartwebsite

De mooie soberheid van Elk Weird Hem

Gemakkelijk in gebruik, sober en toch
met een mooie opmaak, dat is de web-
stek van de recent tot Koninklijk ver-
klaarde club Elk Weird Hem uit Eeklo.
Voor de lezers die de sappige taal uit
het Meetjesland niet machtig zijn : Elk
Weird Hem betekent vrij vertaald “Ieder
doet zijn best”. Negen pagina’s, alle

Golfbiljart
BSH Herent wijkt uit
Nadat de golfbiljarters van NEW Lo-
christi vorige maand al verkasten naar
twee verschillende locaties, gaat nu ook
BSH Herent zijn tenten elders opslaan.
De club zal voortaan haar thuisontmoe-
tingen afwerken in de Leuvense deelge-
meente Kessel-Lo, meer bepaald in het
lokaal Pinxtermolen aan de Diestse-
steenweg. Herent hoopt van de verhuis
te kunnen profiteren om een doorstart te
maken met het tweede team dat voor-
laatste staat in 1ste afdeling A. Team 1
gaf in de hoogste afdeling eerder al al-
gemeen forfait.

Bart Van Reeth

met een even duidelijke opmaak telt het
in 2010 vervaardigde internetwerk.
Twee van die negen on-line bladzijden
kennen ook nog een onderverdeling in
respectievelijk vijf en drie sub-pages.
Onder de “club” knop wordt de bezoe-
ker onder andere verder geleid naar de
kalender en het uitslagenbord. Evenzo
heeft de “Federatie”-pagina een recht-
streekse connectie naar de NIDM- en
tornooitabellen. Maar vooral de kwali-
teitsfoto’s vielen ons op. Met camera-
werk in hoge resolutie en een grote
maar niet storende dosis aan plaatjes,
behoeft de website eigenlijk weinig
tekst en uitleg te publiceren. De beelden
spreken voor zich en geven de webstek
en daarmee de Eeklose vereniging haar
professionele uitstraling. 
Nieuwsgierig? Gewoon even surfen
naar www.elkweirdhem.be

Bart Van Reeth 
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KBBB-Gewest Antwerpen-Finale Vrijspel 1ste Klasse KB 

BC Op De Meir levert kampioen
Viermaal de 210 punten geïnd, waar-
van éénmaal  in 7 beurten, in het ge-
middelde en erg dicht bij de promotie.
Op De Meirspeler Freddy Van Camp
maakte er een ware demonstratie van
in Mol. Toch was het tweede geeindig-
de Gert van der Velden (KOT Meer)
die met een overwinning in 1 beurt de
anderen wat in de schaduw wist te zet-
ten. Johan Cloots (BC De Noorderkem-

pen), Georges Geeraerts (KBC Colo-
ma) en hekkensluiter Tony Lambregts
(BC Kruishuis) slaagden er niet in
binnen de moyenne te presteren. Fred-
dy Van Camp mag zijn kunnen gaan
tonen tijdens de Nationale Finales in
West-Vlaanderen op 11 en 12 februari
van volgend jaar.

Bart Van Reeth

KBBB- Limburg - districtsfinale 60 punten Kader in Hasselt

“Underdog” Claeskens zegeviert 
in eigen huis

Op 24 en 25 november werd in HBA
de districtsfinale 60 punten Kader ge-
speeld. Met twee HBA-ers in deze fina-
le moest er zeker iets te rapen vallen.
Willy De Greeve (HBA), als eerste uit-
gekomen in de voorronde, speelde de
twee dagen echt ondermaats en kon de
verwachtingen die in hem gesteld wa-
ren niet inlossen. Ook de anderen - Gust
Vanherck (KHOZ), Johnny Duykers (BC
Lido) en Frie Fransen (BC Ten Hout) –
speelden onregelmatig en met wisse-
lend succes. 
Kevin Claeskens (HBA) echter speelde,
over de vier wedstrijden bekeken, wel

goed. Als “underdog “ gestart – vijfde
na de voorronde – en met acht match-
punten in het gemiddelde werd Kevin
dan ook uitgeroepen als de terechte en
verdiende districtskampioen. En dit voor
de tweede keer in één maand na zijn
zege in de 70 punten vrijspel. 
Hij mag samen met Frie Fransen (2de)
en Gust Vanherck (3de) deelnemen aan
de gewestfinale. 
Johnny Duykers eindigde als vierde en
Willy De Greeve (HBA) sluit de rij als
vijfde.

Jacques Verheyen

KBBB-Brabant Gewestfinale Vrijspel 8ste Klasse (30 punten)

Moerenhout met reeks van dertien
Thuisspeler William Moerenhout heeft in
de Vilvoordse Biljart Club het finalela-
ken naar zich toe getrokken. Een ge-
middelde van 3,00 en een serie van 13
punten bewijzen de superioriteit van
Moerenhout. De Vilvoordenaar kon
slechts éénmaal niet winnen, niet toe-
vallig tegen rechtstreeks titelconcurrent,
Joseph Desmedt (Kortenbergse BC), die
tweede eindigde. Op de derde plaats

vinden we Patrick Van Rooy (KBC
Astrid) terug, merkwaardig genoeg met
net als de nummers één en twee, drie
gewonnen partijen. André Anthone
(URSM Drogenbos) werd vierde en Je-
an-Claude Kempeneers (KBC Astrid) vijf-
de, elk met slechts één gewonnen wed-
strijd.

Bart Van Reeth

KBBB-Beide Vlaanderen – Gewestinale 3de klasse Kader –KB (120 punten)

West-Vlaming Verbrugghe wint
In Zele heeft Johan Verbrugghe zeker-
heid verworven over deelname aan de
Nationale Finale in februari 2012.  Ver-
brugghe mag die finale betwisten in
zijn thuisclub DOS Roeselare. Aan twee
maal winst en één draw had de West-
Vlaming genoeg om het ereteken van
districtkampioen mee te nemen uit de
Qualityhal, waar Luc D’Hondt (2de) niet
van het thuisvoordeel kon profiteren.

Jan Van Acker (Argos Westveld) ging
met brons naar huis en met geen enkele
winstpartij zette Gilbert Declerck (BC
Zonder Effect) zich achteraan in de rij.
Voor de statistici : vier van de twaalf
wedstrijden draaiden op promotie uit,
zes bleven onder het gemiddelde en
twee vielen binnen de moyenne.

Bart Van Reeth 

KBBB-Brabant – Gewestfinale 6de Klasse Vrijspel – KB

Nationale Finale in Limburg 
verwelkomt Vanderauwera
Na zijn 100 % overwinning in de ge-
westelijke finale mag Marc Vanderau-
wera zijn club B.C. Amicale gaan ver-
tegenwoordigen tijdens de nationale fi-
nale, 55 punten vrijspel in het Limburg-
se Zutendaal, begin februari volgend
jaar. Ondanks een reeks van 12 pun-
ten in de ontmoeting met de latere kam-
pioen, moest Eddy Morret (Kortenberg-

se) zich toch tevreden stellen met een
tweede plaats. Jean-Paul Lauvaux
(Wavre), François Rulens (Welkom
Zaventem) en Claude Pay (URSM Dro-
genbos), sloten in die volgorde het spe-
lersrijtje af, allen beneden de vereiste
moyenne. 

Bart Van Reeth

Na een succesvol tornooi

Fuat Demircioglu wint Grote Prijs
" AC Invest " 

In het lokaal Montana te Eeklo heeft de
Turkse speler Fuat Demircioglu (woon-
achtig in Wondelgem, en uitkomend
voor BC Gouden Martinus Gent) met
brio de Grote Prijs AC Invest op zijn
naam geschreven. In dit door de Ko-
ninklijke Eeklose Biljartclub georgani-
seerde nationaal driebandentornooi
was hij op de finaledag duidelijk de be-
tere tegen de lokale spelers Daniel
Bruggheman en Armand Goethals. De-
mircioglu (1e klasse speler) realiseerde
over het ganse tornooi het puike ge-
middelde van 0,720. Bruggheman
werd 2e en Armand Goethals (welke in
extremis de zieke Etienne Van Damme

diende te vervangen) sloot de rij. In de
lagere categorie ging de zege naar
Bruggeling Eric Broeckaert welke met
een gemiddelde van 0,632 een promo-
tie naar een hogere reeks versierde.
Broeckaert hield clubgenoot Jean Pierre
Hacke en Oostendenaar Daniel Fontai-
ne achter zich. De volgende organisatie
van de Koninklijke Eeklose BC, een na-
tionaal kadertornooi op kleine tafel, ge-
noemd naar de voorzitter Arthur Stan-
daert, schiet maandag 5 december uit
de startblokken. Finale van dit tornooi
heeft plaats op zaterdag 4 februari
2012.
Leslie Menheer

Foto: Jean De Clerck

Driebandtornooi in Oostende

Tweede plaats voor Brugse spelers
De Brugse spelers Jean Pierre Guidé en
Johan Vercruysse speelden de finale
van het drieband koppeltornooi “Firma
C.V. & Brandertechniek Helsmoortel R &
N” in de  Oostendse Biljart Academie."
In de kwartfinales wonnen beiden spe-
lers hun thuismatch tegen Freddy De-
jonghe en Harald Schlapa, een
Oostends Team. Om de finaledag te be-
halen dienden zij in de volgende partij
een sterke Kortrijkse ploeg uit te schake-
len, wat dan ook geschiedde . Jean
Pierre Guidé won zijn wedstrijd met 2
punten overschot  tegen Michel Millet en
Johan Vercruysse verloor maar nipt in

een spannende partij op 1 puntje van
Bruno Desmettere, en stak bijgevolg een
ticket op zak voor de finaledag op za-
terdag 19 november, waarin uiteinde-
lijk Guidé en Vercruysse verdienstelijk
tweede werden in een finale met drie
ploegen. Het team van Gouden Marti-
nus Gent met  Dupont en Depaepe
werd nog geklopt door de Bruggelingen
maar het team van K. EBC met Armand
Goethals en Raf Haerens was duidelijk
een maatje te sterk. Zij wonnen met brio
het tornooi.

Lieven Serweytens

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.



De Biljart Ballen, 1e jaargang, december 2011/januari 2012 pagina 6

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...

KBBB-District Leuven - Finale 4de Klasse Vrijspel – KB

Goossens houdt medaille in Herent
KBC Astrid was gastheer voor de libre-
finale, 70 punten. De gedomicilieerde
Jean Goossens hield de eer in eigen
huis met drie wedstrijden in het ge-
middelde en één onder het minimum.
Niet toevallig in de partij tegen vice-
kampioen Patrick Nijns (Kunst & Ver-
maak), die promotie afdwong tegen de

bronzen Arthur Puttemans (Zanzibar) en
pas in de eindspurt onderuit ging. Ro-
ger Hochsteyn (ook KBC Astrid) won
slechts één match maar bleef wel nog
twee maal in het gemiddelde. Kevin
Vermaelen (Kortenbergse) mocht het
licht uitdoen.
Bart Van Reeth

KBBB-Brabant – Gewestfinale Vrijspel 7de Klasse – KB

Harde “Dobber” voor Guido Hion
De drie op drie en twee wedstrijden met
een 3,33 gemiddelde volstonden niet
voor de Kortenbergse Guido Hion om
het goud te bewaren op de eigen loca-
tie. Dat moest hij nipt afstaan aan con-
current Paul Van Looy (BC Dobber) die
de meest regelmatige speler van het fi-
naleweekend bleek te zijn. Kampioen
en vice-kampioen namen wel eerder

makkelijk een ruime voorsprong op Os-
car Laeremans (Astrid) en hoofdstede-
lingen Pierre Laurent ( Kapelleveld) en
Christophe Petit (CRB Leopold). De laat-
ste won zelfs slechts één partij. Het ge-
west Brabant mag dus 40-er Paul Van
Looy het nationale veld in sturen.

