
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag 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

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

Eerste steen gelegd door burgemeester Hendrickx en Frédéric Caudron

Malle krijgt modernste biljartcentrum van België
aan horeca. Zo kunnen bezoekers gaan
genieten van een vernieuwde keuken en
een kwalitatief personeelsbestand. Bij het
kwartet ondernemers staat perfectie
hoog in het vaandel en het woord toeval
is hun totaal onbekend. 

Biljartliften uniek voor België
Het biljartcenter Frédéric Caudron laat
België kennis maken met het fenomeen
biljartliften, geleverd door Segeren uit
Made. De biljarts, 2 x 2,84, 2 x 2,30 en
2 x 2,10 worden elk op een afzonderlijke
liftvloer geplaatst, die men naar wens in
een verwarmde ruimte onder de vloer
kan laten verdwijnen. “Met dit voor ons
land unieke systeem kan elke vierkante
meter dubbel of driedubbel worden be-
nut. Zo kan het biljartcenter ook gebruikt
worden als feestzaal en/of als bistro. Op
deze manier kunnen we een diner ver-
zorgen voor maximaal 150 personen en
feesten tot 250 personen. Voor de bistro
kunnen we beschikken over 90 couverts.
De locatie, die is gelegen aan het “Trap-
pistenpad” gaat tevens beschikken over
een ruim terras.” Vertelt een trotse Michel
Van Camp. Met ingang van het nieuwe
biljartseizoen gaat biljartvereniging De
Goeie Queue zich vestigen bij Salpho.
Dan zal ook een biljartteam met Frédéric
Caudron, Eddy Leppens, Peter Ceule-
mans en Roger Roefs naar men hoopt uit-
komen in de hoogste klasse en de thuis-
wedstrijden spelen in het biljartcenter.

Voor vervolg zie pagina 8

Medio juni 2012 zal aan de Salphensebaan 1 te Malle het modernste bil-
jartcentrum van België worden geopend. Het horecaetablissement, dat de
naam Salpho krijgt, omvat naast een klassevolle bistro en drie multifuncti-
onele feestzalen ook het professionele biljartcenter Frédéric Caudron met
zes wedstrijdbiljarts.

Medio juni staat dit prachtige horeca complex te pronken aan de Salphensebaan in Malle
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Salpho is een realisatie van vier onder-
nemers met elk ruime ervaring in busin-
ess to business projecten. Jan Peeters,
Kurt Verbunt, Michel Van Camp en Fré-
déric Caudron zijn elk specialisten in hun
vakgebied en geven een nieuwe visie

Caudron-billiardproducts.com 
Nieuwe Frédéric Caudron keuen! 
 

We willen u graag kennis laten maken met een 4-tal nieuwe  
modellen in de Frédéric Caudron keuen lijn. Ook is er nu een uitgeklede versie 

van de First Edition en een spectaculaire First Edition Set aanbieding.  
Ga snel naar onze webwinkel. Ook kunt u bij Thissen Biljarts terecht. 
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The White Line: € 179,-

The Yellow Master: € 179,-

The White Diamond: € 189,-

Yellow & Blue: € 199,-
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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

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

70e verjaardag BV De Boerinnekens

Vervolg
In 1942 al zouden de Boerinnekens
starten met het vijfkamp criterium wat in
1951 zou uitgroeien tot de Internatio-
nale Pentathlon. De keur van de biljart-
sport zou hier over de jaren heen defi-
leren met namen als Piet van de Pol,
Kees de Ruyter, René Vingerhoedt, Jos
Vervest, August Tiedtke, Tony Schrau-
wen, Clément van Hassel, Walter Lütge-
hetmann, Siegfried Spielmann, Henk
Scholte, Tini Wijnen, Johann Scherz,
Müller, José Galvez, Emile Wafflard,
Laurent Boulanger, Leo Corin, Joaquin
Domingo, Jean Marty, Raymond Ceule-
mans, Ludo Dielis, Jan Arnouts, Christ
van der Smissen, ....
De Duitser August Tiedtke, toen reeds
tweevoudig wereldkampioen pentath-
lon en artistiek biljart, arriveerde in de
Scheldestad zonder biljartkeu. Geen
probleem voor “den Duits”, hij leende
de eerste de beste stok en won de eer-
ste internationale uitgave! Bij het tienja-
rig bestaan van de biljartvereniging in
1951 en de eerste internationaal pen-
tathlon werd de volgende terugblik ge-
publiceerd in het programmaoverzicht :
Reeds ruim tien jaren zijn verlopen sinds
14 Mei 1941 datum waarop de vereni-
ging werd opgericht. Met 17 leden
werd van wal gestoken, waarvan er
thans nog zeven deel uitmaken van de
vereniging, namelijk de heren Antoine
BAUWENS, Ere-Voorzitter, Michel HU-
YGEN, Ere-lid, Frans MEYVISCH, Pen-
ningmeester, Piet MEYERS, Raadslid
(nvdr toenmalig uitbater van de gelag-
zaal), Léon DEMELENNE, Adj. Penning-
meester en ondergetekende. Twee le-
den mede-stichters ontvielen ons door
de dood, de Heren Isidoor COLLIN, in
leven onder-voorzitter, en Henri CELEN,
een van onze meest toegewijde leden.
Van degenen, die in de loop der voor-
bije jaren het ledental vergrootten, over-

leden inmiddels: de Heren A. Darimont,
Jan Lins, Jos. Meeusen en Luis Smets. De
herinnering aan onze afgestorven leden
zal ons steeds bijblijven. Reeds na en-
kele maanden activiteit, zagen wij ons
verplicht ons ledental, hetwelk oor-
spronkelijk op maximaal dertig was
vastgesteld, uit te breiden, ingevolge het
groot aantal nieuwe leden, die zich in
onze kring wensten te zien opgenomen.
Ten einde de stroom van aanvragen tot
lidmaatschap in te dijken, werd door
het bestuur besloten slechts de kandida-
turen in aanmerking te nemen, die zich
onvoorwaardelijk bereid verklaarden
uitlsuitend de kleuren van de vereniging
in alle officiële competities en tornooien
te verdedigen. Tevens werd het maxi-
maal ledental tot vijftig opgevoerd.
Onze vereniging had zich van haar op-
richting al aangesloten bij de Biljart Fe-
deratie der Provincie Antwerpen, Afde-
ling Antwerpen, om haar leden de gele-
genheid te geven aan de door dit ver-
bond en zijn aangesloten clubs inge-
richte kampioenschappen, schalenver-
spelingen en tornooien deel te nemen.
Onze leden mochten tijdens de vijf
sportseizoenen, dat onder het beleid
van dit organisme werd gespeeld, tal
van overwinningen boeken. Deze hier
alle opsommen zou ons te vér leiden.
Nadat de door het bestuur der B.F.P.A.
met de Beheerrraad van de Koninklijke
Belgische Biljartbond-Liefhebbers begin
1946 gevoerde besprekingen – in ver-
band met een mogelijke aansluiting der
Antwerpse clubs bij de K.B.B.-L. – in het
slop waren geraakt werd door de He-
ren Clément Moens, (Voorzitter van
B.C. Universsel), Piet Meyers en onder-
getekende het initiatief genomen nieu-
we onderhandelingen aan te knopen
met het Bestuur van de Nationale Bond.
Zeer interessante voorwaarden werden
bereikt en de aansluiting van de grote
meerderheid der clubs, waaronder de
onze, werd dan ook kort daarop wer-
kelijkheid. Hierdoor kwam het talent
van onze sterke spelers nog meer tot
ontplooiing en ras mocht men het ge-
noegen smaken ons lid Clément Van
Hassel een nationale en een Europese
kampioenschapstitel te zien veroveren
na record-prestaties. Dat hij het hier niet
bij zou laten, bewees hij in de daarop
volgende jaren door nog tal van natio-
nale en internationale kampioenschap-
pen te winnen, waaronder een wereld-
kampioenschap vrijspel te Madrid. Ook
Jos. Vervest wist zich vlug in de hogere
regionen te doen gelden, nadat hij in
1947 het eerste klasse kampioenschap
op kader 47/2 en tevens zijn kwalifica-
tie voor de Ere-klasse had verworven.
Ofschoon hij nog slechts éénmaal de
kans kreeg op internationaal terrein uit
te komen, viel hem reeds een schitteren-
de vierde plaats te beurt in het 47/2
kader Europees kampioenschap te
St. Etienne in 1949 betwist.

Vlnr. Jean Marty, Laurent Boulanger, José Galvez, Tony Schrauwen, 
Siegfried Spielmann

Nationale kampioenschappen werden
verder nog in de wacht gesleept door
Rik Snoeys, tweemaal kampioen van
België 1ste klasse kader 38/2 en kam-
pioen van België 2e klasse kader 47/2
met promotie naar de eerste klasse.
Ook van hem verwachten wij, dat hij
onze sucsessenlijst in de komende jaren
nog zal aanvullen.
Nog één onzer leden, Sportleider John
Merckaert, gelukte erin het 1ste klasse
kader 38/2 kampioenschap van België
op zijn naam te schrijven, hierbij even-
eens promoverend tot de Ere-klasse van
deze specialiteit.
Door de overwinning te behalen in het
3de klasse kampioenschap op kader
45/2 in 1948 te Gent, wist Staf Verstu-
yft ook zijn naam te plaatsen op de ere-
lijst der Belgische kampioenen. Ook hij
wist naar hogere klasse te promoveren.
Onze kampioenenlijst zou niet volledig
zijn, moesten wij niet het genoegen ge-
had hebben ook het 4de klasse kader
47/2 kampioenschap van België te
zien winnen door een onzer leden, na-
melijk Marcel Bourgeois. Hij haalde de-
ze krachttoer uit te Courcelles in 1950.
Velen der onzen wisten zich bovendien
nog in een of andere nationale eindron-
de te spelen; anderen weer behaalden
gewestelijke en/of ditricts-kampioen-
schappen. Ook zij wezen hierom harte-
lijk gelukgewenst.
Ook aan het bondsleven hebben ver-
schillende onder ons actief deelgeno-
men. Ons oud-lid Raymond Declerq
heeft gedurende lange tijd de gelden
van het Gewest Antwerpen beheerd, tot
hij door werkomstandigheden belet
moest geven. Léon Demelenne ver-
tegenwoordigde gedurende enkele ja-
ren, in nauwe samenwerking met onder-
getekende, het Gewest Antwerpen bij
de Beheerraad van de K.B.B.B.-L. In hun
hoedanigheid van internationaal
scheidsrechter, hebben Marcel Provo en
Piet Meyers tal van belangrijke wedstrij-

den geleid en tot een goed einde ge-
bracht.
In 1947 werd door onze lokaalhouder,
Piet Meyers, het ere-kenteken gecreëerd
hetwelk elk jaar in eigendom zou wor-
den toegekend aan het lide, of de le-
den, die zich in het afgelopen jaar het
verdienstelijkst zouden hebben aange-
steld. Mochten tot nog toe dit prachtig
bewijs van waardering ontvangen : de
Heren A. Bauwens, Ere Voorzitter,
Cl. Van Hassel, wijlen H. Celen,
F. Meyvisch, L. Demelenne, H. Acket en
ondergetekende. Als erkentelijkheid
voor dit blijvend gebaar, achtte het be-
stuur zich dan ook verplicht de Heer
P. Meyers eveneens het ere-teken aan te
bieden.
Om te besluiten, wens ik hier aan al
mijn collega’s die samen met mij gedu-
rende een al of niet langere tijd mede
het bestuursroer in handen hebben ge-
had, mijne grote erkentelijkheid uit te
drukken voor de diensten, die zij aan
onze vereniging in ’t bijzonder en aan
de biljartsport in ’t algemeen, hebben
bewezen. Zij wezen er van overtuigd,
dat het mij steeds een genoegen is ge-
weest met hen samen te werken tot gro-
ter heil van onze vriendenkring en van
onze geliefde biljartsport!
Goed heil Boerinnekens!

L.C. DRUART
Voorzitter

Snooker

Power snooker voor dummies
In een eerder artikel hadden we het al
kort over een variant op de snooker-
sport, die recent is ontstaan. Hieronder
sommen we even de belangrijkste spel-
regels op van deze snookervorm die al-
le tradities overboord gooit. Naast het
gebruik van muziek tijdens de match en
het continue geloei van het publiek, zijn
dit de voornaamste regels:
- Men speelt om punten, niet om frames;
- Men heeft een ‘shotklok’ van 20 se-
conden per beurt en de wedstrijd duurt
een half uur. Raakt een speler buiten
tijd, krijgt hij 20 strafpunten en is de
tegenstander aan de beurt, tenzij de
tegenstander wil dat de andere speler
verder speelt;

- Men speelt met negen rode ballen in
plaats van vijftien;

- In de break moeten tenminste 2 roden
de rand raken, anders is de beurt
over;

- Gebruik van ‘Power play’: als de Po-
wer Ball (de middelste van de roden)
gepot wordt, tellen gedurende twee

minuten alle punten dubbel;
- Als er wordt gepot van achter de
baulk, de Power Zone, tellen alle pun-
ten dubbel. Tijdens de Power Play be-
tekent dit dus dat de gescoorde punten
verviervoudigd worden;

- Een century break levert extra punten
op, 50 in het eerste frame, 100 in en
tweede, 200 in het derde, …;

- Na een fout mag de tegenstander de
witte bal in de Power Zone neerleg-
gen;

- Als een stoot gemist wordt tijdens de
Power Play, krijgt de speler dubbele
strafpunten. Indien de stoot vanuit de
Power Zone kwam, worden de straf-
punten dus verviervoudigd. Bovendien
krijgt de tegenstander de resterende
tijd;

- Bij gelijkspel na een half uur wordt de
tafel leeggemaakt en de zwarte op
zijn plek gelegd. De zwarte bepaalt
de winst.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

KBBB District Z/W Vlaanderen – Finale 3de Klasse Bandstoten MB

Johan Denoulet verzamelt titels
In de derde klasse vrijspel (120 punten)
schoot de Kortrijkzaan een goede
maand geleden al de hoofdvogel af. In
de lokalen van DOS Roeselare verover-
de hij ditmaal de medaille in het band-
stoten op matchbiljart (40 punten). Jo-
han Denoulet was in de drie te spelen
wedstrijden baas en had genoeg aan
18 beurten tegen de latere nummer
twee en homeplayer, Johan Verbrugg-
he, om zijn dominantie te bevestigen.
Marc Vromant (Risquons Tout Moes-
kroen) kwam als derde over de aan-
komstmeet en Gino Claus (GHO Kort-
rijk) beëindigde de districtsontmoeting

met een teleurstellende nul op zes
matchpunten.
Bart Van Reeth  
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In Memoriam

KEBC verliest Johan Van Kerckhove 
In Gent overleed op 13 januari, Johan Van Kerckhove op amper 64 jarige leef-
tijd. Hij was een gekend figuur in Eeklo en het Meetjesland. Zo was hij naast
Secretaris van de Koninklijke Eeklose Biljartclub, ook “Burgemeester van de
leute” en beroepshalve als maatschappelijk assistent verbonden geweest aan het
OCMW van Eeklo.  Johan Van Kerckhove was gehuwd, had twee kinderen en
was liefst vier maal “opa”.  De redactie van De Biljart Ballen biedt haar diepste
blijken van medeleven aan, aan familie, vrienden, kennissen en clubgenoten van
de overledene. 

KBBB – Interdistrictfinale Waasland & Dender 6de Klasse Bandstoten

Hemelaer overtuigend winnaar
Sleepbootje-speler Chris Hemelaer hees
zich met een vijf op vijf aan de kop van
de eindrangschikking en mag zich Inter-
districtskampioen noemen. Zijn clubge-
noot Omer De Block nam de tweede
plaats voor zijn rekening en promoveert
naar de 30 speelpunten na drie uit vijf
promotiewedstrijden uit de keu te heb-
ben geschud. Plaats drie was voor Tom
Rotthier (Gildevrienden) en plaats vier

was voorbehouden voor Tamara De
Witte (ook Sleepbootje). De enige ver-
tegenwoordiger uit de Denderstreek,
Gert-Jan De Hertog, kwam als nieuwe
speler niet voorbij de vijfde plaats,
maar liet wel nog Sint-Niklazenaar
Frank Clauwaert, ook al debutant ach-
ter zich.

Bart Van Reeth

KBBB – Z/W Vlaanderen – Districtfinale Bandstoten 3de Klasse KB

Titel blijft aan de haard
In het eigen DOS Roeselare werd Jean-
Marie Houthaeve tot districtskampioen
gekroond. Twee winstwedstrijden in 14
beurten en een gelijkspel in bijna het
dubbel aantal innings volstonden voor
55-er Houthaeve om de drie opponen-
ten voor voldongen feiten te zetten.
Geert Werbrouck (GHO Kortrijk), die

het hoogste algemeen gemiddelde liet
optekenen werd vice-kampioen, Rik
Casteleyn van de Roeselaarse concur-
rent CBC-DLS eindigde derde en Marc
Vromant (GHO Kortrijk) mocht de rij
sluiten.

