
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 uw biljartartikelenvanaf € 50,- 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

Beker van België driebanden
Verrassende Davy Van Havere rekent af met topfavoriet 

De toeschouwers in de 'Gulden
Zonne' in het West-Vlaamse
Hooglede zagen op de eerste
speeldag hoe één van de favorie-
ten, Eddy Leppens, koudweg
werd uitgeschakeld. De Limbur-
ger, die ondermaats presteerde
mocht vanaf dan het tornooi van-
op afstand volgen, in het gezel-
schap van de nummer één van
de wereld, Frédéric Caudron die
al even verrassend sneuvelde in
de voorronden. Een lot dat -niet
minder opmerkelijk- ook Roland
Forthomme beschoren was. 
De zaterdagronde leverde uiteindelijk
de halve finales Eddy Merckx tegen
Peter De Backer op en Davy Van Have-

MM ee ii -- JJ uu nn ii   22 00 11 22

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

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

De beste producten onder één dak
De Belgische IWAN SIMONIS SA, werelwijd marktleider in de sector van de
biljartlakens, heeft het genoegen u de overname aan te kodigen van de Belgische
SALUC SA, wereldleider in de productie van ARAMITH-biljartballen.
Deze complementaire producten van Belgische makelij zijn geliefd bij zowel pro-
fessionele biljartspelers als bij amateurs en zijn over de hele wereld gehomolo-
geerd door de meeste federaties en organisatoren van kampioenschappen en
toernooien. Dankzij de samenvoeging van IWAN SIMONIS-biljartlakens en ARA-
MITH-biljartballen kunnen we deze twee vermaarde producten van topkwaliteit
nog beter internationaal promoten.
SIMONIS: Sinds 1680 - De meest gespecialiseerde producent van biljartlakens.
ARAMITH: Sinds 1923 - Producent van de technisch meest volmaakte biljartbal-
len uit echte fenolhars.

re tegen Peter Ceulemans. Daarmee
stonden dan twee toekomstige teamge-
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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.

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.

TE HUUR + Kleine Overname

’T LAMMEKEN
Mariakerke-Gent

Biljartzaal-Taverne
Vrij van Brouwer en Caféspelen

4 Matchbiljarts met mogelijkheid tot uitbreiding 
naar 8 Matchbiljarts

Gevestigde Biljartclub
Huurprijs : 1950,00 euro per maand

Inlichtingen en bespreking :
NV Jaflor  09 / 282 57 45

KBBB Limburg – Gewestfinale 5de klasse Driebanden - MB

Ludo Bunkens kampioen 
bij eerste deelname

Drieënzeventig jaar bedroeg de ge-
middelde leeftijd van de drie deelne-
mers aan deze gewestelijke finale 5°
klasse driebanden op matchbiljart in de
Koninklijke  B.C. Hoop Op Zege in Has-
selt. En de jongste heeft het gehaald !
Ludo Bunkens van HBA Hasselt speelde
bij wijlen subliem voor zijn eerste deel-
name in deze discipline op het grote for-
maat. In zijn eerste wedstrijd tegen Bru-

no Sluyts uit Sint-Truiden speelde hij al
een promotiewedstrijd . Maar in zijn
laatste wedstrijd in 28 beurten bewees
hij dat een hogere categorie voor hem
zeker nog haalbaar is in een volgende
deelname. Odon Kiekepoos van de in-
richtende club had duidelijk meer erva-
ring in deze discipline, maar moest de-
ze keer toch de duimen leggen.
Jacques Verheyen