Bart Van Reeth

KBBB-District Z/W Vlaanderen - 4de klasse Bandstoten-MB

Eén op zes binnen gemiddelde
Winnaar Freddy Rondele (AI) was de
enige die “met gemiddelde” het finale-
weekend afsloot. Hij onderscheidde zich
ook door alle wedstrijden te winnen en
in zijn eerste partij een 2,30 moyenne
(uit in 13 beurten) uit de keu te schud-
den. Geen evidentie in een wedstrijd
naar 30 punten op de 2,84 meter. Ro-
bert Joye (GHOKortrijk) werd tweede,

Luc Warlop (DOS Roeselare), derde, Dé-
siré Van De Velde (CBC-DLS Roeselare),
vierde en Herman Huyghelier (GHO
Kortrijk), vijfde. Met een 0 op 8 leek de
deelname van Jean-Marie Van Landeg-
hem (KEWM) eerder op een verplicht
nummer. Hij werd zesde en laatste.

Bart Van Reeth

Verslag voorronde ereklasse band in BC De Optimisten Heusden

Limburgers maken zich op voor Blankenberge

Torenhoog favoriet Eddy Leppens (BC
De Goeie Queue uit Zoersel), maar wo-
nende in Leopoldsburg,  maakte al da-
delijk zijn rol waar door tegen Maarten
Janssen (BC De Optimisten Heusden) uit
te spelen in 5 beurten wat 20 ge-
middelde vertegenwoordigt (het mini-
mum te spelen is 6 !). Op deze eerste
dag werden verder geen hoge presta-
ties genoteerd. Ook de tweede dag be-
gon Leppens met een schitterende partij
van 100 punten in 3 beurten (33,33
gem.) tegen een kansloze Martin Spoor-
mans (Biljart Express). De strijd om de
tweede plaats, die eveneens een ticket
voor de nationale finale binnen een

maand in Blankenberge inhield, ging
tussen Johan Claessen, eveneens van
Biljart Express, en Maarten Janssen.
Twee keer zouden ze tegen mekaar
moeten spelen om uit te maken wie dit
ticket verdiende. De eerste winst was
voor Claessen en hij zou voldoende
hebben aan een gelijkspel om door te
stoten, maar dat was zonder Janssen
gerekend die in deze laatste partij de
hoogste reeks van deze voorronde liet
noteren (54) en uitspeelde in 11 beur-
ten. De twee tickets voor Blankenberge
zijn dus voor 2 Limburgers.

Jacques Verheyen

KBBB - Nationale Finale Kader 47/1 Excellentie – MB

Waal favoriet in Vlaams gekleurde finale
Met een moyenne van 9,09 komt de
Waal Stéphane Libert (LTB Erquelinnes)
als de te kloppen man aan het acquit in
de Nationale Finale op 17 en 18 de-
cember. Stevig op de tweede plaats in
het startklassement vinden we de jeug-
dige Andy De Bondt (BC Op De Meir).
Het talent van Brugse B.C., Koen Saver
en Noorderkemper Ronny Mathysen

vervolledigen het plaatje. Aan Libert en
de drie Vlaamse spelers wordt ook nog
de Brusselaar Johan Devos als geno-
digde toegevoegd. De finale vindt
plaats in de lokalen van CRB Leopold,
wat Devos een licht thuisvoordeel ople-
vert.

Bart Van Reeth

Janssen, Claessen, Leppens en Spoormans zorgden voor een gesmaakte 
kwalificatieronde

Belgisch Kampioenschap Driebanden Junioren (sets 15 punten)

Andy De Bondt rijft titel binnen met
1,055 moyenne
Wedstrijdleider Patrick Engelbos mocht
in Zutendaal de koningskroon op het
hoofd van Andy De Bondt (ODM Em-
blem) zetten. De kampioen, die aan een
niet onaardig seizoen bezig is, bewees
nog maar eens zijn superioriteit op de
andere ontluikende drieband-jongeren
door de finale af te sluiten met vier
matchpunten meer dan de vice-kampi-
oen. Enkel in de wedstrijd tegen Excelsi-
or-man Kenneth Wijnants (3de plaats )
had de jonge Edegemnaar een beslis-
sende derde set nodig, die hij in twaalf
beurten afrondde. Toch was het precies

die obligate derde set die het algemeen
gemiddelde nog naar beneden haalde,
in acht genomen dat De Bondt achter-
eenvolgens 1,578 en 1,428 neerpootte,
aangevuld met 1,153. De teller bij de
wedstrijd tegen Wijnants stokte op
0,721. Het opkomende Turnhoutse
Kruishuis-talent Geoffrey Dresselaerts
ging er met het zilver vandoor en Tho-
mas Caluwaerts (Zanzibar Leuven) won
geen enkele wedstrijd en bleef bijgevolg
verweesd achter op de laatste plaats.

Bart Van Reeth

…Peter De Backer al op zijn zevende te-
gen de bal stootte ?
Papa François De Backer speelde ca-
rambole- en golfbiljart op een aanzien-
lijk niveau en na afloop van diens wed-
strijden greep de kleine Peter steevast
naar de keu.

…hij al vroeg competitief ging spelen ?
Peter De Backer was elf jaar oud toen
hij aansloot bij BC Sint-Anna en meteen
opviel in het clubkampioenschap en de
stadsbeker van Aalst. A rato van twee
promoties per jaar, speelde hij op zijn
zestiende reeds in de Excellentieklasse
in alle categorieën op de 2,30 meter.

…de Aalstenaar pas dan les ging volgen ?
Bij de legendarische “meester” Emile
Wafflard vervolmaakte De Backer zich
in alle disciplines. Nog bij de juniores
promoveerde hij naar de Ereklasse drie-
banden. Hij speelde dan nog maar net
op het matchbiljart.

…Peter De Backer de bezitter is van drie
Europese titels ?
In 1991 en 1994 veroverde hij de

kroon in het Kader 47/1 en in 1993
legde hij tussendoor ook nog beslag op
de titel in het Kader 71/2.  

…hij ook kampioen van België Ereklas-
se Driebanden is ?
Eénmaal kon De Backer die eer mee
naar Aalst nemen, in 1998 op het kam-
pioenschap in het Blankenbergse casi-
no. De Belgische kampioenstitel had hij
eerder al meegepikt in het vrijspel en
het bandstoten.

…het golfbiljart zijn andere passie is ?
Ook in dit bijzondere spel is de inwoner
van de carnavalsstad erg bedreven. Zo
werd hij Belgisch Kampioen, individu-
eel en in duoverband samen met Frank
Van Liefferinge. Tot driemaal toe won hij
ook de “Trofee der Kampioenen”, zo-
wat de hoogste onderscheiding in het
golfbiljart. 

…dit een bijzondere toets geeft aan De
Backer ’s palmares ?
Hij is de enige biljarter die de hoogste
Belgische eer draagt in zowel het ca-
rambole- als in het golfbiljart.

KBBB-Gewest Antwerpen -Finale Excellentieklasse Vrijspel KB

Superprestatie van Jacobs mag niet baten
In de groene grensgemeente Essen heeft
Jean Van Tongerloo (BC Op De Meir)
beslag gelegd op de gewestelijke ere-
decoratie. De ervaren librespeler scha-
kelde zijn vijf oponnenten uit en deed
dat bovendien ook nog eens tot drie-
maal toe in 4 innings. Weerwerk kreeg
Van Tongerloo in hoofdzaak van vice-
kampioen Yves Jacobs (Kruishuis) die in
de cruciale partij op drie punten de rol
moest lossen. Jacobs zorgde echter wel
voor hét moment van het finaletreffen
door de 300 zegepunten in 1 beurt
mee te graaien in de clash tegen Christ
De Leersnijder (Duffel-Oost), uiteindelijk

vijfde in de eindstand. Ook de derde
plaats ging naar een Kruishuizer ; Ro-
land Van Hoof, die het rijtje “binnen het
gemiddelde” afsloot. Deurnenaar Mi-
chaël Henderix, van wie meer werd ver-
wacht, moest zich tevreden stellen met
de vierde stek en een negatief totaal.
Dat laatste gold trouwens ook voor zes-
de geëindigde, Karel Op De Beeck
(Duffel-Oost). Jean Van Tongerloo zien
we terug op de Nationale Finale in fe-
bruari 2012 in het Limburgse Zuten-
daal.

Bart Van Reeth
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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

Gewest Beide Vlaanderen – Finale - 8ste klasse Vrijspel KB

Sinterklaasgeschenk voor Vanderhauwaert

De Sint had voor elke finalist een ca-
deautje meegebracht en dat werkt blijk-
baar erg inspirerend op Christian Van-
derhauwaert. Vanderhauwaert toverde
vlotjes de dertig punten op het score-
bord en gunde de tegenstanders weinig
ruimte. Omer De Block en de twee jon-
ge snaken Lennie Stockman en Gert-Jan
De Hertog konden niet anders dan hun

uiterste best doen om de schade te be-
perken. Toch blijft de samenstelling van
deze finale een absoluut baken van
hoop voor de biljartsport, door de kwa-
lificatie van de twee tieners. Christian
Vanderhauwaert mag zich gaan voor-
bereiden op de “Nationale” biljartont-
moeting.
Bart Van Reeth

VDH foto  

Frank' s vraagje

Als we maar proper zijn...
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over
een actueel of heikel biljartonderwerp. De lezer
kan hierop reageren door een eenvoudig mailtje
te sturen naar onze redactie.

De stelling :
Niet alle clubs en lokalen gaan even gedisciplineerd
om met het spelmateriaal. Soms zijn tafels, lakens,
speelballen enz., beschadigd, slecht onderhouden of
zelfs ronduit vuil. Dit is voor de spelers erg onaange-
naam en naar buitenstaanders toe ook niet meteen de
beste reclame voor onze sport.

De vraag :
Moet de KBBB dit strenger controleren en zonodig sancties opleggen ?
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.

DE POLL VAN VORIGE MAAND   
De stelling :
Wie op welk niveau dan ook “bezig” is met zijn sport, kijkt ook al eens verder
dan de eigen omgeving en prestaties. Door bijvoorbeeld regelmatig eens een
wedstrijd of tornooi op de hogere echelons mee te pikken kan je als biljarter ook
wat bijleren. Bovendien bevordert het de binding met spelers, clubleiders en
lokalen. 

De vraag :
Ga je wel eens naar een wedstrijd of tornooi kijken, buiten je eigen club ?

We ontvingen 67 antwoorden :
29 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

38 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :

Biljart blijft een erg individueel gebeuren dat zich vooral in de eigen clubs en lo-
kalen afspeelt. We moeten er dan ook rekening mee houden dat een aantal spe-
lers wel in de eigen club gaat kijken naar het eerste NIDM-team en bijgevolg ook
het biljart volgt buiten de eigen prestaties. Wat de tornooien betreft : “niet deel-
nemen is ook niet gaan kijken”, lijkt hier de regel wel.

KBBB-Gewest Limburg

Districtfinale Maas & Kempen 
5e klasse (70) vrijspel
Op woensdag en vrijdag 16 en 18 no-
vember, had in de gloednieuwe biljart-
zaal van Stiftsport, de nieuwe locatie
van de Koninklijke Breese Biljartclub de
Districtfinale 5e klasse vrijspel plaats.
Het wedstrijdschema werd een beetje
door elkaar gegooid door het onverwit-
tigd forfait van Davy Sleurs, waarna
Gilbert Martin uitstekend van start ging
met een serie van zeventien, die hij en-
kele beurten later nog eens evenaarde,
waardoor Erik Janssen kansloos was in
zijn eerste wedstrijd. Beide spelers won-
nen wel hun volgende wedstrijd tegen
respectievelijk Rudy Godeyne en Luc Se-
gers. De laatstgenoemden, als besten

uit de voorronde gekomen, stelden iet-
wat teleur.
Op de tweede speeldag wonnen Se-
gers en Janssen tegen respectievelijk
Martin en Godeyne.
Met nog drie kandidaten voor twee fi-
naleplaatsen verzekerde Martin zich
van de eerste plaats door Janssen te
kloppen. Segers versloeg op zijn beurt
Godeyne maar werd toch derde omdat
hij met 1/100 onder het gemiddelde
bleef. Martin werd eerste en Janssen
tweede en plaatsten zich beiden voor
de Gewestelijke Finale.

