
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

WK Driebanden voor landenteams – Viersen, Duitsland

Lang wachten eindelijk beloond
Het beste land van de wereld in het drie-
banden, de meest populaire discipline in
het biljarten, heeft eindelijk ook goud ge-
haald in het wereldkampioenschap voor
landenteams. De feestvreugde was
groot, na de finale in het Duitse Viersen,
eerst in de arena, daarna op de tribunes,
waar de meegereisde supporters hun
dolle vreugde toonden en na 26 jaar
voor het eerst de wereldtitel mochten vie-
ren. Velen van hen vroegen zich ook nu
weer af  hoe het toch mogelijk is dat de
Belgen nog nooit eerder op het hoogste
podium hadden gestaan ? 

V.l.n.r.: Jean-Claude Dupont, Eddy Merckx, Frédéric Caudron, Reginald Depoorter. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com
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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. 

 

                                       The White Line:  É E179,-                                     

 

                                     The Yellow Master:   179, 

 
                                     The White Diamond:   189,-   

 
                                          Yellow & Blue:   199,-               

 

        

  É E

  

The White Line: € 179,-

The Yellow Master: € 179,-

The White Diamond: € 189,-

Yellow & Blue: € 199,-

Lees verder op pagina 3

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal
+31 (0)165 820 997

www.dedistelbiljarts.nl

De nieuwe keuen worden uitstekend ontvangen en vergeet 
u niet de spectaculaire First Edition Set aanbieding!

Begin volgende maand komt er weer een nieuw model uit. 
Ga snel naar onze webwinkel. Ook kunt u bij Thissen Biljarts terecht.
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Uit 
sympathie

Werner
Henderickx

Hoogstraat 123 Berlicum
The Netherlands

Telefoon: 0031-735031264
Email: info@eureka-billard.nl

www.eureka-billard.nl

CaféOns GenoegenFrans Adriaenssensstraat 1212170 Merksem03/644 79 81
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KBBB Gewest Antwerpen – Finale 4de Klasse Kader 35/2 KB

Fonne Bauwens is Nationaal Finalist

Brugse 1 wint topper met 6 – 0 
in de Beker der Gewesten Kader

Maandag 20 februari werd een bloed-
stollende avond in het biljartlokaal te
Brugge. Er stond namelijk een topper
op het programma. De Brugse ploeg
staat al bijna het volledige seizoen op
plek 1 maar krijgt zware concurrentie
van de Gentse ploeg  Metro. Diegene
die deze onderlinge ontmoeting naar
zijn hand kon zetten nam dus duidelijk
een optie op de titel. In de eerste partij
won Wilfried Van Eenhooghe zijn wed-
strijd met amper 1 puntje verschil ;  90-
89 in 17 innings. Van Eenhooghe,  dui-
delijk een beetje nerveus kon het toch
afmaken. Het was nu aan Walter De
Busscher en Marc Beirens om de klus te
klaren. De Busscher nam een aarzelen-
de start en stond al gauw 30 - 4 in het
krijt na een 3 tal beurten maar  vocht
dan sterk terug en won de partij uitein-
delijk met  90 – 71 in 10 innings. Op
de andere tafel speelde de Brugse kop-
man Marc Beirens tegen de immer ster-

ke Albert Verbeken. Een wedstrijd die
alle kanten op kon. Ook deze match
vertoonde een bloedstollend einde
maar Marc Beirens won deze partij uit-
eindelijk met 1 puntje verschil ;  120-
159 in 11 innings. Einduitslag Brugse –
Metro  6-0.  Brugse staat nu 9 punten
voor op  Metro en met nog 5 wedstrij-
den te gaan is deze Brugse kaderploeg
zeker titelkandidaat in haar reeks.

Lieven Serweytens Het was op voorhand duidelijk dat de
strijd om het nationale ticket, tussen Fon-
ne Bauwens (BC Fantastika) en Eddy
Bollansee (DGQ Zoersel) zou gaan.
Een geconcentreerde Bauwens was
zich daarvan het beste bewust en speel-
de dan ook zijn sterkste partij tegen de
concurrent uit Zoersel. Met 10,00 ge-
middeld rondde hij de ontmoeting met
Bollansee af en benutte zijn laagste
aantal beurten (9) om de 90 speelpun-

ten op het scorebord te penselen. Eer-
der had Fonne Bauwens de bronzen
medaille, Eric Somers (BC De Leug),
Achiel Mens (BC De Krabbers) en Eddy
Willems (DGQ Zoersel) al naar het rijk
der vergetelheid verwezen. Met acht op
acht matchpunten mag Fonne Bauwens
in Hasselt gaan kampen om de natio-
nale eer. 

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Op weg naar
een spannend
einde
De zesde speeldag in het artistiek biljart
zorgde niet voor grote verrassingen,
maar bevestigde wel de goede vorm
van Walter Bax, die alweer de ontmoe-
ting in de Sint-Niklase Witte Molen wist
te bekronen met een overwinning. Bax
werkte af tegen 67,05 % en dat was net
iets beter dan Eric Daelman (61,90 %).
Geen enkele andere deelnemer kon de
kaap van 60 % overschrijden. Toch wij-
zigt dit niets in de algemene ranking
waar Bax, Daelman en Marc Janssen in
die volgorde voor het peloton blijven en
de strijd om de felbegeerde Belgische ti-
tel waarschijnlijk onder z’n drieën gaan
beslechten. Patrick Vloemans eindigde
vierde in Sint-Niklaas, maar kon in het
algemene klassement toch niet over titel-
verdediger Erik Vervliet wippen, die de
stunt van vorig seizoen niet lijkt te gaan
herhalen en op de vierde plaats blijft.
Het minimale puntenverschil bij de top
drie zorgt er voor dat de teerling nog
lang niet geworpen is en het ziet ernaar
uit dat we naar een spannende ontkno-
ping mogen uitkijken op de twee laatste
speeldagen. Maar eerst volgt er nog
een test op de zevende manche van 27
tot 29 april in Op De Meir  Emblem.
Wie er in slaagt om daar afstand te ne-
men van de tegenstanders, neemt een
serieuze optie op de medaille.

Bart  Van Reeth

KBBB District Waasland – Finale 2de Klasse Driebanden KB

Van Vossel kan thuisvoordeel 
niet verzilveren
Sint-Niklazenaar  Bony Van Overschel-
de legde driemaal het maximum van 34
eieren in de mand en mag zich voorbe-
reiden op het  Gewestelijke  finaletreffen
in Zuid West- Vlaanderen. Van Over-
schelde speelde zijn drie wedstrijden uit
in respectievelijk 43, 42 en 45 beurten
en bleef daardoor netjes binnen het te
spelen gemiddelde. Enkel tegen nummer
twee Luc Peersman (ook KSNBA) , waar
in de eindstand het verschil amper drie
punten bedroeg, werd het even warm
voor de nieuwe districtskampioen. De
andere clubmakker Marc Thuy eindigde

met vier matchpunten maar een lager al-
gemeen gemiddelde net achter Peers-
man en voor Danny Van Vossel van het
inrichtende BC De Gildevrienden, die
met het einde van elke wedstrijd in zicht,
toch nog een maatje te licht bleek.

Bart Van Reeth

KBBB District Antwerpen – Finale 4de Klasse Bandstoten (40 punten) – KB

Goud voor Walter De Swaene
De overwegend hoge beurtenaantallen
van de wedstrijden spreken boekdelen.
Dit was alles behalve een districtsfinale
om in te kaderen.  Toch zou de strijd om
het eremetaal tussen de latere kampioen
en zijn opvolger nog worden beslist bij
het opmaken van de eindbalans. Wal-
ter De Swaene (BC Avenue) telde aan
het einde vijf beurten minder en een al-
gemeen gemiddelde dat 0,18 punten
hoger lag dan dat van Ronald Overhey-

den (BC Arena) en droeg bijgevolg het
goud mee naar de Antwerpse Linkeroe-
ver. De drie overige finalisten, Fred Van
Dael (BC Lugo), Ronny Peerdens (BC Po-
lygoon) en Jean Pattheeuw (BC Kapelse)
raakten niet over de obligate moyenne-
drempel en eindigden in die volgorde.
Op 31 maart en 1 april wordt De Swa-
ene verwacht in KBC Real Putte om deel
te nemen aan de gewestelijke finale.
Bart Van Reeth    

Lang wachten eindelijk beloond
Vervolg van de voorpagina

Zelfs met Raymond Ceulemans en Ludo
Dielis haalden ze in het eerste jaar van
dit kampioenschap in 1981, toen het
toernooi nog in Mexico City  werd ge-
speeld slechts zilver achter de Japan-
ners Kobayashi en Komori. Zilver was
er later ook nog voor Frédéric Caudron
en Peter De Backer achter de Turken
Sayginer en Tasdemir, voor Eddy
Merckx en Roland Forthomme in 2009
achter Torbjörn Blomdahl en Michael
Nilsson en voor Eddy Merckx en Eddy
Leppens vorig jaar achter Tasdemir en
Cenet. Zo schreven Eddy Merckx en
Frédéric Caudron een hoofdstuk met
gouden letters in de historie van het Bel-
gische biljarten, die toch al zo rijk ge-
vuld was met successen van de vele
kampioenen in het verleden. De titel
was meer dan verdiend en kwam ei-
genlijk nooit in gevaar in de finale. De
Belgen dolden in de beginfase met hun
tegenstanders en maakten ze klaar voor
de pijnbank. Frédéric Caudron maakte
uiteindelijk het verschil tegen Duitsland :
hij domineerde de partij tegen Stefan
Galla en won met 3-1. Eddy Merckx en
Martin Horn gingen samen naar 1-1 in

sets, daarna won Merckx de derde set
en kwam het goud in zicht voor België.
Mooi om te zien ook, hoe Horn het pu-
bliek nog één keer vroeg om de Duitsers
aan te moedigen, toen hij zelf aan de
acquit begon en Galla na een misser
van Caudron op 14-4 nog een laatste
kans kreeg. Maar de Belg maakte een
beurt later een eind aan de illusies van
onze Oosterburen. Het superduo greep
het goud, het Duitse team werd ver-
diend tweede en de Spanjaarden en
Denen mochten pronken met een podi-
umplaats in het sterke toernooi. Vermel-
den we toch nog dat onze landgenoten
op de eindbalans met 439 punten er
liefst 90 meer telden dan Duitsland.
Ook het algemeen gemiddelde van
1,876 is op zijn zachtst gezegd opmer-
kelijk. Alleen de Nederlanders kwamen
met hun 1,655 nog enigszins in de
buurt. Het behalen van de gouden me-
daille in Viersen is het zoveelste succes
op het schitterende parcours dat Merckx
en Caudron dit jaar aan het afleggen
zijn. De Mallenaar blijft steevast de
UMB wereldranking aanvoeren. Eddy
Merckx, die voor de fenomenale 8,333
moyenne zorgde, eerder dit seizoen,
staat als tweede Belg, zevende.

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
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Hoe een club aan haar naam komt…

B.C. Warden Oom uit Hooglede
Al vaker werden de wenkbrauwen gefronst bij het horen van de club-
naam. Nochtans bestaat er in het West-Vlaamse Hooglede niet alleen een
biljartclub, maar ook een wandel- en wielertoeristenclub die luistert naar
de naam “Warden Oom”. In de streek werd ook een bewegwijzerde wan-
deling met die naam aangeduid en op 17 maart organiseert de KWB van
Beselare een heuse “Warden Oom loop” en de gelijknamige biljartclub te-
kent al jaren present voor de organisatie van de Beker van België . Maar
wie of wat was eigenlijk die Warden Oom?

Edward Vermeulen werd op 19 april
1861 op de hofstede "De Navegheer"
te Beselare, een deelgemeente van Zon-
nebeke geboren. Opgroeien in de 'To-
veressenparochie' bleek een grote in-
vloed te hebben op zijn latere werk. In
deze gemeente, waar aan volksverha-
len en legendes geen gebrek is, kon hij
als Warden Oom volop inspiratie op-
doen. In 1865 verhuisde het gezin naar
Hooglede. Edward groeide op in een
boerenfamilie. Ze kenden een eenvou-
dig, maar hard bestaan. Veel leed werd
enigszins verzacht dankzij de liefde
voor verhalen van vader August. Op ve-
le winteravonden zaten de Vermeulens,
samen met de meiden en de knechten,
in een grote kring rond de open haard.
Vader vertelde verhalen of las voor uit
zijn boek. De kleine Edward luisterde
met open mond... Ook hij kreeg de
smaak van het vertellen te pakken. Al
op jonge leeftijd schreef hij zijn eerste
verzen en korte verhalen. Na eerst 'de
bewaarschool' en daarna de gemeen-
teschool doorlopen te hebben, ging Ed-
ward studeren aan het Klein Seminarie
te Roeselare. 

Klein Seminarie
Hij maakte als leerling ‘de Groote Stoo-
ringe’ mee. Deze studentenopstand
vond plaats op 28 juli 1875 en werd
geleid door Albrecht Rodenbach en Juli-
us De Vos. Het was een opstand tegen
het gebruik van het Frans in het onder-
wijs in Vlaanderen. Een aantal Vlaams-
gezinde leraars, zoals Hugo Verriest, in-
spireerden hun studenten door de wer-
ken van Guido Gezelle en andere
Vlaamsgezinde schrijvers en kunste-
naars. Rodenbach schreef zijn lied ‘De

Blauwvoet’ omwille van een alsmaar
meer verfransend Vlaanderen. De Su-
perior verbood het zingen van Vlaamse
liederen op school, maar de Blauwvoet
was toch erg populair in het Klein Semi-
narie. In juli 1875 lieten de studenten
'de Groote Stooringe uitbreken'. Ze
noemden zich de Blauwvoeters en wil-
den bewijzen dat het ‘dode Vlaande-
renland’ nog erg levendig was. De
Blauwvoet stond symbool voor de Jan-
Van-Gent, een vogel die als bood-
schapper van storm geldt, waardoor vis-
sers vroeger liever thuisbleven als de
blauwvoet uitvloog. 'De Groote Stoorin-
ge' was een kleine opstand, maar de re-
volte kende een geweldige weerklank in
heel Vlaanderen. Vanaf dan was de
strijd voor de vernederlandsing van het
middelbaar onderwijs niet meer te stop-
pen. Rodenbach en zijn medestudenten
vormden de eerste Vlaamse katholieke
studentenbeweging, die een stuwende
motor zou worden in de strijd voor de
rechtmatige ontvoogding van het
Vlaamse volk, voor de erkenning van
de Vlaamse taal en de bevestiging van
de Vlaamse nationale waarden. Ed-
ward was echter een dromer, en geen
schitterend student. Hij scheerde ner-
gens hoge toppen, behalve bij opstel.
Edward besloot dan ook om midden in
zijn vierde jaar te stoppen met studeren.
Na een korte ziekteperiode thuis kreeg
hij de smaak van de boerenstiel te pak-
ken, hij zei het Klein Seminarie vaarwel
en bleef tot zijn achtendertigste op de
ouderlijke boerderij werken.

Zijn verdere leven in 
Hooglede
In 1898 werd Edward Vermeulen ge-
meenteontvanger van Hooglede. Ed-
wards broer nam het roer over op de
ouderlijke boerderij. Edward verhuisde
met zijn ouders naar de dorpsplaats
van Hooglede. Vermeulen werd als
stadsontvanger meer en meer een be-
langrijke medewerker van zijn goeie
vriend en burgemeester Omer Karel De
Laey. 
Het was uiteindelijk De Laey die War-
den Oom, ondertussen 50 jaar gewor-
den, ervan overtuigde zijn eerste roman
'Herwording' uit te geven. In talrijke ro-
mans die zouden volgen, spraken zijn
sociale bewogenheid, in het bijzonder
voor de grensarbeiders, een sterke reli-
gieuze overtuiging en een overtuigde
Vlaamsgezindheid. Edward Vermeulen
was als publicerend schrijver een laat-
bloeier... De oorzaak van de start op la-
tere leeftijd kan op diverse fronten ge-
zocht worden.  Enerzijds slaagde hij er
met zijn werk als gemeenteontvanger
niet in om volledige dagen te vullen. Hij

Edward Vermeulen

schreef en publiceerde in zijn vele vrije
tijd meerdere gedichten. Zijn verzenma-
kerij, hoe pittig en koddig soms ook,
was toch maar een proefje, een tijdver-
drijf uit eigen genot, "om toch niet den
hele dag te moeten zitten kijken naar
het haantje van den toren, waaronder
hij woonde".  Anderzijds kan de moti-
vatie tot schrijven gelinkt worden aan
een aantal emotionele gebeurtenissen
in zijn leven. In de eerste plaats het
overlijden van zijn ouders. Edwards va-
der stierf in 1903, zijn moeder in
1907. Vader en moeder eens gestor-
ven, overviel hem een soort heimwee
naar de vrije natuur en naar het gezel-
schap van het landvolk. Om deze heim-
wee te sussen, begon hij zich toe te leg-
gen op letterkunde. Hij wilde zijn ge-
voelens, frustraties en ervaringen op pa-
pier zetten. Het getuige zijn van een
brutale moord, en het feit dat hij in de
zomer van 1918 in de gevangenis van
Turnhout terecht kwam op aanklacht

van anti-Duitse praktijken, maakten op
Edward Vermeulen een diepe indruk.
Om deze negatieve ervaringen een
plaats te kunnen geven in zijn leven,
zocht en vond hij in het schrijven een
belangrijke uitlaatklep. 
Warden Oom werd op latere leeftijd
voorzitter van “het Werk der Vlamin-
gen”, dat opgericht was door pastoor
Denys en geestelijke steun gaf aan de
talrijke Vlaamse arbeiders in Noord-
Frankrijk. In het blad van “het Werk der
Vlamingen” schreef hij onder het pseu-
doniem Warden Oom. Hij schreef ook
voor plaatselijke bladen onder die
naam. Hij was ook een tijd mede-uitge-
ver van de volksalmanak 't Manneke uit
de Mane. Edward Vermeulen schreef
een merkwaardig oeuvre van 23 ro-
mans en een uitgebreid aantal teksten
en verzen bijeen. Edward Vermeulen
stierf te Hooglede op 6 juli 1934.

Bron : Warden Oom / geschiedenis

Biljart op het internet

Pool bij 8 beaufort ?
Op het internet en meer bepaald op het You Tube-kanaal verscheen recent een
leuk filmpje over een zelfnivellerende pooltafel aan boord van een Australisch
cruiseschip. Twee mannen spelen rustig een potje pool terwijl het schip midden
in een storm vaart en van links naar rechts over de golven zwalpt. De tafel past
zich bij elke golfslag aan zodat de ballen netjes op hun plaats blijven liggen en
er ongestoord verder kan worden gespeeld. U hebt hem al; natuurlijk is dit pu-
re “fake”, maar dat maakt het erg goed opgebouwde filmpje er niet minder
leuk op. Integendeel zelfs. Nieuwsgierig geworden ?  Even onderstaande link
ingeven en lachen maar :
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1400946/2012/
02/28/Biljarttafel-stabiliseert-zichzelf-op-cruiseschip.dhtml

Bart Van Reeth

KBBB District Waasland – Rechtstreekse Finale  Driebanden 1ste Klasse MB

Raemdonck en D’ Hondt te sterk
voor opponenten
Honoré Raemdonck is  de naam van de
speler die op het wedstrijdblad zeven
matchpunten op acht  en een gemiddel-
de van 0,641 liet noteren. Daarmee is
de 34-er van Quality Zele districtskam-
pioen en mag hij zijn regio gaan verde-
digen tijdens de Gewestelijke Finales
op 14 en 15 april. Raemdonck was
trouwens de enige uit de groep van vier
die binnen het gemiddelde bleef en en-
kel tegen nummer twee en  clubgenoot
Luc D’ Hondt een gelijkspel moest tole-

reren. D’ Hondt presteerde –afgezien
van het negatieve moyenne saldo- bij
nader inzien met vijf op acht zelfs niet
onverdienstelijk. De twee KSNBA-ers,
Rudi De Boes en Erik Wouters moesten
de wet van de sterkste ondergaan en
zich tevreden stellen met de laatste
plaatsen. Met nul op acht kwam Erik
Wouters  eigenlijk niet in het hoofdstuk
voor. 