Raymond Ceulemans eindigt tweede 
Niet aan het biljart, want daar blijft de
meervoudig kampioen moeilijk te klop-
pen. Wél in de verkiezing van de
‘Grootste Mechelaar’. Een contest dat
werd georganiseerd door de brouwerij
Alken-Maes in samenwerking met de
Stad Mechelen naar aanleiding van de
opening van het nieuwe Café Belge op
de Grote Markt. Op de nominatielijst
heel wat namen van Mechelaars en
mensen die hun verdiensten hebben ge-
had voor de Maneblussersstad. Onder
hen ook de legendarische voetbalcom-
mentator Rik De Saedeleer, naast
Herman De Coninck en Jef Denyn. De
hoofdprijs zou uiteindelijk in de handen
van TV-coryfee Marc Uytterhoeven be-
landen, die daarmee Raymond Ceule-
mans en misdaadauteur Luc Deflo op
plaats twee en drie zag eindigen. Een
glunderende Raymond Ceulemans ver-
klaarde achteraf ‘stiekem gehoopt te
hebben om bij de eerste drie te eindi-
gen’. De biljartlegende was dan ook
méér dan tevreden met zijn tweede
plaats in de verkiezing. Satirisch com-
mentaar van winnaar Uytterhoeven na
afloop van het contest : ‘Ik ben enorm

Raymond Ceulemans

blij dat ik Ceulemans geklopt heb. Zo
weet hij ook eens wat het is om tweede
te worden…’

Bart Van Reeth

Puzzel mee en win een biljartkeu  
Puzzel-hobbyist Jonas Dewit
stelde speciaal voor De Bil-
jartballen dit kruiswoord-
raadsel samen. 
Stuur de oplossing voor 1
augustus 2012 naar Bart
Van Reeth, Victor Govaer-
slaan 16 bus 32, 2170
Merksem. Vergeet niet uw
adres en telefoonnummer te
vermelden. Onder de goede
inzendingen verloten wij
een biljartkeu. 
Wij wensen onze lezers al-
vast veel puzzelplezier toe.

Horizontaal:
1. extreem drinken
2. onklaar; staatsobligatie
3. scheidsrechter; wegkant
4. ontkenning (fr.); plaats in

België
5. biljartterm (mv.); kleding-

stuk
6. voetbalterm; ginder
7. Deens biljarter
8. biljartterm; biljartterm
9. snookerpot; muzieknoot

10. kuststrook; lokaal datanetwerk

Verticaal:
1. ontbijtgranen

2. schande; Nederland (afk.)
3. gek; gedurig
4. gereed; excuus
5. European Business Register (afk.);

zelfstandig naamwoord (afk.) 
6. klieren; groot dorp
7. muzieknoot; lidwoord
8. biljartterm
9. lengtemaat; LEGO-held; tijdperk

10. dakrand; biljartterm

KBBB Jeugdtornooi Beker van Vlaanderen

Kristof Salens op matchpunten
KBBB Brabant – Gewestfinale
Kader 47/2 – 5de Klasse – MB

Demaerschalck
oppermachtig
De vier tegenstrevers van Eric Demaer-
schalck (BC Hallensia) behaalden alle
het gemiddelde, maar bleken toch geen
partij voor de Hallenaar die met de
gouden medaille en een verdiende pro-
motie uit Wemmel terugkeerde. Dema-
erschalck tekende trouwens een wed-
strijdblad af met vier op vier gewonnen
wedstrijden. Een onfortuinlijke Robert
Tourlousse (BC Couronne) had lang uit-
zicht op de titelplaats, maar legde uit-
eindelijk het loodje tegen de kampioen
zelf. Johnny Leirens (BC Couronne),
Guy Van Moer (BC Couronne) en Pa-
trick Legros (BC Kapelleveld) waren de
andere deelnemers bij deze 50 punten
finale.

Bart Van Reeth  

De som van de matchpunten die Kristof Salens behaalde in de drie disciplines,
Vrijspel, Bandstoten en Driebanden,
was doorslaggevend voor de eindwinst.
Met 10 wedstrijdpunten telde het jonge
talent er telkens 4 meer op de drie
achtervolgers, Maikel Delecluyse, Gert-
Jan De Hertog en Maarten Thuys. Op
de vijfde plaats vinden we Kenny Van-
der Mierde terug met een knalprestatie
van 2,10 gemiddeld in het vrijspel. Met
6 caramboles in 12 beurten zette num-
mer acht Lennie Stockman  een 0,500
gemiddelde neer in het drieband, me-
teen de hoogste moyenne van de speel-
dag in die discipline. De moyenne-eer in
het bandstoten kwam uiteindelijk op
naam van negende geklasseerde Mi-
chaël Roest met 1,60. CBC DLS Roese-
lare mocht in de “Arena” liefst 21 deel-
nemers verwelkomen voor deze boeien-
de jeugdontmoeting en bewees daar-
mee dat er voor de Vlaamse jongeren
nog een toekomst in het biljart is weg-
gelegd.