Ludo Hermans

Wissel in de Koninklijke Brugse Biljartclub
Voorzitter Rik Vanhecke geeft de fakkel door
Na ongeveer 14 jaar voorzitterschap
zette Rik Vanhecke onlangs een stap
terug op bestuursvlak binnen de KBBC.
Vanhecke werd dit jaar 70 lentes en
heeft een mooi parcours gereden als
voorzitter van de Westvlaamse club.
Onder zijn bewind werden o.a. ver-
schillende Europese kampioenschappen
voor de jeugd georganiseerd in Brug-
ge. Een volledig vernieuwd bestuur
werd geïmplementeerd en de club
kreeg daardoor tevens een volledig
nieuwe structuur. Hij loodste de vereni-
ging de 21ste eeuw binnen en zette ze
terug op het goede spoor.
Rik Vanhecke was gedurende zijn
ambtstermijn altijd aanwezig zowel in
goede als kwade dagen… 
Hij probeerde de club te runnen als een
goede huisvader…
Wie hem zal opvolgen is tot op heden
niet bekend. Zeker is dat René De Cuy-
per voorlopig de honneurs waarneemt
als voorzitter ad interim en de geknipte
kandidaat opvolger is. 
Het Bestuur en de leden van de KBBC
wensen Rik Vanhecke dan ook te be-

danken voor zijn jarenlange tomeloze
inzet en wensen hem uiteraard nog vele
gezonde biljartjaren toe.

Lieven Serweytens

KBBB-District Waasland – Excellentieklasse Drieband – Klein Biljart (50 punten)

Tegenstanders te licht bevonden
Gunter Feys (Quality Zele) heeft zich in
de Sint-Niklase Biljart Academie in de
spotlights gewerkt. Met vier op vier ge-
wonnen wedstrijden in Poule C van de
Gewestelijke voorwedstrijden, lijkt de
Zelenaar op weg om een vooraan-
staande rol te gaan spelen tijdens de
districtfinale. Feys scoorde een break
van 12 in de partij tegen laatst geëin-

digde Dany De Saeger (KSNBA). Even
leek Christoph Van Vosselen (Gildev-
rienden) nog roet in het eten van Gunter
Feys te gaan gooien, maar de éne ver-
liesmatch tegen de nummer drie, Philip
Coenen (KSNBA) was er net iets teveel
aan. 

Bart Van Reeth  

Dave Scheurweghs stoot serie van 18 bij elkaar (drieband 50 punten)

Erop en erover in Brasschaatse Ter Heide
In zijn thuishaven heeft BPT-er Dave
Scheurweghs een opmerkelijke reeks
van 18 punten gescoord in het drieban-
den op Klein Biljart. In de wedstrijd te-

gen de levende biljartlegende Willy
Wesenbeek (BC De Deken) was Scheur-
weghs aanvankelijk op achtervolgen
aangewezen maar wist gaandeweg
toch gelijke tred te houden. Bij een tus-
senstand van 33-30 in de dertigste
beurt en in het voordeel van Wesen-
beek scoorde Dave Scheurweghs de
reeks van 18 punten. Willy Wesenbeek
reageerde nog met een break van 5,
genoeg om de partij eervol af te klok-
ken op 38. De 2 resterende punten ble-
ken voor Scheurweghs nog slechts een
formaliteit, die hij in de tweeëndertigste
beurt dan ook vervulde.
Bart Van Reeth

KBBB-Gewest Antwerpen-Finale 4de Klasse Vrijspel KB

90-ers moeten zich aanpassen in
gastclub De Noorderkempen
Van 2,10 meter naar 2,30 meter. Het
lijkt een kleine stap maar toch maakt het
een heel verschil. Vooral als je in een fi-
nale terechtkomt die sowieso al voor de
nodige stress zorgt. Wie daar het minst
door gehinderd werd was Peter Van
Hees (De Coeck Ravels) die drie van
zijn vier wedstrijden won en met een al-
gemeen totaal van 4,50 net onder de
promotiedrempel bleef. Ronny Peerdens
(BC Polygoon)won er ook drie, maar
had wel in de eindafrekening een teveel
van 6 beurten op de gewestkampioen.

Fantastika-speler Eddy Aerts die een
maand geleden nog de districtstitel
binnenrijfde met de vingers in de neus,
kon de lijn niet doortrekken en won
slechts éénmaal. Toch was ook zijn al-
gemeen gemiddelde nog voldoende om
er brons aan over te houden. Op num-
mer vier zagen we Theo Hooyberghs
(Moedig & Vrij) strandden onder het ge-
middelde. Vijfde en laatste Frans Ver-
meiren (BC Polygoon) had wel de ver-
dienste om in de enige ontmoeting die
hij won, Eddy Aerts te verslaan.
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Torbjörn gefeliciteerd met je tiende worldcup
Dat Eureka Biljartfabriek al jaren een van
de beste biljartfabrieken is, dat is bekend. 
Maar minder bekend is dat wij ook het 
Torbjörn Blomdahl biljart produceren.
Nog steeds ambachtelijk in onze 
biljartfabriek, letten wij op alle details, 
zoals Torbjörn dat ook doet.

Torbjörn Blomdahl biljart
made by Eureka

Hoogstraat 123 Berlicum
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)73-5031264
Email: info@eureka-billard.nl
www.eureka-billard.nl

Nationale Finale Excellentieklasse vrijspel MB
Talentrijke Saver laat weer van zich horen
Het leek eeuwen geleden, maar in het
weekend van 10 en 11 decemberwas
het weer zover: er vond een nationale fi-
nale plaats op de matchbiljart  in het lo-
kaal van de Hasseltse Biljart Academie
en dat in de vernieuwde site van het
Play Ball Snooker Center, aan de Kurin-
ger Steenweg te Hasselt. 
HBA-er Nathan Claesen mocht in de
eerste partij aantreden tegen Danny De-
baey (Gent). Claesen, die na enkele ja-
ren inactiviteit hervatte op dit hoog ni-
veau (300 punten vrijspel op de match-
tafel, 2,85m., moest na een aarzelende
start begrijpelijk de duimen leggen voor
Debaey. In de andere partij tussen Ron-
ny Mathysen (Kalmthout) en Eddy Bet-
tens (Antwerpen), trok Mathysen aan
het langste eind. 
Ook  de overige partijen leden enigs-
zins onder de gewenning aan het on-
bekende materiaal. Er konden geen op-
vallende partijen opgetekend worden,
maar de klasse van de toekomstige win-

naar, Koen Saver (Brugge), viel al vlug
iedereen op. Saver eindigde tegen Na-
than in 14 beurten ,  met een mooie
reeks van 188 punten,  dit na een moei-
lijke start , maar reeds voorteken voor
nog beter.
De tweede dag werd gekenmerkt door
enkele zeer fraaie wedstrijden o.a.
door Belaey in 5 beurten en Saver in 2
beurten.
Deze laatste wist het zelfs te presteren
de finalewedstrijd tegen Danny Belaey
te starten  en dadelijk uit te spelen met
300 punten. Ook Danny maakte in de
nabeurt zijn wedstrijd nog goed met
een reeks van 164.
De titel van Belgisch Kampioen gaat dus
naar Koen Saver met als toemaatje pro-
motie naar ereklasse, welke hij in de
voorronde reeds wist te behalen.
Misschien zien we hem in 2013 wel
meespelen in Blankenberge tijdens de
Multi-disciplines !
Jacques Verheyen

UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor behoudt de leidersplaats. Bij BC Lugo Deurne
scoorde Warre Schodts 160 punten in 13 beurten.
Afdeling 2
Coloma neemt over van Real 3.
Afdeling 3A
BV Mechelen laat Rood-Wit en De Ploeg 2 achter zich.
Afdeling 3B
De Noorderkempen staat op plaats 1.
Afdeling 3C
’t Groenhuis wist Moedig & Vrij te onttronen.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Yves Jacobs (Kruishuis) speelde in de wedstrijd tegen en bij
De Leug in 1 enkele beurt zijn 225 punten bij elkaar. Op
De Meir 1 is leider.
Bandstoten
Afdeling 1
De Coeck 1 laat De Krabbers de eerste plaats overnemen.
Afdeling 2A
Fantastika 1 blijft op kop, ondanks het verlies in Meerle.
Afdeling 2B
Woondecor blijft 2 punten voor op Lugo Deurne 2.
Afdeling 3A
Kapelse 2 komt op 1 punt van De Krabbers 3, die wel 1
wedstrijd meer hebben gespeeld.
Afdeling 3B
Sint-Jozef is alleen leider.
Afdeling 3C
Real 3 telt nog 1 punt voorsprong op De Plakkers.
Kader 
Afdeling 1
Herentals trekt de kar. Lucien Van Osta (BC De Middel) in-
de 160 punten in amper 5 beurten.
Afdeling 2
De eerste plaats blijft in Emblem bij Op De Meir 2. 
Drieband KB
Afdeling 1
Herentals 2  is leider.
Afdeling 2A
De 1,200 moyenne van Eddy Bollansee draagt bij aan de
koppositie van De Goeie Queue.
Afdeling 2B
Den Hof 1 telt 6 punten voorsprong op de eerste achter-
volger.
Afdeling 3A
Sint-Jozef 3 nestelt zich op de eerste plaats
Afdeling 3B
Sint-Jozef 2 staat 2 punten voor Biljart Express. 
Afdeling 3C
MDC 1 blijft de kop bezetten.
Afdeling 4A
Duffel-Oost 3 loopt verder uit.
Afdeling 4B
MDC 4 slaat Lugo 4 terug op 5 punten.
Afdeling 4C
BC Calypso en KOT Meer samen op de kopplaats. 

Afdeling 4D
Excelsior 2 en Molse B.A voeren het klassement aan.
Afdeling 4E
Excelsior 1 is leider.
Afdeling 4F
Excelsior 3 telt 3 punten voor op  BC DAF.
Drieband MB
Afdeling 1
Grobbendonkse 1 staat op nummer 1. Danny Verhaegen
(Woondecor 1) verbaasde met 1,07 naar 15 punten.
Afdeling 2A
De Coeck 1 telt 1 punt meer dan Coloma 1.
Afdeling 2B
Avenue 1 moet voorrang verlenen aan De Coeck 2.
Afdeling 3A
Sint Jozef loopt 6 punten uit en mag beginnen dromen.
Afdeling 3B
Grobbendonkse 3 en Coloma 2 mogen zich allebei leider
noemen.
Afdeling 3C
Excelsior 1 neemt de leidersplaats in. 

KBBB-Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Overijse blijft in de nek van leider Dobber ademen.
Afdeling 2
Hallensia moet de ereplaats afstaan aan Ensor. 
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kapelleveld 2 is de leider.
Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 nadert leider Kapelleveld 2. 
Afdeling 1B
Dobber telt 5 punten voorsprong op Kapelleveld 4.
Bandstoten
Afdeling 1
Excelsior staat opnieuw op de eerste plaats.  40-er Steven
Huysman (Overijse) stootte een gemiddelde van 2,85 bij
elkaar. 
Afdeling 2
Vilvoordse loopt verder uit op URSM Drogenbos.
Afdeling 3A
Kortenbergse 3 blijft aan de leiding.
Afdeling 3B
Couronne 1 wordt achtervolgt door Welkom. 
Drieband KB
Afdeling 1
Astrid 2 is voorlopig leider na monsterzege tegen Astrid 1. 
Afdeling 2
Couronne 1 blijft in de running voor de titel.
Afdeling 3
Waterloo neemt verrassend de leiding over van Amicale 2.
Drieband MB
Afdeling 1A
Léopold staat op kop. Frans Swinnen (23) van RC Garnier
zette een 1,277 gemiddelde neer.
Afdeling 1B
Hallensia 2 en K&V Diest 3 delen de leiding in de rang-
schikking. 