Bart Van Reeth

Vrouwen aan de top

Biljartballen in tomatensaus

Vreemde titel zou u zeggen ? Toch niet,
want einde april maakt de 35-jarige
Greet Evers haar debuut in een uitzen-
ding van het televisieprogramma
“Komen Eten” op VT4. Voor de trailer,
waarin Evers wordt voorgesteld aan tele-
visiekijkend Vlaanderen, blikte een ca-
meraploeg van de commerciële zender
alvast een aantal beelden in, in het Zoer-
selse biljartcentrum De Ploeg. Want laat
het nu net daar zijn dat de Kempense
een dik half jaar geleden met haar eer-
ste vrijspelstoten, de ballen over het
groene laken liet rollen. Greet Evers had
een aantal jaren geleden reeds kennis
gemaakt met de biljartsport. Legde ze
zich aanvankelijk toe op het snooker,
waar ze één maal de 1/8ste finale van
een tornooi mocht spelen, dan schakel-
de ze geleidelijk aan over naar het pool,
dat haar beter lag. Evers bleef dan ook

tot dik twee jaar ge-
leden het pool beoe-
fenen, zij het nooit
competitief. Het lever-
de haar alleszins een
goed balgevoel, af-
stoot en een vurige
passie voor de biljart-
sport op. Beïnvloed
door haar partner,
zette de moeder van
een jongen van 12,
recent haar eerste
schuchtere stappen
in de libre. Ze had
meteen de microbe
te pakken en staat nu
drie maal per week
een aantal uren aan
de biljarttafel, waar
ze door haar levens-
gezel wordt wegwijs
gemaakt in deze
klassieke discipline.
Dat haar spel in-
middels erg gunstig
en snel evolueert
staat vast. Greet
Evers legt de lat voor

zichzelf dan ook behoorlijk hoog. Aan
het begin van volgend seizoen wil ze er
staan, om met een team van BC De
Ploeg de vrijspelcompetitie aan te vat-
ten. Op afzienbare termijn is het haar
droom tot de elite in het vrouwenbiljart te
gaan behoren. Maar eerst wordt er ge-
kookt, haar tweede grote passie. Aan
de opnames van het VT4-programma
bewaart de huisvrouw trouwens goede
herinneringen. Zo hield ze er een aar-
dige rist vrienden en kennissen aan over
waarmee ze dezelfde liefde voor het
culinaire deelt, wat al in meerdere
“gesmaakte” ontmoetingen resulteerde.
Greet Evers is een goede verrijking voor
de sport. Een vrouw met ballen, bij wie
de liefde voor het biljart letterlijk door de
maag gaat !

Bart Van Reeth

Greet Evers, “Komen Biljarten” ? 



De Biljart Ballen, 2e jaargang, maart 2012 pagina 5

Pedro Pais kwam en zag...

Op zoek naar een hoger driebandniveau
in ons land

Pais en Philipoom klinken op het biljart en de vriendschap.

Hij won vorig jaar de beker en voerde in het seizoen 2010-2011 de ran-
king aan in zijn thuisland, Portugal. Met een gemiddelde van 0,900 ligt de
sterkste Portugese ere-klasser echter nog een heel eind achterop bij onze
Belgen. Onze spelers zijn nog altijd de sterkste driebanders ter wereld en
ons land is tot nader order nog steeds het Mekka van de biljartsport. Dat
heeft Pedro Pais maar al te goed begrepen. Einde februari kwam hij kij-
ken, voelen en ...trainen in België.
Pais leerde onze gewezen wereldkam-
pioen Jef Philipoom kennen, vorig jaar
tijdens een Europese kwalificatiematch.
Het klikte meteen tussen beide en al snel
kwamen ze elkaar weer tegen  in een
Europees duel voor teams waar Phili-
poom met zijn Duitse team Alversberg
op bezoek ging bij Leixoes, club waar
Pedro Pais op dat moment voor uit-
kwam. Hoewel ze in dat duel niet recht-
streeks tegen elkaar speelden, mochten
ze wel de arena in op een Wereldbe-
kermanche in het Turkse Antalya, waar
Pais mocht aantreden met een wildcard,
een cadeau van zijn huidige club FC
Porto. Zoals dat de gewoonte is in de
meeste Zuid-Europese landen is de voet-
balclub vaak de koepel waaronder een
scala van sportclubs gedijen. Zo telt elke
grote club, die zichzelf een beetje res-
pecteert ook een biljartafdeling, die in
de regel over een eigen zaal beschikt in
het stadion. Jef Philipoom won het treffen
met Pedro Pais overigens met 15-12 en
15-13. Maar los daarvan ontstond een
hechte vriendschap. Omwille van zijn
bekerwinst mocht Pais bij wijze van hul-
diging, een geschenk kiezen van de Por-
tugese Biljartbond. Daar moest de Portu-
gees niet lang over nadenken ; even een

kijkje gaan nemen in België, bij vriend
Philipoom en er hopelijk wat van op ste-
ken.
Jef Philipoom : “Die jongen werkt keihard
aan zijn driebandspel en heeft alles om
het te gaan maken. Voor hem is dit een
studiereis. Ik toon hem hoe het er hier
aan toe gaat en we trainen dagelijks sa-
men”.
Pedro Pais : “Jef is voor mij een vriend en
een idool. Ik sta telkens weer versteld van
wat die man kan. Ik probeer van onze
oefenwedstrijden zoveel mogelijk op te
steken en ik hoop dat ik regelmatig kan
terugkomen naar hier”.
Jef Philipoom : “Pedro werkt in Portugal
bij een drankendistributeur en steekt let-
terlijk elke vrije minuut in het driebanden.
Hij zit nu op die moyenne van 0,900,
maar heeft nog veel potentieel”.
Pedro Pais : “Ik wil zo snel mogelijk evo-
lueren naar 1,100. Dat is nog altijd niet
de 1,500 van Jef, maar het is vooral die
psychologische drempel van 1,000 die
ik over wil steken. Het is mijn ambitie om
in eigen land het nationaal kampioen-
schap te winnen. Dé opstap naar het
internationale plan”. 

Bart Van Reeth

KBBB District Gent – Driebandfinales - KB

Kampioenen gekend in drie klassen
1ste Klasse (42 punten)
De gekwalificeerden hadden rendez-
vous in de biljartzaal van KBC Metro
om er de districtfinale te gaan be-
twisten. De twee homeplayers François
Versnoyen en Freddy Mesure eindig-
den tweede en derde en konden alleen
winst puren uit de dubbele ontmoeting
met hekkensluiter Rudi De Meyer (ED),
die overigens geen enkele wedstrijd op
zijn naam kon schrijven.  De volle buit
was voor Eeklonaar Arsene Van Leeu-
wen (EWH), die ondanks vier winst-
matchen uit vier, door een overdreven
beurtenaantal toch nog onder het ge-
middelde bleef. Van Leeuwen mag het
gaan proberen op de gewestelijke fi-
nale, waar hij als kampioen het district
Gent zal vertegenwoordigen.

2de Klasse (34 punten)
Santino Everaert  (Gouden Martinus)
moest met één puntje verschil de duimen
leggen tegen vice-kampioen Pierre Van

Lancker (UN), maar dat kon de Gente-
naar niet van de eindzege en de district-
stitel afhouden. Everaert en Van Lancker
speelden binnen de moyenne en dat kon
niet gezegd worden van Jean-Claude Du-
pont (Gouden Martinus), Erwin Honge-
naert (EWH) en William van Mol (BV
Gent), die respectievelijk als derde, vier-
de en laatste, het finaleweekend afsloten.

4de Klasse (22 punten)
De zegekroon was voor Marc Geirnaert
(EWH), die geen enkele wedstrijd verloor
en tegen nummer drie, Henri Van De Ca-
steele (Argos-Westveld) zelfs de partij be-
sliste in 25 beurten en daarmee een
0,880 moyenne speelde. De tweede
prijs was voor Edmond Baele, die opviel
met een vier op zes en een wedstrijd aan
een promotiegemiddelde van 0,710.
Plaats vier tenslotte ging naar Francis
Rossel (UN), die nog net iets te licht werd
bevonden in deze districtfinale.
Bart Van Reeth

NIDM – 3de Afdeling B

Sterkhouder Frank de Groof 
mikt met zijn team op de titel

Waar is dat feestje ? Deze slagzin is
zeker gebruikt op maandag 27 febru-
ari in het lokaal van BC De Maan na
de NIDM wedstrijd van Maan 1 tegen
BPT in de derde afdeling B van de na-
tionale driebanden competitie.
Inderdaad, het Maan-team, met Frank
de Groof, Dirk Claesen, Bryan Vange-
nechten (die een sterke vooruitgang
heeft gemaakt naar een hoger niveau
en momenteel nog in de running is
voor de gewestelijke competitie in de
excellentie klasse ) en Luc Van Stap-
pen, die dit jaar de overgang maakte
naar Schelle en onmiddellijk sterke re-
sultaten neerzette, pootten een ploeg-
gemiddelde neer van 1.434 met als
uitschieters de 34 punten in 20 beurten
van Dirk Claesen en de pracht presta-
tie van Frank De Groof met 34 punten
in 10 beurten, wat een gemiddelde be-
tekent van 3.400 in het driebanden op
matchtafel, een prestatie die voor ve-
len onder ons alleen maar kan verwe-
zenlijkt worden in onze dromen. 
De uitslag van deze wedstrijd is me-
teen het afgeven van een visitekaartje
voor het promoveren naar de tweede
afdeling voor het seizoen 2012 –
2013,  wat met de huidige klassering,
en nog 6 wedstijden voor de boeg, bij-
na een zekerheid is voor het behalen

van de titel met de momenteel comfor-
tabele voorsprong van 7 wedstrijdpun-
ten op de eerstvolgende in de rang-
schikking. Zonder afbreuk te doen aan
de wedstrijd van Claesen, kan BC De
Maan alleen maar dankbaar zijn te
kunnen beschikken  over een speler als
de Groof, die niet alleen als biljarter
een hoog niveau bereikt, maar ook
een bijzonder aangenaam en gedien-
stig iemand is, en steeds bereid om ie-
dereen bij te staan met woord en daad
voor het oplossen van moeilijke figuren
op het groene laken. BC De Maan en
haar voorzitter hopen dat Frank de
Groof in de nog lopende competitie
van de hoofdklasse, opnieuw de status
van Ere – klasse speler kan behalen op
het einde van dit seizoen. 

Is het behalen van de titel in de afde-
ling 3B bijna een zekerheid, dan kun-
nen we ook niet voorbij gaan aan
Maan 2, die bij het schrijven van deze
tekst, ook de leiding hebben in 4de af-
deling C en misschien ook aanspraak
kunnen maken op promotie naar derde
afdeling. Het zou “ het feestje “ alleen
maar completer maken voor de Schel-
lenaren.

Roger Van De Ven

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Kader 38/2 KB

Fabrice Bouchat ziet winst bekroond
met promotie
De 90 punten “kadreren”, dat was de
opdracht in deze Nationale Finale,
waarin de twee tenoren Fabrice Bou-
chat (Couronne Wemmel) en Fonne
Bauwens (BC Fantastika) niet van plan
waren elkaar ook maar een duimbreed
te gunnen. Bauwens moest uiteindelijk
wel zijn meerdere erkennen in Bouchat,
waartegen de Antwerpenaar zijn enige
partij van de finale verloor. Nochtans
waren de verschillen miniem, maar die
ene wedstrijd, waarin Fonne Bauwens
onder het gemiddelde bleef tegen de
vierde geëindigde Luc  Masset  (BC Vot-

tem), gekoppeld aan het betere beur-
tensaldo van de Waal, bleek fataal in
de eindafrekening. Truienaar Roger Cle-
rinx (STBA) pikte de bronzen medaille
mee, Luc Dujardin (‘t Lammeken ) zag
een vijf voor zijn naam verschijnen en
Christian Catherine (ABC Binche) mocht
de lichten doven. De dominantie van
Fabrice Bouchat werd extra in de verf
gezet door de promotie die de Braban-
der  aan de Nationale Finale kon over-
houden.

Bart Van Reeth

KBBB  Antwerpen – Gewestelijke Finale – 8ste Klasse Vrijspel - KB 

Huysmans van 30 naar 40 punten
Met de buit op zak en een promotie
naar de 7de klasse, kan Leo Huysmans
tevreden terugblikken op een finaletref-
fen, waarin hij slechts één maal onder-
uit ging tegen nummer drie François
Van Bulck. Jurgen Van Laer veroverde
de tweede stek, overschreed nipt de stij-
gerslijn met 1,83 en mag er volgend
jaar ook 40 proberen bij elkaar te tik-
ken.  Fonny Maes eindigde net onder

de podiumplaatsen.  Voor Dirk Smol-
ders, laatste met 0 op 4, vormen de 30
speelpunten blijkbaar toch nog een bar-
rière, hoewel hij aan 1,15 genoeg had
om net binnen de moyenne te blijven.
Daar zal echter meer het vlotte spel van
de opponenten, dan de eigen prestatie
wellicht de oorzaak van zijn.

Bart Van Reeth 
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J.B. de Vocht

5-Kegelspel (Zone A)

Fransman Gremain primus in het
tweede rankingtornooi 5-quilles 
Dit keer ging het kegelcircus van zone A richting Gent, bij  K.B.C. Argos
Westveld.. Ook nu weer werden de gladiatoren van het 5-quilles inge-
deeld in 9 poules waaruit uiteindelijk de 9 winnaars aangevuld met de 7
beste tweeden uit de pouleklassementen zouden doorgaan.

De kwaliteit van de deelnemers nam be-
hoorlijk toe. Zo kwam Henk Blauw-
blomme van Kortrijkse BC ook mee-
proeven van het 5-kegelspel. Henk zou
later op het tornooi nog de bezieler van
het 5-quilles in België met zware 60-39
en 60-23 cijfers naar huis sturen. Nog
een Henk die kwam meespelen was
Henk Casteleyn uit Roeselare. Zo had-
den we dit keer ook het volledig Bel-
gisch  team (Deconinck, Debaes, Caste-
leyn en Stevens) dat vorig jaar België
vertegenwoordigde op het EK aan de
start van dit rankingtornooi. Ook aan
de start van deze manche een Franse
topspeler in het 5-Quilles,  Gino Gre-
main die nu ook een Belgische licentie
heeft en onderkomen vond in  OBA
Oostende. Een debuut dat niet onopge-
merkt zou voorbij gaan. Ook Martin
Spoormans (winnaar van de vorige ran-
kingmanche)  en Francis Forton  kwa-
men weer proeven van de sfeer. Maar
vier  spelers (Francis Forton,  Franky De-
coninck, Henk Blauwblomme en Gini
Gremain) konden de voorwedstrijden
overleven zonder setverlies. Opmerke-
lijk was dat Martin Spoormans een set
moest toegeven aan Dirk Acx, maar
blijkbaar was het geen goede dag voor
de finalisten van de vorige manche
want ook Peter Debaes moest een set
toegeven in de voorrondes aan Yves
Schiettecatte. Grote verrassing in de
voorrondes was dat Henk Casteleyn
zich niet wist te plaatsen voor de 1/8ste
finales. Casteleyn  kon meteen voor
zoontje Robbe gaan zorgen want kers-
verse mama Ilse Stevens mocht wel aan
de slag in de 1/8ste finales. De Poule-
winnaars op een rij : Franky DECO-
NINCK, Gino GREMAIN, Henk
BLAUWBLOMME, Francis FORTON,
Peter DEBAES, Désiré VAN DE VELDE ,
Bart VANPRAET , Martin SPOORMANS
en Peter MOSTREY. Zij werden aange-
vuld met de volgende overlevenden uit
de poules : Dirk ACX , Ilse STEVENS,
Gino CLAUS, Fred NIELSEN, Yves
SCHIETTECATTE, Gino NUYTTENS en
AndréTEMPELS. In de 1/8ste  finales
moest de nummer één het opnemen te-
gen de nummer zestien de nummer 2 te-
gen de nummer 15 enz.. Deconinck
moest een set toegeven aan Tempels en
kon zo doorstoten naar de kwartfinale.
Blauwblomme nam de maat van Schiet-
tecatte in twee sets, Debaes blies Gino
Claus  naar huis in ook al twee kurkdro-
ge sets. Acx won van Vanpraet en Gre-
main  moest aan een zeer sterk spelen-
de Gino Nuyttens een set toegeven
maar overklaste in de derde set met  60-
19. De eerste verrassing Francis Forton
mocht inpakken na zijn match tegen
Fred Nielsen (Den). Moet hier wel ge-
zegd worden dat het voor beide spelers
de goede kant uit kon. Getuige daar-

van de setstanden waarbij nooit meer
dan enkele punten verschil was aan te
tekenen. Désiré Van De Velde  speelde
op zijn beurt Ilse Stevens  naar huis. Tot
slot nog Martin Spoormans  die koud-
weg Mostrey eruit bonjourde met zware
60-41 en 60-12 cijfers. De 1/4de fina-
les zorgden voor een clash, Deconinck
vs Blauwblomme. Blauwblomme blies
Deconick met een oostenwind west-
waarts met 60-39 en 60-23. Debaes
had ook al aan twee sets genoeg om
Dirk Acx te laten gaan rondhuppelen
met zijn fototoestel. Gino Gremain  had
dan op zijn beurt meer last met Fred
Nielsen  dan verwacht. Gremain  had
drie sets nodig om Nielsen bij de toe-
schouwers te plaatsen en Spoormans
had geen moeite met Van De Velde.
De1/2de finale : Blauwblomme vs De-
baes. Henk Blauwblomme nam de eer-
ste set resoluut in handen en wist Deba-
es met secuur spel terug te wijzen 60-
42. Debaes zette in de tweede set de si-
tuatie meteen recht en had geen mede-
lijden met Blauwblomme 31-60. De der-
de set zou dus uitwijzen wie naar de fi-
nale mocht.
Blauwblomme zat duidelijk door zijn
beste inspiratie heen en werd met zwa-
re 33-60 cijfers naar de tribune verwe-
zen.
Gremain vs Spoormans dan: Hier ston-
den twee mannen tegenover elkaar die
het kegelspel in ons land naar een ho-
ger niveau kunnen tillen. Spoormans
verweerde zich als een duiveltje in een
doosje maar moest zijn meerdere er-
kennen in Gremain  in twee sets.  Mar-
tin Spoormans dus niet voor een tweede
keer op rij naar de finale. De finale
werd dus een ontmoeting tussen : Peter
DEBAES en Gino  GREMAIN. Debaes

(tweede finale op rij) is  stilaan een
vaste waarde aan het worden in het ke-
gelspel. Hij nam op overtuigende wijze
in de eerste set de maat van Gremain.
De Fransman,  die hier zeker niet zijn
eerste kegelwatertje doorzwom was
echter niet uti zijn lood te slaan en kon
de tweede  set nipt winnen van Debaes.
Een driesetter dus …. De setstanden wa-

ren 60-47, 51-60 en 49-60. Peter De-
baes moest dus weer als Polidor funge-
ren en met Gino Gremain hadden we
een verdiende winnaar van dit tweede
rankingtornooi 5-quilles, zone A. Op 7
april treffen de kegelspelers elkaar weer
in de lokalen van BC Quality Zele. 