Bart Van Reeth

MIRANDA VAN EETVELDE
DUIMT VOOR BC QUALITY ZELE

N-VA VOLKSVERTEGENWOORDIGER ZELE
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Het volgende
nummer 

verschijnt
22 augustus
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Redactie: Vlaanderen:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Fotograaf:
Harry Van Nijlen
Tel.: 0032 495 57 17 19
Dirk Acx
Tel.: 0486-127013
E-mail: info@billiardsphoto.com

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: +31(0)497-843645
Fax: +31(0)497-844530
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, NL-5140 AJ Waalwijk
Telefoon +31(0)416-343819
Fax +31(0)416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
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Vormgeving:

KBBC treurt om Wilfried Neirynck
De Koninklijke Brugse Biljartclub verliest met
Wilfried Neirynck een gewaardeerd bestuurs-
lid, tevens sportbestuurder en clubbarman in
de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. 

Gedurende vele jaren leverde Neirynck vrij-
willig werk in de vereniging. Ook de laatste
jaren was hij nog actief als bestuurslid, on-
danks het feit dat hij leed aan een slepende
ziekte. Die werd Wilfried  Neirynck uiteinde-
lijk fataal.

Onze redactie betuigt haar medeleven met
nabestaanden, vrienden en kennissen.

KBBB Nationale Finales Bandstoten – KB

Vik Heyndrickx beste 110-er
1ste Klasse (110 punten)
KBC Argos Westveld mag in Sint-
Amandsberg een feestje bouwen. Band-
stoter Vik Heyndrickx veroverde de na-
tionale titel in Halle en promoveert bo-
vendien naar de Excellentieklasse. Met
4 op 5 gewonnen wedstrijden en een
knappe prestatie tegen nummer twee,
Lou Van De Voort (KHOZ Hasselt), die
een verschil van 19 punten moest slik-
ken, had Heyndrickx een even hoog to-
taal als de Limburger, maar de ene
match, waarin hij slechts 7 punten liet
liggen tegen vierde Roland Van Hoof
(BC Kruishuis)maakte het verschil in de
finale afrekening. Van De Voort kende
op zijn beurt geen genade voor de an-
dere tegenstrevers en pikte ook nog snel
even de promotie mee.  Albert Beyers
(BC Vottem) bezette de derde plaats en
Christian Hecq (BC Nivelles) en Yvo Per-
dieus (KBC Astrid Herent) vormden in
die volgorde de staart van de rang-
schikking.

2de Klasse (80 punten)
Het winnende trio hield het erg span-
nend. Getuige daarvan de respectieve-
lijke verschillen van slechts 1 punt (9, 8
en 7), in de matchpunt totalen. Aan het
einde van dit finaleweekend mocht
Christ De Leersnijder (BC Duffel-Oost)
de titel van Nationaal Kampioen mee
naar het Neteland nemen en keerden
Nicolas Bievelez (BB Borinage) en Vin-
cent Mulpas (BC Kapelleveld) met  zil-
ver en brons huiswaarts. Tom De Ruyte
(KSNBA) kon de moyenne houden
maar greep als vierde net naast een po-
diumplaats.  Onder het minimum en vijf-
de en zesde, eindigden Jacques Cou-
pienne (BC Momallois) en Jos Weytjens
van BC Sint Jozef.