KBBB-Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Sint-Truidense behoudt na 5 speeldagen de koppositie.
Afdeling 2
K.H.O.Z. 1 en K.H.O.Z. 2 blijven de reeks domineren.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Maaslandse telt 1 puntje meer dan B.C. Ten Hout.
Kader
Afdeling 1
Sint Jozef 1 is leider. Eddy Berger (Maaslandse) scoorde
300 punten in amper 7 beurten.
Bandstoten
Afdeling 1
Leider B.C. Vincent loopt 7 punten uit.
Afdeling 2
B.C. Kleine Heide staat nog steeds op nummer 1.
Drieband KB
Afdeling 1
STBA moet leidersplaats afstaan aan BC Vincent.
Afdeling 2
De Optimisten 2 mogen met 10 punten voorsprong van de ti-
tel beginnen dromen.
Drieband MB
Afdeling 1

KHOZ 2 verstevigd de kopplaats.

KBBB-Gewest Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BV Gent blijft op de leidersplaats, maar ziet Warden Oom
naderen.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
’t Lammeken blijft ook na ronde 6 op kop.
Kader
Afdeling 1
KBC Metro telt 2 punten meer dan DOS Roeselare.
Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Oostendse BA moet het aanstormende B.C. Brugse 1 dul-
den.
Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Ons Huis 1 en BV Gent staan op vier punten van leider Elk
Weird’hem 1.
Afdeling Oost-Vlaanderen 2
De Ster Ninove loopt verder uit op Metro 2.
Drieband MB
Afdeling 1
BV Gent blijft ook na 6 speeldagen het klassement aan-
voeren.
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Column Pierre Cornelissen

Pierre Cornelissen, Voorzitter 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

BTS even in zwaar weer

’Business as usual’ zou men denken
maar niets is minder waar.
Doot het wegvallen van hoofdsponsor
Teletronika en de reorganisatie van de
sportleiding net bij de start van het nieu-
we seizoen stonden wij voor een niet al-
ledaagse opdracht. Het heeft beslist wat
verwarring veroorzaakt maar geen
noodsituatie. Duivel-doet-al Michel van
Camp heeft al zijn energie en kunnen in
de schaal geworpen om samen met de
nieuwe IT expert Robby Sock het BTS
sportbeleid op een toekomstgerichte
leest te schroeien. De overgangsfase
was hectisch. Er zullen wel enkele lidte-
kens overblijven op het sportjaar 2011-
12, maar littekenvlees is sterk.

Ik citeer Michel Leonhart die schreef:
”Wie met zijn gezicht naar het verleden
staart, staat met zijn rug naar de toe-
komst”. Dit bestuursteam is ambitieus en
focust zich op haar doelstelling om de
biljartsport naar het grote publiek te
brengen in de beste omstandigheden,
voor de spelers én voor het publiek.

Wie het knappe tornooi gevolgd heeft
in Sint-Truiden zal begrijpen wat we be-
doelen. Zij beschillen over een mooie
locatie en voorzitter Guy Kuppens en
zijn team brengen het steds voor elkaar
om die omstandigheden te creëren die
de spelers stimuleren om grote oresta-
ties neer te zetten. Dat er weer een Ceu-
lemans op het hoogste schavotje stond
deed vriend en tegenstander deugd. Pe-
ter heeft uiteindelijk bereikt waar hij al
zo lang en hard voor gewerkt heeft. Hij
staat er! Tijd nu om dit te bevestigen op
internationaal vlak. Het Masters tornooi
in STBA was het eerste biljartevenement
dat onze nieuwe sponsor meemaakte
en het smaakte naar meer. Marc Van
Hoof en zijn echtgenote Rita blijken fel
geïnteresseerd in het spelletje en ik ver-
moed dat zij er nog regelmatig tijd voor
zullen vrijmaken.
Verder in dit blad leest U het interview
dat onze redacteur had met deze CEO
van BTS nv en waaruit blijkt dat het niet
toevallig is dat ’zijn’ BTS gekoppeld is
aan ’onze’ BTS.

Door een foute communicatie over het
BTS Challenger circuit is men gaan twij-
felen over het voortbestaan. Een en an-
der heeft er toe geleid dat er voor dit
sportjaar nog onvoldoende tornooien
op het programma staan. Wij durven
toch hopen dat clubs die dit sportjaar
een drieband tornooi inrichten waarbij
34-ers betrokken zijn of daartoe bereid
zijn, onverwijld contact opnemen met
het bestuur. Het BTS Challenger kader
geeft extra glans en zorgt voor meer be-
langstelling zonder bijkomende lasten.

Wat de Classics betreft zitten we in een
gelijkaardige situatie. In plaats van
méér tornooien worden het er even min-
der. Onze speciale dank gaat naar de
Ingelmunsterse biljartacademie (IBA)
voor hun engagement tov BTS niet-
tegenstaande het kleine ledenaantal. Er
zijn zeker nog clubs die goede serie-

spelers in hun rangen hebben die nog
de uitdaging willen aangaan. Laat Uw
spelers niet in de kou! Het budget is be-
perkt en het spektakel verzekerd. Voor
2011-1é werd ook het prijzengeld op-
getrokken met ’n 15%.
Toch blijft het een bizarre situatie met
die Classics. Er zijn 120 potentiële deel-
nemers en toch schrijven er maar ’n 25
à 30 in. Waren het niet de spelers zelf
die vragende partij waren om meer

klassieke disciplines te kunnen spelen?
Het argument ”tegen de toppers heb-
ben we toch geen kans” is van de pot
gerukt. Men speelt eerst enkele wedstrij-
den tegen gelijken om dan tegen spe-
lers te mogen spelen waar men veel van
kan leren en waar men fier op mag zijn
om er tegen uit te komen. 

Laat deze mooie disciplines niet verder
verwateren a.u.b.

Peter Ceulemans wint 
1ste BTS Masters in STBA    

Dromen zijn bedrog, zingt Marco Bor-
sato. Maar blijkbaar geldt dat toch niet
voor iedereen. Peter Ceulemans heeft
alweer een droom waargemaakt en ge-
lukkig dat hij was!

Want zeg nu zelf ... wie had kunnen
dromen dat Peter eerst in de halve fina-
le Eddy Merckx zou wegblazen met
2,000 moy om dan in de finale de reus
van Luik, Roland Forthomme, in be-
dwang te houden?

Peter heeft zich voor eens en altijd in de
top-5 van het Belgische driebanden ge-
nesteld. Na zijn schitterend parcours in
de Superprestige, met een tweede

plaats als resultaat, wint hij nu het eerste
BTS Masters tornooi in STBA. In de ran-
king, ook in deze BTS katern, prijkt hij
fier op de eerste plaats. Wellicht niet tot
op het einde van het seizoen, maar dat
zal Peter momenteel een zorg wezen.

Nochtans hadden we een andere finale
verwacht in sportcentrum Wimbledon.
Philipoom stak weer in zijn beste form
en kan op die momenten iedereen aan,
waarom dus niet Roland Forthomme.
Het werd een spannende wedstrijd die
Forthomme uiteindelijk naar zich toe
kon trekken met een 40-37 (24 beurten)
resultaat als gevolg.

Op de andere tafel had de grote ver-
rassing zich al voltrokken. In maar 20
beurten nam Peter Ceulemans duidelijk
afstand van Eddy Merckx (40-26).

Een finale dus tussen Forthomme en
Ceulemans ... en wat voor één. Een fi-
nale die penalties nodig had om tot een
winnaar te komen. Toen Peter Ceule-
mans de penalties moest aanvatten en
strandde op 2 caramboles, moet hij ge-
dacht hebben dat hij eraan was voor de
moeite. Consternatie alom natuurlijk
toen Forthomme zijn acquit miste en Pe-
ter Ceulemans zijn overwinning kon be-
ginnen vieren.

Het is weer eens iets anders. Geen Cau-
dron of Merckx in een BTS finale. Het
kan het driebanden in België alleen
maar meer power en public relations
bezorgen.

Foto: Dirk Acx
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IBA Classics 
richting finale fase
Ook in Ingelmunster wordt er ondertus-
sen zwaar gestreden voor plaatsen in
de eindstrijd. De voorronde poules zijn
gespeeld en de organisatie is gestart
met de eerste poules van het hoofdtor-
nooi.
Ignace Duym, Patrik Mintjens, Roger
Van Hoylandt, Vik Heyndrickx en Fran-
cis Bosseloirs waren de eerste win-
naars. 

Het moet ook gezegd dat we zeer ont-
goocheld zijn door de 4 forfaits in de
voorronde poules. Biljarten in Neder-
land, familiefeestjes of andere excuses
zijn moeilijk aanvaardbaar als men zijn
engagement heeft gegeven aan een or-
ganisatie. Deze mensen doen er alles
aan om een perfecte organisatie neer te
zetten. Geconfronteerd worden met on-
verwachte forfaits is dan zwaar om dra-
gen.

Afgelopen zaterdag werd de eerste
poule van het hoofdtornooi afgewerkt.
Een sterke thuisspeler Ignace Duym

slaagde er
opnieuw in
om zijn poule te winnen. En niet tegen
de minste tegenstanders! Eerst won Du-
ym tegen topper Patrick Niessen om in
zijn tweede wedstrijd ook de maat te
nemen van Johan Devos. 
Niessen slaagde erin om een sterke
tweede wedstrijd neer te zetten tegen
Bosseloirs en kon zich zo als tweede
plaatsen voor de eerste finalepoule.

Vrijdag 16 december wordt poule B ge-
speeld met Francis Forton, Maarten
Janssen, Koen Saver en Patrik Mintjens
als gladiatoren.
Woensdag 21 december treden in pou-
le C Robby Sonck, Vik Heydrickx, Ron-
ny Mathysen en Roger Van Hoylandt
aan.
Zij zullen onderling bepalen wie Lep-
pens en Caudron mogen vervoegen in
de finale poules die op 23 december en
4 januari worden gespeeld.
De finale is voorzien op vrijdag 6 janu-
ari.

Van onze redacteur in Hurghada

Zon, zee, zwembad, strand en
.....................biljart

Na aankomst op de luchthaven raak je
al vlug in vakantiestemming. Terwijl ie-
dereen aanschuift voor een visum bij de
Jetair en Thomas Coock balie voor 17
Euro, volg ik de immer snelle en be-
weeglijke Fred Caudron naar een loket
aan de andere kant van de zaal en
daar kopen we ons visum voor 13 euro!
Een goeie gids is goud waard hé. Dus
zijn we eerst bij onze bagage en buiten
op zoek naar een taxi met in ons kiel-
zog, Eddy leppens en zijn mental coach
Jan, Ronaldinho (red: Roland Forthom-
me) en Harry Van Nijlen, de biljartfoto-
graaf bij uitstek. Bij aankomst in het ho-
tel zijn uiteraard de kamers nog niet
klaar en kunnen we eerst al een kijkje
gaan nemen in de biljartzaal. Het zal
wel aan mij liggen, maar als je de
Superprestige in Lommel gewend bent
zijn zalen als deze zo piepklein! We
spreken uiteindelijk toch over een
wereldbeker hé … Enfin, een leuk weer-
zien met de mensen van Kozoom en
Frits bakker die er al enkele dagen zijn.
De eerste dag gaat bijna volledig op
aan het begroeten van alle bekende bil-
jarters en niet-biljarters. ’s Avonds in de
bar worden de vriendschapsbanden
nog wat nauwer of opnieuw aange-
haald. Een aantal maakt zelfs de hotel-
disco regelmatig onveilig. Nakaarten
over de wedstrijden van de voorbije
dag bij pot en pint is schering en inslag.
Het valt mij toch steeds weer op dat die-
genen die niet door de voorrondes ra-
ken of vanop de tribune volgen, alle fou-
ten van de toppers perfect hebben ge-
zien en ze uiteraard anders zouden ge-
speeld hebben. Hoe luidt dat spreek-
woord weer?  De beste stuurlui …
Het hotel wordt als het ware overspoeld
door biljarters uit de hele wereld. Zelfs
een Colombiaanse speler die met een
wild card mocht deelnemen, maar die
aankwam ZONDER keu. Hij was echter
zo dolenthousiast dat we hem regelma-
tig moesten aansporen om wat minder