Dirk Acx

Gino Gremain

KBBB District Gent – Finale 6de Klasse driebanden KB

Terechte winnaars promoveren
Met vier stonden de Gentse 15-ers aan
de start van een finale die over twee niet
aan elkaar sluitende speeldagen werd

gespreid. Hugo Hofman (KOT Melle) liet
slechts één steek vallen in zijn eerste par-
tij van twee tegen vice-kampioen David
Maes (Argos Westveld) en dat leverde
hem uiteindelijk de districtstitel op. Sa-
men met Maes, dwong Hofman trou-
wens de promotie naar 5de klasse af.
Pascal Vandenberghe (Royalvrienden)
eindigde derde en voor rode lantaarn
Seraphin D’ Haenens (ED)  lijkt er nog
veel “oefen” werk aan de winkel.

Bart Van Reeth

KBBB District Waasland – Finale 5de Klasse Driebanden MB

Dubbele promotie voor Goddaert
Een echt kijkstuk maakte Johan Godda-
ert (’t Sleepbootje) ervan in de Sint-Ni-
klase Biljart Academie. De 15-er reken-
de er vakkundig af met thuisspeler Lu-
cien Maes, die verdienstelijk tweede
werd en binnen het  gemiddelde bleef.
Clubmakker Dirk  Janssens eindigde op
een derde plaats en Nestor Van Meir-
venne (Gildevrienden) kon de goede

lijn van de voorwedstrijden niet door-
trekken en ging kopje onder. Met een
dubbele promotie op zak trekt Johan
Goddaert naar de Gewestelijke Finale,
waar hij met een algemeen gemiddel-
de van 0,419, de uitgesproken favoriet
is.

Bart Van Reeth

KBBB District Gent – Finale 3de Klasse Driebanden MB

‘Gouden’ finale voor Alex De Prest
Hij is lid van BC Gouden Martinus,
mocht de finale afwerken in het gelijk-
namige lokaal en ging aan het einde
van dit treffen ook nog eens met de gou-
den medaille naar huis. Alex De Prest
bleef ook als enige in de moyenne en
mag dus verdiend staan blinken op de
hoogste podiumplaats. Dat het echter
niet al goud is wat blinkt mochten zijn
opponenten Gustaaf Wielemans (Union

Sandeman) en teammaten Jean-Pierre
Van Holle en Arthur Tollebeke in die
volgorde ondervinden.   De Prest mag
zich bovendien auteur noemen van een
schitterende promotiewedstrijd tegen Je-
an-Pierre Van Holle, waarin  hij zijn ini-
tialen achter de 0,500 moyenne mocht
schrijven. 

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten (55 punten)

Vrancken nu ook kampioen bandstoten

Na overwinningen in het kaderspel zo-
wel op klein als op matchbiljart, bewijst
Robert Vrancken ook in het bandstoten
zijn mannetje te staan. Op het eigen
materiaal van de Hasseltse Biljartaca-
demie was hij de enige die alle partijen
won en ook nog het minimum ge-
middelde aankon van de tweede klasse
op de matchtafel. Kamiel Keymis van

St Jozef Zutendaal bakte er de eerste
dag niets van , maar liet op vrijdag toch
zien erbij te willen horen door zijn bei-
de wedstrijden te winnen en zo nog een
mooie tweede plaats in de wacht te sle-
pen  ten nadele van Paul Vos en Ludo
Thuys.

Jacques Verheyen
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BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
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ALLE DAGEN OPEN
VAN 9U30 TOT...
Metrostation Van Eeden

Tram 2 - 3 - 5 - 15
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Herberg Ter Heide
Taverne
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Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
www.herbergterheide.be
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Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Kader 38/2

Verbrugghe verovert tweede titel
Johan Verbrugghe is er in geslaagd
een tweede nationale titel te behalen,
nu  in de 3de klasse kader 38/2 (120
punten). 
Zijn eerste wedstrijd startte hij nochtans
heel slecht met een verliespartij in 19
beurten en slechts een negentigtal pun-
ten op de teller tegen Jean-Claude
Cornil.
Gelukkig was een andere favoriet , Jos
Weytjens, ook  minder goed gestart te-
gen Hartwig Meel. Hij won wel zijn
partij maar had ook negentien beurten
nodig.  De beloftevolle Thomas Calu-
waerts speelde niet onaardig maar ver-
loor toch zijn wedstrijd tegen routinier
Jeannot  Mayeur.
De tweede ronde was van een heel an-
dere kwaliteit.  Een herboren Verbrugg-
he speelde de pannen van het dak en
lukte een serie van 92 ! Na zes beurten
stonden de 120 punten op het score-
bord. Jeannot kon enkel toekijken. We-
ytjens speelde ook een sterke partij te-
gen Caluwaerts en won in 7 beurten.
Hartwig Meel behaalde zijn eerste
twee wedstrijdpunten tegen Jean-Clau-
de Cornil.
Johan Verbrugghe ging verder op zijn
elan en speelde daarna vol overtuiging
uit in vijf beurten tegen Jos Weytjens.
Thomas Caluwaerts vond ook zijn zelf-
vertrouwen terug en speelde eveneens
uit in 5 beurten tegen Meel.  Cornil ver-
raste Mayeur in dertien beurten.
Na de eerste speeldag bleven er drie

leiders met elk 4 wedstrijdpunten over.
Verbrugghe, Weytjens en Mayeur.
De zeventienjarige Thomas Caluwaerts
had slechts 2 wedstrijdpunten maar
had wel het hoogste gemiddelde.
Zondagmiddag begon opnieuw hoop-
gevend voor Johan Verbrugghe.  Hij
startte beresterk aan zijn wedstrijd en
kon in heel weinig beurten de klus ge-
klaard hebben.  De laatste caramboles
wilden echter niet meer uit zijn keu ko-
men en zo kon hij slechts in de achtste
beurt de partij in zijn voordeel beslech-
ten.  Opnieuw een knappe partij zodat
de promotie toen al een feit was met 3
op 5 promotiewedstrijden.  Hartwig
Meel vond zijn draai niet en maakte
slechts 16 punten. Op de tweede tafel
speelde Jos Weytjens in negen beurten
uit tegen Jeannot Mayeur en op tafel
drie won Thomas Caluwaerts in 7 beur-
ten van  Jean Claude Cornil.  Ook voor
Caluwaerts was de promotie een feit
met 3 op 5.
Vooraleer de laatste wedstrijd aange-
vangen werd, gaf sportleider Albert
Verbeken een kort  overzicht. Samen-
gevat :  als Verbrugghe de laatste partij
wint van Caluwaerts, is hij kampioen.
Wint hij niet maar Jos Weytjens wint of
speelt gelijk, dan is Weytjens kampi-
oen.  Verliest hij en wint Thomas Calu-
waerts,  dan wint Caluwaerts de titel
met zes wedstrijdpunten en het hoogste

gemiddelde. Thomas Caluwaerts mocht
de partij aanvangen tegen Johan Ver-
brugghe maar had duidelijk last van de
spanning.  Ook Verbrugghe had wat
stress maar kon toch de beste start ne-
men.  Zelfs een in het publiek rinkelen-
de GSM kon Verbrugghe niet uit con-
centratie brengen in de nek aan nek
race met Caluwaerts.
Intussen had Jos Weytjens zijn partij ge-
wonnen tegen Jean-Claude  Cornil , zo-
dat thuisspeler  Verbrugghe zeker de
overwinning moest behalen.  Jeannot
Mayeur acteerde beresterk tegen Har-
twig Meel en had slechts 4 reprises no-
dig en speelde zo de kortste partij van
de finale.
Toen  Johan Verbrugghe in de veertien-
de beurt op 101 stond,  kreeg hij een
mooie startfiguur. Iedereen dacht op
dat moment dat de wedstrijd gespeeld
en de titel binnen was.  Verbrugghe
leek  toen echter de pedalen te verlie-
zen. Hij slaagde erin om van een idea-
le positie in twee stoten een aartsmoei-
lijke éénbander te maken.  Toen die fi-
guur gecorrigeerd was, kwam hij in
een volgende figuur gemaskeerd te lig-
gen.  Gelukkig beheerst hij zoals geen
ander de massé en piqué om zich uit
die moeilijke situaties te knokken.  Vijf
punten voor het einde konden de Ver-
brugghe-supporters eindelijk opgelucht
adem halen toen hij de ballen ideaal
op de lijn kreeg.   Bij de laatste caram-
bole klonk applaus van alle toeschou-
wers.  Iedereen was er van overtuigd
dat Johan Verbrugghe de verdiende
winnaar was.

Peter Debaes

Limburgse club schuimt finales af

Hasseltse Biljart Academie 
is in de winning mood  

Met zijn derde plaats op de nationale
finale 90 punten Vrijspel in Mons had
Willy De Greeve (HBA) de trend gezet
voor zijn clubmaats. 
Ondanks twee promotiewedstrijden en
drie gewonnen wedstrijden was er, te-
gen het kunnen van jeugdspeler Dylan
Van Leuvenhage (BC ’t Sleepbootje -
Kieldrecht ) over het hele verloop van
de wedstrijden geen kruid gewassen. 
Met vier wedstrijden in promotiegemid-
delde werd deze beloftevolle jonge bil-
jartspeler  dan ook de terechte winnaar
van de nationale titel. 
Jacques Verheyen (HBA) moest in Ite-
gem dus trachten beter te doen dan De
Greeve. Hij stootte in zijn eerste en
tweede partij op een sterk spelende Ro-
land Van Hoof (BC Kruishuis) en Olivier
Collart (KBC Strombeek). Het voor hem
ongewone formaat van de biljarttafels
had duidelijk zijn invloed op de presta-
tie van Verheyen; hij kon het goede
wedstrijdritme niet vinden. 
Met een sterke partij – 160 punten Ka-
der in 6 beurten en  een gemiddelde
van 26,66 - op de tweede wedstrijddag
bewees Jacques Verheyen duidelijk dat
hij in de vorige wedstrijden niet op zijn
normale spelniveau speelde. Uiteinde-
lijk eindigde hij vijfde. 
Van Hoof werd hier verdiend uitgeroe-
pen tot nationaal kampioen in deze dis-
cipline.

Robert Vrancken wint de 
nationale finale 220 punten
Kader 38/2  
De derde HBA-er die aan een de strijd
binnen HBA voor het behalen van de fel
begeerde nationale titel deelnam was
Robert Vrancken en hij wilde zeker niet
onderdoen voor zijn twee medespelers
in de beker der gewesten kader. 
Gebrand om beter te presteren trok hij
naar Strombeek voor het betwisten van

de nationale titel in de categorie 220
punten Kader 38/2 en Vrancken is met
de volle winst naar Hasselt terugge-
keerd: Nationaal Kampioen !
Met een goede uitgangspositie na de
eerste dag liet hij met winst en een reeks
van 136 caramboles - 60 % van zijn te
spelen punten in 1 beurt - in de eerste
partij van de tweede dag dadelijk aan
zijn tegenstrevers zien dat het hem me-
nens was. 
In de finalepartij moest hij het opnemen
tegen Eric Vandeleur, speler van de or-
ganiserende club, en dus nog wel in ei-
gen huis, voor eigen volk en op de hem
vertrouwde biljarttafels.
Na een moeizame start tegen een ster-
ke Vandeleur wist hij de wedstrijd als-
nog te doen keren. 
Robert Vrancken moest de klus zien te
klaren in de 14de beurt van de partij of
hij kon de titel vergeten. Hij deed wat
hij moest doen, speelde uit met een
mooie reeks van 51 caramboles en
mocht zich, als de beste van de vier fi-
nalisten, tot nationaal kampioen laten
kronen!
Het seizoen 2011 – 2012 is nog niet
ten einde en er zijn nog enkele nationa-
le titels te behalen. De tegenstrevers zijn
alvast gewaarschuwd: de “winning
mood” zit er bij HBA in ! 

Jacques VerheyenSnooker

Chinees wint
‘Welsh open’
Op zondag 19 februari werd de finale
van de ‘Welsh open’ gespeeld. Het
werd een Chinees-Britse clash tussen
Ding Junghui en Mark Selby. Het be-
loofde sowieso een aantrekkelijke pot
snooker te worden. Ding Junghui raas-
de door het tornooi door in de halve
finale de verliezende finalist van de
‘Masters’ – Shaun Murphy – af te ma-
ken met een zware 6-2. Selby daaren-
tegen veegde in de halve finale de vloer
aan met snookermonument O’Sullivan
(6-2). Bovendien hoopte de Chinees met
winst voldoende zelfvertrouwen te tan-
ken voor de nakende ‘China Open’,
waar alle ogen op hem zullen gericht
zijn. Het resulteerde in een wedstrijd
waarbij het potting percentage van bei-
de spelers zeer hoog lag (5 centuries),
maar waarbij Ding Junghui dankzij uit-
muntende safety-play in de eerste sessie
kon uitlopen tot 5-3. In de tweede sessie
kon Selby nog even gelijke tred hou-
den, maar uiteindelijk moest hij de dui-
men leggen met 9-6 als eindresultaat.
De laatste frame werd een lange, trage
frame met veel fouten langs weers-
zijden, ongetwijfeld ingegeven door de
zenuwen bij beide spelers.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

Recreatief biljart

Memorial Luc 'Opel'
Bij alle spanning die de ontknoping in
de respectievelijke biljartcompetities
met zich meebrengt, zouden we bijna
de duizenden recreanten vergeten, die
wekelijks of meerdere keren per week
in de plaatselijke biljartlokalen hun
kunnen tonen. Het Merksemse café
'Ons Genoegen' is met zijn twee bil-
jarttafels en evenveel clubs, zowat
representatief  in het landschap van de
biljart-hobbyist. Eén van die clubs, die
luistert naar de naam 'Ons Genot'
verloor enkele jaren geleden haar
voorzitter Luc Philips, die er een jaren-
lange carrière bij autoconstructeur
Opel had op zitten en daar zijn bij-
naam aan dankte. Hij was amper 46
toen hij werd getroffen door een fatale

beroerte. Luc Opel had een bijzondere
voorliefde voor het spelletje 'Pape',
waarbij twee dobbelstenen op een
kegeltje worden geplaatst, bij aan-
vang in het midden van de biljarttafel
en waar in libre gescoorde punten de
meerwaarde van de vallende teerlin-
gen krijgen. Het lag dan ook voor de
hand dat dat de spelformule zou wor-
den in dit herdenkingstornooi dat op
één avond wordt afgewerkt. Op 23
maart treffen de leden van Ons Genot
en de vrienden en kennissen van Luc
'Opel' Philips elkaar in Ons Genoe-
gen. Hoe dat afloopt leest u in onze
volgende uitgave.

Bart Van Reeth
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KBBB  Nationale Finales Vrijspel

Mallants klopt vice-kampioen in 4 beurten
Excellentieklasse
Limburger Sven Mallants (BC Ten Hout)
ging in de hele finaleontmoeting van de
300 libre slechts één maal door de knie-
ën, tegen de erg technische Jean Van
Tongerloo (BC Op De Meir), die het
brons meenam naar de provincie Ant-
werpen. Mallants ontzag niemand van
de andere deelnemers op zijn moor-
dend biljartparcours en floot zelfs de la-
tere nummer twee, Thomas Caluwaerts
(KBC Zanzibar) terug in 4 beurten met
een gemiddelde van 75,00. Nicolas
Bievelez (BB Borinage) kwam als vierde
uit de slopende finaleronde, Vik Heyn-
drickx (Argos-Westveld) strandde net
achter Bievelez en Albert Beyers (BC
Vottem) tenslotte, moest  met bijna lege
handen terugkeren naar Luik. Beyers
was trouwens de enige van het sextet,
die onder de minimum bleef steken.

1ste Klasse
Jacques Coupienne (BC Momallois)
mocht de hoofdprijs meenemen naar de
immer rustige en groene Luikse gemeen-
te Momalle. Coupienne verloor slechts
één van de vijf partijen, tegen vice-kam-
pioen Vincent Mulpas (BC Kapelleveld)
bij een 210-209 eindstand ! Een goed
algemeen gemiddelde was doorslagge-
vend om Johan Verbrugghe (DOS Roe-
selare), de favoriet die de goede vorm
van de aanloop niet kon bestendigen,
toch nog de derde plaats te bezorgen.
Pascal  Redant nam plaats vier in, de
vijfde plaats was voor Jos Weytjens (BC
Sint Jozef) en Op De Meirspeler Freddy
Van Camp, ook al niet in zijn beste
doen, kon slechts één partij naar zijn
hand zetten, weliswaar tegen Mulpas…

2de Klasse
Op geen enkel moment ook maar even
bedreigd en met een terechte promotie
in de biljartkoffer, sloot Fabrice Bouchat
de 140-ers ontmoeting af. De Braban-
der van BC Couronne nam met een 10
op 10 matchpunten-zege makkelijk af-
stand van zijn tegenstrevers. De over-
winningen buiten categorie van Bou-
chat, zorgden er touwens voor dat de
vijf anderen, zonder uitzondering onder
de moyenne bleven.  De twee overige
podiumplaatsen waren voor Eric Laloire
(RBC Flemalle) en Catherine Christian
(ABC Binchois). Michel Mourmans
(Maaslandse BA), Philip Van Dijck (BC
Woondecor) en Roger Mattens (BC Sint
Martinus) volgden op aanzienlijke af-
stand van het eretrio.

3de Klasse
Met Frédéric Vanderveken heeft ook He-
negouwen een kampioen beet. De bij
ABC Binchois aangesloten 120-er, gaf
zijn opponenten in vier van de vijf tref-
fens het nakijken. Serge Van Simaeys

(KBC Ons Huis) verloor ook slechts één
partij, maar zag het verschil gemaakt in
de eindafrekening. Op de derde plaats
treffen we Christian Lemoine (KBC Zan-
zibar). De nummer vier was voor Clau-
de Crefcoeur (BC St. Severin). Eddy Lu-
yten eindigde op vijf en Roger Clerinx
(STBA) heeft helaas dit kampioenschap
hoofdzakelijk van op zijn zitplaats mo-
gen beleven.

4de Klasse
Erop en erover. Dit korte gezegde is
meer dan ooit van toepassing op 90-er
Dylan Van Leuvenhage (’t Sleepbootje).
De Oost-Vlaming blikte de tegenstand in
en mag naast zijn gouden medaille ook
nog eens de promotie inkaderen. Peter
Van Hees (De Coeck Ravels) pakte zil-
ver, Willy De Greeve (Hasseltse BA)
hield er een bronzen plak aan over en
Daniël Willems (BC Kapelleveld) ein-
digde op vier. Deze finaleronde was
blijkbaar niet het kopje thee van de Wa-
len, want Mickaël Mattioli (ACBCP Châ-
telet) en Giovanni Collantonio (RBC
Vaux) mochten als respectievelijk vijfde
en zesde de deur van het lokaal van BB
Borinage op slot draaien.

5de Klasse
De 70 speelpunten waren blijkbaar nog
wat hoog gegrepen voor Martin Gilbert
(BC Kleine Heide) die geen enkele wed-
strijd kon winnen. Dat in schril contrast
tot nationaal kampioen Patrick Nijns
(KBC K&V Diest) die een grote regel-
maat in zijn biljartspel bekroond zag
met het eremetaal. Jean Goedermans
(RBC Oupeye), Gérôme Dieu (BB Bori-
nage), Edmond Baele (KOT Melle), Re-
né Delaet (BC Duffel) en de eerder ver-
melde Martin Gilbert, eindigden in die
volgorde.