Bart Van Reeth 

KBBB Brabant – Gewestfinale 3de Klasse Kader 38/2 KB

Triomfantelijke zege voor Caluwaerts
Nadat hij eerder al van zich deed spre-
ken in het multi-disciplinair tornooi van
zijn moederclub KBC Zanzibar, ging
Thomas Caluwaerts nu ook met de
hoogste gewestelijke eer aan de haal.
Tot vier maal toe liet de 120-er zijn
tegenstrevers kansloos, speelde één
maal in amper zes beurten de partij uit

en hield daar een moyenne van 20,00
aan over. Vice-kampioen Christian De
Trenoye (BC Couronne), Alain Meskens
(Vilvoordse BC) en André Crabbe (BC
Kapelleveld) stonden erbij en keken er-
naar. Crabbe won geen enkel duel en
raakte niet in de minimum.
Bart Van Reeth    

KBBB – Z/W Vlaanderen – Districtfinale Bandstoten KB

Tweede klasse kent kampioen
Georges Dedier kon in het eigen DOS
Roeselare geen prijs pakken en eindig-
de op een vierde plaats, weliswaar
voor Bernhard Bekaert (Kortrijkse) en
die andere DOS-biljarter Willy Debruy-
ne, maar moest de bronzen plaats gun-
nen aan Luc Van Gansebeke (Kortrijk-
se). Die zag op zijn beurt dan weer
Jean Himpe (VR) tweede worden. Met

Gino Nuyttens levert GHO Kortrijk de
nieuwe districtskampioen in de tweede
klasse, die overigens de 80 punten op
het biljart 2,30 meter tot vijf maal toe bij
elkaar speelde en daaraan de volle drie
matchpunten meer overhield dan de
nummer twee.

Bart Van Reeth

Herbert Seys schittert in NIDM ontmoeting 

Op donderdag 25 januari toonde Her-
bert Seys (KBBC) een staaltje biljartkunst
om U tegen te zeggen.

In zijn NIDM partij van de 13de speel-
dag tegen DOS Roeselare had hij blijk-
baar zijn zinnen gezet op een hoge
reeks.
... Bij een achterstand van 14 - 11 in 20
beurten toverde Seys een geluksbal op
tafel die hem zowaar inspireerde om er
eens een ferme staart aan te breien.
Met gedisciplineerd positiespel tekende
hij het ene punt na het andere op het
groene laken om maar liefst te eindigen
met een fenomenale reeks van 13. 
Superklasse.... Herbert Seys won de
partij met 27 punten in 32 beurten, wat
het nodige respect afdwong bij de
tegenstander.  

Lieven Serweytens

Gewestfinale 70 punten Kader 47/2 in Zoersel

Nicolas Mintjens kampioen 
bij Koninklijke BC De Goeie Queue
Met aanvankelijk 9 wedstrijden voor de
boeg op zaterdag werd overgestapt
naar een verkort programma van 5 wed-
strijden, dit na afmelding van Franky
Borny (BC Mister 100). Ook zorgde na-
dien een misverstand tussen 2 spelers
van De Leug ervoor dat er uiteindelijk
werd gespeeld met 4. Frans Bastanie
zou een afspraak hebben gemist die
was gemaakt met Eric Somers, zodat
laatstgenoemde alleen toekwam. Via BC
De Leug-voorzitter de Heer Fredy Bleys
werd nog getracht Frans “op te sporen”,
echter zonder resultaat. Johan Cloots
van BC De Noorderkempen en thuisspe-
ler Eddy Willems kregen het niet voor
mekaar om op de tweede speeldag nog
enige kans te maken.  Zij hadden name-
lijk beiden verloren van zowel Eric So-
mers als van 2de thuisspeler Nicolas
Mintjens.  Met dit gegeven kondigden er
zich al met zekerheid 2 duels aan op
zondag.  Johan Cloots liet van zich ho-
ren en bewees zijn kennis van de kader

door in 13 en 12 beurten te winnen van
notabene Eddy Willems, goed voor
5,38 en 5,83 ofwel 2x een promotiege-
middelde. Ook slaagde hij er op die ma-
nier in om de tweede plaats te be-
machtigen nadat …. Eric Somers 2x
kansloos verloor van Nicolas Mintjens.
Laatstgenoemde werd zodoende Ge-
westelijk kampioen na eerder reeds in 4
gewestfinales 3 maal derde (90p vrij
MT, 160p vrij KT en 120p kader KT) en
1 maal tweede (40p bandstoten MT) te
zijn geworden. Er wordt nu reeds uitge-
keken naar de nationale finale, voorzien
tijdens het WE van 10 en 11 maart in
…. KBC De Goeie Queue. 

Einduitslag 
Mintjens Nicolas (8p–4,37–HS21) 
Cloots Johan (4p-3,84-HS31) 
Somers Eric (4p-3,54-HS22) 
Willems Eddy (0p-3,00-HS17) 

Patrik Mintjens

KBBB District Waasland – Finale 4de Klasse Driebanden KB (22 punten)

Clubgenoot zorgt voor meeste dreiging
Johan Goddaert moest tevreden zijn
met de tweede plaats. Toch was het net
hij die zijn clubgenoot bij BC ’t Sleep-
bootje, Dirk Janssens, in eigen huis, bij-
na van de titel hield.  De nummers één
en twee schreven beide twee promotie-
matchen op het scorebord en dienden
ook nog even de opmars van de bron-
zen Eddy Stuer (Quality Zele) te stuiten.

Franz Iliano (KSNBA) zette Stuer echter
in 35 innings voor voldongen feiten en
maakte op die manier eigenlijk de baan
vrij voor vice kampioen Goddaert en
winnaar Dirk Janssens, die op 31 maart
en 1 april de gewesttitel mag pogen te
veroveren in het district Dender.

Bart Van Reeth

KBBB – District Z/W Vlaanderen – Finale 4de Klasse Bandstoten – MB

Rondele met kop en schouders
binnen het spelgemiddelde bleef is re-
presentatief voor zijn superioriteit. Rond-
ele schilderde trouwens ook een vier op
vier op het Kortrijkse scorebord en
maakte met 2,30 brandhout van voor-
laatste Herman Huyghelier, die hij
slechts 2 punten gunde. Robert Joye kan
ondanks een “onder gemiddelde” terug-
blikken op een verdienstelijke deelname
en eindigde dan ook terecht tweede.
Luc Warlop mocht met brons naar huis,
Desiré Van De Velde pakte op nummer
vier nipt naast een podiumplaats en de
eerder in dit artikel vermelde Huyghe-
lier, bleef toch nog voor Jean-Marie Van
Landeghem, die geen enkele wedstrijd
op zijn actief kon schrijven.

Bart Van Reeth 

Freddy Rondele was duidelijk een maat-
je te groot voor de tegenstanders in de-
ze 30 punten finale. Dat hij als enige
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2 biljarts van 2,10 m.

KBBB – Z/W Vlaanderen – Districtfinale Bandstoten KB

D’hondt in vijfde- en Devos in zesde klasse
5de Klasse
Hervé D’hondt was oppermachtig in de
vijfde klasse waar hij een drie op drie
scoorde en op een totaal van 30 speel-
punten ook één maal een reeks van 10
neerpootte. Hij behaalde dan ook te-
recht de titel. Geert Van Biervliet won
wel van de nummers drie en vier,
Robert Vandekerckhove en Gilbert
Bouckenooghe, maar strandde op
plaats twee. Leuk detail : alle vier de
finalisten zijn zonder uitzondering lid
van de Hoogleedse Warden Oom, wat

een extra dimensie aan deze finale gaf.

6de Klasse
In deze 20-ers finale moest August Van
De Velde (GHO Kortrijk) als enige niet-
thuisspeler de overwinning laten aan
Claude Devos, die alleen in diezelfde
Van De Velde zijn gelijke moest erken-
nen. Arthur Beirnaert stelde zijn derde
plaats veilig ten nadele van Willy Ver-
hoest.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 2de Klasse Kader 38/2  – KB

Collart als enige binnen gemiddelde
Olivier Collart (Strombeek BC) is de on-
betwiste kampioen bij de 160-kade-
risten. Eén maal moest hij in nummer
drie, Yvo Perdieus (KBC Astrid) zijn
meerdere erkennen, maar met een te-
kort van vijf punten bleef de schade eer-
der beperkt. Tweede geëindigde Vin-
cent Mulpas (BC Kapelleveld) kon net

als Perdieus en Collart ook wel twee
wedstrijden winnen, maar bleef toch ste-
ken onder de obligate moyenne. Rudy
Trevels, clubgenoot van de vice-kampi-
oen beurde geen enkele keer de winst
en hinkte ver achterop.

Bart Van Reeth 

KBBB Brabant – Gewestfinale 4de Klasse Kader 38/2 - KB

Hasselt verwacht Bouchat
De Hasseltse “Koninklijke Hoop op
Zege” mag ter gelegenheid van de na-
tionale finale, uitkijken naar de komst
van Brabander Fabrice Bouchat. Vier
gewonnen wedstrijden uit evenveel par-
tijen, leverden de Couronne-speler ook
nog eens de promotie van 90 naar 120
speelpunten op.
Vreemd genoeg kreeg een dominante
Bouchat nog het meest het vuur aan de

schenen gelegd door de laatste in
de eindrangschikking, Gustave Deville
(Vilvoordse BC), die met 87 caramboles
erg dicht bij de overwinning kwam.
Etienne Gielis (KBC Astrid), André Van
Bael (Kapelleveld) en Johnny Leirens
(BC Couronne), sloten het finalewee-
kend in die volgorde af.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Districtfinale Driebanden 4de Klasse – KB

Luffin quasi onbedreigd
Enkel tegen zijn clubmakker Johnny Lei-
rens, die vierde werd, kon kampioen
André Luffin (BC Couronne) de zege
niet afdwingen. De nummer één bleef
netjes in het gemiddelde en stootte de
22 punten in de drie andere wedstrij-
den vrij vlot bij elkaar. Martin Vastersa-
vendts (Hoeilaartse BC) werd nog even
bedreigd door Joris Van Steenberghe

(BC Hallensia), die op zijn beurt Leirens
en Charles Van Nieuwenhuysen (BC Bri-
gand), beiden niet in de “minimum”,
een heel eind achter zich zag stranden.
Medio maart mag Luffin zijn drieband-
figuren gaan neerzetten tijdens de Ge-
westfinale in Halle.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Districtfinale Bandstoten 5de Klasse KB

De Leeuw van Waterloo brult
De drie eerste plaatsen waren voor de
drie deelnemende BC Waterloo-spelers.
Charles Corvers die als kampioen uit fa-
ciliteitengemeente Drogenbos terug-
keerde, besloot zijn vier partijen met
winst en nam tussendoor nog even de
promotie mee, ten nadele van clubma-
ten Guy Wojcik en Guy Schiepers.

Claude Pay (URSM Drogenbos) profi-
teerde niet van het thuisvoordeel en
presteerde net zoals de vier anderen be-
neden de obligate moyenne. Voor Erik
Van De Sompele (BC Kapelleveld), die
de rij sloot, leken de dertig speelpunten
nog wat hoog gegrepen.
Bart Van Reeth 

KBBB District Leuven – Finale 6de Klasse Driebanden KB

Medaille blinkt in Herent
Patrick Van Rooy van het Herentse KBC
Astrid greep in de eerste wedstrijd zijn
clubgenoot Oscar Laeremans (tweede)
naar de keel en dwong door hard vech-
ten een zuinige zege (15-13) af. In de
tweede partij van deze 15-ers finale
moest de latere nummer vier Guy Pen-
ninckx (BC Kampenhout) er tegen de

kampioen aan geloven in amper 20
beurten. Herman Loomans (KBC Zanzi-
bar) bleef steken op nummer drie. Bui-
ten een ticket voor de gewestfinale, rijf-
de Van Rooy ook nog de promotie naar
5de Klasse binnen. 

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – gewestelijke Voorronde 50 drieband KB

Thuisspelers in goede doen
De MBA (Maasmechelse Biljartacade-
mie), bijgestaan door BC St-Jozef onder
het alziend en hulpvaardig oog van uit-
baters Jos Weytjens en Carine, organi-
seerden de gewestelijke voorronde  50
punten, drieband op klein biljart.
De beide thuisspelers Jean Godeyne en
Mathy Monnissen moesten het opne-
men tegen HBA-ers  Gunter Neutjens en
Jacques Verheyen en Lou Van Der Voort
van KHOZ uit Hasselt. Er was dikwijls
hoogstaand spel te zien met mooie ca-

rambols, excellentie waardig. Het mag
een wonder wezen dat Neutjens zo vlot
zijn driebanden verzorgt, wetende dat
hij door professionele verplichtingen
amper tijd heeft om te trainen. Over de
twee speeldagen bleek dat er tegen het
overwicht van de thuisspelers niet veel
te doen was. Zij speelden vlot hun ge-
middelde en zullen Limburg vertegen-
woordigen in de nationale voorrondes
einde februari.
Nick Deleu

Koninklijke BC De Goeie Queue 
staat garant voor dynamiek
Eens aangesloten bij de KBBB behoort het tot de regelmatige taken van
clubs om diverse kampioenschappen in te richten. Een behoorlijke ver-
deling over alle clubs, soms wel in verhouding tot het aantal leden, be-
kendheid, bestaan of beschikbaarheid, moet steevast een streefdoel
blijven. Koninklijke BC De Goeie Queue uit Zoersel, reeds gesticht in
1945, behoort sinds 1977 tot de officiële aangesloten KBBB-clubs en
kan reeds prat gaan op vele organisaties, van districtfinales tot natio-
nale finales, van bandtornooien tot VES-tornooien, van jeugdtornooi-
en tot nationale jeugdkampioenschappen. Momenteel werd/wordt al-
weer hoogtij gevierd met verschillende organisaties. Verslagen hiero-
ver treft u in deze uitgave van De Biljart Ballen.
Naast de al afgewerkte evenementen organiseert KBC De Goeie Queue dit
seizoen nog twee belangrijke treffens, namelijk de Nationale Finale 70p
Kader MT op zaterdag 10 en zondag 11 maart en de Gewestfinale 110p
bandstoten KT op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2012.

Nationale Voorwedstrijden 
80 punten Bandstoten (1ste klasse) MT
Aan de startlijn van de voorwedstrijden
op 4 en 5 februari bij Koninklijke BC De
Goeie Queue werden volgende zware
toppers in diverse speelsoorten aange-
kondigd : Ivan Stitschinsky (Op De
Meir), Eddy Bettens (Lugo), Marco Jans-
sen (Arena), Guy De Fauw (Argos),
aangevuld door ondergetekende en
thuisspeler Patrik Mintjens. Spijtig heb-
ben we alweer geen programma kun-
nen afwerken zoals dit perfect was
voorbereid door Adjunct NSB Michel
Cielen. Een poule met 5 deelnemers
kan rekenen op een lengte van om en
bij de 4 à 5 uren. In de aanloop naar
deze organisatie werd bijgevolg aan
de spelers voorgesteld om reeds om
13h00 te starten. Zowel Guy De Fauw
als Ivan Stitschinsky bevestigden positief
en wel onmiddellijk na de mail van 22
januari. Eddy Bettens diende verstek te
laten gaan en deed dit tijdig op voor-
hand. We vielen dus terug op 4 wed-
strijden per dag. Echter werd, in samen-
spraak, verkozen om het vervroegde
aanvangsuur te behouden, zeker na het
telefonisch contact dat er werd gemaakt
door ondergetekende met Marco Jans-
sen daags voor het WE. Hij zou immers
op die wijze vlot en tijdig kunnen arri-
veren in Nederland alwaar hij zaterdag
tegen 19h00 diende aan te treden.
Groot was onze aller verbazing toen op
zaterdag tegen 13h30 er nog geen
spoor was van Marco Janssen. Pogin-
gen om telefonisch contact te leggen
mislukten, er kwam namelijk geen ge-
hoor, ook geen afmelding, geen enkele

reactie. Met toestemming van de overi-
ge deelnemers werd geopteerd om een
collega-thuisspeler Bart Tuerlinckx op te
roepen om zodoende het programma
niet onnodig terug te moeten verlengen
(3 wedstrijden op 1 tafel zowel op za-
terdag als op zondag ….).  Uiteindelijk
kon worden begonnen met de wedstrijd
Tuerlinckx – Mintjens tegen 14h30 (1,5
uur later dan gepland). Dank aan Bart
Tuerlinckx om in te stemmen met diens
deelname ! Een goed voorbereide or-
ganisatie met de nodige mankracht als
aantekenaars en ook een delegatie van
de betere officiële scheidsrechters waar-
onder nationaal “coming man” Bart
Van Den Bulck, gevestigde gewestelijke
waarde Guy Verellen en “nieuweling”
Willy Michielsen.  
Sportief verloop: op de eerste speeldag
liet Stitschinsky zich verrassen door “in-
valler” Bart Tuerlinckx. Guy De Fauw
bereikte nooit het niveau waartoe hij in
staat is en bleef, ook na de tweede
speeldag, zonder overwinning. De mi-
nimumgrens werd uiteindelijk door nie-
mand behaald zodat de behaalde
matchpunten doorslaggevend werden
voor plaatsing in de tweede nationale
voorronde :

Einduitslag
Mintjens Patrik (8p–2,90–HS18)
Stitschinsky Ivan (4p-2,68-HS17)
Tuerlinckx Bart (4p-2,15-HS16)  
De Fauw Guy (0p-1,80-HS15). 