luidruchtig zijn vreugde en bewonde-
ring te uiten. Uiteindelijk heeft hij dan
gespeeld met een Frederic Caudron keu
en speelde op zijn eigen onorthodoxe
manier Daniël Sanchez naar huis.
Laatstgenoemde was daar niet zo blij
mee, temeer omdat de nogal wilde
speelstijl van de Colombiaan hem hele-
maal niet lag. Consternatie alom. Na-
dien was het wel afgelopen voor hem
maar hij bleef opduiken met zijn aan-
stekelijke lach en bijna kinderlijke blij-
heid omdat hij er toch mocht bijzijn. De
laatste dagen werd echter door ver-
schillende spelers een klopjacht ingezet
op onze zuidamerikaanse vriend want
blijkbaar moest hij nog een paar open-
staande rekeningen voldoen. Uiteinde-
lijk alles goed gekomen en het tornooi
was alweer een gekleurde figuur rijker.
Tenslotte een grote chapeau voor de
belgische supporters die in grote getale
waren opgedaagd.  Want je zal maar
Belg zijn..... met een groot aantal bel-
gen in de voorrondes en het hoofdtor-
nooi, is supporteren voor onze landge-
noten een quasi fulltime job.  Indien je
werkelijk alle wedstrijden van onze jon-
gens wil bekijken, was je weinig aan
zwembad of strand te vinden. En het
bleef maar duren tot en met de halve fi-
nale, waar onze vriend Eddy Leppens
het moest afleggen tegen de uiteindelijk
winnaar Adnan Yuksel. Spijtig, maar
weinig aan te doen volgens mij.  
Na nog een namiddagje zwembad is
het tijd om huiswaarts te keren.  Na een
lange vlucht van 5u30, moe maar vol-
daan terug thuis. Een ervaring die ik ei-
genlijk aan iedereen kan aanraden.
Een perfecte combinatie van vakantie
en ontspanning aan de biljarttafel.
Hoogstwaarschijnlijk de reden van de
populariteit van deze wereldbeker. In
elk geval denk ik dat ze volgend jaar
opnieuw op mij mogen rekenen.

Ferre Van Loco

Vorige week kon je je weer in België of Nederland wanen aan de kust van
de Rode Zee in Hurghada, Egypte. Overal langs het zwembad, op het
strand en in het uitgestrekte Sunrise Resort complex kon je alom Neder-
lands horen praten. De wereldbeker in Hurghada lijkt wel meer op een fa-
miliebijeenkomst dan een biljarttornooi. Elk jaar is dit voor vele biljarters
en hun familie de ideale gelegenheid om het miezerige weer van bij ons te
ruilen voor de Egyptische zon, gecombineerd met biljart op wereldniveau.

Het erepodium in Hurghada. Foto: Harry Van Nijlen

Frédéric Caudron 
Europees kampioen bandstoten    

Met vijf Fransen in de kwartfinales, nog
één onverwachte Spanjaard, een
Nederlander en een Belg kreeg het EK
een ‘latijns’ tintje. Op kwaliteit staat ech-
ter geen nationaliteit en dus werden Fré-
déric Caudron uit Westmalle en de
Zeeuwse Vlaming Jean Paul De Bruijn
uit Hulst (Nl) als logische favorieten in
de halve finales naar voor geschoven.
Gelukkig konden ze elkaar daarin ont-
lopen.
Caudron was na zes beurten klaar met
Espinasa (Sp), die vooral zichzelf ver-
rast had in dit EK. De 150-76 spraken
uiteraard voor zich. De Bruijn lukte in
zijn vierde beurt een serie van 85 tot
een 139-23 tussenstand. Toch had hij
nog vier verdere beurten nodig om de
150-41 op het bord te krijgen.
De gedroomde finale kwam er dan toch
in Cervera. Daarin toonde Caudron niet
alleen zijn bovenbeste technische mo-

gelijkheden, ook mentaal was hij niet
stuk te krijgen. De 150-48 kwamen na
zes beurten op het bord toen Caudron
met 22 kon uitmaken. Eerder in de par-
tij had Caudron al een serie van 44 ge-
scoord en eerder in het tornooi had hij
ook al voor de kortste partij getekend
door de 125 punten in de groepswed-
strijden uit te maken in 2 beurten. 

Caudron sloot het EK af met 17,55 ge-
middeld. Hij pakte in Spanje zijn vijfde
Europese titel bandstoten. Dat hadden
er best een pak meer kunnen zijn maar
Caudron moest soms aan de Europese
titelstrijd verzaken wegens driebandver-
plichtingen. De Bruijn blijft steken op
zes titels maar stak er met Caudron toch
ook weer helemaal bovenuit.

Van onze reporter in Cervera: Jos Rey-
pens.

In het Spaanse Cervera kregen we eindelijk nog eens een duchtig deelne-
mersveld voorgeschoteld. Naast de titelverdediger Zenkner en enkele
Franse kandidaat winnaars, stonden ook Jean-Paul De Bruijn en Frédéric
Caudron op het inschrijvingsblad. België werd verder nog vertegenwoor-
digd door Patrick Niessen en Ronny Mathysen, die echter reeds in de eer-
ste fase het tornooi moesten verlaten.
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BTS nv, BTS sponsor in de kijker

In de derde editie van deze rubriek
gaan we op bezoek in Merksem. Niet
in het alom bekende biljartlokaal De De-
ken bij Eugène Vincent, maar wel in de
bedrijfsgebouwen van de nieuwe BTS
Masters hoofdsponsor. Vorige editie
van De Ballen konden we reeds een
scoop geven over het 3-jarig partners-
hip dat onze vereniging heeft afgeslo-
ten met BTS nv, nu gaan we op zoek
naar de personen achter dit bedrijf. We
hebben een gesprek met zaakvoerder –
eigenaar Marc Van Hoof en worden,
zoals we wel hadden verwacht, zeer
sympathiek ontvangen.

Redactie:
Marc, bedankt voor de uitnodiging!
Leuk dat je even tijd kan maken voor dit
interview. Misschien is het nuttig om te
starten met een achtergrond schets van
BTS nv. Mogen we jullie geschiedenis
weten?

Marc Van Hoof:
Wel, het bedrijf werd door mezelf en
Frank Fret opgericht in 1986. We had-
den elkaar een aantal jaar daarvoor le-
ren kennen als werknemers in een ge-
lijksoortig “mechanical engeneering”
bedrijf. Die onderneming ging echter
failliet en Frank en ik zagen onze kans
schoon om zelf te starten. Het grootste
deel van het personeel werd overgeno-
men en dankzij vreemd kapitaal kon-
den we starten in het prachtige postge-
bouw op de Groenplaats. Dat was toen
met 16 werknemers.
Enkele jaren later slaagden we erin om
de vreemde aandelen te verwerven en
zijn we verhuisd naar een bedrijfsge-
bouw op de Noorderlaan in Antwer-
pen.
Je moet weten dat in die tijd “mechani-
cal engeneering” werd beschouwd als
een cowboy sector, met enorm veel
amateurisme en versnippering. 

In tegenstelling tot vele internationale
collega’s kozen wij voor specialisatie en
bouwden ons bedrijf uit tot een echte
Vlaamse onderneming. Daarom kozen
we ook voor een Vlaamse naam, wat
eerder ongebruikelijk is in onze sector.
Onze Vlaamse roots en de onafhanke-
lijkheid van grote internationale groe-
pen hebben gezorgd voor grote sympa-
thie bij onze klanten.

Redactie:
Wat doen jullie juist?

Marc Van Hoof:
Onze activiteiten beperken zich tot stu-
die (consultatie), voorontwerpen, ont-
werpen tekenen,  opvolging op de wer-
ven en inzet van know how.
Het betreft meestal het ontwerpen en in-
tegreren van productielijnen in assem-
blage, farmacie, petrochemie en voe-
ding. Ook de zorg voor veiligheid en
milieu valt onder onze taken.
Wij stellen dus teams van ingenieurs ter

beschikking van de klanten. BTS nv
werkt zelden of nooit rechtstreeks met
bouwconstructeurs.

Redactie:
En dat beheer je allemaal samen met
Frank?

Marc Van Hoof:
Spijtig genoeg niet meer. Frank is 8 jaar
geleden overleden, toch wel een donke-
re plek in de BTS nv geschiedenis. Maar
zoals steeds moesten ook wij vooruit. Ik
heb op dat ogenblik alle aandelen over-
genomen en ben alleen eigenaar ge-
worden.
Frank was het technische brein van het
bedrijf, terwijl ik de administratieve en
commerciële taken voor mijn rekening
nam. Je begrijpt dus de leegte die was
ontstaan na het overlijden van Frank.
We hebben dat als team opgevangen
en herinneren ons Frank nog dagelijks
tijdens onze activiteiten.

Redactie:
Wie zijn zo jullie klanten?

Marc Van Hoof:
Onze klanten zijn meestal grote interna-
tionale  groepen. Belangrijkste referen-
ties zijn bv: BASF, Atlas Copco, Agfa
Gevaert, Pfizer, Proctor & Gamble,
Fluxys, V.C.S.T., Janssen farmaceutica,
Lanxess rubber, Mars, Evonik, Coppe
Courtoy, etc..
Met 80 mensen, vooral industriële en
burgerlijke ingenieurs, realiseren we
jaarlijks een omzet van +/- 6 miljoen €.
We zijn gelukkig niet echt crisis gevoe-
lig. Onze klanten zijn groot en solide
waardoor er sowieso wordt geïn-
vesteerd, hier of in het buitenland. Ook
wij voelen de trend waarbij productielij-
nen worden verhuisd naar het buiten-
land, vooral dan naar groeilanden als
China, Brazilië en India.

Redactie:
Genoeg over de business Marc. Laten
we het over sport hebben. Ben je zelf
een begenadigd sporter of was het eer-
der een recreatief gebeuren?

Marc Van Hoof:
Met mijn sportverleden ga je geen boe-
ken vullen. Ik heb ooit nog basketbal ge-
speeld voor de Antwerp Giants. Daar-
naast werd er recreatief gesport met ten-
nis en squash. 

Redactie:
We hebben echter in de wandelgangen
gehoord dat je een andere grote passie
hebt.

Marc Van Hoof:
Inderdaad! Ik ben gepassioneerd door
snelheid en autosport, niet alleen als be-
wonderaar maar ook als chauffeur. Ik
ben de trotse eigenaar van een Porsche
S 2,7 uit 1970 en een Jaguar MKII uit
1964. Met die wagens neem ik vaak

deel aan toeristische rally’s over gans
Europa.
Ik ben ook lid van de “Lions on the Ro-
ad”, de Belgische jaguarclub. Hier leer-
de ik trouwens jullie Voorzitter kennen
(red: Pierre Cornelissen).  En dan ben ik
ook sponsor van de Belcar competitie
waar we momenteel met een Aston
Martin rijden.  We hebben zelfs ver-
scheidene malen het Belgisch kampi-
oenschap gewonnen met een Audi R8
en een Porsche GT.
Autosport sponsoring is onze belang-
rijkste investering in naamsbekendheid
voor BTS nv. Verder zijn we al lang
sponsor van FC Merksem en een tijdje
geleden van de ter ziele gegane He-
renthalse Ijshockeyclub, op dat ogenblik
zelfs de nummer 2 van België.

Redactie:
Een echte sportfanaat dus …

Marc Van Hoof:
Ongelooflijk! Ik heb een enorm brede
interesse in sport. Ik lees elke dag 2
kranten van voor naar achter en omge-
keerd. Alle sporten vragen mijn aan-
dacht. Daarom ook dat de biljartsport
geen volledig onbekend terrein was. Ik
kende de toppers bij naam en volgde
oppervlakkig de kampioenschappen en
internationale tornooien.
Je mag me eigenlijk een ware nieuws-
freak noemen. Dat geldt dus niet alleen
voor sport maar voor alle actualiteit,
gaande van politiek tot cultuur en van
media tot muziek. 

Redactie:
Hoe ben je in de biljartsport gerold?