6de Klasse
Philippe Meulenberg (STBA) liet vier
maal de 55 punten achter zijn naam
schrijven, maar kon enkel met het alge-
meen gemiddelde de nummer twee, Jo-
han Verheyen (BC Herentals) van de titel
houden. Toch pakte Verheyen als enige
van de zes finalisten de promotie mee
naar de Kempen. Lionel Hubaut (ABC
Binchois) zorgde voor de nodige span-
ning door met een moyenneverschil van
amper 0,30 op Meulenberg en 0,23,
derde te eindigen en de nummers twee
en drie voor zich uit te jagen. Plaats vier
was gereserveerd voor Marc Vanderau-
wera (BC Amicale). Jean-Marie Botty
zag een vijf op zijn wedstrijdblad ver-
schijnen en voor Hugo Stemgee
(Oostendse BA) was de verre verplaat-
sing naar het Limburgse Zutendaal er
wellicht te veel aan.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finales Kader 47/2 MB

Bruggeling Saver 
zonder gemiddelde kampioen
Excellentieklasse
Koen Saver (Brugse BC) kon in vier wed-
strijden die werden gespeeld op het
scherp van de snee en met één dubbele
partij tegen dezelfde tegenstander, niet
de obligate moyenne bereiken. Toch zou
dit geen hinderpaal vormen voor de
West-Vlaamse 220-er. Met 7 op 8
matchpunten zette hij zijn tegenstanders
een flinke neus. Evengoed kon geen en-
kele van de drie andere finalisten binnen
het gemiddelde uitmaken. Andy De
Bondt (Op De Meir) won twee duels en
stelde ditmaal eerder teleur. Stéphane
Libert (TB Erquelinnes) eindigde derde
en voor Noorderkemper Ronny Mathy-
sen zat er al helemaal geen feestje in.

1ste Klasse
In Dison ging de nationale kadertitel
naar Maaslander Eddy Berger, zijn der-
de op rij. Verder in deze krant vind u
een uitgebreider verslag van deze triple-
overwinning.

2de Klasse
Tien op tien en dan is er geen verdere
discussie nodig. Vik Heyndrickx (Argos-
Westveld) hakte met de botte bijl alle
tegenstand aan spaanders en nam het
koningschap van de 120-kaderspelers
mee naar Sint Amandsberg. Met drie
matchpunten minder dan de kampioen,
werd Nicolas Bievelez (BB Borinage)
vice-kampioen. Jean Van Tongerloo

(Op De Meir) greep de nummer drie en
Robert Vrancken (HBA), Albert Beyers
(BC Vottem) en Georges Van Haut
(BC Kapelleveld) zetten in die volgorde
een punt achter de finale.

3de Klasse
Gilbert Declerck (KBC Zonder Effect)
moest één keer zijn gelijke erkennen,
maar liet de overige tegenstanders alle
hoeken van de biljartzaal zien. Yves
Jacobs (BC Kruishuis) scoorde vier maal
de 90 speelpunten en werd daarmee
verdienstelijk tweede. De derde plaats
was voor Paul Vos (BC Lido) en Vincent
Mulpas (BC Kapelleveld), Francis
Bosseloirs (BC Fecher) en Dinh Tran
Trang (BCAC Damprémy) vervolledig-
den het deelnemersveld.

4de Klasse
RBC Oupeye kan een diploma toevoe-
gen aan het clubpalmares. Jeannot Ma-
yeur kende geen genade met de tegen-
strevers en gaf met vier “gemiddelde”
partijen en één promotiematch zijn visi-
tekaartje af. Jan Van Acker (Argos-West-
veld), Nicolas Mintjens (DGQ), Gino
Mastripieri (BC Ten Hout), Omer De Rid-
der (K&V Diest) en Jean Buelens (RBC
Jumetois) konden enkel toekijken hoe
Mayeur de 70-ers titel haast op zijn sok-
ken veroverde.

Bart Van Reeth

Slacht de KBBB de kip met de gouden eieren?
Er werd de laatste jaren nogal wat gepalaverd over de défederalisering
van de Koninklijke Belgische Biljart Bond.  De aanvankelijk als “ghost”-
bond opgerichte Vlaamse Biljart Liga zag de (financiële) opportuniteiten
van een splitsing enerzijds en een samenwerking van àlle keusportbonden
onder één koepel anderzijds. Na een jarenlange strijd verkreeg de VBL
dan eindelijk zijn erkenning van de Vlaamse overheid. De neuzen van de
andere partijen die de VBL zo graag bij het project wil betrekken, wijzen
echter (nog) lang niet allemaal in dezelfde richting…  

Op 25 januari had de statutaire vergade-
ring van de KBBB plaats in Leuven. Na
enig aandringen had de VBL bekomen
dat er een punt op de agenda bijgeplaatst
werd als: “VBL-stand van zaken”. VBL had
aangeboden om dit punt te komen  toe-
lichten of om een afgevaardigde van Blo-
so uit te nodigen om vragen van de stem-
gerechtigde leden te beantwoorden. Dit
werd niet toegestaan. Tijdens de vorige
jaarvergadering was er nochtans gestemd
om verder te praten. Na jarenlange voor-
bereiding werd op 1  januari 2012 toch
de erkenning van de Vlaamse Biljartliga
door de Vlaamse overheid bevestigd door
Minister Muyters. Hoog tijd dus om de
samenwerking van de KBBB met de
Vlaamse vleugel te activeren en officialise-
ren. Het heeft niet mogen baten. De stem-
ming was negatief (-1 stem). Ondertussen
is de VBL van start gegaan met een aantal
vrije bonden (ADL, KLBB,VBBL) en met niet
KBBB gefedereerde leden uit onze clubs
om de erkenning niet in het gedrang te
brengen. Zij zijn nu in orde met Bloso (alle
verzekeringen- + subsidiemogelijkheid).
Op 9 maart jl. werd de VBL officieel op-
genomen door de Vlaamse Internationale
Volkspelen vzw (VIV) . VBL maakt nu ook
deel uit van het bestuur van dit orgaan,
dat ressorteert onder de VSF (Vlaamse
Sport Federaties = Bloso). Het beschikba-
re budget wordt verdeeld onder de vier er-
kende federaties: Vlaamse Snooker, Darts,
Vlaamse Petanque en de Vlaamse Biljartli-
ga. Er is ook een budget voor onkosten-
vergoeding van getalenteerde jonge bil-
jarters die Internationale ervaring willen
opdoen . Zij moeten dan wel lid zijn van
VBL. KBBB leden  kunnen hier dus nog
geen aanspraak op maken. Clubs met
jong talent hebben er dus alle belang bij
om aan te sluiten. Ook spelers uit tweeta-
lig Brabant en Brussel  komen eveneens in

aanmerking. Men vraagt zich dus af
waarom de biljartbond van deze lucratie-
ve piste niet wenst te profiteren.
Er blijven tal van onbeantwoorde vragen
in dat verband:
- Werden de leden voldoende en juist ge-
ïnformeerd ?

- Beseft men wat men laat liggen aan onder-
steuning, groei en professionalisering?

- Weet men wel dat de gemeenten, steden
en provincies in de toekomst geen steun
meer mogen verlenen aan niet-erkende
sporten ?

- Weet men dat de grote Vlaamse media
door de overheid worden aangespoord
om alleen Bloso erkende sporten in hun
programmering op te nemen?

- Wordt er niet vooral gestemd naar per-
soonlijke belangen ipv algemeen be-
lang?

- Beseft men dan wel welke verantwoorde-
lijkheid men neemt ?

- Is het niet raar dat de effectieve leden van
de KBBB (=jury) moeten stemmen over
een kwestie waar zij niet correct over in-
gelicht werden. ( Het is als een rechts-
zaak waar de betrokkenen niet bij mo-
gen aanwezig zijn ). Democratie?

Hoe moet het nu verder ?
Er zijn vier opties waar het VBL bestuur
zich nu gaat over beraden:
1. Er komt reactie en initiatief vanuit de

spelers/clubs/districten/gewest.
2. De KBBB belegt een bijzondere alge-

mene vergadering met slecht één punt
op de agenda: VBL.

3. VBL dwingt een B.A.V af (met steun van
min. 1/5 e van de effectieve leden) .

4. V.B.L. trekt zijn conclusies en trekt er de
stekker uit maar daar willen we van-
daag nog geen rekening mee houden.

Pierre Cornelissen 

Rubberen koning
Aan het einde van de 19e eeuw ont-
dekte de Amerikaan Goodyear tijdens
een foute manipulatie het geheim van
de vulkanisatie. Hij droeg zijn uitvin-
ding op aan de biljarters, die er maar
wat gelukkig mee waren. De banden
waar de biljartballen tegenaan stoten
waren voorheen gemaakt van genaaid
en veerkrachtig hooi… Vanaf de 20e
eeuw werden de banden van rubber
gemaakt. De kracht waarmee de bal
werd teruggestoten werd aanzienlijk
vergroot, het traject verlengd… Het drie-
bandenspel is vanaf dan mogelijk.

Zoektocht naar biljartballen
den dat sterk genoeg was om honder-
den opvolgende schokken aan te kun-
nen; het fenol.

Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijk-
heidsoorlog maakt de blokkade het on-
mogelijk om het ivoor waar de biljart-
ballen van gemaakt worden, te impor-
teren. Twee fabrikanten, fans van het
biljartspel, beloven een geldbedrag
aan diegene die een vervanger voor
het ivoor vindt. De gebroeders Hyatt
zoeken een oplossing voor het pro-
bleem en vinden het celluloid uit. De he-
ren zijn er rijk van geworden maar het
was geen oplossing voor het probleem.
De filmindustrie profiteerde volop van
de uitvinding om hun waardevolle films
te produceren. Er was bijna een eeuw
voor nodig om het delicate probleem
op te lossen en een materiaal uit te vin-
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Op bezoek in Halle-Zoersel

BC De Ploeg beleeft mooi seizoen

In de kijker

Voor alle duidelijkheid : de naam
“De Ploeg” is geen synoniem voor
club of team, maar refereert wel de-
gelijk naar het gelijknamige land-
bouwwerktuig, tot op heden nog
steeds het symbool en logo van de ta-
verne en de daar gevestigde biljart-
vereniging.  In vroegere tijden was de
drankgelegenheid een vaste halte
voor reizigers op de route Antwerpen-
Turnhout.  In de  geschiedkundige ge-
schriften  van pastoor Bus lezen we :
“…herberg aan de steenweg, ge-
bouwd rond 1760 door een zekere
de Swert, later rond 1850 behorende
aan de kinderen Mertens en in 1865
bewoond door Jan Mariën”.  Sinds
1949 wordt  De Ploeg uitgebaat door
de familie Le Bruyn. Biljartkampioen
Jos Le Bruyn stichtte er in datzelfde
jaar Biljart Club De Ploeg.  Samen met
haar dochter Kim zwaait regerend
Belgisch kampioene driebanden, Da-

nielle Le Bruyn er  vandaag de
plak. Dat het goed gaat met BC
De Ploeg staat als een paal boven
water. Het eerste NIDM-team, met
kleppers als Martin Horn, Jef Phili-
poom, Jean Van Erp en Wesley De
Jaeger is nog steeds in de running
om de kampioenstitel  in  ’s lands
hoogste afdeling.  Een zelfde ver-
haal in de tweede afdeling, waar
team 2 met Thorsten Frings, Dirk
Weremans, Eddy Willems jr. en
Deens kampioen Alan Jensen de
rangschikking blijft aanvoeren.
BC De Ploeg telt 38 leden, speelt
met vier teams in de NIDM-com-
petitie en zendt er nog eens zeven
uit in de Beker Willy Meulders, zo-
wel op het kleine- als het matchbil-
jart. Liefst zes biljarttafels van
2,10 meter en twee van 2,84 me-
ter staan in de accommodatie ter
beschikking van leden en liefheb-

RESTAURANT – BRASSERIE – HOTEL
PLEISTERPLAATS VAN DE BILJARTWERELD

CATERING – TRAITEUR
OP MAAT SERVICE VOOR KLEINE EN GROTERE GROEPEN

Handelslei 55 – 2980 Zoersel (Sint-Antonius)
Tel. 03 / 384 04 74 – Fax. 03 / 384 06 21 

info@deheidebloem.net – www.deheidebloem.net 

B.C. DE PLOEG in feiten en cijfers
Oprichtingsjaar 1949
Stamnummer KBBB AT90
Thuishaven Biljartcentrum De Ploeg, Kapellei 276,

2980 Halle-Zoersel 
Biljarttafels 2 x 2,84 m. – 6 x 2,10 m. – 1 Golfbiljart
Aantal leden 38
Aantal teams in competitie Gewest 7
Aantal teams in competitie N.I.D.M. 4
Leden in individuele competitie 6
Gespeelde disciplines Vrijspel, Drieband, Bandstoten
Voorzitter René Vermeiren
Ondervoorzitter Eddy Proost
Secretaris / Schatbewaarder Ton Soesbergen
Sportbestuurder Danielle Le Bruyn
Assistent Sportbestuurder Raymond De Ridder
Acquisitie Luc Sebreghts
Ere-voorzitter Leo Ulens
E-mail info@biljartcentrumdeploeg.be
Website www.biljartcentrumdeploeg.be
Extra De ploeg telt ook drie teams, actief in de

competitie van de Antwerpse Drieband Liga
2000 onder de namen BTS, Restaurant
De Heidebloem en De Ploeg 2.

bers. Fans van het golfbiljart kunnen over
één tafel beschikken. Het lokaal is bijzon-
der geschikt om in alle rust te kunnen oe-
fenen en leent zich dan ook perfect voor
de beginnende biljarter.  De vereniging
maakt van haar jeugdbeleid een prioriteit
en voorziet dan ook in permanente oplei-
ding en opvolging van jonge biljarters. In
De Ploeg komt dagelijks heel wat cliënteel

over de vloer en zelfstandige ondernemers
uit de omgeving maken dan ook gretig ge-
bruik van de screen-advertising die door-
lopend wordt aangeboden in de zaak. BC
De Ploeg streeft ernaar, nog dit jaar zaak-
voerster Danielle Le Bruyn af te vaardigen
naar het wereldkampioenschap drieban-
den  voor  dames in de Japanse hoofd-
stad, Tokio.
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Futurescore rekent voordelig af met verouderde scoreborden

FUTURESCORE is de Belgische ontwikkelaar van hoogtechnologische soft-
ware voor scoreborden met extra visuele informatie naar het publiek toe.
De redactie heeft zijn oor te luisteren gelegd bij de heren Kurt Ceulemans
(zoon van...) en Rudi Tolleneer (IT-er en speler in Nederland), stichters van
FUTURESCORE Comm.V.

Het idee is vanzelf ontstaan na het uiten
van ergernis bij het publiek en de spe-
lers waarbij velen de penibele toestand
van de verouderde scoreborden aan-
kaarten. “We leven in een wereld van
informatica en vonden het dus de hoog-
ste tijd om ook in de biljartsport de boot

niet te missen” zegt Kurt Ceulemans. De
bedoeling is om de software vooreerst
in België en Nederland te introduceren. 
Ondertussen zijn reeds enkele systemen
in gebruik, onder andere in “Mister
100” te Lier, “Op de Meir” te Emblem,
“De Witte Molen” te St-Niklaas, “Rio” te

Verhuizing naar industrieterrein Borchwerf
De Distel Biljarts nu ook Chevillotte dealer

De Distel Biljarts is met ingang van 2012 dealer geworden van de gerenom-
meerde Franse biljartbouwer Chevillotte. De activiteiten van de Roosendaalse
onderneming, die overigens ook Olympus Biljarts blijft leveren, vinden
sinds korte tijd plaats vanuit de nieuwe locatie aan de Scherpdeel 20,
4703RJ in Roosendaal en is telefonisch te bereiken via 0165 820 997.

Werner Broos en Richard van Merriën-
boer zijn als eigenaren trots met de uit-
breiding en verhuizing en niet in het
minst, met het dealerschap van Chevil-
lotte, dat garant staat voor het betere
segment. Zowel de lijn van Chevillotte
als die van Olympus staat uitgestald in
de 500 m2 grote nieuwe showroom. 

Huiskamer biljarts
Chevillotte levert een scala aan model-
len van klassiek tot modern, zowel voor
particulier als horeca. Bijzonder opval-
lend en erg mooi zijn de z.g.n. huiska-
mer biljarts, die in een wip zijn om te to-
veren in een gebruiksklare eetkamerta-

fel of bureau. Zo heeft men de “Qua-
dra”, een pronkstuk, dat in moderne
kleuren wordt geleverd in de maten
190 x 95 en 210 x 105. Het meer klas-
sieke model, de “Orée du bois” is in de-
zelfde maten te verkrijgen. Naast het
biljart kan ook de kleur van het laken
aan het interieur worden aangepast.
Een strakke en moderne uitstraling heeft
ook model “Heimo” en is zowel lever-
baar in diverse natuurlijke houtkleuren
als in een 25-tal laktinten, gespoten in
glans, mat of metallic. Dankzij de ver-
wisselbare inzetstukken is dit meubel
binnen zes seconden om te bouwen van
een pool naar een caramboletafel. In

Zoersel, “Opexvrienden” te Oostende,
“Excelsior” te Turnhout en ook in An-
delst (NL) hebben we het systeem geïn-
stalleerd. Eveneens zijn er overeenkom-
sten gemaakt met enerzijds BTS (het
voormalige VES) waarbij alle Nationale
Ranking Toernooien worden voorzien
van deze technologie en anderzijds de
Belgische “Superprestige”, waarbij
twee grote schermen per biljart worden
gekoppeld aan het systeem en aldus het
visuele aspect versterken. Naar eigen
zeggen heeft de ontwikkeling van de

software op zich niet echt voor proble-
men gezorgd. Het zijn eerder de nood-
zakelijke updates voortspruitend uit de
praktische moeilijkheden tijdens het eer-
ste trialjaar die enerzijds tot kopzorgen
hebben geleid, maar anderzijds de soft-
ware optimaal hebben geperfectio-
neerd.
Uit de foto’s blijkt ondermeer dat geko-
zen kan worden uit twee lay-outs de-
welke beiden beschikken over de weer-
gave van de laatste drie gespeelde
beurten. Een banner kan er voor zorgen
dat sponsors in het daglicht worden ge-
zet en allerhande informatie kan wor-
den weergegeven. Maar de interessant-
ste vernieuwing is toch wel het feit dat
er hoegenaamd geen schrijfwerk meer
bij te pas komt vermits alles via back-up
wordt geregistreerd en de wedstrijd
automatisch wordt afgedrukt. Tevens
zijn alle gespeelde wedstrijden automa-
tisch opgeslagen in een aparte be-
standsfolder. Ook beschikt men over
een ingewerkte tijdsklok en een aparte
klok voor de inspeeltijd.
Alle mogelijke disciplines en competities
kunnen via het menu worden opge-
haald. Niet onbelangrijk is de gebruiks-
vriendelijkheid, die er voor zorgt dat ie-
dereen het systeem kan bedienen. Dit
alles kan eventueel op afstand worden
geïnstalleerd, waardoor het systeem di-
rect kan worden gebruikt. Het beeld-
scherm moet wel voldoen aan een reso-
lutie van minimum 1366 bij 768.
Opvallend is het prijskaartje van dit to-
taal nieuwe concept, namelijk slechts
€ 125,- per licentie, dus per compu-
ter/laptop. Optioneel kan gekozen wor-
den voor een netwerksysteem waarbij
de resultaten van wedstrijden op twee
verschillende biljarts worden samenge-
vat en opgeslagen.
Voor meer informatie kan men terecht
op www.futurescore.be, 
info@futurescore.be, 
Kurt Ceulemans +32 475 616471 en
Rudi Tolleneer +32 494 988872

overleg kan er in veel gevallen aan spe-
ciale wensen worden voldaan.