3de Klasse (55 punten)
Gedoodverfd favoriet Fabrice Bouchat
(BC Couronne) deed wat van hem ver-
wacht werd en schakelde de tegen-
stand uit  in het Luikse Vottem.  Met 8 op
10 en een algemeen gemiddelde van
4,13 promoveert de Vlaams-Brabander
bovendien naar de 2de Klasse. Con-
stant Lenaerts moest in eigen huis de
wet van de sterkste ondergaan, maar
greep toch de titel van vice-kampioen.
Hary Kosecki (KHOZ) bezette de laag-
ste podiumplaats en Jean-Marie Hout-
haeve (DOS Roeselare) en Pascal Re-
dant (LTB Erquelinnes) eindigden vierde
en vijfde. Voor de jonge Stef Van Hees
(BC De Coeck Ravels) betekende de
kwalificatie vooral een toegangsticket
naar het groeiproces. Dat hij op de
goeie weg is en met deze finale een
pak ervaring rijker is geworden, is mooi
meegenomen.

4de Klasse (40 punten)
Jeugdig enthousiasme haalde het van
ervaring. Gérome Dieu (BB Borinage)
speelde met 9 op 10 wedstrijdpunten
de tegenstand in de vernieling in de Lim-
burgse club Ten Hout en dwong zo de
felbegeerde promotie af. Kristof Smits
(BC De Plakkers) moest zich tevreden
stellen met de tweede plaats en de der-
de stek ging naar de Waal Armand
Collin (BC Saint Séverin). Julien Willems
(BC Vincent), Wim Coussement (Brugse
BC) en Luc Coekaerts (K&V Diest) sloten
het rijtje af, alle binnen het gemiddelde.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – 
Gewestfinale 1ste Klasse 
Driebanden – MB

Maximumzege
voor Kempenaar
Geoffrey Dresselaerts (BC Kruishuis)
heeft met een vier op vier zijn suprema-
tie getoond aan de tegenstanders in BC
Op De Meir  Emblem, waar thuisspeler
Wim Demuynck zich tevreden moest
stellen met een tweede plaats. René Van
Der Vliet (Mister 100 Lier) nam de
plaats net achter de vice-kampioen in,
maar kon het begeerde gemiddelde
niet bereiken. Diezelfde moyenne lag
trouwens ook niet in het verschiet voor
zijn clubgenoten Michel Wouters en
Rudi Verelst. Dresselaerts mag de 34-ers
gaan vertegenwoordigen op de natio-
nale ontmoeting in Luik, het eerste week-
end van juni.

Bart Van Reeth 

noten bij BC Deurne (Merckx en Van
Havere) aan de tafel, weliswaar niet te-
gen elkaar. Davy Van Havere pakte al
meteen uit met 15-7 winst in de eerste
set in negen beurten. Aan de andere bil-
jarttafel had De Backer slechts vier in-
nings nodig om Eddy Merckx in set één
de 15-3 aan het been te lappen. Merckx
liet zich niet uit zijn lood slaan en rea-
geerde in de tweede manche bij 6-7 met
een reeks van zeven. Peter De Backer
miste en de gewezen wereldkampioen
scoorde vlot het matchpunt. Setstand
1-1. Op het tweede biljart ging de twee-
de set erg gelijk op tot Davy Van Havere
bij een 7-8 stand in het voordeel van
Ceulemans het verschil kon maken met
zes punten, de leiding overnam en de
score op 13-8 bracht.  Peter Ceulemans
deed er nog ééntje bij, maar dat vol-
stond niet om Van Havere van de 15-9
zege te houden. De Backer opende de
derde set tegen Merckx met 5-0 en hield
na vijf beurten nog steeds de leiding vast
bij 10-7. Davy Van Havere liep in-
middels uit op Peter Ceulemans, 8-4. De
naamgenoot van de beroemde wielren-
ner had intussen gelijk gemaakt, maar
kon niet onmiddellijk de forcing voeren
tegen een verdedigend spelende Peter
De Backer, die uitliep tot 12-10. Daar
bleef het echter bij, want een groeiende
Merckx besliste de match met een serie
van vijf punten. Van Havere profiteerde
dan weer van een nipte misser van Ceu-
lemans om de 10-6 te laten optekenen,
maar kon de terugkeer van de kleinzoon
van het biljartmonument tot 10-9 niet ver-
mijden. Het was echter de gretigheid
waarmee Van Havere speelde, die hem
in de derde set uiteindelijk de eindover-
winning en het finaleticket bezorgde. In

beurt twee van de vierde manche stond
De Backer er zes in het krijt bij Eddy
Merckx, maar vond toch een antwoord
op de 'afleg' van de Hemiksemnaar en
nam de koppositie over met 1 punt. De
misser van Peter De Backer in de zesde
beurt, zou hem nochtans al snel zuur op-
breken. De onverstoorbare 'Speler van
het jaar', Merckx, schudde er zeven uit
de keu en verzekerde zich van de fina-
leplaats, waarin hij tegenover clubmak-
ker Davy Van Havere zou komen te
staan. 