Marc Van Hoof:
Tja, dat was totaal onverwacht. Ik heb
Pierre Cornelissen ontmoet tijdens een
rally van de Jaguar club in de UK.
Ondertussen is er een leuke vriend-
schap ontwikkeld.
Tijdens die trip begon Pierre over zijn

passie te vertellen, de biljartsport. Al
snel kwamen we tot de conclusie dat
BTS nv en BTS vzw enorm veel zaken
gemeen hadden. Niet alleen onze
naam natuurlijk, maar ook onze slogan
“uitmuntend in techniek”. Dit alles resul-
teerde ondertussen dus tot de onderte-
kening van een 3-jarige partnership van
het BTS Masters circuit.

Redactie:
Je hebt vorige week een eerste keer van
het topbiljarten mogen proeven.

Marc Van Hoof:
Ja, geweldig! Pierre had me uitgeno-
digd op de eerste finale van het Masters
circuit in STBA (Sint-Truiden). Veel volk
en spectaculaire matchen met enorme
spanning. En dan de ontlading bij die
jonge Ceulemans toen hij won. Echt
leuk om mee te beleven!
We zijn ervan overtuigd dat we ons
snel thuis gaan voelen in de biljartwe-
reld en kijken uit naar de volgende fina-
les en kampioenschappen.

Redactie:
Wat verwacht je verder van het part-
nership met BTS vzw? 

Marc Van Hoof:
Enerzijds verwacht ik van de samen-
werking een ondersteuning van onze
commerciële activiteiten. Daarnaast heb
ik het natuurlijk gedaan uit vriendschap
voor Pierre en interesse in deze zwaar
ondergewaardeerde sport. Ik heb zelfs
vernomen dat biljarten in België nog
steeds niet erkend is als sport? 
Het wordt dus tijd voor een doorgedre-
ven professionalisering van de biljart-
sport en ik ben blij dat wij daar met BTS
nv deel van kunnen uitmaken.

Redactie:
Bedankt voor dit gesprek Marc en ho-
pelijk tot snel op één van onze organi-
saties!

 

              

Uitblinkers in Techniek

BUREAU VOOR 
TECHNISCHE STUDIEN

Machinebouw – Realisatie Prototypes
Technische uitrustingen – Piping

Apparatenbouw

Ontwerp en uitvoeringstekeningen op CAD

Deurnsebaan, 3 2170 Merksem (Antwerpen)

Telefoon: +32 (0)3 644.84.85
Fax: +32 (0)3 644.51.36
E-mail: info@btsnv.be
Website: www.btsnv.be

Foto: Michel Van Camp
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Leppens sneuvelt in halve finale
Hurghada
Met 15 ingeschreven spelers was België
goed vertegenwoordigd in het Egypti-
sche Hurghada. Gestreden werd er in
het luxe Sunrise Beach Garden hotel.
Voor velen staat Egypte geboekt als een
combinatie vakantie / biljarten. Het is
waarschijnlijk het enige tornooi waar
sommige spelers het niet zo erg vinden
om uitgeschakeld te worden. Het
strand, het zwembad en het lekkere kli-
maat zorgen voor voldoende troost en
ontspanning.

Dat geldt natuurlijk niet voor de toppers
die tonooi na tornooi op zoek gaan
naar rankingpunten. Dat bepaalt name-
lijk of men automatisch geplaatst is voor
het hoofdtornooi, of men de soms dode-
lijke kwalificaties moet overleven.
Zes Belgen in het hoofdtornooi waar-
van 3 (Merckx, Caudron en Leppens)
automatisch geplaatst. Peter Ceule-
mans, Jef Philipoom en Peter De Backer
slaagden erin de poules te overleven.
Forthomme en De Jaeger redden het net
niet en sneuvelden in de laatste kwalifi-
catie ronde.

De 1/16 finales zorgden onmiddellijk
voor de nodige verrassingen. Philipoom
werd letterlijk van tafel geveegd door
de Koreaan Kim Kyung-Roul. Jozef ver-
loor met 3-1 en speelde zelf een niet on-
verdienstelijke 1,500 moyenne. Maar
wat gezegd van zijn tegenstander …
een algemene moyenne van 3,105 en
een hoogste reeks van 15 caramboles.
Dat wil dus inderdaad zeggen: een set
in één beurt !!!!

Peter Ceulemans kreeg een lesje in effi-
ciëntie. Een zware 3-0 van de latere
winnaar van de World Cup Torbjorn
Blomdahl. De 1,000 moy van Peter was
ruim onvoldoende ten opzichte van de
2,250 van de sterke zweed. De derde
Belg die het tornooi moest verlaten was
titel kandidaat Eddy Merckx. Wat een
haalbare kaart leek tegen de Turk Coclu
eindigde in een  2-3 nederlaag.

Caudron, Leppens en De Backer door
naar de 1/8e finales, waar spijtig ge-
noeg de Belgenmoorden konden begin-
nen. Leppens tegen Caudron en De Bac-
ker tegen de Koreaan Lee Choong-Bok.
De Backer zag, speelde en overwon.

Een slijtageslag was het wel de 3-2
overwinning van Peter, maar ze zal
deugd gedaan hebben na de proble-
men die Peter de laatste jaren op inter-
nationaal niveau heeft gekend. Maar
hij is terug en hopelijk kunnen we hem
ook in de volgende wereldbekertor-
nooien aan het werk zien. Hij hoort in
elk geval thuis op dit niveau.

De tweede slijtageslag eindigde in het
voordeel van Eddy Leppens. Hij over-
won Frédéric Caudron met 3-2. Beide
heren kennen elkaar, en elkaars biljart-
spel, uiteraard zeer goed. Ze spelen al
jaren aan elkaars zijde in zowel de Bel-
gische als de Nederlandse competitie.
Het is spijtig dat onze toppers elkaar in
zo een vroeg stadium moeten bekam-
pen, maar met 6 Belgische wereldtop-
pers kan het niet anders dan dat het
nog veel zal gebeuren in de toekomsti-
ge tornooien.

En het was spijtig genoeg nog niet ge-
daan. In de ¼ stonden alweer twee Bel-
gen tegen elkaar. Ook nu was het Lep-
pens die de overwinning naar zich toe
trok en Peter De Backer versloeg met 3-
2 en een algemene moyenne van
2,259. Echt topniveau dus wat ieder-
een reeds deed dromen voor het ver-
volg van het tornooi.

Maar de halve finale was de eindmeet
voor de laatste Belg in het tornooi. Hij
verloor kansloos van de later winnaar
van het tornooi Adnan Yuksel, die al-
weer de magische drempel van 2,500
moy kon overschrijden. Een prachtige
prestatie van onze Eddy Leppens die al-
weer bewijst dat hij klaar is voor een
definitieve aanval op de absolute
wereldtop. 

Adnan Yuksel slaagde er achteraf nog
in om opkomend supertalent Bury te ver-
slaan en zo het wereldbeker tornooi
van Hurghada te winnen. Gezien zijn
parcours en zijn moyennes zeker geen
gestolen zege. Een nieuwe ster aan het
Turkse firmament? Dat valt te bekijken tij-
dens de volgende tornooien en kampi-
oenschappen maar Yuksel heeft in elk
geval zijn visitekaartje afgegeven en er
zal door iedereen rekening mee moeten
worden gehouden.

Caudron tweede in 
overall World Cup 2011 
De World Cup bestaat uit 5 tornooien.
Trabzon (Turkije), Matosinhos (Portu-
gal), Suwon (Korea), Wien (Oostenrijk)
en Hurghada (Egypte).

4 Jaar na zijn laatste zege (2007)
mocht Blomdahl de beker nog eens in
de lucht steken. Hij eindigde met een to-
taal van 214 punten voor Frédéric Cau-
dron met 184, Dani Sánchez met 160,
Jérémy Bury met 132, Dick Jaspers en
Kyoung-Roul Kim met 124 en Eddy
Merckx en Jae Ho Cho met 120 punten.

Blomdahl dankte zijn zege aan het ver-
lies van Caudron tegen Leppens in de
1/8e finale. Mocht Caudron die wed-
strijd gewonnen hebben, had hij de
World Cup binnengehaald. Blomdahl
was zeer uitgelaten over zijn overwin-
ning en schatte deze zege hoger in
dan zijn vorige bekers. Als reden haal-
de hij onder meer het veel bredere en
sterkere deelnemersveld aan. En ge-
zien de enorme toename aan toppers
uit Korea, Vietnam en Turkije, heeft hij
zeker een punt.
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Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Uitmuntend rapport voor Loncelle 
AFDELING 1
'T LAMMEKEN
RUKT OP
Werd KBC Zanzibar
1 inmiddels naar de
vierde plaats verwe-
zen, dan blijft B.C.
De Ploeg 1 voorals-
nog de rangschik-
king aanvoeren. Bij
de Leuvenaren zal
het nochtans niet
aan Roland Forthom-
me gelegen hebben.
In de achtste ronde
nam hij de maat van
't Lammeken-speler
Johan Loncelle, met een moyenne van
2,941 overigens en is daarmee de eni-
ge die daar tot nu toe in slaagde.  De
immer controversiële Loncelle won liefst
acht van de negen reeds gespeelde
wedstrijden en heeft dan ook een be-
langrijk aandeel in de tweede plaats
van het Gentse B.C. 't Lammeken 1. In
ronde zeven dook de naam van Martin
Horn ( De Ploeg 1) nog eens op met een
2,631 gemiddelde en daarmee deed
hij net iets beter dan Dick jaspers (B.C.
Deurne 1) die op een 2,500 uitkwam.
Biljartvrienden Turnhout 1 en Kasteel-
dreef 1 zakken inmiddels steeds verder
weg in het moeras.
AFDELING 2 A
AFGANG VOOR STBA
Het  vierde geklasseerde Sint-Truidense
Biljart Academie moest zijn meerdere
erkennen in B.C. De Ploeg 2 dat de Trui-
enaars naar huis stuurde met een 7-1
pandoering en daarmee de koppositie
nog verstevigd. 
AFDELING 2 B
MET TWEE ACHTER DE LEIDER
AAN
Gouden Martinus 1 blijft in de nek
ademen van het vooralsnog ongrijpba-
re De Goeie Queue 1 en krijgt daarbij
het gezelschap van De Witte Molen 1.
AFDELING 3A
HERENTALS 2 BLIJFT AAN DE 
LEIDING
BC Arena 1 moet Op De Meir 4 naast
zich dulden in de achtervolging op He-
rentals 2. Luc Royberghs (TBA) mag
pronken met een 1,172 gemiddelde in
de negende speelronde.
AFDELING 3B

VAN STAPPEN OVERKLAST
TEGENSTANDER
In de partij tegen De Goeie Queue zet-
te De Maan-speler Luc Van Stappen
zijn tegenstander Frank Vanderhallen in
zijn hemd door te winnen met 27-8 in
36 innings. B.C. De Maan 1 blijft trou-
wens op kop en wordt enkel bedreigd
door B.C. Deurne 3.
AFDELING 3C 
DISONAIS 1 KOMT OPZETTEN
Leider R.C. Garnier komt langzaam
maar zeker onder druk te staan. Daar
zorgt verrassend genoeg Disonais 1
voor dat op zijn beurt achtervolgd
wordt door Mister 100 Lier 3.
AFDELING 3D
BRUGSE 2 ZAKT WEG
Brugse 1 blijft voor Gouden Martinus 3.
Brugse 2 heeft tegen wil en dank de da-
ling in het klassement ingezet.
AFDELING 4A
Biljart Express 3 op weg naar de titel ?
AFDELING 4B
Molse BA 1 lijkt een zorgeloos seizoen
door te maken.
AFDELING 4C
Leider SNBA 3 ziet na De Goeie Queue
4 ook De Maan 2 dichterbij komen.
AFDELING 4D
R.C. Garnier Leuven 2 neemt leiding
terug over.
AFDELING 4 E
Union Sandeman 1 en ’t Lammeken 2
zij aan zij op 1.
AFDELING 4F
KBC Gilde Hoger Op neemt verder af-
stand van de achtervolgers.