Traditionele biljarts
Uiteraard heeft Chevillotte ook de tradi-
tionele biljarts in het assortiment. Hierbij
scheppen de “Guyenne” en de Périgord
een antieke sfeer, terwijl het model “An-
tarés” uitermate past in de stijl van deze
21e eeuw. Pronkstukken zijn ook de
Louis XVI Prestige en de Louis XVI Tradi-
tion. Het model Kéops straalt door zijn
strakke lijn daarin tegen rust en een-
voud uit. Deze laatste drie modellen
worden aangeboden in diverse natuur-
lijke houtkleuren en kunnen evenals de
meeste huiskamer biljarts ook in een ge-
combineerde pool/carambole uitvoe-
ring worden geplaatst. 

Biljartaccessoires en 
keureparaties
Om het biljartpaleis van Werner en Ri-
chard compleet te maken ontbreken ze-

ker de biljartaccessoires niet. Zo heeft
de bezoeker een ruime keuze aan keu-
en van bijna alle merken. Onder de
naam Europa Keu voeren de onderne-
mers een eigen merk met het bekende
vacuüm schroefsysteem. Verder treft
men een assortiment, dat varieert van
het simpelste schuurplankje tot de meest
luxe biljartkoffer, scoreborden, keurek-
ken, etc. Als extra service heeft De Distel
Biljarts een eigen keureparatie afdeling.
“Een ander belangrijk onderdeel van
onze onderneming is het onderhoud.
Ons vakkundig personeel zorgt ervoor
dat de tafels die wij in onderhoud heb-
ben in optimale conditie zijn en blijven.
Naast het leggen van lakens en monte-
ren van banden hebben onze mensen
oog voor detail” weet Werner Broos.
De Nieuwe showroom van De Distel Bil-
jarts is geopend van woensdag tot en
met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Alle tentoongestelde biljarts zijn voor se-
rieuze belangstellenden bespeelbaar.

Pool in de savanne
Pierre Cornelissen
bezorgde ons bij-
gaande opmerke-
lijke foto.  In het
donkere Afrika sti-
muleert de schrij-
nende armoede de
creativiteit. Je maakt
een basis van tak-
ken, boetseert er
netjes kilo’s leem
overheen, drukt er
zes gaten in en laat
wat plots een pool-
tafel is geworden,
drogen in de zon.
Een aantal mooi
rond geslepen stenen dienen als biljart-
ballen en een min of meer rechte stok
doet de rest. 
Geen onderhoud en nooit nieuwe la-

kens leggen. De loden zon zorgt bo-
vendien voor  een goed verwarmde ta-
fel. Of de tafel ook nog waterpas staat
is ons niet bekend…

Foto: www.fogra.nl
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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

Vreugde en verdriet
De intense vreugde om de wereldtitel voor België in het WK voor landen-
teams in Viersen was nog lang niet uitgedoofd toen we dagen later ge-
confronteerd werden met het drama van het bus ongeval in Zwitserland en
twee sterfgevallen van bekende biljart Belgen.

Ik vermoed dat iedereen die de biljart-
sport volgt, en de BTS Superprestige in
het bijzonder, een tsunami aan koude
rillingen door zijn lichaam voelde. Toen
het bericht van het bijzonder tragisch
ongeval de wereld werd ingestuurd was
het, zonder afbreuk te doen aan de an-
dere slachtoffers, vooral het woord
“Lommel” dat ons uit evenwicht bracht.
Ik ben ervan overtuigd dat U, net als ik,
de tranen moeilijk kon bedwingen.

Tijdens de Superprestige in Lommel heb-
ben we de laatste jaren vaak de nadruk
gelegd op het ‘thuisgevoel’ dat de BTS
familie ervaart telkens wij in Lommel
neerstrijken voor het meest prestigieuze
tornooi van het jaar.
Mooi is dat hoe een gastvrije stad zoals
Lommel de sympathie van biljartend Bel-
gië verkregen heeft. Sorry: verworven
heeft; en verdiend ! Het zal dan ook wel
niemand onberoerd gelaten hebben dat
deze stad het zwaarst getroffen wordt
bij deze ramp.
Ik wens via deze weg onze gastheer
burgemeester Peter Van Velthoven, zijn
ganse bevolking en vooral de families
van de getroffenen, en de entourage
van de kinderen onze diepste gevoe-
lens van medeleven te betuigen.

Herman en Gaby
Amper enkele dagen na het WK Vier-
sen overleden Herman Jacquemijns en
Gaby Vandelaer. Herman was een
autoriteit in de sportjournalistiek, ex-
voorzitter van de Memorial Van Dam-
me, oprichter van Sportmagazine, ex
VRT sportchef, succesvol zakenman,
etc… Hij was één van de beste vrien-
den van onze BTS ambassadeur Ray-
mond Ceulemans en goede maatjes met
ex BTS erevoorzitter Jozef Van Der
Meersch en mijzelf. Tevens was hij
medeoprichter én bestuurder van de
Vlaamse Biljartliga, waar hij een hevige
voorstander van was. 
Herman was ook onze ‘link’ naar Spor-
za en zorgde er ook voor dat er een uit-
gebreide samenvatting werd uitgezon-
den daags na de finale van ‘Lommel’.
Elders in dit blad vindt U een uitgebreid
artikel van de hand van zijn collega Jos
Reypens. Gaby Vandelaer is dan mis-
schien minder bekend buiten Limburg
maar haar echtgenoot en huidig as-
sistent-sportbestuurder van de KBBB,
Michel Cielen is dat wel. Gaby was
voorzitster van het gewest Limburg en
volgde daarmee haar echtgenoot op se-
dert enkele jaren.
Michel was gedurende vele jaren de
rechterhand van Dr. Werner Bayer,

stichter van BWA en was ook de sport-
bestuurder van het prestigieuze Cristal
Kelly tornooi in Monaco. Gaby was een
charmante persoonlijkheid die steeds
open stond voor dialoog en was overal
aanwezig waar zij min of meer kon ver-
wacht worden. Toen zij in September
de Superprestige in Lommel bezocht
moesten we vaststellen dat het de ver-
keerde kant opging met haar gezond-
heid. Dat zij uiteindelijk zo snel uit ons
midden zou gerukt worden is toch een
verrassing van formaat. Wij weten hoe
innig de band was tussen Gaby en
Michel en het moet een harde klap zijn
voor hem. Wij wensen hem veel sterkte

toe en misschien heeft hij aan zijn en-
gagement in de KBBB nu een houvast
om zich door dit rouwproces te werken.
Hij kan in elk geval op ruime sympathie
rekenen van het BTS bestuur en de le-
den.
Het waren dus voorbije week dagen
van vreugde en dagen van (veel) ver-
driet. Steun Lisette en Michel want in
vriendschap wordt vreugde vermenig-
vuldigd en leed gedeeld. Het is de rea-
liteit van elke dag. Wie ze niet kent leeft
eigenlijk niet.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Scores op wereldniveau 
in Masters Ons Huis 
Bijna dagelijks kregen wij van Nico Mangelinckx, sportleider van het
Masters tornooi in Geraardsbergen, enorm enthousiaste mails over het ver-
loop van de gespeelde wedstrijden. Wat vooral opvalt zijn de torenhoge
moyennes die door onze spelers werden neergelegd op het blauwe laken.
Enkele van de mails die we kregen be-
gonnen zo: "Ik weet dat ik in herhaling
val maar wie dezer dagen biljart van het
hoogste niveau wil zien moet in Ge-
raardsbergen zijn.” of 
"Toen ik gisteren schreef ’fenomenaal’ en
dat was het ook, ben ik natuurlijk weer
iets te voorbarig geweest want Caudron
heeft de kortste partij op 13 beurten gezet
(en dan bleek hij nog lichtjes ziek te zijn).
De talrijk opgekomen toeschouwers heb-
ben genoten!!” of “Fénomenaal”.
De woorden van Nico zijn niet overdre-
ven. Als we de resultaten even in detail
gaan bekijken, zal blijken dat hij ze zorg-
vuldig gekozen heeft.
Een poule met Forthomme, Blauwblom-
me, De Backer en Spoormans, dat moet
vonken geven! Forthomme knalde over
Blauwblomme in 14 beurten met een 40-
11 eindstand en dus een gemiddelde van
2,857. De Backer wilde in zijn eerste par-
tij niet onder doen en sloot af in 21 beur-
ten, zonder veel overschot tegen Spoor-
mans, 40-35 en 1,905 moy.
Een clash dus tussen twee wapenbroers
die spektakel moest opleveren. En dat kre-
gen de supporters ook. Forthomme was
het snelste aan de eindstreep en won met
40-31 in 19 beurten en dus opnieuw een
moyenne boven de twee (2,105).
Een poule met Caudron, Persyn, Forton
en Marc Janssen.
In de eerste partij stond het na 10 beurten
wel 11-12 in het voordeel van Tom Per-
syn!! Maar in zijn laatste drie beurten
maakt Caudron uit met 3-3-7 (40 in 26
beurten).

Op de andere tafel ging het wat moeiza-
mer maar Forton maakt het in een regel-
matige wedstrijd uit in 36 beurten tegen
een eveneens verkouden Marc Janssen
die te laat in gang schoot want in de laat-
ste 8 beurten maakt hij alsnog 16 punten.
In de kwartfinale stond het na 5 beurten
6-5 in het voordeel van Forton maar dan
maakt Caudron vervolgens 8-2-2-8-1-6-2-
6 en haalt hij aldus een verbluffend ge-
middelde van meer dan 3,000. Niet ver-
geten dat Forton ook een gemiddelde
speelt van 1.692
Een poule met Philipoom, Leppens, Miat-
ton en Meylemans
In de eerste 1/8e finale maakte Leppens
brandhout van de jonge Kenny Miatton,
die in de vorige ronde toch knap Steven
Van Acker had geklopt.
Leppens begon sterk: 15 na 5 beurten,
aarzelde toen een beetje maar na een se-
rie van 13 (op een na de hoogste en een-
tje minder dan Tom Persyn), 5 en 2 stond
het na 11 beurten 35-9. In de zaal werd
al gemompeld dat de kortste partij van
Caudron er zou moeten aan geloven
maar zo ver kwam het niet. Eddy won uit-
eindelijk na een knappe wedstrijd in 17
beurten (40-11)!!
Op de andere tafel was het aanvankelijk
een meer gelijk opgaande partij want de
sympathieke Geert Meylemans boodt
heel wat weerwerk aan Philipoom. Zo
stond het na 10 beurten 12 gelijk. Maar
toen begon de motor van Meylemans een
beetje te sputteren net op het moment dat
deze van Philipoom aansloeg want in de
komende 11 beurten miste hij nog slechts
één keer en via series van 6 en 4 keer 3
maakte hij de partij uit in 21 beurten. 
En dan moest het beste nog komen want
na de toss werd de kwartfinale gespeeld
op de tafel waarop Philipoom net had ge-
speeld en dat legde hem geen windeie-
ren want hij ging als een wervelwind van
start door een serie van 10 te maken van-
af acquit. Leppens was direct op achter-
volgen aangewezen maar deed dit met
brio want na 10 beurten was de tussen-
stand 27-25 in het voordeel van Phili-
poom. 
Alles lag dus nog open maar dat was bui-
ten de ex-wereldkampioen gerekend
want in de daaropvolgende beurt maakt
hij een serie van 5 zodat het 32-25 werd
en van dan af werd het een tactische
wedstrijd.
Het prachtige schouwspel resulteerde uit-
eindelijk in een knappe overwinning van
Philipoom in een al weer niet te versma-
den gemiddelde van 1,818".
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Masters Gouden Martinus 
start met 4 poules
In Gent, in het door ‘t Fermetje, Work
Wear Shop, Van De Walle bouwonder-
neming en Daphne gesponsorde BTS
Masters tornooi, is men onmiddellijk
van start gegaan met 4 poules in de
voorrondes.
Ook daar een aantal verrassingen te
noteren! Wie had verwacht dat Honoré
Raemdonck (als finalist super challenger
vorig seizoen en nog steeds 1e klasser)
zijn poule zou winnen tegen Bryan Van
Genechten en Jean-Marie Bolle. 
Ook verrassend was het onverwittigde
forfait van Koen Saver. Dat weerhield
Rudi Persyn echter niet om hard toe te
slaan. Met moyennes van 1,154 en

1,429 blies hij Maurice Hubar van ta-
fel. Rudi is blijkbaar helemaal terug en
gebruikt de Masters tornooien om meer
speelritme op te doen.
Jeffrey De Witte won zijn twee partijen
tegen Paul Augustinus en Yvan Van Der
Auwera en plaatst zich voor het hoofd-
tornooi.
In de laatste poule was het een duidelijk
gelukkige Andy De Bondt die, in een
poule met Francis Bosseloirs en Paul Du-
mont, één partij kon winnen en eentje
verloor. Door zijn betere moyenne stoot
Andy door naar het hoofdtornooi waar
hij mag aantreden tegen Peter De Bac-
ker.

Hierbij de volledige kalender van het Masters tornooi Gouden Martinus.

Europees Kampioenschap Classics Teams

Etikon Haarlo wint opnieuw met
Patrick Niessen in de gelederen
Het is het Nederlandse Etikon opnieuw
gelukt om de Europese titel Classics
Teams in de wacht te slepen. In Hoog-
eveen versloeg het team uit Haarlo het
Spaanse Centelles op percentage en
caramboles. Het team van Bennie Dee-
gens kwam eigenlijk vrij eenvoudig in
de halve finale door zaterdag zowel het
Franse Oissel als het Duitse Bochum met
6-0 te verslaan. Etikon trof zondag in de
eerste halve finale Soissons uit Frankrijk,
een team dat vorig jaar het Nederland-
se team ook al het vuur aan de schenen
had gelegd. Jean-Paul de Bruijn moest
genoegen nemen met een remise tegen
Alain Remond en Patrick Niessen en
Henri Tilleman hadden de grootste
moeite om respectievelijk Patrick Dupont
en Pierre Soumagne te verslaan. Met
veel pijn en moeite, terwijl de druk van
het moeten winnen steeds verder toe-
nam, werd uiteindelijk toch de finale
plaats veilig gesteld. In de finale trof het
team Centelles, dat Soissons met 4-0 de
baas bleef. Het werd een echte thriller
en met name Henri Tilleman was goed
op dreef. De Drontenaar maakte in de
eerste beurt met een serie van 300 ca-
ramboles in het 47/2 Raul Cuenca in
en op de andere tafels waren de Etikon
spelers ook aan de winnende hand.
Onze landgenoot Patrick Niessen fi-
nishte tegen Esteve Mata als eerste en

toen de Spanjaard in de nabeurt niet
verder kwam dan 87 caramboles, stond
de Haarlose formatie op een 3-0 voor-
sprong. Aangezien Jean-Paul de Bruijn
op dat moment tegen onze andere
Belg, Frédéric Caudron op een 142-
114 voorsprong stond, was verder spe-
len van de twee nog lopende partijen
niet meer noodzakelijk om de winnaar
aan te wijzen. “Dit was een prachtige fi-
nale, een prachtig EK en een prachtige
accommodatie”, aldus Bennie Deegens.
“Dit evenement was een propaganda
voor de biljartsport met fantastische
prestaties op individueel gebied. Ver-
rassend was misschien wel dat Bochum
niet in de halve finale is gekomen, maar
Oissel was dit jaar gewoon beter”.

Etikon. Foto: Harry Van Nijlen
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OPEN FORUM Wereldbeker Antalya ........ Toppie
Deze slogan van Jetair dekt volgens mij
perfect de lading wanneer we spreken
over de voorbije wereldbeker in Turkije.
Zoals verwacht was het geen weer om
naast het zwembad te gaan liggen,
maar dat was ook niet nodig, er was
genoeg te doen rondom het biljart en in
het prachtige hotel.
Toen ik enige tijd geleden de kamerprijs
zag op de site van de UMB, dacht ik bij
mezelf nog dat dit een redelijk duur uit-
stapje zou worden. 92 € voor een en-
kele kamer zonder vlucht! Dank zij de
zoektocht van goede vriend Eddy Lep-
pens zijn we naar Antalya kunnen gaan
voor vijf dagen voor minder dan 400 €
all-in en vlucht inbegrepen.  Wel ver-
trekken vanuit Düsseldorf, maar dat von-
den we het wel waard.  Vind ik toch wel
een klein minpuntje, dat blijkbaar de or-
ganisator ook nog iets moet verdienen
aan de ter beschikking gestelde kamers.
Maar blijkbaar hadden meer deelne-
mers de weg naar Düsseldorf gevonden
toen ik zag wie er allemaal samen met
ons heeft gereisd.
Vanuit de luchthaven van Antalya was
het ongeveer een uurtje rijden naar het
hotel “RIXOS TEKIROVA”. Ik kende de
reputatie van de Rixos hotels in Turkije ,
en was redelijk gerust.  Vanaf het eerste
moment bij de check-in aan de receptie
voelden we ons op ons gemak en de
vriendelijkheid van het personeel stond
in schril contrast met andere hotels die
we al mochten bezoeken.
Laat ons even stilstaan bij het hotel. Dit
5-sterren etablissement is elke ster
waard. Iedereen was het er over eens
dat we op culinair gebied enorm ver-
wend waren. De keuken was super, vol-
op keuze in warme en koude gerech-
ten. Doordat je meerdere restaurants
had kon je eigenlijk de klok rond eten,
hetzij in buffetvorm, hetzij à la carte, of
zelfs een middernacht buffet voor de
doorzakkers. Iedereen weet dat je als
speler of supporter nooit weet wanneer
je zal kunnen eten, gezien de wedstrij-
den naar drie winnende sets niet van
een einduur voorzien zijn. Hierover
hoefden we ons dus absoluut geen zor-
gen te maken.
De kamers waren mooi, verzorgd en
ruim.  Verder vond je een aantal winkels
in het hotel (uiteraard veel te duur), an-
dere faciliteiten zoals pool en snooker
tafels, een luna park, een discotheek,
verschillende bars, binnenzwembad,
massage, hammam. Kortom, er was
geen enkele reden waarom je je zou
vervelen. De centrale bar voorzag ie-
dereen van de nodige verfrissing en met
zo’n all-in formule kan je al eens een
tourneetje geven...
Het tornooi zelf werd gespeeld in vier
zalen.  Ik heb niet geteld hoeveel biljarts
er juist stonden, maar het waren er wel
wat. De zaal voor de eindronde was
ruim.  Men had daar wel tribunes gezet
(voetbalzitjes) die je hier in België niet

eens zou mogen zetten, zonder bal-
lustrade, de ene trap op 50 cm de an-
dere op 20 cm. In onze ogen levensge-
vaarlijk. Ik heb dan ook enkele van on-
ze Turkse vrienden langs de achterkant
zeer snel naar de begane grond zien
gaan. ’t Is een sterk ras hé. Dit was een
nadeeltje. Ook niet leuk zo’n voetbalzit-
je. Dat is oké voor twee keer 45 minu-
ten, maar een vijfsetter van twee uur of
meer is niet bevorderlijk voor de toe-
stand van de achterkanten des li-
chaams.
Bij elke match zaten we omringd door
honderden Turkse supporters.  Een be-
klemmend gevoel zou het geweest zijn,
mocht het niet zijn dat iedereen enorm
vriendelijk EN sportief was. Dat is zo
leuk aan gelegenheden als deze als je
ziet dat zoveel nationaliteiten perfect in
staat zijn om in een sfeer van sporti-
viteit, wederzijds respect en vriend-
schap met mekaar om te gaan. De poli-
tiekers zouden er wat van kunnen leren!
Over de gang van het tornooi ga ik niet
veel zeggen, want iedereen weet de uit-
slag ondertussen al wel en de verschil-
lende artikels op website van BTS en
van vriend Jos Reypens hebben een per-
fect beeld opgehangen van het spelver-
loop.
Al bij al wil ik toch de Turkse biljartbond
alle lof toezwaaien voor een perfecte
organisatie van deze wereldbeker. Het
idee om dit evenement te laten samen-
vallen met Turkse kampioenschappen 3-
band, artistiek, Pool en damesbiljart
was een schot in de roos. Telkens volle
zalen met toeschouwers en een prachtig
hotel vol met biljarters. Dit zorgt voor
een prachtige sfeer.
Voor mij persoonlijk is dit de beste ma-
nier om een wereldbeker te organise-
ren.  Alles gecentraliseerd op één loca-
tie.  Geen over en weer gerij, geen ver-
voer te regelen... maar ja je moet hier
natuurlijk de mogelijkheden voor heb-
ben.
Kortom ik vond dit één van de betere !!