Patrik Mintjens
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Gedicht
In ons decembernummer verraste Eddy Martens reeds de lezers met een echt
“Antwaarps” biljartgedicht. De Merksemse rijmelaar heeft duidelijk de smaak
te pakken en bezorgde ons ook nu weer één van zijn gesmaakte hersenspin-
sels. Ditmaal -op de biljarttermen na- volledig in het Algemeen Nederlands...

Biljart
In de media heeft men ’t vaak over voetbal, tennis of motorsport,

maar nauwelijks is er melding van biljart
De krant “De biljartballen” biedt een oplossing voor dit tekort

en drukt elk spel met ballen en een keu nauw aan het hart

Bijna dagelijks wordt op een biljartlaken van Gabriëls, Thissen of Verhoeven
door menigeen wat ballen afgestoten

Want wie wil niet in ’t gezelschap van Ceulemans, Merckx of Jaspers vertoeven ?
Maar ja… dat zijn ook echt de groten !

Al van bij ’t vertrek vanaf de acquit
volgt men eender wie

bij het trachten maken van een carambole
Wordt het een knappe drieband

met vaste of losse hand
of misschien lukt het wel bricole ?

Gokt men op de carré
en speelt men een entrée,

hoopt men daarna op dedans
Steekt men dan geen touché

en blijft de bal restée,
speelt men haast zo goed als Caudron

Of is men maar een bleu
en steekt men veel fausse keu,

dan is de moyenne maar heel klein
Want het is een feit:

krijt je pommerans op tijd
als je wilt beginnen met série Américain.

Soms speelt men op de counter, ofwel of de afleg,
of maakt men beesten bij de vleet

Mist men op een haar na, is dit verdomde pech,
maar een mooie bal maakt je match compleet.

Eddy Martens

KBBB District Gent – 
finale 6de Klasse Bandstoten

Niveauverschil 
bepaalt uitslag
Plaatselijk vertegenwoordiger Hugo
Hofman (KOT Melle) kan tevreden de
20-ers achter zich laten en mag zich na
dit seizoen een reeksje hoger gaan be-
wijzen. Zelfs tweede geklasseerde Ber-
nard Claerhout (KBC Argos-Westveld)
kon amper vier maal scoren tegen Hof-
man, die ook nog twee wedstrijden uit-
maakte in elf en acht beurten. Net als
Eeklonaar Franklin Martens (Elk Weird’-
Hem), op de derde plaats en Christian
Vanderhauwaert (Gouden Martinus) op
vier, bleef ook de vice-kampioen onder
de algemene moyenne. 

Bart Van Reeth

NIDM- 4de Afdeling F

Gentenaar stunt met reeks van negen

Foto Dirk Acx,
www.billiardsphoto.com

KBBB District Antwerpen – Finale 4de Klasse Driebanden – KB

De Keersmaeker zonder weerstand
In de Antwerpse biljarttempel De De-
ken, mocht BC Deurne gastheer spelen
voor een boeiende 22-driebandfinale,
waarbij alle ogen gericht waren op de
twee thuisspelers Louis Verheyen en
Alexander De Keersmaeker. Plaatsten
beiden zich haast probleemloos tijdens
de voorronden, dan dienden nu alle
duivels te worden ontbonden. Dat leek
alleen voor De Keersmaeker gemakke-
lijk te lukken. Met een matchpuntento-
taal van acht op acht en een promotie
naar 27 speelpunten, zag de Deurne-
naar zich tot terechte kampioen uitroe-

pen. Nogal verrassend hield vice-kam-
pioen Murat Türkben (BC De Maan),
Verheyen en finaledebutant Sven Mer-
tens (BC Avenue), niet binnen het ge-
middelde, achter zich. Elke speler werk-
te noodgedwongen twee wedstrijden
af tegen dezelfde tegenstander, het ge-
volg van het forfait van Louis Absillis
(BC De Leug). Alexander De Keersmae-
ker krijgt tot 3 maart de tijd om zich
voor te bereiden op de Gewestelijke
Finale.

Bart Van Reeth

Martin Spoormans wint eerste 
ranking tornooi 5-quilles zone A 

Het slechte weer had duidelijk enkele
spelers schrik aangejaagd en uiteinde-
lijk kwamen toch 27 spelers, die
sneeuw en mist trotseerden, aan de bil-
jarttafels met de 5-kegels in het lokaal
van BIGI Oostkamp. Onder hen een
paar kleppers zoals Martin Spoormans
en Francis Forton aangevuld met enkele
lokale favorieten zoals een Peter Deba-
es en een Franky Deconinck. Verder za-
gen we ook nog een zeer sterk spelen-
de delegatie van Quality Zele. Ook de
Deen Fred Nielsen die in zijn vaderland
het spelletje leerde kennen en dus wel
de knepen van de kegeldiscipline kent
als zijn broekzak verscheen op de val-
reep op de tabellen.

In de poulewedstrijden noteerde men
geen echte verrassingen zowat alle fa-
vorieten (we hadden negen poules van
drie spelers en telkens de poulewinnaar
samen met de zeven beste tweedes uit
de poules gingen door naar de achtste
finale. De poulewinnaars waren: Martin
Spoormans, Francis Forton, Franky
Deconinck, Peter Debaes, Fred Nielsen,
Gino Claus, Désiré Van de Velde, An-
dré Tempels en Dirk Acx. Die werden
aangevuld met: William Pauwels, Fre-
derik De Moor, Rudy Meuleman, Yves
Schiettecatte, Roger Mattens, Louis
Debie en Peter Mostrey.

Iedereen dacht zich al te moeten opma-
ken voor een finale tussen Spoormans
en Forton. Beiden gingen makkelijk
door naar de kwart finales. Fred Niel-
sen had het niet gemakkelijk tegen Rudy
Meuleman maar de ondervinding van
Fred haalde de bovenhand. Ook Fran-
ky Deconinck had meer moeite dan

hem lief was met Roger Mattens maar
Franky de bezieler van het kegelgebeu-
ren in België kon dankzij zijn ervaring
het laken naar zich toe halen.

Laat ons nu maar stellen dat de speel-
tijd voorbij was en nu het echte werk
kon beginnen. Spoormans zette Deco-
ninck aan de kant in twee sets, Nielsen
had dan weer drie sets nodig om door
te stoten tegen William Pauwels. Gino
Claus, die zeer secuur aan het spelen
was, stuurde in twee sets Andre Tem-
pels naar de kant. En hier komt de eer-
ste verrassing Francis Forton overleefde
niet tegen Peter Debaes in drie sets
won Debaes. De derde set was een
thriller en eindigde op 58-60 voor Peter
Debaes.

De halve finalisten waren dus gekend
Spoormans moest aantreden tegen Fred
Nielsen en zette Fred, als we de uitslag
bekijken (60-22 en 60-24) zonder
moeite opzij. Peter Debaes en Gino
Claus vochten op hun beurt uit wie naar
de finale mocht en dat bleek de altijd
sterk spelende Peter Debaes te zijn.
Twee sets waren voldoende tegen en
moedig strijdende Gino Claus (60-48
en 60-51). Peter, die het spelletje met de
kegels vorig jaar leerde kennen, moest
uiteindelijk in de finale dus aantreden
tegen Martin Spoormans. Martin kent
het spelletje als zijn broekzak en speel-
de dan ook zeer secuur zowel in de ver-
dediging als in de aanval. Martin zette
Peter koudweg op de tweede plaats in
twee sets met 60-38 en 60-36. Eerste
dus Martin Spoormans, tweede plaats
Peter Debaes, derde plaats Gino Claus
en op de vierde plaats Fred Nielsen.
Volgende afspraak voor het tweede ran-
king tornooi 5-Quilles voor de zone A is
op 3 maart bij Argos - Westveld.

Artikel en Foto Acx Dirk

Twijfelde hij een tijdje geleden nog of hij
na zijn ongeval wel zou doorgaan met
biljarten, dan zorgde Rudy Meuleman
voor een stunt in de veertiende ronde
van de Interclub-competitie. De 22-er
van KAB Union-Sandeman 3 lukte een
reeks van 9 speelpunten in de wedstrijd
tegen en bij Oostendse BA 2. Uiteinde-
lijk zou hij in de ontmoeting met Eddy
Cappelle toch nog 38 beurten nodig
hebben om de wedstrijd in zijn voordeel
te besluiten. Dit record wordt in de 4de
afdeling waarschijnlijk wel niet meer ge-
ëvenaard en dus mag Meuleman alvast
terugblikken op een persoonlijk succes-
vol seizoen, zij het dan dat zijn team op
de weinig benijdenswaardige laatste
plaats in het klassement staat…

Bart Van Reeth

Martin Spoormans. Foto Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

Café

TREURENBERG
Onderrichtstraat 16

1000 Brussel
02/217.65.21

verzorgde bediening
kleine kaart
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J.B. de Vocht

Buit binnen voor Vanacker ?

SPP-bandstoten nadert ontknoping
De vijfde manche van het West-Vlaamse
SPP-bandstoten tornooi leidde het duo
Bruno Van Kerrebroeck-Marc Florin
naar de winst. Podiumplaats twee viel in
handen van Erik De Bree en Freddy
Luchene en het team André Deprez-
Freddy Rondele kwam als derde uit de
winnende reeks. In de individuele rang-
schikking blijft Jan Vanacker op kop. Lu-
cien Pauwels, die samen met Rik Caste-
leyn nog voorsprong nam in de tweede
manche, staat op twee en Raf Meule-
meester eigende zich de derde stek toe.
Rik Casteleyn zakte inmiddels wat on-
gelukkig weg naar de zestigste plaats.

Winnaar van dit laatste treffen, Bruno
Van Kerrebroeck deelt voorlopig op
plaats vier de punten met René Wul-
gaert, die de top vijf afsluit. Van Kerre-
broeck’s kompaan Marc Florin vinden
we pas terug op negenendertig. Met
vier punten voorsprong op eerste achter-
volger Pauwels en nog drie manches te
gaan, ziet de toekomst er rooskleurig uit
voor klassementsleider Jan Vanacker.
Hoewel de finaleronde met liefst 32
deelnemers nog best beslissend kan zijn
bij het uitreiken van de ere-prijs. 

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 2de Klasse Kader 47/2

Robert Vrancken weer op het
hoogste schavotje

De gewestelijke finale tweede klasse ka-
der 47/2  werd gespeeld in de Hasselt-
se Biljart  Academie, die zelf door drie
leden werd vertegenwoordigd (Clae-
sen, Vrancken en Verheyen). Na de eer-
ste dag was er slechts één speler met al-
le gewonnen matchen en met het mini-
mumgemiddelde (Verheyen). Van Der
Voort en Mallants verloren hun beider
partijen en Huizinga hield zijn kansen
nog gaaf met 1 gewonnen match. De
tweede dag begon in mineur doordat
Mallants het niet nodig vond nog te spe-
len en zijn spreekwoordelijke kat stuur-
de waardoor de hele kalender in het

honderd liep. Sportbestuurder De Gree-
ve van HBA is daardoor wel even bezig
geweest met het herschikken van deze
kalender en dit resulteerde in het feit dat
Verheyen en Huizinga elk nog één wed-
strijd extra moesten spelen om aan 4
partijen te komen. Robert Vrancken  liet
zien wat kaderspelen betekent, speelde
een uitzonderlijk sterke laatste match en
mag Limburg dus ook vertegenwoordi-
gen op de nationale finale, die trou-
wens zal gespeeld worden in Zutendaal
op 10 en 11 maart.

Jacques Verheyen 

KBBB nationale finale zevende klasse vrijspel

Beirnaert winnaar na waardige finale

Met zes deelnemers moesten ze aan ta-
fel verschijnen. Uiteindelijk bleef er een-
tje afwezig wegens het slechte weer en
na dag één waren nog drie favorieten in
de running..... Maarten Thuys zette al in
de eerste wedstrijd op zaterdag zijn am-
bitie in de kijker en scoorde met 17 al
meteen de hoogste reeks van deze Na-
tionale Finale. Thuys werd vanaf dan als
dé favoriet beschouwd. Maar ook Paul
Van Looy toonde zijn ambities en sloot
dag één af met 4 matchpunten en werd
zo leider in het klassement. We hadden
het over drie favorieten want natuurlijk
mag men nooit de thuisspeler vergeten.
Beirnaert begon aarzelend aan deze fi-
nale maar zoals het een goede diesel-
motor betaamt kwam hij naarmate de fi-
nale vorderde op toerental. Dag twee
moest voor hem dé dag worden. Maar
remember de honden en het been niet-
waar, en dan nog het vel van de beer
...... De andere gewestelijke kampioe-
nen, want vergeten we niet dat alle deel-
nemers de beste uit hun regio zijn, kon-
den geen hoofdrol meer spelen. Het
moet wel gezegd zijn dat elke deelne-
mer minstens één promotiematch speel-
de en dus wel op zijn plaats was in de-
ze nationale finale.
Dag twee dus .... Beirnaert startte met
twee punten en wist dat hij zijn eerste
match moest winnen. Het slachtoffer
werd Jos Staes die door Arthur Beirnaert
aan de kant werd gezet met een promo-

tiematch. Maarten Thuys zette Robert
Huppertz opzij en kwam ook met 4 pun-
ten te staan.  Paul Van Looy kwam uit
dag één met vier punten en werd nu op-
zij gezet door een steeds sterker spelen-
de  Maarten Thuys, die meteen aan de
leiding kwam te staan met zijn zes
matchpunten. Nu moesten alleen nog
Van Looy en Beirnaert tegen elkaar spe-
len en beiden hadden vier matchpunten.
Indien de kampioen uit deze wedstrijd
zou komen dan moest deze beslist wor-
den in minder dan 14 beurten om te kun-
nen zegevieren met de moyenne. Beir-
naert schoot als een pijl uit een boog  en
zette Van Looy al direct tegen een -zo
zou later blijken- niet meer te overbrug-
gen achterstand. De diesel was op volle
toeren. De kortste partij van de finale. In
9 beurten was de klus geklaard en de
nieuwe Nationale Kampioen 7de klasse
Vrijspel, gekend. De lokale speler won
dus en werd meteen door alle aanwezi-
gen sportief proficiat gewenst. Noteren
we hierbij dat de kampioen ook nog in
totaal promotie behaalde naar 6de klas-
se en dus volgend jaar een trapje hoger
zal spelen. Vergeten we ook Paul Van
Looy niet, want alhoewel derde, behaal-
de ook hij promotie naar zesde klasse.
Een waardige finale met waardige fina-
listen en een verdiende winnaar, Arthur
Beirnaert.

Dirk Acx

Foto Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

KBBB District Waasland Finale 4de Klasse Bandstoten KB

Van Leuvenhage gaat door
BC ’t Sleepbootje mag Dylan Van Leu-
venhage naar de gewestfinale in de
Denderstreek sturen. Met drie uit drie
gewonnen partijen en een algemeen
gemiddelde van 3,24 behaalde de
bandstoter ook nog eens de promotie.
Evenzo speelde nummer twee Tom
Van Biesen (Gildevrienden) voor het
laatst 40 punten. Ook hij stijgt naar

de categorie 55. Nieuwe speler Kris
Waem, die ook al de kleuren verde-
digt van het Haasdonkse Gildevrien-
den eindigde op de derde plaats,
voor Peter Rosier (’t Sleepbootje), die
geen enkele finale wedstrijd kon win-
nen.

Bart Van Reeth

KBBB District Waasland Finale 2de Klasse Bandstoten KB

Met tekort naar Gewestelijke Finale
Dat winnaar Tom De Ruyte (KSNBA) met
3,42 zo maar even 0,60 onder het ge-
middelde bleef en ook geen enkele van
zijn opponenten over de psychologische
drempel zag komen, zegt veel over het
niveau waarop deze finale werd ge-
speeld. Clubmaat Dany De Saeger
( KSNBA) werd tweede, Christoph Van
Vosselen (Gildevrienden), derde en vier-
de plaats Didier Segers (Gildevrienden)
kon slechts één maal de kaap van de 80
speelpunten ronden.  De Ruyte mag het
district Waasland gaan verdedigen op
de gewestelijke finale in Brugge, maar

zal om enige kans te maken toch uit een
ander vaatje moeten tappen.

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart
Balkunstenaars schieten uit de startblokken

Na een wel erg lange winterse rustperio-
de gaan de artistiek biljarters er vanaf
24 februari opnieuw tegenaan. In de
Sint-Niklase Witte Molen  ontmoeten ze

elkaar voor de zesde manche van het
Belgisch Kampioenschap. En dat het al-
weer een spannende clash zal worden
hoeft geen betoog.  Marc Janssen, Eric
Daelman en Walter Bax wisselden elkaar
tot nog toe af aan de kop van het klasse-
ment en het ziet ernaar uit dat zij elkaar
geen duimbreed zullen gunnen in de
eindspurt naar de begeerde kampi-
oenstitel. Walter Bax voert dan wel de
ranking aan, met 164 punten telt hij er
amper 6 meer dan Eric Daelman en heeft
hij er 10 voor op Janssen. In rankingpun-
ten vertaald dat zich in 34 voor Bax, 32
voor Daelman en 30 voor Janssen, die er
daarmee zelf nog slechts 2 meer telt dan
vierde geklasseerde en titelverdediger Er-
ik Vervliet, de Schotenaar die misschien
net als vorig jaar, weer verrast op het ein-
de van het seizoen. Daelman en Bax star-
ten in Sint-Niklaas in poule 1, Vervliet in
poule 2 en Janssen in poule 3. Na afloop
van dit treffen, blijven er nog drie man-
ches te gaan.