Bart Van Reeth

Loncelle. Foto: Dirk Acx

Koninklijke Brugse Biljart Club - Clubkampioenschap
Piet Deroo, Hubert De Croock, Hendrik Mus en
Eddy Devroe zijn de clubkampioenen 2011

Eddy Devroe en Roland T' Seyen (foto Jean De Clerck) 

Het is reeds een paar jaar  traditie dat op de 2de zaterdag van december
de finales gespeeld worden van het clubkampioenschap van de Brugse Bil-
jart Club.  Dit tornooi wordt elk jaar gespeeld van 1 januari t.e.m. 30 no-
vember en telt maar liefst 131 deelnemers in 4 verschillende reeksen. Er
worden 4 disciplines gespeeld Vrijspel, Band en drieband op de kleine ta-
fel en drieband op de matchtafel. Iedere deelnemer kan zijn tegenstanders
uit de reeks 2x bekampen en de beste 28 gespeelde wedstrijden worden
in de ranking opgenomen. De nummers 1 t.e.m. 4 van elke reeks maken
dan op de finaledag uit wie zich 1 jaar lang clubkampioen mag noemen. 

Er werden dit jaar maar liefst 3344
wedstrijden in de 4 reeksen gespeeld,
wat een record mag genoemd worden
binnen de Brugse vereniging.
Er hing een gezellig sfeertje in de club,
zeer gemotiveerde spelers waarvan
sommigen toch wel rondliepen als een
stresskip, mooie wedstrijden gezien
ook, en vooral  veel emoties van ple-
zier, teleurstelling, blijdschap, kame-
raadschap, overwinningsroes, je noemt
het maar op. Alle wedstrijden werden
voorzien van spontane arbitrage door
de andere leden en tussendoor een
hapje en een drankje. Alles was dus
aanwezig om er een toffe en fijne fina-
ledag van te maken.
In de reeks vrij spel op klein biljart wa-
ren de finalisten Etienne Westeyn
(55pt),  Hubert De Croock (70pt), Henk
Schoe (70pt)  en Piet Deroo (55pt).  Het
was Piet Deroo die met de titel ging
lopen na een mooie serie van 21 in de
ultieme finalewedstrijd tegen Hubert De
Croock.
In de 2de reeks Band won Hubert De
Crook (30pt) de titel van clubkampioen.
Voor het 3de jaar op rij was De Croock
erbij op de finaledag, maar de vorige 2
edities  lukte het hem telkens net niet.
Nu zou hij moeten opboksen tegen
Etienne Westeyn (30pt), André Van Bel-
leghem (55pt) en Jean  Caekaert
(30pt). Hubert De Croock reed een feil-
loos parcours en versloeg in de finale
Etienne Westeyn met 30-27 in 35 in-
nings.
In het drieband op klein biljart konden
2 finalisten niet aantreden. Lieven Ser-
weytens met een elleboogbreuk en An-
dre Vanbelleghem met  familiale ver-
plichtingen lieten zich vervangen door
Willy De Groote (15pt) en Roland De
Lille (18pt) deze zouden het opnemen
tegen Hendrik Mus (18pt) en Alfons
Desmedt (34pt). Mus is een nieuwe jon-

ge speler in de clubcompetitie en deed
het dit jaar in alle discplines zeer goed,
Alfons Desmedt was met zijn 71 jaar de
nestor van dit kwartet en promoveerde
dan ook nog eens in deze competitie
naar 1ste klasse drieband of 42 punten.
In zijn halve finale had De Smedt het
niet makkelijk met Willy De Groote en
moest de duimen leggen met 15 – 30 in
37 innings. Een puike wedstrijd van bei-
de spelers. Hendrik Mus legde Roland
De Lille te roosteren en won verdiend
met 18-12 in 36 innings. In de finale
was Mus iets sterker dan Willy De
Groote en bij deze ging de benjamin
van het pak aan de haal met de titel van
Clubkampioen.
De finale drieband op matchbiljart
bracht 4 spelers aan de tafel die nogal
wat uren in een biljartzaal doorbren-
gen. Marijn Stuyvaert (22pt) en Roland
T’ Seyen (27pt) konden zich pas in de
laatste weken van het tornooi bij de top
4 spelen van deze reeks. Kersverse opa
Jean De Clerck (18pt) en de 75 jarige
Eddy Devroe (22pt) vervolledigen dit il-
lustere 4 tal. In een spannende en voor-
al zeer stressvolle halve finale ging  Stu-
yvaert in de slotfase uiteindelijk toch
nog onderuit tegen De Clerck met 18-
21 in 62 innings. Maar ook de andere
halve finale was mega spannend. (Snel-
le) Eddy Devroe ging als een wervel-
wind over de tafel en voor Roland T' Se-
yen het besefte stond hij 17 – 8 in het
krijt in amper 22 innings.  T'Seyen
vocht terug maar  zou uiteindelijk toch
de boot ingaan met 22-23 in 41 in-
nings. In de uiteindelijke finale was Ed-
dy Devroe duidelijk een maatje te groot
voor Jean De Clerck. Devroe won met
22 -14 in 44 innings en verlengde hier-
mee zijn titel van clubkampioen drie-
band match.

Lieven Serweytens

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

Nationale Finale Bandstoten Excellentieklasse (150 punten) – 2,30 meter

Smolders wint voor eigen publiek
B.C. Herentals was gastclub voor deze
Nationale Finale waarin Leon Smolders
de titel in het lokaal hield. Smolders liet
met de “onder-gemiddelde” wedstrijd
tegen Verheyen slechts één schoon-
heidsfoutje optekenen in de vier gewon-
nen partijen. Nochtans zou Jacques
Verheyen (HBA) als drager van de rode
lantaarn eindigen. Roger Lagage (Kort-
rijkse BC) kwam als tweede over de

meet, Peter Mostrey (’t Oske) mocht het
brons omhangen en de vierde plaats
was voor Gentenaar Nico Van Hane-
gem (Gouden Martinus). Toch even ver-
melden dat liefst 50 % van de wedstrij-
den onder het minimum eindigde en dat
in geen enkele partij promotie werd ge-
speeld.

Bart Van Reeth 

BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

ALLE DAGEN OPEN
VAN 9U30 TOT...
Metrostation Van Eeden

Tram 2 - 3 - 5 - 15
Bus 36 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 89 -

93 - 95 - 97 - 99 -  99s
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Clubgeschiedenis

Slagtanden werden keus bij KBC Zanzibar
“Biljartclub ZANZIBAR" werd gesticht op 1 oktober 1934, op het Smolder-
splein in Leuven, in de taverne die later tot het Oxford-Café (de lusterwin-
kel) werd omgebouwd. Haar statuten werden “ten stadhuize” neergelegd.
Na enkele woelige beginjaren verhuisde de club naar het Café Lyrique op
de Grote Markt. Daar begon ook het eigenlijke succesverhaal van de club.

Op 10 juli 1937 was de vereniging al
voortrekker en medestichter van het
"Verbond der Leuvense Biljartkringen".
Na de laatste wereldoorlog sloot de
club aan bij de "Koninklijke Belgische
Biljartbond" om onder impuls van haar
voorzitter, de heer Jos Van Tichelen, en
de middenstand uit het stadscentrum tot
grote bloei te komen.   
Op 1 mei 1967 koos de  club Café
Sport op het Martelarenplein 13 als lo-
kaal, uit een noodzaak om de sportieve
groei van Zanzibar te kunnen opvan-
gen. In de jaren '70 telde de Leuvense
club 100 leden, waarvan er een 60-tal
in de verschillende competities uitkwa-
men.   
In september 1980 begon de vereni-
ging aan het seizoen in het Café Biljart
Palace op de Tiensestraat. In dit nieuwe
lokaal beschikten ze, voor het eerst
sinds het ontstaan, over twee kleine- en
twee matchbiljarts, wat de mogelijkheid
bood om in het eigen lokaal grote tor-
nooien in te richten.   
In 1984 werd “Zanzibar” gekroond tot
Koninklijke Biljartclub. Het Europees
Kampioenschap Driebanden 1983-
1984 werd aan de vereniging toever-
trouwd. Het grote succes ervan was
voor alle medewerkers en sympathisan-
ten de bekroning van een feestelijk jaar.   
Op 10 april 1987 verhuisde de club
naar de Taverne Mister 100 aan het
Herbert Hooverplein met als uitbater
Kurt Ceulemans en onder de nieuwe
voorzitter Albert Spleesters. 
Tussen 1988 en 1993 eindigde Zanzi-
bar 5 jaar na elkaar 2de in de Interclub
Driebanden, telkens na het toen onge-
naakbare BC DEURNE. Het was ook in
die periode dat KBC Zanzibar gespons-
ord werd door MINOLTA, dank zij de
introductie door Raymond Ceulemans.
In samenwerking met Minolta en onder
impuls van de onlangs overleden voor-
zitter Albert Spleesters schreef de club
geschiedenis met de inrichting van het
(tot op vandaag) hoogst gedoteerde
VES-tornooi ooit, met een prijzenpot van
12.500 euro.  
In juli 1989 werd het lokaal opnieuw in-
gericht in "Café Sport" op het Martela-
renplein (aan het station van Leuven)  en
in zijn huidige vorm gegoten.   
In het seizoen 2001-2002 richtte KBC
ZANZIBAR opnieuw een groot kampi-
oenschap in : het "Europees Kampioen-
schap Driebanden voor Junioren" met
als winnaar Frederik Mottet. Frederik

heeft de titel zeker niet gestolen, maar
de smaakmakers waren toch Peter Ceu-
lemans (kleinzoon van  Raymond!) en
vooral Fillipos Kosadikostas, die twee
jaar later reeds in finale stond op het
WK bij de grote jongens.   
In september 2009 vierde KBC ZANZI-
BAR zijn 75 jarig bestaan. Om die bij-
zondere gelegenheid in de verf te zet-
ten, organiseerden ze het WERELD-
KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN JU-
NIOREN in zaal "Het Depot". Het ni-
veau lag bijzonder hoog. De winnaar,
Javier PALAZON uit Spanje, en trou-
wens de volledige top 8, acteren op het
hoogste niveau in diverse nationale en
internationale competities driebanden.
Kers op de "Verjaardagstaart" was on-
getwijfeld het feestmaal, waarvoor
meer dan 150 leden, deelnemers, be-
stuurders, prominenten en sympathisan-
ten zich inschreven.

Waar komt de naam 
Zanzibar vandaan
Bij het horen van de naam Zanzibar
denken de meesten aan het kleine, won-
dermooie tropische eiland, gelegen in
de Indische oceaan, vlak bij de Oost-
kust van Afrika. Het eiland maakt nu
een autonoom deel uit van Tanzania. En
er is inderdaad een belangrijke link tus-
sen de clubnaam en dit eiland! Zanzi-
bar, ook wel het specerijeiland ge-
noemd, was tot na “The Great War”
(WO I) de belangrijkste doorvoerhaven
voor alle goederen die tussen Azië,
Oost-Afrika en Europa verscheept en
verhandeld werden.
Een belangrijke en vooral zeer winstge-
vende handel, was de verkoop van ivo-
ren slagtanden van olifanten. Voor zo-
wat 90% van alle ivoor uit Oost- Cen-
traal- en Zuid-Afrika fungeerde het ei-
land Zanzibar als transithaven.
Toen, eind jaren ’50 de handel in ivoor
sterk gereglementeerd werd, voorname-
lijk om de Afrikaanse olifant tegen uit-
sterven te beschermen, schakelde ook
de internationale biljartsport geleidelijk
over op het gebruik van de kunststofbal-
len, die we vandaag in alle disciplines
gebruiken. Uit solidariteit met hen die
decennia lang streden (en nog strijden)
voor het behoud van dit prachtige dier,
paste ook KBC Zanzibar haar logo aan
en werden de slagtanden vervangen
door 2 gekruiste biljartkeus.