Ferre Van Loco
BTS PR & Communicatie

Een bewogen maand, met veel vreugde
en nog meer verdriet. Ook de biljartsport
staat met beide voeten in de harde wer-
kelijkheid van het dagelijkse leven. 
Maart 2012 begon met een prachtig
succes in Viersen voor het Belgisch duo
Eddy Merckx-Frédéric Caudron. In de
tweede week van de maand werd vreug-
de overschaduwd door verdriet, veel ver-
driet. Met Herman Jacquemijns en Gaby
Vandelaer verdwenen twee opmerkelijke
personen uit ons leven. Beiden namen
een bijzondere plaats in menig biljarthart
en zullen dat ook blijven doen. Wat Her-
man en Gaby voor de biljartsport bete-
kend hebben , leest u verder.
Ondertussen raakte ook de kalender
voor de Beker van België bekend. Door
een ongelukkig toeval zagen we Eddy
Merckx en Frédéric Caudron al in de
voorronde tegenover elkaar geplaatst.
Langs de ene kant moeten we tevreden
zijn dat dit kan maar toch lokt dit enkele
bedenkingen uit. Dat de loting ‘heilig’ is
en als dusdanig ook werkelijkheid wordt
is toe te juichen. Zonder het warm water
opnieuw te willen uitvinden, verwijs ik
toch graag naar de samenstelling van de
BvB bij de Belgische voetbalbond. Daar
komen pas in een later stadium de eer-
steklassers in actie. Dat dit geen waar-
borg voor een topaffiche voor de finale is
bewijzen dit jaar Lokeren en Kortrijk, ter-
wijl andere eersteklassers met het
schaamrood op de wangen al eerder de
aftocht moesten blazen (zoals Anderlecht
tegen 3de klasser Rupel-Boom). 
Alles is en blijft mogelijk in een beker-
wedstrijd. Op 25 maart zullen we ge-

zien hebben wie deze nationale voor-
wedstrijden heeft overleefd en tussen 18
en 20 mei in Hooglede nog op de tabel-
len zal staan zonder een Merckx of Cau-
dron of een Philipoom of Forthomme nog
te kunnen tegenkomen. 
Even iets anders. De nationale interclub
driebanden loopt op de laatste beentjes.
In eerste afdeling heeft Biljart Express
zichzelf gepromoveerd tot titelfavoriet.
Positief is dat het team zich ook wil en-
gageren om in deze samenstelling bij ti-
telwinst Europa in te trekken. BC Deurne
heeft dan weer laten verstaan dat de eer-
der aangevraagde poule voor een Euro-
pabeker voorronde terug wordt gege-
ven. BC Deurne is nog wel in de running
voor een Europees ticket net als De Ploeg
Halle.
Volgend sportjaar belooft een nog ster-

kere interclubcompetitie. De Goeie
Queue uit Sint-Antonius Zoersel is al de
gekende kampioen in 2B. met spelers als
Frédéric Caudron, Eddy Leppens, Peter
Ceulemans en Roger Roefs was dat meer
dan voorspelbaar. Zulke talenten horen
in eerste afdeling thuis en dat is ze na
een jaar ‘vagevuur’ ook gelukt.  Vraag is
wie Kasteeldreef Lovendegem naar twee-
de afdeling zal volgen en wie zich nog
zal moeten meten met een tweedeklas-
ser, die net de rechtstreekse promotie ont-
liep en een play off mag spelen tegen de
nummer tien uit eerste afdeling. Span-
ning dus nog gewaarborgd en genieten
dan maar!

Jos Reypens
Sportjournalist.

Masters Ons Huis naar cruciale fase
De kaarten zijn bijna geschud in het im-
mer gezellige Geraardsbergen. De club
die de laatste jaren al wat leed mocht
verwerken houdt eraan om dit seizoen
uit te pakken met een feesteditie van
hun Masters tornooi.
De ‘Grote Prijs meubelen – keukens
MERLIN’, ereprijs Fast-Immo / Lotto
gaat naar z’n climax toe. Enkel de bei-
de poules (voorronde / hoofdtabel) van
Eddy Merck dienden nog te worden af-
gewerkt.
Na het forfait in de eerste poule (1/32 -
1/16e finales) van Patrick Kestens (zie
artikel vorige editie De Ballen), en de
winst van Eddy Merckx tegen Dirk Muy-
laert, werd het een gevecht tussen Bart
Tuerlinckx en Merckx. Hun laatste wed-
strijd indachtig, Beker van België met
als uitslag 30-1 in 9 beurten voor Eddy,
was Bart extra gemotiveerd om dat

geen tweede maal te laten gebeuren.
Na een 20-10 (10 beurten) tussenstand
voor Tuerlickx kwam Merckx terug door
enkele rake series. Uiteindelijk werd het
40-34 in 22 beurten voor Merckx.
Merckx dient nu zijn 1/8 – 1/4e finale
poule te spelen op 29 maart met als
rechtstreekse tegenstander Alain Cla-
bots. De andere wedstrijd wordt uitge-
vochten door Kurt Ceulemans en Ronny
Daniels. 
De winnaar van deze poule plaats zich
als laatste voor de finaledag op vrijdag
30 maart. Hij krijgt daar het zeer geo-
de gezelschap van Frédéric Caudron,
Roland Forthomme en Jozef Philipoom.
Binnenkort zullen we meer info verstrek-
ken over deze finaledag die wordt ge-
speeld in een externe lokatie en waar zal
worden samengewerkt met EXQI sport
voor de opnames van de wedstrijden.

Frans van Kuyk verrast 
Eddy Merckx in nabeurt

Eddy Merckx had net zijn partij te-
gen Frans van Kuyk uitgemaakt,
het scorebord stond op 50-44 en
de Nederlander had nog een na-
beurt. De volle winst voor Merckx
zou betekenen dat Quality Zele en
Biljart Express in hun wedstrijd ge-
lijk zouden spelen met 4-4. Dat
was voor de koploper eigenlijk al
een gunstige score.
Maar het werd nog beter: Frans van
Kuyk maakte de acquit, scoorde nog
eens, nog eens en beëindigde zijn se-
rie uiteindelijk op zes. Dus een gelijke
score in de partij (50-50 in 29 beurten)
en een maximale winst voor Biljart
Express. De koploper loopt met die
twee matchpunten uit op de concurren-
tie BC Deurne 25 en De Ploeg. De drie
kanshebbers op de titel hebben nog
vier wedstrijden te spelen. Martin
Spoormans rekende uit: ,,Als wij vanaf
nu één punt per wedstrijd halen, zijn
we kampioen.’’ Guy van Litsenborg, de
spelende teamleider en sponsor, zei:
,,En als het zo afloopt, zijn wij de ver-
diende kampioen. Ik vind het niet eens
verrassend. Met dit team, dat op alle
vier de posities sterk bezet is, zijn we
de competitie ingegaan om kampioen
te worden.’’

De spelers zijn vrienden
Hij roemde vooral de vriendschap van

het viertal, dat behalve Martin Spoor-
mans (die dit jaar werd aangetrokken)
al jaren samenspeelt. Guy: ,,Je ziet en
hoort nu al spreken over teams die na
dit seizoen stoppen of spelers die naar
andere ploegen gaan. Bij Biljart
Express is altijd rust en zijn nooit pro-
blemen. De spelers zijn vrienden, `ze
hebben alles voor elkaar over, ze krij-
gen op tijd betaald, dus er hoeft nooit
iemand te klagen. Daarom spelen ze
graag voor Biljart Express en verdienen
ze deze titel.’’
Guy van Litsenborg keek in Zele alvast
terug op een heerlijk jaar. Hij heeft zich
tijdens de competitie, waarin zijn team
in de tweede helft de positie aan kop
overnam van De Ploeg, één keer geër-
gerd aan de houding van de concur-
rentie. ‘We kregen het verwijt dat we de
wedstrijd die we tegen De Ploeg
moesten spelen niet naar andere datum
wilden verzetten. Martin Horn ging die
week op vakantie. Ik vind ten eerste dat
je als topspeler weet dat je voor je team
moet spelen en niet op vakantie moet
gaan. Doe je dat toch, dan heb je altijd
nog reserves om mee te spelen. Maar
verder huldig ik altijd het principe dat
we geen wedstrijden verzetten.'’
Guy: ,,Het publiek dat wil komen kijken,
heeft een kalender van ons gekregen,
waarop de wedstrijden staan. Ik heb
geen zin om dat te verzetten voor één
speler van de tegenpartij die zelf beslist
om op vakantie te gaan. Ik heb me er
ontzettend aan gestoord, dat wij verwij-
ten kregen van onsportief gedrag.''
Biljart Express won de wedstrijd in Zele
door winstpartijen van Martin Spoor-
mans tegen Glenn Hofman (42-34 in
25), Guy van Litsenborg tegen Dirk
Vlerick (42-35 in 34, na een flitsende
start van Vlerick) en een gelijkspel van
Frans van Kuyk tegen Eddy Merckx.
Peter de Backer won voor Zele de partij
tegen Gerwin Valentijn met 50-41 in 35
beurten.
Frits Bakker

Frans van Kuyk komt via een reeks
van zes op gelijke hoogte met Eddy
Merckx. Foto Harry Van Nijlen
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EINDELIJK….!!
Bij het zien van een in tranen uitbarstende voorzitter van de KBBB, schoot
ook mijn gemoed vol, samen met dat van nog een paar Belgische suppor-
ters.  België is voor de eerste keer in de geschiedenis WERELDKAMPIOEN
VOOR LANDENTEAMS. Echt waar, een emotioneel moment.

Twee dagen eerder….in Viersen. Bij
mijn aankomst werd ik opgewacht door
Benny Van Goethem in het officiële ho-
tel in Mönchengladbach. We waren
met hoge verwachtingen naar Duitsland
afgezakt, want we hadden echt een
topteam kunnen afvaardigen, Fred Cau-
dron en Eddy Merckx. Als het nu niet
zou lukken ?
Benny zette meteen een klein dompertje
op het gebeuren. Fred was de avond
voordien naar de spoed van het zieken-
huis gegaan met een zweer in de nek,
die hem veel last bezorgde. Antibiotica
moesten verlichting brengen. Eddy had
de maandag voordien een lumbale in-
jectie gekregen wegens rugklachten.
Dat begon al goed..we hadden nog
niet verloren en de excuses waren al
klaar..hi hi !  Toen we beide spelers wat
later op de dag zagen, bleek één en an-
der wel mee te vallen.
Het hotel was in orde en gevuld met bil-
jarters en officials. Er was wel geen mi-
nibar op de kamer, maar dat werd ruim-
schoots goedgemaakt door de gezelli-
ge bar beneden. De barman draait ook
al een aantal jaren mee tijdens het kam-
pioenschap en kent ondertussen zijn
pappenheimers !! Bijna alle voorzitters
van de verschillende deelnemende lan-
den waren aanwezig, maar behalve
Duitsland uiteraard, was de Belgische
delegatie supporters veruit de grootste.
Het viel mij wel op dat iedereen onze
voorzitter Reginald De Poorter goed
kende met uiteraard zijn Yvonne. Maar
ja niet moeilijk hij is dan ook al bijna
dertig jaar voorzitter…
Het tornooi op zich is eigenlijk gezellig.
Ik vind het intiemer dan een wereldbe-
ker. Alleen de inkomprijzen waren weer
buiten proportie naar onze Belgische
normen. 18€ per dag en 20€ voor de
kwart- en finaledag. 45€ voor alle wed-
strijden. Voor ons Belgen is dat toch
steeds weer even wennen.  Biljart in Bel-
gië is per definitie gratis ! Nederland
heeft dan weer geen probleem met in-
kom. Goeie zitplaatsen, een kleine bar
in de kelder, met elke dag wel een mooi
aanbod aan snacks en warme maaltij-
den. Wat de wedstrijden betreft, kan ik
met gerust gemoed verwijzen naar de
kranten en de website van BTS.  De om-

kadering van België was toch maar
weer in orde.  Onze spelers konden re-
kenen op een team van fotografen (Har-
ry Van Nijlen en Dirk Ackx) supporters à
volonté en zelfs op de ploeg van La
Couronne die uitgedost in Belgische
kleuren luidkeels hun aanmoedigingen
en appreciatie de zaal instuurden. De fi-
nale Duitsland – België was voor een
zaal vol luidruchtige Duitse supporters
al een uitgemaakte zaak. Het werd ech-
ter na enige tijd echt “stil aan de over-
kant”. Al gauw werd het duidelijk dat
we inderdaad ons dreamteam hadden
gestuurd. 
Het zou gaan lukken! Reginald zat recht
tegenover mij en onze blikken kruisten
elkaar, een blik van verstandhouding,
we hadden het allebei door……we
gaan dat hier winnen.
Toen Fred het verlossende punt scoorde,
veerden we allemaal recht en konden
de toeters en scheepshoorns hun gang
gaan. Het was mooi om te zien hoe bei-
de spelers mekaar in de armen vielen
en daarna richting Reginald Depoorter
trokken.  
De ceremonie protocolair was zoals al-
le anderen. Teveel speeches, teveel be-
dankingen, maar ja, dat hoort er wel bij
zeker.
Het valt mij toch steeds weer op dat het
spelen van de Brabançonne op zo’n ge-
legenheid altijd weer een kippevelmo-
ment is. Voor mij althans wel, daar moet
je zelfs geen overtuigde nationalist voor
zijn.
Nadien gingen we alles eens goed vie-
ren op de slotreceptie, waarop ieder-
een door Reginald en Jean Claude Du-
pont werd uitgenodigd. Ontnuchtering
alom, toen bleek dat er geen receptie
voorzien was en toen men al begon met
het opruimen van de zaal, terwijl de
spelers nog interviews gaven, zijn we
dan maar naar de kelderbar uitgewe-
ken. Geen mens te bekennen daar, be-
halve de Belgische delegatie. Geen ta-
fels meer, geen stoelen en we mochten
al blij zijn dat we nog een pint kregen
omdat het vat nog niet af was.
Triestig…….maar WIJ ZIJN TOCH
WERELDKAMPIOEN !!

Ferre

In memoriam Herman Jacquemijns
Wie keek er in de jaren zestig en zeventig
niet naar het bekende zondagnamiddag-
programma ‘Binnen en Buiten’ met wisse-
lende presentatoren zoals Willy Dela-
bastita of Louis Neefs. Wie kende er niet
de karakteristieke ‘kop’ van Pol Jacque-
mijns, die verbaal voetbalwedstrijden ver-
sloeg ( en er zelf maar eentje had kunnen
meepikken) tijdens de voorloper van
Sportweekend op de toen nog enige na-
tionale zender NIR/BRT? De rode draad
in al deze vragen was Herman Jacque-
mijns, de toenmalige producer, die er trots
op ging zijn eigen vader (Pol) in zijn pro-
gramma te hebben en te mogen regisse-
ren. Maar Herman was meer dan tv-pro-
ducer. Hij ging zelf op jacht naar (voet-
bal)nieuws en leverde keiharde journa-
listiek af met onder meer zijn legendarisch
interview met Raymond Goethals, die
achteraf een goede vriend werd net als Michel Verschueren en andere coryfee-
ën  van onze nationale voetbalwereld zoals Jef Jurion, Paul van Himst….
In de ‘Binnen en Buiten’ van toen was er ook altijd veel plaats voor biljarten in
zwart-wit. Er werd toen met twee witte ballen gespeeld en dat eiste van de com-
mentator (Karel Mommens) extra oplettendheid. In die periode stonden de ka-
derspelen hoger aangeschreven dan het driebanden. Samen met de warme
fluisterstem van Mommens kende iedereen Wafflard, Boulanger, Corin en de jon-
ge Raymond Ceulemans of Ludo Dielis, die zijn neus aan het venster kwam ste-
ken. Herman Jacquemijns was ook een vertrouwde naam in het weekblad
Knack, waarin zijn sportrubrieken meer dan eens nationaal nieuws ‘werden’,
want volgens Herman werd nieuws toen ook al ‘gemaakt’. Het kwam er op aan
een sportprestatie in zijn juiste context naar waarde in te schatten (iets waar we
nu nog maar van kunnen dromen).
Herman was bezeten door de biljartsport. Naast zijn activiteiten als toenmalig
voorzitter  van de Memorial Van Damme, vond hij steeds een gaatje om de keu
ter hand te nemen. Jarenlang was hij op de vaste dinsdagavond-afspraak in
Mister 100 Mechelen, waar de avond altijd afgesloten werd met een’Chivaske’.
Herman ging ook interclub spelen bij BC Hallensia, waarmee hij het zelfs tot
kampioen bracht. Biljarten was een uitlaatklep voor hem.
Collega-journalisten zullen Herman ook altijd blijven herinneren als de ‘captain’
van de nationale Belgische interlandploeg driebanden, die ons jarenlang deed
uitkomen tegen onze Nederlandse collega’s. Vorig jaar was Herman de enige
landgenoot, die ongeslagen bleef in zijn vier wedstrijden. Zijn goede band met
Rik De Saedeleer, Cas Goossens en andere BV’s zorgden er mee voor dat het al-
tijd leuke interlands werden.
Herman is niet meer en overleed op 7 maart  op 78-jarige leeftijd thuis in Hui-
zingen na een rijk gevuld leven, waarin biljarten een voorname plaats had in-
genomen. Zijn verdienste voor onze sport verdient meer dan een gouden erete-
ken (indien dit zou bestaan).

Herman, ouwe rakker, het ga je goed. Doe Vingerhoedt, Vervest, Wafflard, Bou-
langer, Steylaerts en de anderen de groeten daar!

Gaby Vandelaer
Gaby Vandelaer overleed drie dagen na
Herman Jacquemijns op 64-jarige leeftijd
na een moedig gedragen fatale ziekte.
Gaby Vandelaer hebben we leren kennen
als de rechterhand van Michel Cielen, die
op zijn beurt de rechterhand was van
Werner Bayer, de stichter van de prof-
bond BWA. Gaby was binnen de KBBB
voorzitter van het gewest Limburg.
Het mooiste compliment kreeg ze van Ra-
ymond Ceulemans. “Gaby was er altijd
wanneer je iets nodig had. Onopgemerkt
loste ze kleine dingen op of stond ze klaar
om te helpen. Aan haar heb ik enorm
goede herinneringen over gehouden tij-
dens de Crystal Kelly-tornooien, waar
haar man Michel Cielen de sportleiding
verzorgde. Gaby was de vrouw ‘achter
de schermen’ maar ze was er wel wanneer we haar nodig hadden. Ze wou
nooit zelf in de the picture staan maar gaf iedereen die dat wel waard was een
zetje of een steuntje. Zich helemaal wegcijferen: wie doet dat nu nog”.
Onze sport had en heeft nu nog meer mensen nodig zoals Gaby. Geef haar ge-
rust ook maar een gouden ereteken. Van mij mag het zelfs platina zijn, met schit-
terende diamanten bezet.