Bart Van Reeth     

Walter Bax. 
Foto Dirk Acx, www.billiardsphoto.com
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor staat nog steeds eerste. KBC Ca-
rambol volgt en ziet Duffel-Oost 2 naderen.
Afdeling 2
De Coeck 1 neemt de leiding over.
Afdeling 3A
Lugo 2 onttroont De Ploeg 2.
Afdeling 3B
De Noorderkempen moet zijn plaats afstaan
aan Herentals 2. 
Afdeling 3C
’t Groenhuis blijft op stek 1.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir 1 is de leider.

Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 stuurt De Coeck 1 wandelen.
Afdeling 2A
Coloma 1 kruipt voor De Ploeg en Fantastika 1.
Afdeling 2B
Woondecor  neemt verder afstand van Heren-
tals 2.
Afdeling 3A
KOT Meer 1 neemt de leidersplaats opnieuw in.
Afdeling 3B
Sint-Jozef behoudt kopplaats.
Afdeling 3C
De Krabbers 2 staan onverwacht eerste.

Kader 
Afdeling 1
Kruishuis gaat voor Herentals 2 dat nog wel één
wedstrijd minder gespeeld heeft.
Afdeling 2
Voor Op De Meir wenkt de titel.

Drieband KB
Afdeling 1
Herentals 2 op de leiderspositie.
Afdeling 2A
Viroma moet DGQ 2 voor zich dulden.
Afdeling 2B
Den Hof 1 mag titelambities blijven koesteren.
Afdeling 3A
MDC3 komt samen met Herentals 6 aan de lei-
ding.
Afdeling 3B
Sint Jozef 2 zet Biljart Express een neus.
Afdeling 3C
MDC 1 houdt de koppositie en stevent op de ti-
tel af.
Afdeling 4A
Duffel-Oost 3 staat voor een oprukkend Op De
Meir 3.
Afdeling 4B
MDC 4 blijft op de eerste plaats. 
Afdeling 4C
Den Hof 3 blijft leider. Titelpretendent Calypso
zakt dieper weg.
Afdeling 4D
Excelsior 2 moet voorrang verlenen aan Molse
B.A.
Afdeling 4E
De Coeck 7 geeft Excelsior 1 het nakijken.
Afdeling 4F
BC DAF Herentals op nummer 1.

Drieband MB
Afdeling 1
Woondecor 1 stelt verkeerde ploeg op en krijgt
forfaitnederlaag. Grobbendonkse 1 is leider.
Afdeling 2A
Grobbendonkse 2 zakt naar vierde plaats.
DGQ Zoersel 1 op kop.
Afdeling 2B
De Coeck wordt ingehaald door DGQ Zoersel 2.
Afdeling 3A
Sint Jozef blijft op de kopplaats met weliswaar
één gespeelde wedstrijd meer.
Afdeling 3B
Coloma neemt het commando over van Grob-
bendonkse 3.
Afdeling 3C
Excelsior 1 blijft aan de leiding.

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Overijse blijft op de leidersplaats 
Afdeling 2
Amicale 2 krijgt concurrentie van Ensor
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Strombeek 1 wordt gevolgd door Kapelleveld 2
en Vilvoordse.

Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 laat Kapelleveld 2 achter zich.
Afdeling 1B
Dobber kort bij de eindmeet.

Bandstoten
Afdeling 1
Astrid 2 staat op kop op twee matchen van het
einde.
Afdeling 2
Geen wijzigingen. Vilvoordse blijft voor URSM
Drogenbos.
Afdeling 3A
Kortenbergse 3 neemt afstand en optie op titel
Afdeling 3B
Couronne 1 blijft voor Welkom.

Drieband KB
Afdeling 1
Hoeilaartse 1 neemt over. 
Afdeling 2
Couronne 1 gaat voor de titel.
Afdeling 3
Wie houdt Amicale 2 van de kampioensviering ?

Drieband MB
Afdeling 1A
Léopold is niet van plan plaats 1 nog af te
staan.
Afdeling 1B
Hallensia 2 blijft voor K&V Diest 3.  

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BC Ten Hout is verrassend leider.
Afdeling 2
K.H.O.Z. 1 loopt uit op K.H.O.Z. 2. 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
B.C. Ten Hout 1 is leider, maar voorsprong
slinkt.

Kader
Afdeling 1
Ten Hout en De Ketsers Genk bedreigen Has-
seltse BA.

Bandstoten
Afdeling 1
B.C. Vincent mag van de titel gaan dromen.
Afdeling 2
Kleine Heide telt nog steeds 2 punten meer dan
Sint Jozef 2 en heeft de  titel nog niet binnen.

Drieband KB
Afdeling 1
De Optimisten staan inmiddels vierde. BC Vin-
cent blijft voor STBA.
Afdeling 2
De Optimisten 2 hebben een ruime voorsprong
en dus de beste kaarten in handen.

Drieband MB
Afdeling 1
KHOZ 2 behoudt de erg kleine voorsprong op
STBA.

KBBB- Gewest 
Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Warden Oom komt leider BV Gent bedreigen.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
’t Lammeken mag zich opmaken voor de kam-
pioensviering.

Kader
Afdeling 1
Brugse 1 ziet Metro dichterbij komen. 

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Ook na 12 speeldagen blijft Oostendse BA lei-
der.

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Elk Weird’hem 1 moet plaats 1 afstaan aan BV
Gent.

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
De Ster Ninove 2 neemt de leidersplaats in.

Drieband MB
Afdeling 1
BV Gent slaat BG Oostkamp terug

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Merckx koud gepakt door 
ontketende Forthomme
AFDELING 1
In de rechtstreekse derby tussen Biljart
Express 1 en Biljartvrienden Turnhout 1,
bewees Martin Spoormans dat hij nog
lang niet afgeschreven is. In de wed-
strijd tegen Leo Demeyere (Biljartvrien-
den) speelde hij een 2,210 gemiddelde
en trok daarmee het laken naar zich
toe. Die prestatie was meteen goed
voor de hoogste moyenne van de hele
15de speeldag en zorgde samen met
de prestaties van de ploegmakkers voor
de overname van de leiding. BC De
Ploeg 1, al het hele seizoen aan kop en
slechts even bedreigd geweest door BC
Deurne 1 moet de rol dus lossen ! Eddy
Merckx, die dit seizoen reeds twee op-
merkelijke records liet optekenen, op
superniveau speelt in Nederland en
Duitsland en ook de Belgische titel nog
eens veroverde, kreeg ditmaal een kou-
de douche van Roland Forthomme (KBC
Zanzibar 1) in de 14de ronde. In het ei-
gen Quality Zele mocht Merckx vanop
zijn stoel toekijken hoe zijn opponent in
16 beurten de 50 punten scoorde en
een moyenne van 3,125 aan zijn ver-
zamelboeken toevertrouwde.

AFDELING 2A
Alle spelers van De Ploeg 1 spelen nog
raar of zelden onder de 1,000 moyen-
ne en toch moeten de Zoerselnaren de
nabijheid dulden van Biljartpalace 1,
dat op zijn beurt wordt opgejaagd door
Meerlese 1, dat kan vertrouwen op
sterkhouder Kees Wittens.

AFDELING 2B
Met 2,210 en 2,000 gemiddeld, onder-
scheidden Barry Van Beers en Koen Van
Camp van Op De Meir 2 zich in de
15de speelronde. Een schijnbaar niet te
kloppen De Goeie Queue houdt stevig
de eerste plaats vast.

AFDELING 3A
Herentals 2 ziet nu toch Arena 1 aan de
voorsprong knagen

AFDELING 3B
Jos Min (BC Deurne 3) zorgde voor een
verrassend 1,478 gemiddelde op de re-
centste speeldag. De Maan 1 loopt ver-
der uit en mag de kampioensviering be-
ginnen voorbereiden.

AFDELING 3C
Wil het vooralsnog de titel pakken, dan
moet RC Garnier 1, het sterk opgerukte
Disonais 1 afhouden.

AFDELING 3D
Met een niet geringe voorsprong mag
Brugse 1 titelambities koesteren.

AFDELING 4A
Biljart Express 3 is leider en leeft naar
de titel toe.

AFDELING 4B
Met een sterke Ad Smolders in de ran-
gen, die een 1,157 gemiddelde op zijn
actief schreef, blijft Molse BA 1 de rang-
schikking aanvoeren.

AFDELING 4C
Leider De Maan 2 mag dromen van een
feestje met de vrienden uit afdeling 3B. 

AFDELING 4D
RC Garnier 2 loopt steeds meer uit op
STBA 2

AFDELING 4E
Union Sandeman 1 moet enkel nog re-
kening houden met rechtstreeks concur-
rent Metro 1.

AFDELING 4F
GHO Kortrijk blijft resoluut voor de
hoofdvogel gaan.

Roland Forthomme

Bij HBC van 16-18 maart

Etikon verdedigt EK titel 
Classics Teams in Hoogeveen

De wedstrijden in het fraaie biljartcen-
trum L’Acquit van de Nederlandse

Hoogeveense Biljart Club worden ge-
houden van vrijdag 16 tot en met zon-
dag 18 maart. Plaats van handeling
Terpweg 2 en de wedstrijden zijn al die
dagen live in internet te volgen op
www.urlive.tv.

Poule A
1. Etikon: Henri Tilleman, Patrick Nies-

sen en Jean-Paul de Bruijn.
2. DBC Bochum: Fabian Blondeel, Lud-

ger Havlik en Thomas Nockemann. 
3. Oissel: Johann Petit, David Jacquet

en Arnim Kahofer. 

Groep B
1. SBPE Centelles: Raul Cuenca, Jordi

Garrige en Manel Bancells. Reserves
Frédéric Caudron en Esteve Mata. 

2. Soissons BC: Alain Remond, Pierre
Soumagne en Patrick Dupont.

3. Andernos: Bernard Baudoin, Nicolas
Gerassimopoulos en Peter de Backer. 

Aanvang vrijdag 16 maart 16.00 uur.
Zaterdag 10.00 uur en zondag 09.00
uur.

Bernard Baudoin van team Andernos.
Foto: www.kozoom.com
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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

Sven Van Orshaegen 
opent biljartshop in Turnhout

Aan de Kruishuisstraat 28 te Turnhout
opende Sven Van Orshaegen onlangs
zijn Verhoeven Biljartshop. In de winkel
treft men een scala carambole keuen
van de merken Longoni en Tornado.
Ook op het gebied van pool -en snoo-
kerkeuen kunnen liefhebbers hun hartje
ophalen. Verder wordt er een uitgebreid
assortiment biljart accessoires aan ge-
boden, dat varieert van een krijtje tot de
meest luxe keukoffer. Uniek is het aan-
bod van artistiek producten onder de
naam Venom Trickshots.

Keureparaties worden ter plaatse op
vakkundige wijze verricht terwijl de
klant wacht. “Naast nieuwe Verhoeven
tafels kunnen we ook een ruim aanbod
aan gebruikte biljarts aanbieden en ver-
zorgen we hiervoor tevens het onder-
houd” maakt Sven duidelijk. Ondanks,
dat de winkel pas op 5 februari werd
geopend, weten veel biljarters Van Ors-
haegen al te vinden. De openingstijden
zijn: maandag t/m vrijdag van 17.30
tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00
tot 18.00 uur.

De Biljartshop Verhoeven van Sven Van Orshaegen

Malle krijgt modernste biljartcentrum van België

Als ware bouwvakkers plaatsten burgemeester Hendrickx en Frédéric Caudron
de eerste steen. Foto: Harry Van Nijlen

Vervolg van de voorpagina

Eerste steen
Op dinsdag 14 februari is onder grote
belangstelling de eerste steen gelegd
door burgemeester Harry Hendrickx en
Frédéric Caudron. Onder de genodig-
den waren veel prominenten van
binnen en buiten de biljartwereld. Ook

veel buurtbewoners hadden aan de
naar hun gerichte invitatie gehoor ge-
geven. In een duidelijke uitleg liet Mi-
chel Van Camp de gasten met behulp
van het projecteren van afbeeldingen
en tekeningen de gasten al enigszins
kennis maken met het nieuwe Salpho.
De burgemeester maakte in zijn toe-
spraak duidelijk erg te zijn ingenomen
met de ambitieuze ontwikkelingen rond-
om de moderne horecaonderneming.
“Een ontstane leegte voor de bevolking
en het verenigingsleven wordt hiermee
opgevuld” aldus de burgervader. Hij
gaf verder duidelijk aan trots te zijn met
Frédéric Caudron de beste biljarter ter
wereld in zijn gemeente te hebben.  Dat
Malle met de biljartliften de primeur
voor België  heeft sprak hem eveneens
erg aan. Na de lovende woorden wer-
den de handschoenen aangetrokken en
konden burgemeester Hendrickx en Fré-
déric Caudron de mouwen opstropen
om onder toezicht van een aantal pers-
fotograven en de genodigden de eerste
steen te leggen.

Torbjörn Blomdahl billiard

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

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

www.tblomdahl.com
www.eureka-billard.nl

Tel.: 0031-73 503 12 64

www.debiljartballen.be
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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

Robby’s eieren

In het Gentse lopen de laatste tijd twee
vreemde vogels rond. Zij broeden er ei-
eren uit alsof hun leven ervan afhangt.
Die ene, Robby, noemt het IT eieren en
zit als een bezetene die eitjes te bewer-
ken met een toestel dat hij een PC
noemt (ik vreesde al dat hij mijn initialen
bedoelde). De andere rare snuiter
noemt zich Michel en wordt ervan ver-
dacht om de bevruchter te zijn. 
Samen met een Franstalige soortgenoot
creëren zij een totaal nieuwe BTS back-
office, gekoppeld aan de nieuwe BTS
website die eerstdaags online gaat. Al-
hoewel je de natuur niet kan dwingen,

verzinnen ze allerlei trucjes om de be-
valling toch nog vóór Pasen te laten
plaatshebben. Zij verzekeren ons dat
de kuikentjes zullen geprogrammeerd
zijn  voor  tal van nieuwe applicaties
die  onze werking en de communicatie
met onze leden en de buitenwereld
grondig zullen verbeteren.

Als het nageslacht gezond en wel ter
wereld  komt  zou dat betekenen dat er
een heus  BTS loket komt waar:
- Elk lid een persoonlijk login wordt toe-
gekend met paswoord.

- Iedereen zijn persoonlijke gegevens
online kan aanpassen (tel.nos, adres-
sen, etc..) en waar U alle administra-
tieve gegevens van de vzw VES-AJH
kan raadplegen.

- Elkeen zijn BTS lopende rekening zal
kunnen raadplegen (schuld/tegoed?)

- Men online voor een tornooi kan in-
schrijven en zijn beletdagen  ingeven,
raadplegen en aanpassen en tevens
aan zijn geplande wedstrijden herin-
nerd wordt.

- U het enorme fotobestand van Dirk
Ackx kan inkijken.

- U automatisch toegang hebt tot het
BTS FORUM waar U al Uw suggesties,
opmerkingen en vragen  kwijt kan.

Deze functies zullen straks ook beschik-
baar zijn via Smartphone.

Communicatie
De alerte Internetgebruiker zal waar-
schijnlijk al ontdekt hebben dat BTS nu
ook een Facebook pagina heeft waar
steeds meer van gebruik gemaakt
wordt. 
Ook de nieuwe website: www.b-t-s.be
zal eerstdaags online gaan en bevat al-
le informatie over de drie BTS circuits,
statistieken, historiek en contactgege-
vens.
Bij Exqi zal er op een server ruimte vrij
gemaakt worden om filmpjes van max.
30 sec. op te plaatsen over cruciale tor-
nooimomenten  uit de Exqi reportages.
Het is daarbij de bedoeling dat media
zoals: hln.be, gva.be, sporza.be ze
daar kan van downloaden om ze op ei-
gen site te plaatsen. Dat wordt beslist
een nieuwe pijl op onze boog om de
biljartsport  beter en vooral vaker onder
de aandacht te brengen.
Met Exqi werden nieuwe samenwer-
kingscondities genegotieerd waarbij
voortaan de biljartreportages van Exqi
ook op LifeTV! zullen uitgezonden wor-

den met dezelfde frequentie van herha-
lingen.

Felicitatie aan Ferre Van Loco voor deze
resultaten.