Underdog wint spannende 
finale 
Met het ietwat enthousiast afgespeelde
'Harley Davidson' van Brigitte Bardot
op de achtergrond, opende Eddy
Merckx de eerste set met een 3-0 voor-
sprong, waarna Davy Van Havere al
snel egaliseerde en zelfs doormar-
cheerde tot 8-12. Merckx liet er nog
wel twee achter zijn naam schrijven,
maar het was tornooirevelatie Van Ha-
vere die met de openingsset aan de
haal ging. In set twee 'bevroren' de
twee titelpretendenten elkaar en het
spel vanaf de eerste stoot. Die strategie
zou aanvankelijk lonen voor Eddy
Merckx die over de tegenstander naar
11-9 liep. De uiterlijk onbewogen Van
Havere kwam dan opnieuw dichterbij
en zelfs gelijk, om met een 'lucky shot'
ook nog de leiding over te nemen.
Toch kon de aandringende Kapelle-
naar niet verhinderen dat Merckx met
een magistrale stoot de tweede partij
verzilverde. In een gelijkoplopende der-
de manche toonde Davy Van Havere
zich erg sterk en bewees daarmee dat
de top van het driebandbiljart in de toe-
komst rekening met hem zal moeten
houden. Op drie punten van de finish
ontbond Eddy Merckx zijn duivels,
maar faalde op het setpunt. Dat deed
ook Van Havere in eerste instantie om
twee beurten later toch te zegevieren.
Ook in set vier liet Davy Van Havere
zich niet onbetuigd en nam in de twee-
de beurt met 9-0 afstand van de tegen-
strever. Merckx duwde dan op het gas-
pedaal en zorgde voor een reactie die
kan tellen ; een serie van zes en de
terugkeer in de wedstrijd. In de vierde
inning en bij gelijke stand, sputterde
bij Eddy Merckx de motor, maar Van
Havere vergat daarvan zijn profijt te
trekken en legde de ballen onbedoeld
speelklaar. Toch kon ook Merckx de fi-
guren niet meer in de juiste orde spelen
en bleef zo op één punt van dé ontdek-
king van het tornooi. Althans voor
even, want de ervaren driebander
vond in beurt zeven zijn tweede adem
en stootte zich naar een 13-10 voor-
sprong. Van Havere mocht vanop zijn
stoel toekijken hoe Eddy Merckx de
vierde partij uitmaakte. De beslissende
vijfde set begon in het voordeel van de
wereldtitelhouder die er in de eerste
beurt twee op het wedstrijdblad liet
schrijven en meteen in verdediging
ging. Een maat voor niets zo bleek,
want opponent Davy Van Havere  nam
met 2-4 de leidende rol over en leek
nog steeds vastberaden zijn huid duur
te verkopen tegen de op papier veel
sterkere Merckx.  Eddy Merckx bleef de
missers opstapelen en keek in de derde
beurt tegen een 4-8 achterstand aan.
Van Havere lukte een fantastische bri-
cole, wat het kantelmoment in de wed-
strijd betekende. De 29-jarige finale-
verrassing liet zich niet meer van zijn
stuk brengen en bezegelde met een
reeks van zes het lot van Eddy Merckx.
Davy Van Havere heeft naar volgend
seizoen toe een duidelijke boodschap
uitgestuurd naar de tegenstanders en
neemt oververdiend de Beker van Bel-
gië mee naar huis. 
Bart Van Reeth   