Jos Reypens

De ontlading. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com



De Biljart Ballen, 2e jaargang, maart 2012 pagina 15

Frank' s vraagje

Biljart, weekendsport ?
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over een
actueel of heikel biljartonderwerp. De lezer kan hier-
op reageren door een eenvoudig mailtje te sturen
naar onze redactie.

De stelling :
In tegenstelling tot zowat alle andere sporten worden
NIDM- en Gewestelijke competitiewedstrijden in de
regel afgewerkt op weekavonden. Voor werkenden
en studenten is dit niet meteen ideaal. Speelavonden kunnen al snel uitlopen en
tijdig aanwezig zijn vergt soms wel een inspanning.

De vraag :
Moet de biljartcompetitie -zoals bij andere sporten het geval is- worden gespeeld
tijdens de weekends ? 

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 :
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. Alleen merken we dat er in de verschillende sites geen en-
kele uniformiteit zit. Zo is het altijd zoeken geblazen wanneer men data van een
ander gewest wil raadplegen. 

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

We ontvingen 203 antwoorden :
191 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

12 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :

Het grote aantal reacties bewijst dat de moderne technologie ook in de biljart-
wereld ‘hot item’ is. De overweldigende JA-cijfers bewijzen dat de biljarter op
zoek is naar uniformiteit en vooral duidelijkheid als het over internet als commu-
nicatiemiddel van een hogere instantie naar haar leden gaat. De KBBB weet wat
haar te doen staat.

Editoriaal

Dit gezegd zijnde...

Omdat enkele zaken duidelijk dienen te
worden gesteld, val ik maar meteen met
de deur in huis. De laatste tijd ontvan-
gen wij op onze redactie nogal wat e-
mails, telefoontjes en geschreven epi-
stels met betrekking tot onderlinge en
interne wrijvingen en vetes tussen spe-
lers en andere spelers, clubs en bon-
den, besturen en leden  en ga zo maar
verder. Sommige mensen voelen blijk-
baar de behoefte hun frustraties te moe-
ten afreageren en menen met onze
krant de ideale ventilatieklep te hebben
gevonden. Wie zich thans aangespro-
ken voelt, moeten wij helaas teleurstel-
len. Het opzet van De Biljartballen is ge-
weest, vanaf de eerste verschijning, ein-
de augustus 2011, een bijdrage te le-
veren aan de rehabilitatie van onze
sport, de aandacht te geven die ze ver-
dient en vooral een POSITIEF verhaal te
brengen ! Wij steken dan ook de nodi-
ge tijd en energie in het promoten van
de biljartsport in al zijn facetten. Van de
hoogste tot de laagste klasse, van ge-
westelijk tot nationaal en internationaal,

ons blad geeft er graag de nodige com-
mentaren bij. Echter steeds in een aan-
vaardbare context en zonder afbreuk te
doen aan de verdiensten van onze
sport en haar beoefenaars. Het is dan
ook totaal “not done” ons medium te
gaan gebruiken om het biljart terug in
die put te duwen waar we net met de
reddingsoperatie begonnen zijn.  De
Biljartballen zal in geen geval, ook
maar in één scenario meestappen dat
een negatieve invloed kan hebben op
of schade kan toebrengen aan de bil-
jartsport. Dat een bepaalde tegenstan-
der niet op het appél  verschijnt of dat u
te laat wordt verwittigd over een forfait,
of dat een tornooi-organisator in gebre-
ke blijft of dat u malversaties ziet binnen
het bestuur van uw club, dat kan alle-
maal best wezen.  Maar uw krant hoeft
dit niet te weten, laat staan dat we er
aandacht aan zouden schenken. Dit
soort zaken praat je uit of regel je
onderling of binnen de muren van jouw
bestuursvergadering of lokaal. Bedenk
alvorens in de aanval te gaan tegen
eender wie in het biljartlandschap,  dat
dagelijks honderden mensen, belang-
loos en gratis de handen uit de mouwen
steken in verenigingen, bonden en be-
sturen om toe te laten dat u, haast zor-
geloos een biljartseizoen kunt rondma-
ken, hetzij in teamverband, hetzij indi-
vidueel.  Ook op de redactie van deze
krant is dat niet anders. Wie met De Bil-
jartballen vooruit marcheert, zal mee
het uiteindelijke doel bereiken. Dat doel
is de top, waar onze sport thuishoort.
Diegenen die menen voor het dal te
moeten kiezen ; het weze hen gegund.
Hopelijk beseffen zij wel, dat ze dan bij
ons aan de verkeerde deurbel rinkelen.
Dit gezegd zijnde, herhaal ik het toch
nog eens graag  en met overtuiging :
denk en handel POSITIEF !

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.

Raymond Ceulemans viert behalen
eerste internationale titel 

Op zaterdag 11 maart, na de zestien-
de speeldag van de Nederlandse drie-
bandencompetitie  vierde Raymond
Ceulemans in het Nederlandse Kapelle
een klein, bescheiden feestje. Onze
landgenoot werd tijdens de wedstrijd
tussen Martens Cleaning en Dekker
Keukens gehuldigd, omdat het dit
weekend precies vijftig jaar geleden is
dat hij zijn eerste internationale titel be-
haalde. In het sprookjespark De Efte-
ling, hoe toepasselijk, werd Ceulemans
op 11 maart 1962 Europees Kampi-
oen driebanden. Het bleek later de

aanzet voor een imposante carrière
met onder meer 21 wereldtitels in het
driebanden en 141 titels in totaal. Het
fenomeen zelf was aangenaam verrast,
want natuurlijk wist hij nog precies te
vertellen wie hij in dat kampioenschap
had verslagen, wat zijn moyenne was
en in welke locatie het tornooi was ge-
speeld. ,,Maar ik wist niet dat het nu
precies vijftig jaar geleden was'', glun-
derde Ceulemans, die voor de wed-
strijd ook een geëmotioneerde indruk
maakte, omdat hij deze week afscheid
heeft moeten nemen van zijn boezem-
vriend Herman Jacquemyns.

Raymond Ceulemans
Foto: Harry Van Nijlen

Biljartgeschiedenis

KBBB Nationale Finale Kader 47/2 

Derde diploma voor Maaslander

KBBB District Leuven – Finale 4de Klasse Driebanden KB

Eén op drie volstaat voor de promotie
Paul Perdieus (KBC Astrid) zorgde voor
openvallende monden door als win-
naar uit de groep van vier te komen en
met slechts één winstmatch nog te
promoveren van 22 naar 27 speelpun-
ten. Normaal stonden ze met zijn vij-
ven aan het acquit, maar het forfait van
Freddy Pierard (ook KBC Astrid) zorg-
de voor een versmald deelnemersveld.
Twee en drie, Marc Vanderauwera

(KBC Amicale) en Rik Vandersloten
(KBC Excelsior), speelden netjes in het
gemiddelde, met een uitschieter voor
Vanderauwera die tegen laatste en on-
der het gemiddelde geëindigde, Patrick
Nijns (Kunst & Vermaak Diest), een
prachtige 0,758 (22 in 29 beurten) bij
elkaar stootte.

Bart Van Reeth

Hij schreef al twee nationale titels bij
zijn naam in het Kader 57/2 en 38/2
en nu bereikt ons net voor het ter per-
se gaan, het bericht dat Eddy Berger
(Maaslandse BA) ook de nationale fi-
nale Kader 47/2 heeft te gelde ge-
maakt. Berger had aan één draw en
twee winstmatchen genoeg om voor
Marcel Angeletti (RBC Disonais) te blij-
ven, die wel de beste wedstrijd van de

finaleronde speelde met 160 punten
in vijf innings, tegen vijfde en laatste
Jean Godeyne (ook Maaslandse BA).
Net als laatstgenoemde konden ook
bronzen Carlos Doom (BC Volhar-
ding) en Danny Belaey (Argos-West-
veld) niet in het beoogde minimum ge-
raken.

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Belgisch Kampioenschap in Klein-Brabant
Feestzaal Volkshuis in Puurs zal gast-
heer spelen voor het BK ere-klasse Ar-
tistiek biljart op 4-5 en 6 mei. Voor de
gemeente van de aspergestekers is dit
alvast een primeur. Gewezen wereld-
kampioen Eric Daelman heeft de hand
in het organiseren van dit beslissende
treffen, waarin hijzelf naast Walter

Bax tot de absolute favorieten be-
hoort. 
Zijn er op dit moment nog weinig de-
tails bekend, dan zorgt uw krant voor
een ruime voorbeschouwing in het
april-nummer.

Bart Van Reeth 
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KBBB District Leuven – Finale 4de Klasse Driebanden KB

Eén op drie volstaat voor de promotie
Paul Perdieus (KBC Astrid) zorgde voor
openvallende monden door als winnaar
uit de groep van vier te komen en met
slechts één winstmatch nog te promove-
ren van 22 naar 27 speelpunten. Nor-
maal stonden ze met zijn vijven aan het
acquit, maar het forfait van Freddy Pie-
rard (ook KBC Astrid) zorgde voor een
versmald deelnemersveld. Twee en drie,

Marc Vanderauwera (KBC Amicale) en
Rik Vandersloten (KBC Excelsior), speel-
den netjes in het gemiddelde, met een
uitschieter voor Vanderauwera die te-
gen laatste en onder het gemiddelde
geëindigde, Patrick Nijns (Kunst & Ver-
maak Diest), een prachtige 0,758 (22
in 29 beurten) bij elkaar stootte.
Bart Van Reeth

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Grand Dutch Haarlo urlive.tv 20-25 mrt
EK poolbiljart Luxemburg kozoom.com 21-31 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 
Eredivisie topteam YEL urlive.tv 14 april
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 15 april
Euro-Tour poolbiljart Treviso kozoom.com 18-21 april
Eredivisie topteam Etikon urlive.tv 21 april
Eredivisie driebanden Hatrans urlive.tv 22 april
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 29 april

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

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

Mingaud wilde in de gevangenis blijven
Aan het begin van de 19e eeuw was
het biljartspel zo populair geworden
dat elke goed aangeschreven vestiging
een aantal biljarttafels moest hebben.
Dat gold tevens voor de gevangenissen
en de onderofficier van de Keizer, Min-
gaud, profiteerde van zijn gevangenis-
straf om zich aan de sport te wijden. Hij
verbeterde zichzelf en tegelijkertijd het
spel door aan het einde van de keu (die
van hout was) een stukje leder te plak-
ken. Hierdoor kon men de biljartbal be-
ter richten.
Hij had tevens het slimme idee om het
geheel tegen de met kalk ingewreven
gevangenismuur te wrijven. Het resul-
taat was verrassend, het lukte de speler
om draaiende effecten aan de biljart-
ballen te geven. De biljartballen legden
magische trajecten af. De retro was ge-
boren, de laterale effecten zorgden
voor verrassende effecten als de biljart-
ballen de banden raakten.
Toen Mingaud vrijgelaten kon worden,

smeekte hij de gevangenisbewaarder
om zijn verblijf te verlegen zodat hij zijn
techniek en zijn wapens kon verbeteren.
De gevangenisbewaarder stond zijn
klant, tevens zijn spelpartner, toe te blij-
ven. Toen Mingaud uit de gevangenis
kwam daagde hij de professionals van
Parijs uit en hij versloeg ze allemaal. Hij
liet het eerste biljartreglement afdrukken
waarin hij uitlegde hoe men effecten
mee kon geven aan biljartballen. Sinds-
dien zijn er talloze boekwerken uitge-
geven over de verschillende verbeterin-
gen die het spel is ondergaan.
De uitvinding van Mingaud was aan-
zienlijk en ontwikkelde zich in de
samenleving. De beroemde wiskundige
Coriolis interesseerde zich ervoor. Hij
schreef een boek over het ingewikkelde
fenomeen:
” LA THEORIE MATHEMATIQUE DES
EFFETS DE JEU DU BILLARD” (Wiskundi-
ge theorie over de effecten van biljart-
ballen).

Kaisa: snooker of biljart?
In de vorige edities hadden we het al over enkele nieuwe varianten op het
traditionele snookerspel, zoals ‘power snooker’. De Biljartballen sprak
haar internationale connecties aan en stootte zo op een andere merk-
waardige keusport; ‘kaisa’. Wat is deze eigenaardig klinkende sport juist?
Een kleine introductie.
Kaisa, of ook wel karoliina (inderdaad
met twee i's), is een keusport die hoofd-
zakelijk in Finland wordt beoefend.
Voor de taalliefhebbers even dit terzij-
de; kaisa is een Finse meisjesnaam, die
gezegend, puur of heilig betekent.
Maar wat is kaisa nu juist? Een snook-
ervariant, een biljartvariant of een
mengvorm ? Kaisa kent een lange voor-
geschiedenis, waarvan de oorsprong in
Rusland ligt.  Kaisa wordt gespeeld op
een tafel die qua grootte doet denken
aan een biljarttafel, maar door haar zes
gaten aan een snookertafel. Het spel
zelf vormt bijgevolg ook een soort
mengvorm tussen beide keusporten: zo-
als in snooker wordt steeds gespeeld op
een witte bal, maar zoals in het biljart
beschikt elke speler over zijn eigen
‘speelbal’, waarmee de andere ballen
op tafel geraakt worden. Die andere
ballen zijn dan de witte van de tegen-
stander, twee rode en één gele bal (de-
ze bal heet de ‘kaisa’). Het doel is, net
zoals bij snooker, zoveel mogelijk pun-
ten per beurt scoren, maar met dat ver-
schil dat niet gespeeld wordt tot de tafel
leeg is: men speelt net zoals bij biljart
tot men een aantal punten gescoord
heeft, in dit geval 60. Deze kunnen wor-
den verzameld door ballen te potten:
de witte bal van de tegenstander is 2
punten waard, een rode bal 3 en de ge-
le bal 6. Na elke beurt worden de bal-
len terug op hun vaste spot gelegd.
Maar wat maakt kaisa dan zo bijzon-
der en afwijkend van zowel biljart als
snooker? Elke ‘shot’ die gespeeld
wordt, moet op voorhand in detail be-
schreven worden: welke is de bal die
gespeeld zal worden, in welke pocket
zal een bal belanden en welke contac-

ten zullen er nog gemaakt worden met
de andere ballen en banden? Daaraan
koppelt men dan een systeem van bo-
nuspunten: het scoren van één van de
ballen in combinatie met een carambo-
le met een andere bal levert extra pun-
ten op. Op deze manier zijn er talloze
spectaculaire combinaties mogelijk die
tot 20 punten in één shot kunnen ople-
veren. Het is dus allemaal een kwestie
van doordachte stoten, gecombineerd
met caramboles en bandenwerk. Dit
verhoogt uiteraard de spektakelwaarde
van het spelletje. Maar ondanks het feit
dat het toch een ingenieuze mengvorm
tussen snooker en biljart betreft, is de
bekendheid beperkt. In Finland is het
zeer populair, maar wordt het ook nau-
welijks in professioneel verband ge-
speeld. Toch werd afgelopen jaar het
eerste wereldkampioenschap kaisa ge-
houden, met 33 deelnemende landen,
maar uiteraard een Finse winnaar. Mis-
schien waait deze eigenaardige keu-
sport binnenkort ook over naar onze
contreien ? 
Met bijzondere dank aan Benjamin
Swaelens, onze Finse connectie.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

DriebandenTornooi BC De Maan

Schellenaren kiezen voor nieuwe formule
Vanaf medio april organiseert BC De
Maan in haar thuishaven te Schelle de
'Grote Prijs Eddy Merckx', een drie-
bandtornooi op klein biljart. Tot voor
twee jaar werd er aan de monding van
Rupel en Schelde al in een soortgelijke
formule gebiljart, maar dan  zowel op
het formaat 2,10 m. als op de 2,84 m.-
tafel. Vorig seizoen gaf de club de voor-
keur aan het organiseren van een BTS-
tornooi, maar dat bleek dit jaar een te
grote financiële inspanning te vergen.
Voorzitter Roger Van De Ven koos er
met zijn leden voor om toch maar terug
te keren naar de vroegere formule, die

telkens weer een succes was en waar
de deelnemers konden genieten van
een rijkgevulde prijzentafel. Dat zal ook
bij dit tornooi niet anders zijn. Er wordt
gespeeld in poules en een lage- en ho-
ge puntenreeks. Dit tornooi is open voor
alle biljarters en wordt niet onder de
koepel van de KBBB gespeeld. Punten-
stijging bij wijze van promotiewedstrij-
den is dus uitgesloten. Er is uiteraard ve-
rificatie van de punten van de deelne-
mers. Inschrijven kan nog tot 31 maart
via www.bcdemaan.be

Bart Van Reeth

In Memoriam

Rita Andries is heengegaan
De overlijdens van Gaby Vandelaer en
Herman Jacquemyns dompelden de bil-
jartwereld in diepe rouw. Net voor het
ter perse gaan, bereikt ons het bericht
dat ook Rita Andries overleden is. De
echtgenote van André Gevaert zette zich
jarenlang belangloos in voor de belan-
gen van de biljartsport en  Biljart Club
Edelweiss in het bijzonder. Met Rita An-
dries verliest het biljart alweer één van
die trouwe vrijwilligers die altijd pal ach-
ter club en leden staan en bereid zijn de
handen uit de mouwen te steken. De Bil-
jartballen biedt haar diepste blijken van
medeleven aan, aan haar echtgenoot,
familie, vrienden en kennissen.   

Golfbiljart

Naar een spannend seizoenseinde
Alweer een verhuis in de wereld van het
golfbiljart. Ere-klasseteam DB Hoeper-
tingen zal voortaan de thuiswedstrijden
afwerken in het Diepenbeekse lokaal
Ganzebroek. Niet meteen om de hoek,
maar de derde in de rangschikking
hoopt dat de nieuwe locatie een extra
boost kan geven in de strijd om de titel.
Met vijf punten voor op VDB Everberg
en zes op DB Hoepertingen lijkt voor
HOE Mere de vogel nog lang niet in de
kooi te zitten. Mere en Hoepertingen kij-

ken elk nog tegen een “Bye”-weekend
aan en moeten dus nagelbijtend de re-
sultaten van de achtervolgers afwach-
ten. Hoepertingen mag nog een thuis-
wedstrijd tegen ATH Roeselare spelen
en HOE Mere mag op bezoek bij NEW
Lochristi. Op de laatste speeldag treed
VDB Everberg aan tegen ATH Roesela-
re, in  de Rodenbachstad. Waarschijn-
lijk valt dan pas de beslissing en weten
we wie er kampioen is in het golfbiljart.
Bart Van Reeth 

Zoerselse club verhuist

KBC De Goeie Queue blikt vooruit 
naar volgend seizoen
Met een overdonderende meerderheid
werd tijdens een speciaal bijeengeroe-
pen ledenvergadering de verhuis van
DGQ naar het nieuwe biljartcomplex
“Frédéric Caudron - Salpho” in Malle
goedgekeurd. De club trekt daarmee
weg uit het lokaal Rio in Sint-Antonius
Zoersel, waar ze vele jaren gehuisvest
was. Goed nieuws in elk geval voor Sal-

pho-initiatiefnemer Caudron en zijn team-
genoten, die hiermee ook alle mogelijke
licentieproblemen zien verdwijnen. Met
de titel in de 2de klasse van de NIDM
binnen handbereik, is het haast zeker dat
het seniorteam van DGQ volgend jaar
aantreed in 's lands hoogste afdeling.

Bart Van Reeth
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...

…Raymond Ceulemans een begena-
digd voetballer was ?
De biljartkampioen speelde op jonge
leeftijd als midvoor bij FC Nijlen, dat
toen in de Nationale bevordering uit-
kwam. Tussendoor maakte hij de biljart-
tafel al sinds zijn zevende in zijn vaders
café onveilig.