Primeur !
Ondertussen is in Geraardsbergen BTS
Masters no 176 van start gegaan. Wat
deze club zich tot doel gesteld heeft ivm
de organisatie is een echte primeur in
onze geschiedenis. Voor het eerst zal
een  BTS ranking tornooi ruim door TV
worden uitgezonden; 30 minuten op Ex-
qi met ook beelden op TV Oost. Boven-
dien voorzien zij een indrukwekkend
VIP programma en wordt er voor de fi-
nale-sessies verhuisd  naar een feestzaal
om alles zo perfect mogelijk te laten ver-
lopen. Exclusiever kan moeilijk. Wij
wensen de bestuurders van BC Ons
Huis al op voorhand te feliciteren voor

zoveel moed en initiatief. Chapeau!
Wij hopen dat het inspirerend mag wer-
ken naar andere organisatoren alhoe-
wel men zich er niet mag door laten af-
schrikken om te organiseren. Elke vogel
zingt zoals hij gebekt is !

Vlaamse Biljartliga
Als medeoprichter van de VBL is BTS blij
met de bekomen ministeriële erkenning
vanaf 1 januari 2012  (Bloso). 
Wij hopen nu dat alle krachten zullen
verenigd worden om ten volle de moge-
lijkheden  te benutten. De bal ligt nu in
het kamp van KBBB; wij hopen dat zij
nu de ernst van het project juist inschat-
ten. Hoe zal men er mee omgaan? Wel-
licht weten we tegen volgende editie
weer wat meer. Ciao. 

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Opstart Challenger circuit met
Grand Prix Open Philippe Vegels
BTS heeft het genoegen U de opstart
aan te kondigen van het 2de Challen-
ger tornooi ’Grand Prix Open Philippe
Vlegels’ dat in Damprémy wordt geor-
ganiseerd.

Deze sympathieke club, waar spaghetti
en lamsspiesjes integraal deel uitmaken
van een avondje biljarten, nodigt U van
harte uit om in te schrijven.
Er worden 2 reeksen gespeeld op 2
matchtafels. De 1ste reeks is voorbe-
houden voor 1ste en 2de categorie (27
en 34) en de 2de reeks wordt gespeeld
door 3de - 4de en 5de categorie (22 -
18 en 15).
Mogen wij vragen aan de clubveant-
woordelijken en de sportleiders om hun
spelers hierover aan te spreken en hen
ertoe aan te zetten om zich in te schrij-
ven. 

De 34-ers kunnen zich natuurlijk ook
aanmelden in de ’challenger’ omkade-
ring waar dit jaar 3 tornooien voorzien
zijn (Damprémy - Op de Meir en
SNBA). 
Met 5euro/tornooi wordt U opgenomen
in de ’challenger-ranking’ waar de 8
besten kunnen deelnemen aan de Super
Challenger (price-money = 1.000euro)
waar U tevens kans maakt volgend sei-
zoen in het Masters circuit te mogen
meespelen (zelfs indien geen promotie
verkregen werd).
Onder andere Jurgen Peeters, Yvan Van
Der Auwera, Christophe Van Vosselen,
Frans Sysmans en Honoré Raemdonck
hebben daar dit seizoen al dankbaar
gebruik van gemaakt.

Inschrijven kan rechtstreeks bij de club
Damprémy of via sportbeleid@b-t-s.be.

Opstart Masters in Gouden Martinus Gent
Op donderdag 16 februari vond de
trekking plaats van het BTS Masters tor-
nooi in BC Gouden Martinus Gent. De-
ze prachtige club neemt alweer de ver-
antwoordelijkheid om deel uit te maken
van het top circuit van onze Belgische
biljartwereld.
Het tornooi start op donderdag 15
maart en zal een boeiende finale ken-
nen op vrijdag 27 april. Er wordt ge-
speeld op 4 wedstrijdtafels zodat het

aantal speeldagen tot 20 à 25 zal wor-
den beperkt. In totaal hebben 85 spe-
lers zich ingeschreven. De kalender zal
door het BTS bestuur worden vrijgege-
ven in de week van 27 februari.
Wij bedanken het bestuur van BC Gou-
den Martinus, onder deskundige leiding
van UMB voorzitter Jean-Claude Dupont
en UMB secretaris Nico van Hanegem,
alvast voor hun engagement en kijken
uit naar een zeer voorspoedige samen-
werking.

Jean-Claude Dupont – 
Voorzitter BC Gouden Martinus
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Een paar dagen doorbrengen op de
Belgische kampioenschappen in het ge-
zellige Blankenberge en dito Casino
geeft tijd en ruimte om eens grondig na
te denken over het wie, wat en hoe van
ons nationaal biljartwereldje. Een
weegschaal hoeven we niet te hanteren
want iedereen (en ze waren weer met
velen) heeft of had zijn redenen om in
putteke winter naar de kust af te zak-
ken. En dat al sedert 1998. Drie jaar
eerder had de idee om alle disciplines
samen te brengen, eerst in Gent, daar-
na Erembodegem en weer Gent, voor
een nieuw elan gezorgd, behalve dan
voor de artistiekers, die voor ‘teveel la-
waai’ zorgden en beleefd verzocht wer-
den om hun eigen boontjes landin-
waarts te gaan doppen (wat ook ge-
beurde).

Sportief verhaal
Sportief kregen onze nationale kampi-
oenschappen af te rekenen met twee
snelheden. In het driebanden werd de
internationale trend gevolgd en gingen
de moyennes pijlsnel de hoogte in. Eerst
was er ‘good old’  Raymond Ceule-
mans om in 2001, het jaar dat hij ook
wereldkampioen zou worden, het BK af
te sluiten met 1,835 gemiddeld. In
2010 en 2011 deed Eddy Merckx er
als kampioen nog een schepje bovenop
met 1,867 en 1,897. Het gezamenlijk
niveau van al de andere deelnemers in
het driebanden steeg recht evenredig
met deze prestaties. De nationale inter-
clubcompetitie maar ook de aanwezig-
heid van tal van landgenoten in de bui-
tenlandse interclubcompetities, heeft het
niveau duidelijk mee helpen opkrikken.

In de klassieke disciplines kon Cau-
dron nieuwe records aan elkaar rijgen
in vrijspel (400,00), kader 47/1
(133,33), kader 47/2 (200,00) , ka-
der 71/2  (driemaal 111,11) en band-
stoten (27,27) . Caudron moet deze dis-
ciplines verdomd graag spelen maar ik
kan me niet van de indruk ontdoen dat
zijn deelname aan deze disciplines hem
al (een paar) driebandtitels gekost heb-
ben. Eddy Leppens en Peter De Backer
mogen misschien dezelfde redenering
volgen terwijl de ‘klassiekers pur sang’
zoals Niessen, Deraes, maar ook en
weer Leppens en De Backer, hun weg
naar nationale roem nog altijd geblok-
keerd zien door Caudron. Zijn er hier
geen verschillende snelheden geno-
teerd?

Deze formule ontkoppelen? Er is zowel
voor verandering als voor behoud er-
van wel iets te zeggen. Ondanks ver-
woede pogingen van BTS om ook klas-
sieke disciplines het jaar rond weer
speelkansen te geven, is de respons
maar magertjes. Vraag is dan ook wie
zich nog geroepen voelt om een BK vrij-
spel of kader of band te organiseren in

een organisatorisch kader dat aan de
moderne normen aangepast zou en
moet zijn. De komst en beeldverslagen
van Kozoom en Exqi-Sport bewijzen dat
klassieke disciplines nog een plaats mo-
gen opeisen en dat, dankzij de supe-
rieure prestaties van onze landgenoten.
Niet toevallig kwam er een grote dele-
gatie klassiek-liefhebbers vanuit Frank-
rijk voor een weekje naar Blankenberge
afgezakt. Zeg eens eerlijk: “Waar kan
je op dit niveau nog dergelijke topwed-
strijden klassiek bewonderen in heel Eu-
ropa?”.

Organisatorisch?
Sportief mogen de Belgische kampioen-
schappen met fiere borst Europa en de
wereld tonen en bewijzen dat de biljart-
sport inclusief de klassieke disciplines in
ons land nog altijd top is. Waarom dan
geen duidelijke promotionele regie
naar een breder publiek. Toegegeven
dat Kozoom zijn best deed maar (spijtig
voor de gewaardeerde inspanningen)
helaas nog te weinig ‘anderen’ voor de-
ze sport weet te boeien. We vinden dat
hier een taak is weggelegd voor de or-
ganisatie, in casu de Belgische bond
KBBB.  In een huidig klimaat kan je wel
de sport dirigeren en organiseren maar
promotie en public relations is een vak
apart. Ik verwijs maar wat graag naar
de organisaties van Ludo Dielis (Super-
cup en Player of the Year) en ook naar
de Cuvino Superprestige’s in Lommel.
Biljart is entertainment en zal dat nog
meer en meer worden. Iedereen bij de
KBBB is er zich van bewust maar het
blijft bij onhandig heen en weer schui-
ven op zijn stoel. Vragen over het jeugd-
beleid, de bondsfinanciëen, exploitatie
BK Blankenberge, nieuwe ideeën rich-
ting toekomst botsen op een ontwijkend
antwoord. Dat zou niet mogen! Trans-
parantie is een eerste vereiste om met
open kaart uw leden tegemoet te kun-
nen treden. De rest schept een piste
naar speculaties,geheimzinnigheid, on-
tevredenheid en vooral onduidelijkheid.
Juist die kunnen we nu missen. Ieder lid
van de KBBB heeft het recht te weten
wat er gebeurt en zal gebeuren. 
Ik moet soms denken aan de puur poli-
tieke situaties in de wereld. Vergeef me
de vergelijking maar Poetin of andere
Zuid-Amerikaanse presidenten vinden
voor zichzelf regels en nieuwe regle-
menten uit om aan de macht te blijven.
Zij omringen zich daarom met vazallen,
die meestal al tevreden zijn dat ze hun
plaatsje kunnen en mogen behouden.
Zij gaan ervan uit dat democratie niet
het beste is wat ‘hun volk’ kan overko-
men. Ik wil geen revolutie prediken
maar in Tunesië, Libië, Egypte en wel-
dra (hopelijk) ook Syrië heeft ‘het volk’
bewezen dat niets eeuwig is. Probleem
is dat er daar naar nieuwe ideeën (pre-
sidenten) moeten gezocht worden om
de wensen van ‘het volk’ proberen
waar te maken. 
Laat dit een mank lopende vergelijking
wezen zonder ‘de’ of op ‘een’ man te
spelen.

Uit en met liefde voor deze Sport (met
hoofdletter!)

Jos Reypens
Sportjournalist

Masters KBC Ons Huis naar laatste fase
In het Masters tornooi KBC Ons Huis
Grote Prijs meubelen - keukens MER-
LIN , Ereprijs Lotto / Fast-Immo is de ta-
bel voor de 1/8e finales bijna rond.
Nog één poule in de voorronde en twee
poules in het hoofdtornooi dienen te
worden afgewerkt op 24/02 en
15/03.

Uit de laatst gespeelde poules onthou-
den we vooral de uitschakeling van Ste-
ven Van Acker (tegen Kenny Miatton),
Johan Claessen (verlies tegen Schiette-
catte in de 1/32e ronde), Davy Van
Havere (verlies tegen Tom Persyn) en
Wesley De Jaeger (verlies tegen Mathy
Monissen).

Andere opmerkelijke feiten waren de tot
nu toe hoogste serie van het tornooi (14
voor Tom Persyn), de kortste partij (16
beurten en 2,500 moy voor Caudron)
en de fantastische partij van Kurt Ceule-
mans tegen Pierre Cornelissen (40-10 in
18 beurten).

Dat levert al leuke confrontaties op in de
volgende ronde met De Backer - Spoor-
mans en Kurt Ceulemans - Daniëls.

Frank De Groof heeft weer eens ge-
toond dat hij thuis hoort in een BTS
hoofdtornooi. In zijn poule won hij zijn
twee partijen en scoorde een prachtige
moyenne van 1,395. Hij komt nu in het
hoofdtornooi terecht tegen Jef Philipoom
(24/02) die bij deze alvast gewaar-
schuwd is.

Andere winnaars in de voorronde pou-
les waren Rudy Maes (tegen Andre Sa-
ver en Roger Van Hoylandt), Eddy Ver-
bert (tegen Paul Augustinus en Yvan Van
Der Auwera), Paul Dumont (tegen Dani-
ël Verhelst en Francis Bosseloirs) en lo-
kale speler Walter Temmerman (tegen
Christophe Van Vosselen en Maurice
Hubar).

In poule 1 van het hoofdtornooi werd
het een broederstrijd tussen de walen
Clabots en Mottet. De 3e van het Bel-
gisch kampioenschap (Mottet) kon het
deze keer niet afmaken en verloor van
een sterke Alain Clabots (40-37 in 29
beurten). Eerder won Clabots van Philip
Coenen en Mottet van Pascal Claus.

In de tweede poule demonstreerde ene
Eddy Leppens. Slachtoffer van dienst
was Rudy Maes die een echte pandoe-
ring rond zijn oren kreeg. De cijfers
zeggen voldoende: 40-7 in 17 beurten.
En de hoogste serie van Maes was 5 ...
De andere wedstrijd werd een mentale
uitputtingsslag tussen Willy Troonbeeckx
en Dirk Weeremans. Uiteindelijk kon
Weeremans de wedstrijd winnend af-
sluiten met 40-38 in 42 beurten. Lep-
pens kon zich plaatsen voor de 1/8e fi-
nales door winst tegen Weeremans met
40-23 in 26 beurten.
Consternatie alom in Geraardsbergen.
De winnaar van het eerste tornooi in
STBA ligt er reeds uit. Peter Ceulemans
verloor, ondanks een serie van 11, met
38-40 van Ronny Daniels. Die versloeg
eerder al Robby Sonck, de BTS admi-
nistrator.

In de andere poule stond er geen maat
op Henk Blauwblomme. Hoewel hij z’n
eerste partij kado kreeg door een ver-
wittigde forfait van Geert Peeters, haal-
de hij daarna straf uit met winst tegen
Thomas Broux (40-11 in 27 beurten).
Broux had in de 1/32e finale afstand
genomen van Roger Roefs met 40-31 in
42 beurten.

Kurt Ceulemans diende de familie eer
hoog te houden na de vroege uitscha-
keling van Peter en nu ook Bart. Bart
kon zijn eerste partij (met de nodige
moeite) winnend afsluiten tegen Alex
Voets maar verloor daarna tegen Ro-
land Forthomme (29-40 in 30 beurten).

Kurt beleefde weer een sterke avond en
won twee keer in 28 (tegen een sterke
Paul Dumont) en 18 beurten (tegen BTS
voorzitter Pierre Cornelissen). Die laat-
ste had eerder voor de verrassing ge-
zorgd door, in een zwakke partij, ere-
klasser Marco Janssen te kloppen (40-
29 in 50 beurten).

In de derde gespeelde poule nog een
grote verrassing. Mathy Monissen ver-
sloeg ereklasser Wesley De Jaeger met
40-34 in 39 beurten. Dat maakte de
weg vrij voor Geert Meylemans die zich
na overwinningen tegen Dieter Steels
en Mathy Monissen kon plaatsen voor
de 1/8e finales.

Data voor de volgende wedstrijden:
21/02: Forthomme – Blauwblomme –
De Backer – Spoormans (1/8e + 1/4e
finales)
23/03: Caudron – Persyn – Forton –
Janssen Marc (1/8e + 1/4e finales)
24/02: Philipoom – De Groof – Van
Camp Michel – Buelens  (1/32e +
1/16e finales)
24/02: Muylaert – Winckelmans Marc
– Raemdonck Honoré  (voorronde pou-
le)

Lokatie: KBC Ons Huis – Visstraat -
Geraardsbergen

Kurt Ceulemans. Foto: Harry Van Nijlen

Eddy Leppens. Foto: Harry Van Nijlen
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We zullen doorgaan …..
alhoewel het soms moeilijk is 
Ik had Michel Van Camp beloofd om nog een artikeltje te schrijven voor
deze editie van “De Biljart Ballen”.  Ik had alleen moeite met het vinden
van het juiste onderwerp.  Vrijdag 10 februari om 19u30 wist ik het !