Verrassende Davy Van Havere
rekent af met topfavoriet 
Vervolg van pagina 1
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Beker van België Driebanden Klein Biljart

Rolstoelgebruiker wordt knap derde 

Naar jaarlijkse gewoonte werd in
Hooglede ook nu weer de beker op
klein biljart afgewerkt, simultaan met het
gebeuren op matchbiljart. De titel ging
naar Kortrijkzaan Frank Loosveldt die in
de 'gelijke beurten' finale tegen Daniël
Verhelst (KEBC) aanvankelijk een gelijk-
spel afdwong en dus op penalty's moest
beslissen. Een uniek record ; liefst 46
maal moesten de winnaar en de num-
mer twee afstoten van acquit om met de
winst van Loosveldt het bekerweekend
af te sluiten. Opvallende derde is Stefan
Neyens, aangesloten bij KBC Caram-
bol Duffel en aan een rolstoel ge-
kluisterd na een auto ongeval, tien jaar
geleden. Het is reeds de tweede maal
dat Neyens met zijn  zware fysieke be-
perking doorstoot naar de finaleronde
van een belangrijk tornooi. Twee jaar
geleden werd hij zevende en staat in-
middels terug op zijn niveau van voor

tien jaar. Dan ook nog een bronzen me-
daille veroveren getuigt van moed en
vooral van veel doorzettingsvermogen.
Winnaar Frank Loosveldt : “Op mijn
twaalfde ging ik 's zondags op café met
vader. Ik mocht echter van de waardin
niet spelen. Door een toeval leerde ik op
mijn 49ste Frédéric Caudron kennen. Ik
zag hem spelen in Lommel en was ver-
kocht aan het spelletje. Het is het boek
van Caudron dat mij naar het drieband
en het diamantsysteem leidde. Normaal
speel ik nooit op het klein biljart. Het is
des te meer fantastisch dat ik als 22-er
op het matchbiljart, deze finale win”.
Met dit verhaal in het achterhoofd weten
we dat wilskracht, volharding en oefe-
ning tot geweldige successen kunnen lei-
den. Stefan Neyens en Frank Loosveldt,
in de leer bij Peter De Backer, is daarvan
het levende bewijs. 
Bart Van Reeth

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

KBBB Limburg – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden – KB

Titel gaat ditmaal wel naar Bree
In 1ste klasse miste René Pijkels nipt de
titel, maar dat zette zijn clubgenoot bij
Breese BC, Ludo Hermans een klasse la-
ger, netjes recht. Met vier uit vier ge-
wonnen partijen toonde Hermans, af-
komstig uit Neerpelt,  zich de onbe-
twistbare winnaar bij de 34-ers en ver-
zekerde zich van een finaleplaats op de

nationale afrekening.  Vice-kampioen
Dany Darcis (STBA), Paul Gaethofs (De
Optimisten), Jacques Nisen (STBA) en
Ronny De Hondt (De Optimisten) moch-
ten in de aangegeven volgorde kampi-
oen Ludo Hermans de hand schudden.

Bart Van Reeth 
KBBB Limburg – Gewestfinale 6de klasse Driebanden – KB

Bloemen bloeien op de Kleine Heide
Een sterk voor de dag komende Gust
Moons (BC Kleine Heide) is er met de
gewestelijke prijs vandoor gegaan in
de accommodatie van BC Lido, dat hun
eigen speler, Mathieu Hansen forfait
moest laten geven. Jos Keymis (BC sint-
Jozef) kwam als tweede aan, Valère

Vandevoort (HBA) werd vierde en Marc
Gerits (KHOZ) mocht het licht uitknip-
pen. Kampioen en vice-kampioen tel-
den evenveel wedstrijdpunten, maar
een betere moyenne bezorgde Moons
de titel.
Bart Van Reeth 