… een mislukte transfer hem naar het
biljart dreef ?
Ceulemans speelde zich als voetballer
in de kijker en kwam in 1958 in beeld
bij het legendarische Beerschot. Het is
nooit duidelijk geworden waarom zijn
transfer naar de Antwerpse mauve-wit-
ten niet doorging. De Nijlenaar hing
zijn voetbalschoenen aan de haak en
–o, zegen voor het biljart – nam defini-
tief de keu ter hand.

…de eerste successen al snel zouden
volgen ?
In 1961, op 23 jarige leeftijd  verover-
de hij zijn eerste Belgische titel in het
driebanden. Het was de aanloop naar
de winst in 35 wereldkampioenschap-
pen, 48 maal Europees goud en 61 na-
tionale titels.

…hij opgenomen werd in de ‘Hall of Fa-
me’ in Las Vegas ?
De BCA, leidinggevende biljartorgani-
satie in de VS kende Raymond Ceule-
mans die onderscheiding toe in 2001.
Het was alweer een nieuwe bekroning
nadat hij reeds ter gelegenheid van het
behalen van zijn honderdste titel, de bij-
naam ‘Mister 100’ kreeg.

…Ceulemans ook ‘geridderd’ werd ?
Koning Albert II benoemde hem in
2002 tot ridder, omwille van zijn ver-
diensten voor de biljartsport. Als enige
biljarter tot nog toe, werd hij eerder ook
uitgeroepen tot Sportman van het jaar
in 1978. In 2005 eindigde Raymond
Ceulemans op de 52ste plaats in de
Vlaamse versie van ‘De Grootste Belg’
en op nummer 24 in de Waalse versie.

…het voetbal toch nog een plaats bleef
innemen in zijn leven ?
De biljartgrootheid is altijd supporter
geweest van Racing Mechelen en is
sinds vorig jaar peter van een sociaal
project in de Maneblussersstad, dat een
initiatief is van  Racing en aartsrivaal
KV Mechelen.

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

2 x biljart 2,10 m. - 2 x biljart 2,85 m.
Lokaal van B.C. AVENUE

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.

4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en leiestreek,

alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.

Openingsuren:
Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)
Zondag van 9.00 tot 13.00 uur

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

9870  MACHELEN (O.-Vl.)
frederik.de.moor1@telenet.be

0496/26.44.85.

Foto: Boek Mister 100

KBBB - Nationale Finales Kader

Berger op twee fronten
Finale Kader 57/2 
Twee nationale titels in het kader staan
te blinken aan de boorden van de Lim-
burgse Maas. In het kader 57/2 op de
2,30 m. biljarttafel  moest Eddy Berger
(Maaslandse BA) zich enkel tegen een
onderschatte Marcel Angeletti  (RBC Di-
sonais en derde in de eindstand) ge-
wonnen geven.  De wedstrijden tegen
Peter Debaes (DOS Roeselare en vice-
kampioen) en nummer vier  Carlos
Doom, vertegenwoordiger van Antwer-
pen van BC Volharding werden door
Berger in sneltempo afgewerkt en ge-
wonnen. Tegen de laatste in de stand,
Dieter Segers (KBC Argos), speelde Ed-
dy Berger zelfs in amper 2 beurten de
partij naar 200 speelpunten uit.  

Finale Kader 38/2
Ook in deze discipline op het 2,84 m.
biljart, speelde Berger de beste wed-
strijd van het tornooi tegen vierde, Guy
De Fauw (KBC Argos) en nam hij met
een drie op vier de oppergaai mee
naar Zutendaal.  De finale 38/2 was
bijna een perfecte heruitgave van de
57/2, althans wat de spelers betreft
dan. Enkel De Fauw was hier de outsi-
der en  Debaes had geen kwalificatie in
deze ronde. Dieter Segers kwam als
tweede uit de strijd, gevolgd door Car-
los Doom en de eerder vermelde Guy
De Fauw. Marcel Angeletti kon in deze
finale slechts één maal de 300 punten
op de feuille laten schrijven en bleef op
een troosteloze laatste plaats.

KBBB District Gent – 
Finale 4de Klasse Driebanden MB

Eerste en laatste plaats
voor “Bonenklakkers”
Jan Landrieu (Royalvrienden Oude-
naarde) ging zonder enige glans ten on-
der in deze 18 punten finale en moest
toezien hoe Robert Hermans (Elk Weird’-
hem) de plaats voor hem wegkaapte en
de tweede podiumplek aan Rudy Van
Reeth (Eeklose BC) werd toegewezen.
Anders verging het Landrieu’s clubge-
noot Pascal Buyens die -te sterk voor de
tegenstanders- met een drie op drie en
promotie de districtstitel meenam naar de
Oost-Vlaamse Scheldestad. Tegen  bron-
zen medaillewinnaar Hermans schilder-
de Pascal Buyens trouwens een ge-
middelde van 0,857 of 18 punten in 21
beurten op het scorebord !

Bart van Reeth

KBBB District Waasland – Finale 1ste Klasse Driebanden – KB

Ook gewestelijke finale wordt thuismatch
Luc Van Vosselen (Gildevrienden) klop-
te in eigen huis zijn drie tegenstrevers,
maar landde uiteindelijk toch nog on-
der het minimum. Werner Backman
(’t Sleepbootje) zag zich met een
tweede plaats beloond en bleef ver
voor een bronzen Didier Segers (Gil-
devrienden) en Achille De Coninck
(Quality Zele) die niet tot winst kwam.

Van Vosselen mag opnieuw in zijn
thuislokaal de gewestelijke finale be-
twisten op 31 maart en 1 april. 
De 42-er heeft er alle baat bij dat hij
bij dat treffen het beurtenaantal lager
houdt, wil hij zijn kansen op de op-
pergaai gaaf houden.

Bart  Van Reeth

In Memoriam

BC Lugo verliest vaste waarde
De Deurnese club BC Lugo verliest met Luc Loos één
van haar sterkhouders in de NIDM-competitie. Loos
was jarenlang speler in de Excellentieklasse, 42 pun-
ten drieband op matchbiljart en stond bekend om zijn
vechtlust en de rust die hij uitstraalde. Ook in het da-
gelijkse leven, waarin hij kampte met een slepende
ziekte, bleef Luc Loos de moed behouden en vocht hij
lange tijd stevig terug. Helaas heeft hij die laatste
wedstrijd niet kunnen winnen. Loos werd amper 63
jaar oud. De redactie van onze krant wenst haar
medeleven te betuigen aan allen die hem dierbaar
waren.
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Ook na 14 speeldagen blijft Woondecor 1,
eerste. Duffel-Oost 2 springt over Carambol 1
Afdeling 2
De Coeck 1 blijft nipt voor Coloma.
Afdeling 3A
De Ploeg 2 leidt opnieuw.
Afdeling 3B
De Noorderkempen slaat Herentals 2 terug. 
Afdeling 3C
Moedig en Vrij onttroont ’t Groenhuis.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir 1 blijft aan de leiding.

Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 neemt verder afstand.
Afdeling 2A
Fantastika 1 opnieuw op kop.
Afdeling 2B
Woondecor  moet de kopplaats terug af-
staan aan Herentals 2.
Afdeling 3A
Kapelse 2 verdedigt nog steeds de leiders-
plaats.
Afdeling 3B
Sint-Jozef staat op nummer 1.
Afdeling 3C
De Krabbers 2 moeten voorrang verlenen
aan Real 3.

Kader 
Afdeling 1
Herentals 2 voert de rangschikking aan.
Afdeling 2
Op De Meir kon niet doorzetten en ziet de
eerste plaats naar De Goeie Queue gaan.

Drieband KB
Afdeling 1
Herentals 2 blijft op de leidersplaats.
Afdeling 2A
DGQ 2 gaat voor de titel.
Afdeling 2B
De titel komt binnen handbereik van Den
Hof 1.
Afdeling 3A
Herentals 6 loopt uit op MDC 3.
Afdeling 3B
Sint Jozef 2 blijft op de eerste plaats. Mister
100 stelde op de twaalfde speeldag, Franky
Borny verkeerdelijk op.
Afdeling 3C
MDC 1 toont steeds meer suprematie.
Afdeling 4A
Voor Duffel-Oost 3 komt de promotie naar
3de afdeling in zicht.
Afdeling 4B
MDC 4 blijft het klassement aanvoeren. 
Afdeling 4C
BC Calypso stoot opnieuw door naar plaats 1.
Afdeling 4D
Molse B.A 1 blijft plaats 1 wsselen met Ex-
celsior 2.
Afdeling 4E
De Coeck 7 neemt steeds meer voorsprong
op de achtervolgers.
Afdeling 4F
BC DAF Herentals blijft op de eerste plaats
staan.

Drieband MB
Afdeling 1
Grobbendonkse 1 is nog steeds leider.
Afdeling 2A
Lugo 1 wipt over DGQ Zoersel 1.
Afdeling 2B
DGQ Zoersel 2 is niet van plan de eerste
plaats nog af te geven.
Afdeling 3A
Sint Jozef blijft op de kopplaats.
Afdeling 3B
Met één punt voor op de nummer twee, blijft
het knokken voor Coloma.
Afdeling 3C
Excelsior 1 is leider.

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Overijse lijkt niet meer van de titel te hou-
den. 

Afdeling 2
Ensor laat Amicale 2 achter zich.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Strombeek 1 stevent af op de kampioens-
titel.

Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 houdt Kapelleveld 2 netjes ach-
ter zich.
Afdeling 1B
Dobber is kampioen !

Bandstoten
Afdeling 1
Astrid 2 heeft de titel beet !  
Afdeling 2
Vilvoordse en URSM Drogenbos stijgen naar
1ste afdeling.
Afdeling 3A
Kortenbergse 3 is met de titel weg.
Afdeling 3B
Couronne 1 mag het in 2de afdeling gaan
waarmaken !

Drieband KB
Afdeling 1
Hoeilaartse 1 of Hallensia 1 pakt de titel. De
laatste speeldag beslist ! 
Afdeling 2
Hoeilaartse 2 is kampioen !
Afdeling 3
Léopold houdt  Amicale 1 en 2 op afstand.

Drieband MB
Afdeling 1A
De titel is voor Léopold. 
Afdeling 1B
Hallensia 2 is er bijna.  

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BC Ten Hout blijft ook na 11 speeldagen lei-
der.
Afdeling 2
K.H.O.Z. voert het klassement aan. 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
B.C. Ten Hout 1 moet alert blijven, wil het
vooralsnog kampioen spelen.

Kader
Afdeling 1
De Ketsers Genk slaan titelpretendent Has-
seltse BA terug.

Bandstoten
Afdeling 1
B.C. Vincent blijft op titelkoers.
Afdeling 2
Sint Jozef 2 lijkt roet in het eten te gaan
strooien van Kleine Heide.

Drieband KB
Afdeling 1
BC Vincent blijft gelijk met STBA.
Afdeling 2
De Optimisten 2 boeten in aan  voorsprong.

Drieband MB
Afdeling 1
De Optimisten 2 tellen 4 punten meer dan
STBA.

KBBB- Gewest 
Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BV Gent lijkt de titel te gaan behalen.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
’t Lammeken is kampioen !

Kader
Afdeling 1
Brugse 1 neemt opnieuw voorsprong, maar
de titel is nog niet binnen. 

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Brugse 1 geeft Oostendse BA 1 het nakijken.

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
BV Gent koestert titelambities.

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
De Ster Ninove 2 houdt de nummer 1 vast.

Drieband MB
Afdeling 1
Als BV Gent de laatste wedstrijd wint, is het
kampioen.

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Als twee honden vechten om een been…

AFDELING 1
TURNHOUTENAARS ROEREN 
ZICH
De Ploeg 1, bijna het hele seizoen aan
de leiding en in een nek aan nek race
met BC Deurne 1 ziet zich plots terug-
geslagen naar de derde plaats in het
klassement. Het is echter niet de Ant-
werpse concurrent die de leiding daar-
mee overneemt. Die rol is er eerder ver-
rassend voor het team van Guy Van Lit-
senborgh, Biljart Express 1. In eigen
huis moest De Ploeg 1 op de zeventien-
de speeldag alles uit de kast halen om
niet ten onder te gaan tegen het be-
scheiden Herentals 1. De Kempense
kopman Dion Nelin had slechts 22 in-
nings nodig om Martin Horn uit te scha-
kelen, die dankzij zijn vechtlust toch
nog 46 punten wist bij elkaar te tikken,
goed voor een gemiddelde van 2,090.
Maar toch nog altijd minder dan de
2,272 van Dion, die daarmee voor de
hoogste moyenne van de drie laatst ge-
speelde ronden zorgde. De eindstrijd
lijkt bijzonder spannend te gaan wor-
den en wie uiteindelijk op het hoogste
schavot zal staan, zal dat enkel aan
zichzelf te danken hebben, temeer daar
de top drie absoluut aan elkaar ge-
waagd is. Duiken we in de kelder van
het klassement, dan wordt het duidelijk
dat voor BC Kasteeldreef 1 het kalf ver-
dronken is. Of Lugo 1, net als vorig sei-
zoen, zich nog in extremis gaat kunnen
handhaven, lijkt erg twijfelachtig. 

AFDELING 2 A
TBA 1 MET VERTROUWEN
TBA 1, waar John Tijssens in de win-
ning mood blijft verkeren heeft met stille
trom het vaandel overgenomen van de
jongens van De Ploeg 2, die na een lan-
ge leidersperiode plots een harde noot
te kraken krijgen. Ook Meerlese 1 blijft
nog in het titeldebat en speelt met ver-
nieuwd vertrouwen. Aan de staart mag
Lugo 2 de boeken stilaan dichtklappen.

AFDELING 2 B
KBC DE GOEIE QUEUE 1 
DOMINEERT DE REEKS
KBC De Goeie Queue 1 met Leppens en
Caudron in de basis blijft steevast de
nummer 1 vasthouden en mag zich stil-
aan gaan opmaken voor de titelviering.
Alleen van De Witte Molen 1 kan nog
enige dreiging uitgaan, maar de Zoer-
selnaren zijn duidelijk een maatje te
groot voor de tweede klasse. Voor Char-
leroi Sud 1 staat de degradatie vast.

AFDELING 3A
HERENTALS 2 AAN DE LEIDING
BC Herentals 2 blijft leider. Paul Goelen
tekende voor een 1,416 gemiddelde in
de partij naar 34 speelpunten, thuis te-
gen BV Turnhout 2.

AFDELING 3B
TITEL BIJNA ZEKER 
VOOR BC DE MAAN 1 
BC De Maan 1 blijft een haast vlekke-
loos parcours rijden en lijkt niet meer
van de titel te houden. Zelfs BC Deurne
3 lijkt de Schellenaren niet meer te gaan
bedreigen.

AFDELING 3C 
RC GARNIER LAAT ZICH NIET 
OPJAGEN
De 1,500 van Freddy Van Camp
(Mister 100 Lier 3), is dé uitschieter van
speeldag 17. 
RC Garnier leeft en biljart rustig naar de
titel toe. Mister 100 Lier 3 blijft echter in
het voetspoor.

AFDELING 3D
BRUGSE 1 HEEFT TITEL 
BIJNA BEET
Brugse 1 met Koen Saver in de rangen,
blijft de koppositie vasthouden en hoeft
niet veel meer te vrezen van de concur-
renten. Voor Excelsior Wimbledon 1 is
de school uit. 

AFDELING 4A
Biljart Express 3 leeft naar de kampi-
oensviering toe.

AFDELING 4B
Molse BA 1 blijft leider.

AFDELING 4C
De Maan 2 neemt over van De Goeie
Queue 4.

AFDELING 4D
R.C. Garnier Leuven 2 lijkt niet van plan
de leidersrol nog te lossen.

AFDELING 4 E
Metro 1 en Brugse 3 kruipen voor ’t
Lammeken 2. Union Sandeman 1 heeft
nog steeds de leiding in handen.

AFDELING 4F
KBC Gilde Hoger Op 1 droomt terecht
van de titel.

Bart Van Reeth

Dion Nelin 2.272. Foto: Harry Van Nijlen
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• Coördinatie van werken in de sectoren
interieurbouw en totaalinrichting 

• Coördinatie van diverse leveringen en
vakkundig toezicht op zowel bedrijfs-
als sportorganisaties 

CONTACTPERSOON: PATRIK MINTJENS 
Handelslei 151 - 2980 Zoersel

WWW.MINTJENSDECOR.BE
TEL: 0032 033 84 26 00 
GSM: 0032 475 47 67 25

p.mintjens@telenet.be

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

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

bestemming kunt geven, zoals een 
vergaderruimte of feestzaal.

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

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

de vloer zich weer volledig automatisch.

De biljartlift wordt volledig door 
Segeren Metaalwerken gefabriceerd en 

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

  

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

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

Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

Biljart op het internet

De Lucky Biljart-site een bezoekje waard
Het woord ‘biljart’ intikken op Google
en op de eerste verzamelpagina vind je
meteen de link naar Lucky Biljart.be. De-
ze kersverse adverteerder in uw favorie-
te biljartkrant heeft er een erezaak van
gemaakt, uit te pakken met een erg
overzichtelijke website, die blijft uitnodi-
gen om verder te klikken en de nieuws-
gierigheid van de bezoeker stimuleert.
Het thuisportaal van de site, die in drie
verschillende talen kan worden geraad-
pleegd, maakt duidelijk waar de surfer
is aanbeland : een originele biljartzaak,
die bij uitbreiding ook nog voorziet  in
een rijk  gamma van amusementsspelen
en trofeeën.  Lucky Biljart is opgericht in
1995.
Zaakvoerder Luc was reeds eerder in de
sector actief en heeft zodoende meer
dan 25 jaar ervaring. Hij is dus de ge-
schikte persoon voor raad en advies op
elk biljartvlak. Het is dan ook geen toe-
val dat de webstek een zeer volledig
contactformulier presenteert, waarop
naast de elektronische gegevens ook
adres en telefoonnummers te vinden
zijn. Wat de anonimiteit wegneemt en
drempelverlagend werkt voor potentiële
bezoekers. Wie verder wil gaan dan
een virtueel bezoek is altijd welkom in
de winkel te Diegem, waar zowat alle
materiaal tentoon staat. Maar de groot-
ste specialiteit van Lucky Biljart is het

plaatsen van nieuwe lakens op zowel
carambole-, pool-, golf- en snookerta-
fels, alsook het vervangen van de stoot-
banden, zowel de tasseaux als de rub-
bers. De zaak beschikt ook over een ei-
gen verhuurdienst van de beschikbare
biljarttafels, maar ook tafelvoetbal en
een aantal andere spelen maken deel
uit van de verhuurservice. Letterlijk zo-
wat alles kan je on-line regelen of te we-
ten komen bij Lucky Biljart en dat maakt
deze website precies zo interessant.
Een surfbezoekje waard : 
www.luckybiljart.be

Bart Van Reeth

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

OUDE BAREELLEI 70 - 2170 MERKSEM
chris-verheyen@telenet.be

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

FUTURESCORE

SOFTWARE
AANKOOP

€ 125,00
PER LICENTIE

GRATIS ONLINE INSTALLATIE VIA TEAM-VIEWER

optioneel: installatie ter plaatse door Futurescore + 100.00,-€

www.futurescore.be    -    info@futurescore.be
Rudi Tolleneer +32 494/988872    -    Kurt Ceulemans +32 475/616471

*Reclamebanner voor sponsoring*Back-up systeem*Gespeelde wedstrijden in geheugenfolder*

*Ingewerkte tijdklok*Automatisch printen van wedstrijd- en samenvattingsblad*

*Verschillende lay-out mogelijkheden*Alle wedstrijdvormen*Inspeeltijd op scherm*
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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

®
®
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