Ik wil het eventjes hebben over respect
en collegialiteit versus kouwe onverschil-
ligheid en egoïsme. Zijn de woorden
niet wat zwaarbeladen? Misschien wel,
maar ze geven perfect mijn gevoelens
en die van anderen weer op deze be-
wuste vrijdagavond. Ik heb altijd ge-
leerd dat je niet onmiddellijk in je pen
moet kruipen, maar dat je alles eerst wat
moet laten bezinken en in haar juiste
perspectief plaatsen. Ik moet zeggen,
het is nu zondag 12 februari 10u30 en
behalve het overlijden van Whitney
Houston, is er niet veel veranderd.
Vrijdagavond was het, zoals elk jaar, al-
gemene ledenvergadering van onze ver-
eniging BTS. De aanwezigheid van on-
ze leden was eens te meer overweldi-
gend….. het bestuur was quasi even tal-
rijk als de opgekomen spelers. Nochtans
hadden we de locatie wat centraal in
Antwerpen gekozen en speciaal niet in

één of andere café. Het merendeel van
de spelers schitterde echter door afwe-
zigheid, alhoewel er die avond niet al te
veel wedstrijden dienden gespeeld te
worden. Dat kijken we als bestuur wel
even na alvorens een datum vast te leg-
gen!  Je zal nooit op 100% aanwezig-
heid moeten rekenen, maar dat er men-
sen gewoon niet opdagen, zelfs nog niet
de moeite nemen om te verwittigen ……
Ik ben er dan ook van overtuigd dat on-
ze penningmeester en secretaris in de
komende dagen de respectievelijke boe-
tes van 25€ de deur zullen uitsturen!
Laat mij dan beginnen met alle aanwe-
zigen alvast te bedanken voor hun inte-
resse en positieve inbreng op de verga-
dering. Laat ook al diegenen die ECHT
iets anders gepland hadden zich niet
aangesproken voelen.
Verder wil ik het eens over respect heb-
ben. Zonder overdrijven werken de men-

Alles winnen wat kan gewonnen
worden … en toch is het niet genoeg
De spanning van stilte en gefluister. De
botsing van de ivoren ballen. Het tikken
op tafel als applaus. Ze hebben het ons
afgepakt. In de gazetten lees je er bijna
niets meer over. Op de televisie hebben
ze daar geen tijd meer voor. Ik heb het
over de sport die de wereld ons altijd
benijdde: biljart. Gewoon biljart. Een
rode en twee witte ballen, groen laken,
tafel, keu en krijt. Meer moest dat toen
niet zijn om krantenpagina’s en tv-avon-
den mee te vullen.
Het waren Antwerpenaars die alles
wonnen. In alle disciplines. Vader en
zonen Raymond Ceulemans (1937), de
blonde Adonis Ludo Dielis (1945), Jos
Vervest (1925-1999), Raymond Steyla-
erts (1933-2011) en dan vergeet ik nog
René Vingerhoeds (1921-2004), Tony
Schrauwen (1938-2005) en peetvader
René Gabriëls (1012-1982). Ze braken
de Waalse heerschappij van Laurent
Boulanger (1931-2008), Emile Waf-
flard (1927-1994) en Leo Corin
(1941).
Biljart klonk lekker mysterieus en intelli-
gent. Kader 47/1, kader 47/2, kader
71/2, vrij spel, bandstoten, drieban-
den, artistiek, pentatlon, triatlon, enzo-
voort. En in alle disciplines wereldkam-
pioenschappen, Europese kampioen-
schappen, Belgische kampioenschap-
pen. Dat waren minstens 25 events per
jaar. Tenminste, als iemand het wilde or-
ganiseren want de poen en de interesse
geraakten op.
Het waren altijd dezelfde namen die al-
les wonnen. Driebander Raymond Ceu-
lemans won zelfs 100 titels en werd
door koning Boudewijn tot ridder gesla-
gen. Iets wat zijn naamgenoot Jan Ceu-
lemans alsnog niet is gegund. Daar-
naast was er always good looking Ludo
Dielis met zijn 69 (soixante neuf) titels.
Jos Vervest en Raymond Steylaerts ble-
ven eeuwen ongeslagen in hun discipli-
ne.
Nee, ik kan de spelregels niet uitleggen.
Ik heb ze nooit begrepen en ik heb
nooit een biljartkeu in mijn handen ge-
had. Tenzij als bewijsmateriaal op het
Hof van assisen, afdeling roofmoorden,
want geregeld wordt met zo’n keu het
hoofd van een moedige of te rijke café-
baas ingeslagen.
Ondanks mijn gebrek aan kennis van
de biljartregels, heb ik er als journalist
vele reportages over gemaakt in eer-
biedwaardige magazines. Ik ben voor
een ambitieuze krant geruime tijd “van
onze biljartmedewerker” geweest,

waarbij mijn naam voluit onder het arti-
kel verscheen. Een aangenaam tussen-
doortje. De meeste kampioenen waren
in het dagelijks leven cafébaas en kam-
pioenshappen werden in achterzalen
van cafés georganiseerd. Ik denk met
veel plezier aan de bieren van hoge
gisting terug.
Zoals in “Mijn Dorp”, het levenslied van
Wim Sonneveld, leefden de biljarters
blijkbaar verkeerd.
Immers, rond 1985 moest plots alles
worden gemoderniseerd om in de gra-
tie te glijden van de gedigitaliseerde
media. Alleen driebanden was interes-
sant genoeg om op tv te komen en
sponsors te lokken. De reglementen wer-
den voortdurend veranderd, tot in het
belachelijke toe. In wedstrijden naar
100, later naar 60 of 50 punten waren
Ceulemans en Dielis simpelweg onklop-
baar, waar ook ter wereld. Ze wonnen
bekers maar verdienden er weinig aan.
Toen werd het beroepsbiljart ingevoerd.
De spelers droegen reclame tot op hun
slip en er werden sets gespeeld, zoals
in tennis en volleyball. In korte sets naar
10 of 15 punten kan iedereen van ie-
dereen winnen. De marathonspelers
Ceulemans en Dielis verloren over deze
korte afstand geregeld hun partijen te-
gen tweedeklassers. Exit Antwerpen,
intro Japan.
De belangstelling van de Vlaamse me-
dia voor ons biljart verschrompelde. Op
de georganiseerde redacties pikten de
jonge managers liever in op de hype
rond snooker en haar Angelsaksische
kampioenen. Nadat Rik De Saedeleer
en Karel Mommens als biljartreporter
weggevallen waren, de ene oud, de an-
dere helaas dood, bleef alleen Jos Rey-
pens over. Jos weet alles over biljart en
heeft het langst standgehouden. Alleen
in Gazet van Antwerpen kon je vakkun-
dige commentaar lezen over de kunst
van de caramboles. Zelfs dat is nu ver-
leden tijd. Antwerpen is geen voetbal-
stad en geen biljartstad meer. En de ga-
zet is niet meer van Antwerpen.
Eerst hebben ze onze sigaretten afge-
pakt. Daarna hebben ze ons pintje veel
te duur gemaakt en nu hebben ze ons
cafébiljart vervangen door tv-snooker.
Straks maken ze van een biljartkeu een
wapen waar je een vergunning moet
voor hebben. Jammer voor onze huidi-
ge kampioenen Eddy Merckx uit Reet
en Frédéric Caudron uit Mons.

Gust Verwerft

sen van het BTS bestuur dag in dag uit,
samen met enkele andere vrijwilligers,
voor het goed van de vereniging en on-
ze biljartsport in het algemeen.  Ontwik-
kelingen op IT gebied, website, TV, een
gezond financieel bestuur, het aantrek-
ken van sponsors, enz … 
Wettelijk zijn wij verplicht één keer per
jaar één en ander toe te lichten aan on-
ze leden. Het zou van enig respect ge-
tuigen als het merendeel van de leden
dan ook aanwezig zouden zijn op deze
vergadering. Trouwens, het is ook lo-
gisch dat een aantal zaken voor de toe-
komst ook afgetoetst worden bij de le-
den. Dat noemt men …inspraak!  
Moesten we dit niet doen, ben ik er van
overtuigd dat diegenen die nu afwezig
waren als eersten opmerkingen zouden
maken over het ondemocratisch bestuur.
Ja, noem mij gerust cynisch! Ik heb al
veel geleerd in de vier jaar dat ik met bil-
jart te maken heb. Enorm veel positieve
dingen en toffe, gedreven mensen, maar
ook een groot aantal “kleine” kantjes en
“kleine” mensen.
Je mag een aantal zaken die nu gereali-
seerd worden niet als vanzelfsprekend
beschouwen, want dat zijn ze zeker
niet. Kijk maar naar het immobilisme
waar onze sport al jaren mee te maken
heeft gehad…en in sommige segmenten
nog altijd vastzit in ouwe gewoonten en
conservatisme. Das dan weer wel een
lichtpuntje in de aanwezigheid van vori-
ge vrijdag: het grootste deel van de aan-
wezigen waren allemaal “jonge” spe-
lers. Akkoord, Martin Spoormans was er
ook, maar die zal in zijn doen en laten
ALTIJD “jong” blijven. Zij zijn blijkbaar
wel begaan met die nieuwe richting die

moet ingeslagen worden….uiteraard
want het gaat over een toekomst waarin
zij de hoofdrol zullen moeten gaan spe-
len. Tof!
Zo’n algemene vergadering in januari of
februari geeft het bestuur en de leden
ook de kans om mekaar samen nog
eens te ontmoeten buiten het kader van
één of ander tornooi. Een gelegenheid
om bij een hapje en een drankje even
van gedachten te wisselen, kortom de
collega’s in een andere context ontmoe-
ten.
Het is spijtig dat een aantal mensen één
van de mooie onderdelen van onze
sport, namelijk het sociale, zo negeren!
Samen zijn met anderen…..sociaal con-
tact met toeschouwers, en andere spe-
lers.  Iets wat ik ook al heb aangehaald
in mijn artikeltje nav de superprestige.
Weinig belangstelling van onze spelers-
leden, als ze zelf niet moeten aantreden.
Het komt mij voor dat het biljart dan en-
kel nog bekeken wordt als iets wat je
moet afwerken, prijzengeld ontvangen
en wegwezen.  Wat de collega’s
doen……who gives a damn?
Tot slot hoop ik dat de geringe belang-
stelling van de leden voor de inspannin-
gen van het BTS-bestuur, en voor het
werk van de collega’s, er niet toe zal lei-
den dat ook het bestuur een zekere fut-
loosheid zal gaan vertonen.  Ik denk het
niet, met het elan dat er nu inzit ….
Eveneens toch ook nog even in “de ga-
zet” de mensen van mijn personeel, die
vrijdagavond belangeloos overuren ge-
klopt hebben, bedanken voor hun inzet.
Een ontgoochelde PR & communicatie
verantwoordelijke,
Ferre Van Loco

Sung-Won Choi wint wereldbekerwedstrijd in Turkije

Frédéric Caudron wordt derde en
is nu leider wereldranking

Frédéric Caudron bleek tijdens het
wereldbekertornooi in Turkije de Belg
met de langste adem te zijn. De eerste
ontmoeting in het hoofdtornooi tegen
Robinson Morales-Lopez werd met 3-0
verzilverd. In de achtste finales realiseer-
de hij tegen de Turk Lütfe Cenet een ge-
middelde van 2.571 en won met 3-1.
Kyung-Roul Kim werd in de kwartfinale
het volgende slachtoffer. Caudron
(2.545) tikte met 3-1 weer als eerste
aan. Met Tayfun Tasdemir als tegenstan-
der in de halve finale kwam Frédéric op
een 0-2 achterstand om vervolgens de
derde set met 15-14 naar zich toe te ha-
len. De vierde set eindigde met 15-14 in
het voordeel van zijn opponent. Cau-
dron werd uiteindelijk derde en eigende
zich wederom het hoogste algemeen ge-
middelde toe (2.196). Met deze presta-
tie voert onze 44-jarige landgenoot nu
de wereldranglijst aan. Daniël Sanchez

maakte met 15 de hoogste serie, maar
was in de halve finale een maatje te
klein voor Sung-Won Choi. 
Dick Jaspers overleefde de eerste ronde
van het hoofdtornooi, ondanks veel
tegenstand van zijn landgenoot Burg-
man, met een gemiddelde van 2.375.
Een dag later kon de europees -en
wereldkampioen door een 3-1 neder-
laag tegen de Koreaan Sung-Won Choi
het strijdtoneel verlaten. 
Eddy Merckx ontnam thuisspeler Murat
Naci Coklu alle illusies en won met 3-0.
In de achtste finales struikelde onze land-
genoot met 1-3 over Tayfun Tasdemir en
kon zijn koffers pakken. Eerder had Jef
Fhilipoom de confrontatie met Dong
Koong Kang niet doorstaan en werd   Ro-
land Forthomme door Lütfe Cenet uitge-
schakeld. In een spannende finale was
het uiteindelijk Sung-Won Choi die met 3-
2 van Tayfun Tasdemir won.

Foto:www.kozoom.com
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Nieuwe BTS Masters ranking (feb 2012) 
Eddy Merckx heeft na zijn overwinning
in het Belgisch Kampioenschap de lei-
ding overgenomen van Peter Ceule-
mans. Na twee tornooien (STBA en
KvB) blijft Peter wel mooi tweede met
een prachtige moyenne van 1,511. Ro-
land Forthomme bezet de derde plaats.
De grootste sprong maakt Caudron (van
10 naar 4) na zijn finaleplaats in Blan-
kenberge.

Vervolledigen de top-10:
5: Philipoom
6: Mottet
7: Forton
8: Leppens
9: Van Havere

10: Ceulemans Kurt

Hierbij de volledige nieuwe ranking
(feb 2012)!

Masters tornooi Maaslandse BA geannuleerd
Slecht nieuws kregen we onlangs te ho-
ren vanuit Maaslandse BA. Het Masters
tornooi dat als 4e organisatie voorzien
was in het circuit wordt geannuleerd
door afhaken van de hoofdsponsor. Tra-
de Bali heeft beslist met onmiddellijke in-
gang al haar activiteiten in België te
stoppen. Ook alle sponsor toezeggin-
gen werden van de ene op de andere
dag opgezegd.

Het BTS bestuur betreurt deze beslissing
en is ondertussen op zoek naar een ver-
vangende club. Door de late timing van
de beslissing is dit natuurlijk een huza-
renstuk.
We bedanken Maaslandse BA voor de
goede samenwerking die we de laatste
jaren hebben onderhouden en hopen
snel terug een BTS tornooi in deze
prachtige streek te mogen organiseren.

BTS op facebook

BTS gaat mee met z’n tijd. Communica-
tie wordt meer en meer via de social net-
werksites verspreid en niet meer via de
klassieke media zoals mail of website.
Resultaat is dat alles nog sneller gelezen
wordt, maar dus ook nog sneller moet
worden opgemaakt en gepubliceerd.
Alle artikels die op de BTS website wor-
den geplaatst, staan nu ook automa-
tisch op de BTS facebook pagina.
Reeds 100 fans in de Benelux volgen
de actualiteiten van de BTS spelers,
maar dat mogen er gerust veel meer
worden.

BTS is ook nog steeds op zoek naar re-
dactionele talenten die de ambitie heb-
ben om onze lezers in vervoering te
brengen met hun wellicht onovertref-
bare biljartproza. Ben je niet die nieu-
we Pieter Aspe, maar wil je wel mee-
helpen met de redactie van onze vere-
niging, ben je natuurlijk ook meer dan
welkom.

In bijlage een screenshot van onze fa-
cebook pagina.
http://www.facebook.com/pages/Bil-
liard-Top-Sport/182674375110833

Patrick Kestens zet biljarten opzij
voor zoon Davy
Patrick Kestens haakt af voor de volgende BTS organisaties. Dat was het
verrassende nieuws dat de redactie een tijdje geleden mocht ontvangen.
Kestens is reeds lange tijd een vaste klant bij de 32 beste drieband spelers
van België. Nooit geen topprestaties maar regelmaat wat de klok slaat.
De laatste maanden was het echter veel minder, zowel in de Belgische
competitie, de BTS ranking tornooien als de Nederlandse interclub.
De reden daarvoor is ondertussen dui-
delijk. Zoon Davy Kestens is het nieuwe
talent aan het (inter)nationale internet fir-
mament en heeft met TwitSpark de
hoofdvogel afgeschoten. Voor de ken-
ners, TwitSpark is een eigen ontwikkeld
platform om de Twitter communicatie
over je bedrijf beter te beheren. Met
TwitSpark is hij in een reeds bewezen
markt gesprongen, waar al heel wat
tools bestaan, zowel op Enterprise,
SME en consumenten-niveau. Maar al
deze tools hebben hetzelfde gemeen.
Ze zijn allemaal ontwikkeld met een
marketing-doelstelling in het achter-
hoofd.
TwitSpark distantieert zich van deze
tools omdat het zich volledig richt naar
het customer support verhaal van social
media. Natuurlijk, doordat ik mij op
customer support richt, positioneert Twit-
Spark zich in de markt van de grotere
B2C bedrijven, en minder naar de
SMEs en helemaal niet naar consumen-
ten. De meerwaarde die TwitSpark hier-
in biedt is dat we het gekende systeem
van support-teams meenemen, en dit via
het TwitSpark platform toepassen op
twitter. Al je twitter-gesprekken worden
in onze databanken opgeslagen, maar
ook vermeldingen van je merk/produc-
ten/concurrenten, en aan deze ge-
sprekken wordt een status toegekend
(nieuw, in behandeling en gearchi-

veerd). Deze data
wordt gebruikt om
de communicatie
met klanten via twit-
ter vlot te laten ver-
lopen. Een belang-
rijk punt is onze
eenvoudige ver-
strekkende ge-
preksgeschiedenis
(geen max 15 da-
gen zoals de meeste twitter tools, maar
onbeperkt. We beginnen te loggen van-
af dat je TwitSpark start te gebruiken,
maar zoeken ook terug zover we kun-
nen in je beschikbare geschiedenis). Dit
heeft als voordeel dat als je met een
team veel gesprekken via twitter onder-
houdt, je nog gemakkelijk de volledige
context kan oppikken en snel terug kan
inpikken op voorbije gesprekken, ook al
heb je als gebruiker van TwitSpark dit
oorspronkelijk gesprek niet zelf ge-
voerd. Patrick ondersteunt zijn zoon
voor 100% en wordt CFO in de nieuwe
onderneming die ondertussen al vesti-
gingen heeft in België en San Francisco.
Nieuwe lokale vestigingen in Luxem-
burg en Ierland worden onderzocht.