KBBB Limburg – Gewestfinale 3de klasse Driebanden – KB
Promotie en winst voor superieure Eddy Luts
Met Eddy Luts heeft het Heusden-Zolder-
se BC Vincent haar kampioen in huis.
De sterke 27-er promoveert naar 2de
Klasse na een 100 % overwinning in de
Limburgse gewestelijke finales. Erik
Janssens (BC De Ketsers) strandde op
nummer twee en beet enkel de tanden
stuk op de kampioen. De drie achtervol-

gers, Ronny Rouffa (KHOZ), Gino Ma-
estripieri (BC Ten Hout) en Willy Ber-
voets (BC Kleine Heide) konden elk
slechts één maal winnen en dat was te
weinig om de top twee ook maar enigs-
zins te kunnen bedreigen.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 4de klasse Driebanden – KB

Massafra sluit aan bij 27-ers 
Ten Houtenaar Rocco Massafra heeft
van de gewestelijke finale gebruik ge-
maakt om volgend seizoen een klasse
hoger te gaan biljarten. Met net als de
tweede, Guido Vrancken (BC Vincent)
één verloren partij, maar een beter ge-
middelde, kroonde Massafra zich tot
nationaal finalist bij de Limburgers. Op

drie eindigde Rudi Jacquet (STBA), op
vier Joannes Franssen (Sint-Jozef) en met
de rode lantaarn in de hand, op vijf ;
Théo Veestraeten van de Breese Biljart
Club, die de eer redde met een over-
winning tegen Jacquet.

Bart Van Reeth 

KBBB Limburg – Gewestfinale 1ste klasse Driebanden – KB

Pijkels op punten, 
maar Claesen met de moyenne

42-ers, maar moet toch voorrang verle-
nen aan Nathan Claesen, die in eigen
huis drie keer won en één maal zijn
meerdere moest erkennen in diezelfde
Pijkels. Het was de ‘final countdown’
die de doorslag gaf. Claesen bleek
daarbij over een hoger gemiddelde te
kunnen beschikken dan zijn rechtstreek-
se concurrent voor de titel. Giorgio Bres-
ciani (KHOZ) eindigde derde op 0,77
algemeen gemiddelde van de nummer
twee en kon Robert Vrancken (HBA),
Robert Monnissen (Maaslandse BA) en
Eddy Roosen van BC Ten Hout achter
zich laten.
Bart Van Reeth

Een straffe ontwikkeling in de lokalen
van de Hasseltse Biljart Academie.
René Pijkels (Breese BC) haalt het maxi-
mum van de matchpunten binnen bij de

Snooker

Afscheid van een snookerlegende
Tijdens het WK Snooker kondigde zevenvoudig wereldkampioen Stephen
Hendry onverwacht zijn afscheid aan. Daarmee verliest de snookerwereld
een legende die de afgelopen twee decennia zijn stempel op het spel druk-
te. Een historisch overzicht.

1990: Stephen Hendry verbaast de
wereld door op 21-jarige leeftijd de jong-
ste wereldkampioen snooker ooit te wor-
den, een prestatie die tot op heden nog
niet geëvenaard is. Het werd de voorbo-
de voor een uitzonderlijke carrière, waar-
in ‘The Golden Boy’ zowat alle records
verpulverde. Hij won 7 wereldtitels in 10
jaar tijd, was 9 jaar lang ’s werelds nu-
mero uno, was winnaar van 72 professi-
onele tornooien, won het meeste prijzen-
geld, haalde 775 centurybreaks waar-
van elf 147-breaks. De basis hiervoor
legde hij reeds op 12-jarige leeftijd, toen
hij zijn amateurcarrière startte. Al snel
won hij tal van amateurtornooien, waar-
na hij op 16 jarige leeftijd de jongste
profspeler ooit werd. Kort daarna wist hij
zich als jongste speler ooit te plaatsen
voor het WK, een record dat nog maar
recent werd verbeterd … door onze
landgenoot Luca Brecel. Het duurde niet
lang voor hij tijdens het seizoen 1988-
1989 op 18-jarige leeftijd zijn eerste ran-
kingtornooien, waaronder de Grand Prix
en de British Open, zou winnen. De jon-
ge snaak die nog maar 2 jaar prof was,
bekleedde zo al snel de vierde plaats op
de wereldranglijst. Dit betekende het be-
gin van een ongezien stukje snookerge-
schiedenis. In 1990 won hij, zoals reeds
gezegd, zijn eerste wereldtitel: hij ver-
sloeg in de finale de razend populaire
Jimmy White met duidelijke 18-12-cijfers.
De nineties werden zo volledig gedomi-
neerd door Hendry. Zo won hij 5 jaar op
rij (1992-1996) het WK. Hoewel hij en-