Tekst t.b.g. door Paul Stroobants

Editoriaal

De beste wensen

De hectische kerst- en nieuwjaarsperiode
komt eraan en even later zit 2011 er al-
weer op. Voor de biljarters een welge-
komen rustperiode nu de heenronde van
de NIDM- en gewestelijke competitie is
afgewerkt en er vooruitgeblikt kan wor-
den naar het volgende jaar.  Een heen-
ronde overigens waar we de beste her-
inneringen aan over houden, met aller-
hande prestaties en records die voor de
bijl gingen en met als meest in het oog
springende, de 8,333 moyenne van Ed-
dy Merckx. De laatste dagen van het
jaar luiden hopelijk ook een afkoelings-
periode in voor onze “kleinere” spelers
die de laatste maanden zwaar onder
druk stonden bij het afwerken van aller-
lei voorronden, districts- en gewestfina-
les. Bij deze, welgemeende felicitaties
vanwege onze redactie aan diegenen
die 2011 uitwuiven met een medaille op
de borst. En mag het nieuwe jaar ook

soelaas brengen voor al diegenen bij
wie het in de heenronde niet altijd mee
of ronduit tegen zat. Zij mogen de spons
bovenhalen en met één haal het voorbije
jaar uit  het geheugen wissen. Verder
wensen wij ook alle adverteerders te
danken, die de afgelopen vier maanden
bijdroegen aan het in stand houden van
uw favoriete biljartkrant. Met hen hopen
wij op verdere groei. Mag ik nogmaals
een oproep lanceren aan alle lokalen en
clubs om door het kopen van adverten-
tieruimte in het komende jaar het voort-
bestaan van ons medium te garanderen
? Dit is immers ook en vooral in UW be-
lang. En dan zijn er natuurlijk nog al die
redacteuren en correspondenten en
medewerkers van BTS, die elke week
weer trouw kopij toezenden en belang-
loos bijdragen aan het succes en de vol-
ledigheid van De Biljart Ballen. Bedankt
jongens en meisjes voor het opofferen
van uw vrije tijd. Veroverde het golfbil-
jart al een beetje zijn plaats in onze
krant, dan zal er gaandeweg ook meer
aandacht worden besteed aan het snoo-
ker. Pieter-Jan Van Bosstraeten komt als
kenner van het Britse biljartspelletje onze
rangen versterken. De jonge Hamme-
naar heeft zijn entree alvast niet gemist
met twee schitterende bijdragen in dit
decembernummer. 2012 kunnen we als
biljartliefhebbers niet beter inzetten dan
met de Belgische kampioenschappen in
Blankenberge die een aanvang nemen
op 8 januari. En vanaf februari krijgen
we stilaan zicht op hoe de prijzen zullen
worden verdeeld aan het einde van het
seizoen. Maar in afwachting daarvan,
wensen we alle lezers een gezond en
vreugdevol 2012. Geniet ervan !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur 

Snooker

Trump wint UK Championship 
na onwaarschijnlijke thriller
Afgelopen zondag stonden met de jonge Judd Trump en de meer ervaren
Mark Allen twee linkshandige snookerspelers tegenover elkaar in de finale
van het UK Championship. De wedstrijd kende een onwaarschijnlijk wed-
strijdverloop, waarbij Trump uiteindelijk met 10-8 aan het langste eind trok. 

De finale tussen beide Noord-Ieren was
er één om in te kaderen. Beide spelers
stonden voor het eerst in de finale van
dit tornooi, maar deden er alles aan om
de kijkers waar voor hun geld te geven.
Allen kwam al snel op een 1-3 voor-
sprong te staan tijdens de eerste sessie,
maar verloor nadien de controle over
de wedstrijd en zag Trump 7 frames op
rij winnen. Niet dat Allen plots op een
laag niveau presteerde : aan de jonge
Trump – die onlangs het tornooi in Ant-
werpen won van snookerlegende Ron-
nie O’sullivan – was gewoon geen hou-
den. Iedereen dacht dat Trump met een
8-3 stand vlot naar de eindoverwinning

raasde, maar dat was buiten kuitenbij-
ter Allen gerekend. Die won 5 van de 6
volgende frames, waaronder 3
prachtige centuries (139, 129, 125) !
Trump zag zijn tegenstander dus tot 9-8
naderen, maar behield ondanks zijn
jeugdige leeftijd zijn koelbloedigheid
en werkte in stijl af. Voor de beloftevolle
Trump betekent het op zijn 22 jaar al
zijn 2e rankingtitel, nadat hij eerder al
de China Open won. Het laatste van
deze speler, die in sneltempo naar de
5e plaats op de wereldranglijst klom,
hebben we nog niet gezien.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

KBBB – Gewest Antwerpen – Finale 6de en 7de Klasse Vrijspel KB

Eénmaal 5,50 volstaat voor Van Tilborg
Drie van de vijf finalisten bij de 55-ers
beeindigden het finaleweekend met 5
matchpunten. Het algemene spelgemid-
delde was dus doorslaggevend om te
beslissen wie naar de Nationale Finale
zou doorstoten. Met een globale moy-
enne van 3,70, te danken aan de wed-
strijd tegen lantaarndrager Dave Van
Osch (BC De Coeck), waar hij de 5,50
uit de keu schudde, mag Gustaaf Van
Tilborg (Volharding) die pluim op zijn
hoed steken. Johan Verheyen (BC He-
rentals) werd knap tweede, Guido Ach-
ten (De Noorderkempen), derde en

Mollenaar Frank Michiels (Viroma), vier-
de. In de 7de klasse (40 punten) mag
François Van Hout (BC Herentals) de
Antwerpse kleuren gaan verdedigen op
het nationale niveau. Eén matchpunt
meer dan Jos Staes (BC De Coeck) vol-
stond om de gewestelijke erespeld op te
steken. Alfons Voet (BC De Leug), Jur-
gen Van Bulck (Duffel-Oost) en Achiel
Ruts (Viroma) brachten de zege van
kampioen Van Hout op geen enkel mo-
ment in gevaar.

Bart Van Reeth

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

KBBB-Beide Vlaanderen – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Eremetaal en promotie voor Kieldrechtenaar
Met drie maal winst heeft 90-er Dylan
Van Leugenhage in het eigen lokaal
Sleepbootje de gewestelijke titel vero-
verd en in één ruk door de promotie af-
gedwongen. De drie tegenstrevers won-
nen elk slechts één maal en daarmee is

alle twijfel omtrent de superioriteit van
Van Leugenhage dan ook weggeno-
men. Dat niemand in het totaal onder
het gemiddelde speelde, bewijst dan
weer wel dat de deelnemers hun 90
speelpunten “waard” zijn. Warden
Oom-biljarter Jozef Van Acker zag zich-
zelf eindigen op de tweede plaats voor
Tom Van Biesen (Gildevrienden) en Ar-
gos Westvelder, Willy De Rudder. Dylan
Van Leugenhage mag de verre ver-
plaatsing maaken naar de Nationale Fi-
nale in Henegouwen in februari vol-
gend jaar.

Bart Van Reeth
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Schatten op zolder

De Thissen-curiosa
De laatste Thissen-generaties wisten heel wat bijzondere en emotioneel
waardevolle voorwerpen uit het familiebezit te recupereren en bewaren
voor het nageslacht. Chris Thissen leidde uw redacteur rond in de “won-
dere wereld” en gaf tekst en uitleg over de curiosa die in de winkel aan de
Antwerpse Van Wesenbekestraat permanent te bezichtigen zijn.

Tussen enkele handgedraaide ivoren
ballen ligt de “Schwung”, waarmee ma-
nueel de bouten in de tafels werden ge-
draaid bij het aantrekken van de ban-
den. Ivoren ballen werden vervaardigd
uit de slagtanden van vrouwelijke oli-
fanten. Deze tanden zijn “vol” terwijl
de mannetjestanden “hol” zijn.

Deze fraai gesculpteerde pijpenhouder
kocht Chris zo' n dertig jaar geleden in
café Marnix aan de gelijknamige Mar-
nixplaats in Antwerpen. Het curiosum
dateert van rond 1930 en toont een ori-
gineel Thissenbiljart.

Twee generaties Thissen poseren rond
1900 in de fabriek die gevestigd was in
de Van Leentstraat in Borgerhout. De
vervaardiging van biljarttafels gebeur-
de hier handmatig van boom tot afge-
werkt product.

Dit scorebord uit het interbellum werd in-
gebouwd in de houtbanden van de bil-
jarttafel of  in kasten of lambrisering.

Het met de duimen bediende draai-
raam was de opvolger van het telraam
en de voorloper van de nu nog steeds
gebruikte draaiborden.

Met “roodsel”, een soort merchuro-
chroom op basis van alcohol werd de
rode bal gekleurd. Na een tijd verloor
de bal gaandeweg zijn kleurintensiteit.

Het befaamde Amerikaanse Blue Dia-
mond-krijt verdween lange tijd uit de
handel en werd dertig jaar geleden
terug op de markt gebracht door keufa-
bricant Longoni. Het afgebeelde exem-
plaar is naar schatting veertig tot vijftig
jaar oud.

De eerste handbediende draaibank
waarmee bij Thissen keuen werden ge-
draaid.

Originele sierstukken voor het “inleg-
gen” van de keuen.

De Stany Buyl Stradivarius. Een speci-
aal voor de firma Thissen vervaardigde
keu, waarmee het bedrijf in 1997 een
award won.

Dit poolbiljart, gemaakt tussen 1790 en
1810 kwam aan het einde van de
19de eeuw -waarschijnlijk na een inrui-
ling- terecht in de kelder van de fabriek
waarin de houtkrullen werden gestort.
De tafel werd er bedolven en vergeten.
Bij de verhuis zowat vijfenzestig jaar la-
ter werd dit meesterwerk bij toeval
teruggevonden. Merkwaardig genoeg
had het houtkrullenpakket al die jaren
gezorgd voor een ideale conservering.
Een gepotte bal verdwijnt in de ijzeren
leeuwenkop die zich dan mechanisch
openspert, waarna de bal kan uitgeno-
men worden.

Telraam en scorebord in één. Het tel-
raam werd gebruikt door biljarters die
geen cijfers konden lezen of interprete-
ren. Aan het begin van de 20ste eeuw
was er in onze contreien nog veel anal-
fabetisme. 

Wielerlegende Stan Ockers poseert met
wat eens de trots van de Firma Thissen
was, een gigantische slagtand. De foto
is gemaakt kort voor de dood van de
Antwerpse renner die na een zware val
op de piste, op 36-jarige leeftijd over-
leed. Bij verbouwingswerken aan de
winkel in 1998, werd de slagtand ge-
stolen. De tand werd nooit meer terug-
gevonden, de daders evenmin.

Het Russische biljart, de “Sept trous”
werd geplaatst in de piepkleine zee-
manskroegen van het Antwerpse Schip-
perskwartier. Op het speelveld vond je
een combinatie van zeven holes en een
aantal kegeltjes. De ballen haddeen
een doormeter van amper drie centime-
ter. Matrozen uit vreemde landen dood-
den de tijd met dit spel, waarvan de re-
gels met de tijd verloren gingen.

Toen de amusementsmarkt achteruit-
boerde besloot Thissen in 1960 om ca-
ravans op de markt te gaan brengen.
Men keerde echter al snel terug naar de
“core-business” en maakte nooit geen
zijsprongen meer. Op de foto, geno-
men op een expositie in Brussel bemerkt
u rechts de jonge prins Albert en prinses
Paola.

Bart Van Reeth
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Café

Starrenhof

Kapelsestraat 59

2950 Kapellen

03/664.44.40

www.starrenhof.be

Bedankt voor het in ons gestelde
vertrouwen het afgelopen jaar.

Fijne feestdagen

Uit sympathie

Werner
Henderickx

CaféOns GenoegenFrans 
Adriaenssensstraat 121

2170 Merksem03/644 79 81

Uit SympathieHBAHasseltse BiljartAcademie

Uit Sympathie

Jan Jambon

N-VA Fractieleider

Kamer van

Volksvertegenwoordigers

Hoogstraat 123 Berlicum
The Netherlands

Telefoon: +31 (0)73-5031264
Email: info@eureka-billard.nl

www.eureka-billard.nl
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Depuls 1860
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