BTS wenst Patrick en Davy veel succes
met hun onderneming en hoopt dat we
vader toch nog af en toe in biljartland
mogen ontmoeten.

Davy Kestens
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BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 2 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

Frank' s vraagje

De aandachtige kijker
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 on-
ze redactie.

De stelling :
De KBBB beschikt over  een tweetalige zogenaamde
“hoofdwebsite”. Daarnaast heeft elk gewest ook nog
eens een eigen webstek. Dit is uiteraard een noodzaak in onze moderne tijd. Al-
leen merken we dat er in de verschillende sites geen enkele uniformiteit zit. Zo is
het altijd zoeken geblazen wanneer men data van een ander gewest wil raad-
plegen.

De vraag :
Moet de KBBB zorgen dat haar websites allen op eenzelfde manier functioneren
en te raadplegen zijn ? 

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 :
Bij individuele wedstrijden moet de thuisspeler steeds zorgen voor arbitrage. De
scheidsrechter wordt dan altijd gerekruteerd binnen de eigen club. Dit leidt vaak
tot ontevredenheid en zelfs discussie bij en met de tegenstander, omdat de ob-
jectiviteit niet altijd gewaarborgd zou zijn. Scheidsrechterlijke beslissingen wor-
den dan wel eens gecontesteerd. 

De vraag :
Moet er bij individuele wedstrijden een zogenaamde “derden scheidsrechter”,
iemand van buiten de club van thuis- en uitspeler dus, worden aangesteld ? 

We ontvingen 125 antwoorden :
63 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

62 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :

Met slechts één JA meer, kunnen we gewagen van een status-quo. De meningen
blijven dus strikt verdeeld over dit onderwerp.

KBBB Gewest Antwerpen – Finale  3de Klasse Kader 35/2 KB

Nationale Finale heet Hartwig Meel welkom
Alfons Vervoort (BC Herentals), Nico-
las Mintjens (DGQ Zoersel), Johan
Cloots (BC De Noorderkempen) en To-
ny Lambregts (BC Kruishuis) sloten in
die volgorde de finaleronde af, be-
haalden geen van alle de minimum en
mochten applaudisseren voor kampi-
oen Hartwig Meel (KBC Coloma) die
met zes op acht matchpunten de ge-
westelijke titel binnenrijfde. In een fina-

le die zich onderscheidde door de
overwegend lage beurtenaantallen
was het wel  vice-kampioen  Vervoort
die de hoogste puntenreeks van 62 liet
optekenen. Hartwig Meel, die de 120
punten tot driemaal toe vlot op papier
liet zetten,  gaat door naar de nationa-
le finale.

Bart Van Reeth

KBBB Gewest Antwerpen - Finale 5e Klasse Driebanden - (18 punten) KB

Victor  Pelckmans naar 4e Klasse
Met z’n vijven waren ze op de ge-
westelijke afspraak in de biljartzaal
van BC Herentals. Thuisspeler  Louis
Debie legde de anderen het vuur aan
de schenen, maar ging uiteindelijk ten
onder tegen laatst geëindigde Geor-
ges Mathieu (Merksem DC) en mocht
huiswaarts keren met zilver. Mathieu
raakte evenals  vierde geplaatste Mi-
chaël  Schepkens (BC Moedig & Vrij)
niet in het gemiddelde. Schepkens zag
dan weer Dirk Smolders (BC Lugo

Deurne) op de derde plaats stranden.
Een superieure Victor Pelckmans
(Biljart Express), vertegenwoordiger
van het district Turnhout nam het goud
mee naar de Binkenstad en ging tus-
sendoor ook nog even met de promo-
tie naar 22 speelpunten en  4e Klasse
lopen.
Bart Van Reeth

KBBB Gewest Antwerpen – Finale 2e Klasse Kader 35/2 KB

Overtuigende zege voor Turnhoutenaar
Roland Van Hoof (BC Kruishuis) veegde
de tegenstand op een hoopje in Mol en
is daarmee de ongecontesteerde kam-
pioen van het gewest Antwerpen.  Zes-
honderd veertig caramboles in vijfen-
dertig beurten, goed voor een moyen-
ne van 18,28 en een hoogste reeks
van 119 gaven de doorslag in deze fi-
nale naar 160 punten. Yves Jacobs,
Kruishuisgenoot van de titularis werd
tweede nadat hij in de wedstrijd tegen
Van Hoof een reeks van 89 zag spelen.
Desondanks zette Jacobs zelf een serie

van 85 neer tegen Christ De Leersnijder
(BC Duffel-Oost), die overigens niet van
de laatste plaats wegraakte en boven-
dien ook nog de moyenne moest ont-
beren.  Brons was er voor Freddy Van
Camp (BC Op De Meir) en op de vier-
de plaats vinden we Georges  Geera-
erts (KBC Coloma) terug. In het Kem-
pense Itegem mag Roland Van Hoof
een gooi naar de driekleur gaan wa-
gen.

Bart Van Reeth

KBBB Gewest Antwerpen finale 1e Klasse Driebanden KB

Diploma blinkt op Linkeroever
de promotie aanschurken. Tegen num-
mer twee Geoffrey Dresselaerts (BC
Kruishuis) wist Saerens de batterijen
extra op te laden en sloot de partij af in
35 beurten. Werner Kuhn ( Mister 100
Lier) won 50% van zijn wedstrijden, wat
hem een derde plaats opleverde. Toch
volstond dit niet om boven de moyenne-
drempel uit te komen.  Dat was ook het
lot van Paul Neyens (KBC  Carambol)
op vier en hekkensluiter Gommaar
Goossens (BC Daf). Charles Saerens
mag in Antwerpen blijven om deel te
nemen aan de nationale finale,  geor-
ganiseerd door  BC Lugo in het Biljart-
centrum René Vingerhoedt. 
Bart Van Reeth

Charles Saerens (BC Avenue) nam de
gewestelijke titel mee naar de Antwerp-
se Linkeroever. De sinjoor speelde 8 op
8 matchpunten bijeen en bleef met een
globaal  gemiddelde van 0,988 tegen

Editoriaal

Het lot van onze sport

Frédéric Caudron heeft in Malle de eer-
ste steen gelegd van “zijn” biljartcom-
plex, dat een voorbeeld moet worden
voor ons land en Europa. In de komende
zomermaanden zou de laatste hand
moeten worden gelegd aan de polyva-
lente accommodatie. We kunnen dit ini-
tiatief alleen maar toejuichen en meteen
onze steun geven en onze waardering
uitdrukken voor het handjevol onderne-
mers dat in volle economische crisis toch
nog een doortastende stap durft te zet-
ten. Hopelijk  werden de risico’ s goed
gewikt en gewogen. Maar de actoren
kennende, hebben we ook daar alle ver-
trouwen in. Stonden we al erg sceptisch
tegenover diegenen die er een sport van
maken het biljart voor dood te verklaren
en hadden we al een aversie van de ne-
gativisten die de toekomst van de biljart-
sport somber inzien en als dusdanig ver-
kopen, dan mogen we deze criticasters
vandaag definitief naar de hoek van het
grote ongelijk verwijzen. Want het oude
spreekwoord “Willen is Kunnen”  is in
het biljart vandaag méér dan actueel.
Het is een goede tendens, dat opnieuw
jonge mensen zich beginnen in te zetten
voor het rehabiliteren van wat eens de
zondag tv-sport bij uitstek was en waar-
aan duizenden liefhebbers zich bij het
televisiescherm konden opwarmen.  We

zagen dit seizoen ook opnieuw meer
jonge mensen en vrouwen aan de tafel
verschijnen. In navolging  van de nu al
gevestigde waarde Andy De Bondt, vin-
den we in de spelerslijsten  steeds meer
jongeren terug, die aardig hun streng lij-
ken te trekken.  Stef Van Hees, piepjong
nog , veroverde een ticket voor het EK in
Frankrijk, Nicolas Mintjens werkt zich in
sneltreinvaart door de districts- en ge-
westelijke finales en Tim Van Hoeck, am-
per middelbaar scholier, lijkt over het no-
dige talent te beschikken om binnen en-
kele jaren te gaan verrassen. En dan zijn
er nog de vrouwen.  Danielle Le Bruyn
won alweer overtuigend het BK Drie-
banden in Blankenberge en plots duikt
ook uit het niets de naam Karolien Mat-
thys op. De Geraardsbergse zette haar
mannelijke opponenten een hak door
met de volle buit aan de haal te gaan in
de Nationale Finale Vrijspel 120 punten
op Matchbiljart. Bart Van Den Bulck, ook
nog tot de jongere generatie behorend,
lijkt het dan weer helemaal te gaan ma-
ken als scheidsrechter, in combinatie
dan met het geapprecieerde werk dat
hij al doet binnen het Antwerpse  KBBB-
district. Wij van onze kant, blijven ons
best doen om de biljartliefhebber zo
goed mogelijk te informeren over wat er
reilt en zeilt op het  groene laken. En
steeds meer mensen erkennen het nut en
de noodzaak van het voortbestaan van
ons blad. Laten we samen met jongeren,
vrouwen, respectieve bonden en ieder-
een die vooruit kijkt, verder bouwen aan
de toekomst van het biljart. Want die
toekomst oogt schitterend; de onderne-
mers in Malle hebben al weer een stap
gezet die voor de nodige motivatie moet
zorgen, mondjesmaat besteed ook de
geschreven pers meer aandacht aan on-
ze sport en de interesse om tornooien uit
te zenden groeit bij de betere sportzen-
ders. In 2013 haalt Ludo Dielis het
Wereldkampioenschap Driebanden
naar Antwerpen. Dàn moeten we er
staan. 
Tot het zover is, ligt het lot van het biljart
in UW handen !  

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem ☎ 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

De Biljart Ballen in 
uw brievenbus
Steeds vaker bereiken ons verzoeken
om maandelijks De Biljart Ballen
naar huisadressen te sturen. Aan de-
ze oproep willen wij graag gehoor
geven. Hiervoor zijn wij dan wel ge-
noodzaakt de verzendkosten in reke-
ning te brengen. Voor een bedrag
van € 19,75 ontvangt u de krant een
heel seizoen in uw eigen brievenbus.
Aanmelden kan via:  
bart.van.reeth2@telenet.be of          
duoprint@planet.nl. 
U ontvangt dan een rekening even-
redig aan het aantal nog te verzen-
den exemplaren van dit seizoen.
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Biljartweetjes

WIST JE, DAT...
…Ronny Mathysen meteen 55 punten
libre speelde in zijn eerste competitie-
wedstrijd ?
Op zijn 15de leerde hij de knepen van
het vak bij Eddy Bettens en al na een
jaartje trainen begon hij zijn carrière bij
de 55-ers.

… al snel de eerste titel volgde ?
Net voor zijn 18de verjaardag werd
Mathysen junior in het vrijspel. Onder-
tussen speelde hij ook al kader en Band-
stoten. 

…hij op dezelfde leeftijd al overstapte
naar het matchbiljart ?
Bij de stap naar de 2,84 meter liet hij
zich begeleiden door Limburger Patrick
Niessen en vond hij zijn ouders bereid
om thuis een biljarttafel te plaatsen.

…de eerste nationale titel niet lang op
zich liet wachten ?
In 2004 werd Ronny Mathysen Belgisch
Kampioen in de 1ste Klasse Vrijspel en
promoveerde bovendien naar de Excel-
lentie-categorie.

…er al snel een resem eremetaal bij
kwam ?
Na een aantal tweede en derde plaat-
sen, werd hij in 2009 Belgisch Kampi-
oen Kader 1ste Klasse 38/2 en 47/2.
Met zijn kaderteam veroverde Mathy-
sen ook goud in het Nederlandse Ros-
malen in 2010 en werd hij in het sei-
zoen 2010-2011 kampioen in de 1ste

divisie van de Top Team-competitie. 

…hij ook “duivel-doet-al” is in de eigen
club ?
Net als de andere familieleden steekt
Ronny Mathysen de handen uit de mou-
wen in de eigen club De Noorderkem-
pen, een echte familie-aangelegenheid,
waar de biljartsport primeert en alle
Mathysens hun beste beentje voorzetten
om vriend en tegenstander te ontvangen
in hun aangename en gezellige acco-
modatie.

KBBB - Finale 5e klasse (30 p)
Bandstoten KB district Antwerpen

Deze finale werd ingericht door BC Are-
na, met een schitterende winnaar Jan
Somers van BC De Maan. Hij zal het
district vertegenwoordigen in de ge-
westfinale die gespeeld word in BC De
Noorderkempen op 24 en 25 maart
2012. Zijn eerste wedstrijd tegen Jur-
gen Beelaerts werd schitterend gewon-
nen in 12 beurten wat met 2.5 als ge-
middelde meteen een goede start was.
De wedstrijd tegen Dirk de Vos was des
te spannender, hier werd maar met 1
punt verschil gewonnen door Jan So-
mers. Toch nog met een mooi gemiddel-
de van 1,66.
Louis Masson had een niet al te goede
wedstrijd gespeeld tegen Jurgen Beela-
erts en moest zich terug bewijzen. Dit

deed hij dan ook tegen Jan Somers wat
voor deze laatste zijn enige verliezende
wedstrijd en een wedstrijd onder het ge-
middelde was. Nu moest hij tegen Filip
Vogelaere nog een sterke partij spelen
om zeker te zijn van winst. Filip had als
nieuwe speler ook schitterende wedstrij-
den gespeeld wat hem de uiteindelijk
de tweede plaats zou opleveren. Maar
Jan Somers was toch te sterk voor hem
en won ook deze wedstrijd met een
mooi gemiddelde van 1.76. Met een to-
taal gemiddelde van 1.71 en met een
hoogste score van 8 caramboles kan hij
zich meten met de winnaars van de an-
dere districten.

Marcel Van Mensel

Mededeling namens het bestuur 
van Kon. BC De Goeie Queue
Via sommige mediakanalen (kranten en ook de editie van de maand septem-
ber van De Ballen) verschenen er sporadisch artikels rond het wel en wee van
onze club. Niet altijd vond de inhoud ervan haar oorsprong in de door ons ge-
nomen bestuursbesluiten en beschouwt het bestuur zich dan ook NIET verant-
woordelijk voor dergelijke publicaties.

Officieel kenmerkt de situatie zich als volgt:

Op datum van zondag 18 maart 2012 vanaf 15h00 zal een Buitengewone
Algemene Vergadering plaatsvinden in het lokaal van de KBC De Goeie
Queue, met als zetel Handelslei 94 te 2980 Zoersel. Aldaar zal o.a. een defi-
nitieve stemming worden georganiseerd om te achterhalen welke leden voor-
stander zijn van een verhuis van de club naar de locatie in Malle en welke hier
niet mee akkoord gaan. Op deze wijze laten wij, als bestuur, het nodige
respect blijken tegenover de mening van ALLE leden, gelet op het statuut van
“FEITELIJKE VERENIGING” waaronder onze club ressorteert. 

Het bestuur stelt zich garant om een passend alternatief voor te leggen, doch
wenst dit in eerste instantie te laten afhangen van de graad van verdeeldheid
na de stemming. Er zal op worden toegezien dat ALLE partijen een positief ge-
voel zullen overhouden aan deze situatie met desgevallend de mogelijkheid
om in een volgende fase, wel uiterlijk voor 31 maart, expliciete en extra be-
sprekingen te voeren. Een minimale versplintering binnen onze club en een
maximale tevredenheid bij alle leden vormen hierin onze voornaamste doel-
stellingen.

Het bestuur 
*De Biljart Ballen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze mededeling

Snooker

Finale ‘Welsh open’ Chinees-Britse clash
Op zondag 19 februari werd de finale
van de ‘Welsh open’ gespeeld. Op het
moment van schrijven is het eindresul-
taat nog niet bekend, een uitgebreid
verslag volgt dus in de volgende editie
van de Biljartballen. Maar er is geen
twijfel mogelijk dat het een aangename
finale werd: Ding Junghui nam het op
tegen de Brit Mark Selby. Ding Junghui
raasde door het tornooi door in de hal-
ve finale de verliezende finalist van de
‘Masters’ – Shaun Murphy – af te ma-
ken met een zware 6-2. Junghui hoopt

met eventuele winst zelfvetrouwen te
tanken voor de nakende ‘China Open’,
waar alle ogen op de Chinees zullen
gericht zijn. Maar dan zal hij voorbij
Selby moeten, die in de halve finale de
vloer aanveegde met Ronnie O’Sullivan
(6-2). De eerste sessie werd alvast met
5-3 gewonnen door Junghui, waardoor
hij in de avondsessie genoeg zou heb-
ben aan 4 frames om de eindwinst te
claimen. 

Pieter-Jan Van Bosstraeten

Snooker 

Robertson wint ‘Masters’
In de vorige editie van de Biljartballen gaven we al mee dat de prestigieu-
ze ‘Masters’ sterk van start gingen: snookerlegende O’Sullivan klopte al
gauw de titelhouder, Ding Junghui. Het bleek de voorbode van een mooi
tornooi, dat voor de eerste maal door de Australiër Robertson gewonnen
werd.

De ‘Masters’ verzamelt jaarlijks de ab-
solute wereldtop. Naar goede traditie in
de ‘Wembley Arena’, dit jaar voor het
eerst in de ‘Alexandra Palace’. De loca-
tiewijziging zorgde zeker niet voor een
minder hoogstaand niveau, integen-
deel. Kan een tornooi sterker openen
dan met een match tussen O’Sullivan en
Ding Junhui? Het kon evengoed de affi-
che zijn voor een droomfinale. O’Sulli-
van, die de laatste tijd karig is met de
tornooiwinsten, tankte veel vertrouwen
door de talentvolle Chinees met 6-4
huiswaarts te sturen. De andere mat-
chen van de 16e finales leverden kwali-
tatief snooker op, maar evenwel geen
echte verrassingen. Judd Trump, hét
snookerfenomeen van het moment,
haalde het relatief makkelijk van Stuart
Bingham. In de andere matchen haal-
den vaste waarden Robertson, Maguire
en Selby het en stootten ‘ouderdomsde-
kens’ als Williams, Higgins en Dott
eveneens door. 
Dat leverde opnieuw een vervroegde
finale op: O’Sullivan tegen Judd Trump.
‘The rocket’ moest echter alweer de dui-

men leggen tegen het piepjonge talent,
hij werd kansloos afgemaakt met 6-2.
Trump bombardeerde zichzelf tot favo-
riet voor de eindwinst. Hij moest in de
halve finale echter de duimen leggen te-
gen de latere winnaar van het tornooi,
Robertson: 6-3 was het zware verdict.
De ervaring van de 29 jarige Australiër
haalde de bovenhand van het pure ta-
lent van de jonge diamant. Van de der-
tigers kon enkel Higgins voldoende ni-
veau halen om de halve finale te berei-
ken, maar ook dan moest hij het afleg-
gen tegen de jongere Shaun Murphy:
6-4, boeken toe. 
Dit leverde een eerder onverwachte,
maar daarom niet minder mooie finale
op. De wedstrijd ging gelijk op tot 3-3,
maar daarna schakelde Robertson een
versnelling hoger en won 6 van de vol-
gende 7 frames. De beslissende frame
eindigde met een overduidelijke 109-0.
10-6 was het uiteindelijke resultaat, een
verdiende overwinning. En zo dikte de-
ze all-round speler zijn record aan: hij
won alle 7 de finales van de hoofdtor-
nooien die hij totnogtoe speelde.

WK Driebanden voor Landenteams  

Belgen zijn favoriet in Viersen
Vreemde gebeurtenissen in het Duitse Viersen, waar straks het Wereldkampioen-
schap Driebanden voor landenteams wordt afgewerkt. De Zuid-Amerikaanse
biljartbonden “vergaten” zowaar drie teams uit evenveel landen in te schrijven
voor dit jaarlijks terugkerende prestigieuze tornooi. Dat gooide de hele kalender
en in één ruk voor de organisatie flink door elkaar.
Brengen onze buren uit Nederland, Duitsland en Frankrijk op dit evenement hun
zwaarste geschut in stelling dan komt België met Frédéric Caudron en regerend
Belgisch kampioen Eddy Merckx, als absoluut favoriet aan de start. Onze land-
genoten zijn samen met Vietnam en Italie ingedeeld in groep C. Voor uitgebreid
speelschema zie: www.wm-viersen.de

Bart Van Reeth
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KBBB District Brussel – Finale Driebanden 5de Klasse KB

Twee promoties in mooie finale
Met uitzondering van Alain Decastiau
(BC Wavre), die onder het gemiddel-
de bleef, waren alle finalisten aan el-
kaar gewaagd. Was het verschil eer-
der miniem, dan nog kaapte Freddy
Nelis (Strombeek BC), in de eigen
thuishaven, de titel weg voor de neus
van Bernard Bonduau (BC Wavre),

die net als de titularis de promotie op
zak stak. De laagste podiumplaats
ging naar Giacomino Locicero (ook
BC Wavre), die Guy Wojcik (BC Wa-
terloo) en Decastiau naar plaats vier
en vijf kaatste.

Bart Van Reeth

Gewestfinale 55 punten Bandstoten (2de klasse) MT op 1 & 2 februari 2012 

Luc Peeters wint in hoogst gezellige
sfeer te Zoersel
Door omstandigheden werd deze finale
in de loop van de week gespeeld. On-
danks enkele terloopse opmerkingen
hieromtrent is dit kampioenschap uitein-
delijk een onverhoopt succes geworden
in een hoogst gezellige sfeer. Het zijn
hier  alleszins de spelers die verant-
woordelijk zijn voor de positieve noten,
zowel op sportief vlak, doch zeker niet
in mindere mate door hun collegialiteit
en humoristische uitlatingen. We spre-
ken dan ook over de ervaren ratten als
Fons Vervoort (BC Herentals), Freddy
Van Camp (BC Op De Meir), Luc Pee-
ters (BC Op De Meir), Hartwig Meel
(KBC Coloma) en Yves Jacobs (BC Kruis-
huis). De jongste onder hen had enkele
dagen voordien het merendeel der deel-
nemers dat ook aantrad in de Gewestfi-
nale 90 punten kader achter zich gela-
ten in BC Lugo.  De discipline bandsto-
ten vergt echter nog een ietsje meer er-
varing dan de technische kennis waaro-
ver Yves Jacobs zeker het meeste  be-
schikt. Luc Peeters, (vroeger al speler
1ste klasse) gaf een deftige aftrap en
versloeg clubgenoot Freddy Van Camp
in slechts 16 beurten met een SUPERSE-
RIE van 36 !  Van Camp was amper op-
gewarmd en kon, na 16 punten te heb-
ben gescoord, onmiddellijk terug aan-
treden tegen Alfons Vervoort. De 28
beurten die hiervoor nodig waren leg-
den al snel een hypotheek op de winst-
kansen van Freddy Van Camp. Nadat

in de ontmoeting tussen Yves Jacobs en
Hartwig Meel de jongste sterk uit de
hoek kwam in 20 beurten, werd nadien
afgesloten met twee opmerkelijk sterke
wedstrijden : Fons Vervoort klopte Yves
Jacobs in slechts 14 beurten (3,92) ter-
wijl Luc Peeters zijn vorm bevestigde
door in 10 beurten ofwel  5,50 ge-
middelde te winnen van Hartwig Meel.
De kans dat Luc Peeters deze finale niet
zou winnen werd op deze manier wel
erg klein. Toch liet hij in zijn derde wed-
strijd verstek gaan en stootte de ballen
over gans de lijn vakkundig mis, verloor
in 29 beurten van Vervoort en diende
uiteindelijk nog deftig te presteren tegen
Jacobs om de voorspelde winst te beha-
len. Voor de ereplaatsen vocht Vervoort
op zijn eigen manier stevig terug en stel-
de de 2de plek veilig. Ook Meel en Van
Camp lieten nog van zich horen via
mooie wedstrijden tegen respectievelijk
Van Camp (55-28 in 16b) en  Jacobs
(42-55 in 16b).  Koninklijke BC De
Goeie Queue was verantwoordelijk
voor de organisatie.

Einduitslag
Peeters Luc (6p–2,78–HS36)
Vervoort Alfons (6p-2,22-HS17) 
Jacobs Yves (4p-2,28-HS11)
Meel Hartwig (2p-2,27-HS28)
Van Camp Freddy (2p-1,85-HS13). 

Patrik Mintjens

KBBB District Gent - Finale Bandstoten 4de Klasse KB

Mellenaar Janssens met klein verschil
Marcel Janssens (KOT Melle) heeft met
een verschil in het algemeen gemiddelde
van 2,43 tegen 2,15 de zegekroon op
het hoofd gezet in de 40-ers finale. Jans-
sens hield William Van Mol (BV Gent),
die toch een opmerkelijke hoogste reeks
van 8 punten liet opschrijven, achter

zich. De Gentenaar kende op zijn beurt
dan weer geen problemen bij het afhou-
den van de “onder-gemiddelden”, Johan
Van Acker, thuisspeler van EWH Eeklo
en Danny De Baets ( Eeklose BC).

Bart Van Reeth

KBBB District Waasland – Finale 5de klasse Bandstoten KB

Stuer zet 2,72 neer tegen De Ruyte
Betere propaganda kan het biljart zich-
zelf niet toewensen. In zijn eerste finale-
wedstrijd scoorde Eddy Stuer (Quality
Zele), 30 caramboles in amper 11 beur-
ten tegen rode lantaarn Yvan De Ruyte
(KSNBA), goed voor een promotiege-
middelde van 2,72 en dus ver boven de
obligate 1,49 ! Het leverde hem samen
met zijn zege tegen Nestor Van Meirven-

ne (Gildevrienden) meteen de titel van
districtskampioen op. Kwam nummer
twee Georges Maes (Gildevrienden) niet
aan het supergemiddelde van Eddy
Stuer, dan stak hij wel twee promomat-
chen op zak. Toch net iets te weinig om
gevaar op te leveren voor de kampioen.

Bart Van Reeth

KBBB District Z/W Vlaanderen Finale 4de Klasse Bandstoten KB

Thuisfront blijft met lege handen achter
Freddy Rondelé en Etienne Wille van
het ontvangende Amical Ieper moesten
voorrang verlenen aan Donald Wer-
brouck en kampioen Jozef Vanacker
van Warden Oom. Met 5 matchpunten
op 6 en ééntje meer dan zijn compag-
non bij de Hoogleedse club, stoot  Van-
acker  door naar de gewestelijke finale.
Alle vier de deelnemers behaalden
nochtans vlot het onontbeerlijke ge-
middelde en mogen dus terugblikken op

een geslaagde finaledag. Als je be-
denkt dat Jozef Vanacker en Donald
Werbrouck elk een serie van 10 punten
neerzetten en Rondelé en Wille met res-
pectievelijk 9 en 8 afsloten, dan zorgde
deze finaleronde naar 40 punten voor
de nodige sensatie en start Vanacker in
de gewestontmoeting wellicht in pole-
position.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten KB

Kampioen met promotie naar nationale finale
In Zaventem hebben ze iets met vliegtui-
gen. Misschien vandaar dat Welkom-lid
Jean-Pierre Heymans in deze finale zo’
n hoge vlucht nam. De man uit de lucht-
havengemeente is er ondanks één
nederlaag en een draw toch in ge-
slaagd zich als kampioen te laten huldi-
gen en houdt er bovendien een mooie
promotie aan over. Op de tweede
plaats pronkt Pierre Engels (BC Brigand)

met één gewonnen wedstrijd meer dan
kampioen Heymans, maar met een al-
gemeen totaal dat de minimumdrempel
niet overschrijdt. De derde prijs was
voor Jean-Pierre Dewaelheyns (BC Cou-
ronne), die Joseph De Muylder (BC Cou-
ronne) en Patrick Legros (BC Kapelle-
veld) een neus zette.

Bart Van Reeth

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Driebanden Agipi Schiltigheim kozoom.com 24-26 feb
Eredivisie topteam Doetinchem urlive.tv 25 feb
Eredivisie topteam YEL Haarlo urlive.tv 25 feb
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 26 feb
WK driebanden Viersen urlive.tv 1-4 mrt
NK 47/1 ereklasse Wijchen urlive.tv 1-4 mrt
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 8 mrt
Driebandencompetitie Nederland kozoom.com 10-11 mrt
Driebandencompetitie Nederland urlive.tv 10-11 mrt
EK clubteams klassiek Hoogeveen urlive.tv 16-18 mrt
Grand Dutch Haarlo urlive.tv 20-25 mrt
Agipi Masters finale driebanden kozoom.com 22-25 mrt
Eredivisie topteam Etikon Haarlo urlive.tv 31 mrt
Eredivisie driebanden Hatrans Enschede urlive.tv 1 apr
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 7 apr
Eredivisie topteam Doetinchem urlive.tv 7 apr
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 12 apr 
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljartenhaarlo.nl, biljart.tv,
youreventlive.nl en kozoom.com.

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

BTS Challenger tornooi

Nationaal driebandentornooi
“VAN OVERLOOP”
De Sint-Niklase Biljart Academie richt in haar lokaal “Biljartcenter De Wit-
te Molen”, Gladiolenstraat 2 te Sint-Niklaas, een nationaal driebanden tor-
nooi in op matchbiljart. Dit individueel tornooi is open voor alle spelers in
het bezit van een geldige lidkaart van de K.B.B.B.

De eerste Klassespelers (34) zullen hun
resultaten opgenomen zien in de ran-
king van het BTS Challenger circuit. Het
specifieke reglement kan geraadpleegd
worden op de website van de BTS:
www.ves-ajh.be. Wij raden de eerste
klasse spelers aan om zich in regel te
stellen met de BTS om in aanmerking te
komen voor de voordelen en de Super-
Challenger op het einde van het sei-
zoen. De partijen worden gespeeld in
poules van drie (twee wedstrijden) met
gelijke beurten naar verminderde pun-
ten. 18 speelt naar 15, 22 speelt naar
18, 27 speelt naar 22, 34 speelt naar
27, 42 speelt naar 34, 50 speelt naar
42, Ereklassers spelen naar 50. Bij ge-
lijkheid van punten, telt het proportioneel
gemiddelde en vervolgens penalty’s.
De deelnemers worden ingedeeld in
drie reeksen :
reeks A : 3e en 4e KLASSE ( 22 - 18 )
reeks B : 1e en 2e KLASSE ( 34 - 27 )
reeks C : Ereklasse, Hoofdklasse en
Excellentie (Ere-50 - 42)
In de week wordt er gespeeld vanaf
19.00 uur en in het weekend vanaf

14.00 uur. De Spelers van de 2e wed-
strijd dienen om 20.00 uur of 15.00
uur aanwezig te zijn. In de mate van het
mogelijke zal er rekening worden ge-
houden met beletdagen als ze gedetail-
leerd worden weergegeven.
Inschrijfgeld: 10 euro ook te betalen bij
verwittigd forfait. In geval van onverwit-
tigde forfait wordt er 20 euro aangere-
kend. Meer dan 15 minuten te laat ko-
men is automatisch forfait!
Er zijn geldprijzen voorzien voor de fi-
nale: A, B en C reeks : 1st 250 euro,
2de 150 euro, 3de 100 euro. De 2
beste 1e klassespelers ontvangen resp.
60 en 40 euro extra indien ze in regel
zijn bij de BTS. De inschrijving sluit op
maandag 12 maart. Voor vrijdag 8 juni
staat om 19.00 de finale uur op de
agenda. Inschrijvingen richten aan:
Wilfried Laureys, Vlasbloemstraat 28,
9100 Sint-Niklaas. GSM : 0475 29 98
62 FAX: 03 / 777 99 17 email:
wilfried.laureys@telenet.be. 
Sportkledij is verplicht.

Freddy Bauwens

Roger Van Hoylandt verrassende winnaar
"Nostalgie" tornooi in Eeklo 
Het " Nostalgie" tornooi driebanden in
Eeklo is onder ruime belangstelling ver-
rassend gewonnen door de 66-jarige
Roger Van Hoylandt. In dit tornooi,
voorbehouden aan 65-plussers welke
ooit tot de Belgische driebandenelite be-
hoorden, won Van Hoylandt een zinde-
rende finale tegen Raymond Ceule-
mans. Van Hoylandt scoorde zijn 27
punten in 28 beurten. Raymond Ceule-
mans welke naar 44 punten diende te
spelen bleef steken op 41 punten. De lo-

kale speler Christiaan De Mil legde be-
slag op de 3e plaats. In een vroegere
fase van het tornooi werden mede-favo-
rieten Ludo Dielis en Pol Stroobants ver-
rassend uitgeschakeld. Het algemeen
tornooigemiddelde bedroeg 0,902. Het
beste gemiddelde kwam op naam van
Raymond Ceulemans. Over het ganse
tornooi haalde hij een algemeen ge-
middelde van 1,303.

Leslie Menheer



De Biljart Ballen, 2e jaargang, februari 2012 pagina 16

Openingsuren: Antwerpsesteenweg 109
maandag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur 2390 MALLE
dinsdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur Tel. +32 (0)3 312 11 59
woensdag enkel op afspraak Fax + 32 (0)3 311 74 50
donderdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur e-mail: info@verhoeven-biljarts.be
vrijdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur www.verhoeven-biljarts.be
zaterdag 9.30 - 16 uur doorlopend B.T.W.-BE-0416.735.160

TOPPEN LANGS BOVEN AFNEEMBAAR
EXTRA ZUINIGE GEÏSOLEERDE 

VERWARMING

PRIJS IS
EURO INCL. BTW

NIEUW!!!
GOLF-
BILJART 
MAGIC 
BLACK STAR
LEIPLAAT DIKTE 5 CM
RUBBEREN BANDEN KLEBER 4900,00

Kruishuisstraat 28
2300 Turnhout

Tel. 0479 05 22 28

Openingsuren: 
Maandag-vrijdag 17.30-21.00 uur

Zaterdag 09.00-18.00 uur

LEPPENS EDDY
Georges Lemmensstraat 16

3970 LEOPOLDSBRUG • Tel. 0476 33 33 86
Openingsuren: Maandag 13-17 uur

Dinsdag 9-12 uur 14-19 uur
Woensdag 9-12 uur
Andere dagen op afspraak

®
®