kele jaren een dipje kende, won hij in
1999 toch nog zijn zevende en laatste
wereldtitel. Hiermee brak hij het record
van 6 overwinningen dat eerder op
naam stond van andere snookerlegendes
Steve Davis en Ray Reardon. Bovendien
was hij tweemaal verliezend finalist en
haalde hij 14 maal de halve finales. De
daaropvolgende 10 jaar kende hij wisse-
lend succes. Hij won geen enkel gere-
nommeerd tornooi meer, maar haalde
wel nog regelmatig de halve finale of
kwartfinale van de Masters, de UK
Championship en het WK. Hierdoor
werd hij in het seizoen 2008-2009, op
40-jarige leeftijd, zelfs opnieuw de num-
mer 1 van de wereld. Nu, op 43-jarige
leeftijd heeft hij vrij onverwacht aange-
kondigd definitief te stoppen. Dat deed
hij na een zware verliesmatch in de
kwartfinale tegen Stephen Maguire : hij
kreeg een pak rammel met 13-2, meteen
zijn zwaarste verlies op een WK in 16
jaar. Hendry, die naar eigen zeggen de
beslissing 3 maanden geleden reeds
nam, neemt echter niet in mineur af-
scheid van het snooker. Hij scoorde tij-
dens zijn openingsmatch een maximum-
break, meteen zijn 3e op een WK en zijn
elfde in totaal. De snookerwereld is zo
een levende legende armer, een op en
top professionele speler wiens records
niet snel zullen sneuvelen. Wij duimen al-
vast dat Luca Brecel zijn record van jong-
ste wereldkampioen breekt.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

De winnaars met op de voorgrond Stefan Neyens

OPROEP
Alle spelers, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Biljart Bond, 
de Vlaamse Snooker Federatie en het Belgisch Nationaal Verbond, 

worden verzocht een foto van zichzelf, hun naam en de club waarbij ze 
aangesloten zijn, door te mailen. Dit met de bedoeling onze archieven uit te 

breiden en te vervolledigen. 
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

DUOPRINT@PLANET.NL
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J.B. de Vocht

KBBB Gewest Antwerpen – gewestelijke finale 22 punten
drieband - MB

Fonny Volders naar de Nationale Finale
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei werd
in het lokaal van TBA Biljartpalace de
gewestelijke finale gespeeld naar 22
punten drieband op matchtafel. Na af-
loop van de eerste speeldag waren er
nog drie spelers die nog kans maakten
op de titel. Loek Van der Donk (Meerle-
se BC) stond er het beste voor met 4
wedstrijdpunten na overwinningen te-
gen Fonny Volders  (KBC Biljartvrienden
Turnhout) in 29 beurten en tegen Ivo Fa-
es (BC Op de Meir) in 47 hernemingen.
Ken Dierckx  (B.C. Biljart Expres) vertrok
als een sneltrein in zijn eerste wedstrijd
tegen Louis Masson (B.C. Arena) en
was reeds na 21 beurten aan de meet.
In zijn volgende wedstrijd liet hij zich
echter verrassen door Fonny Volders die
hem met 22-19 versloeg in 39 beurten.
Ivo Faes versloeg Louis Masson in 57
beurten en kwam tegen Loek Van der
Donk 1 puntje te kort. Op de tweede
wedstrijddag vertrok Ken Dierckx weer-
om als een wervelwind en versloeg Ivo
Faes in 23 beurten, zodat hij na 3 wed-
strijden een algemeen gemiddelde had
van 0.759. Fonny Volders liet zich niet
verrassen door Louis Masson en won
zijn wedstrijd met 22-10 in 28 herne-
mingen. Masson wou toch niet eindigen
zonder een overwinning en het slacht-
offer was Loek Van der Donk (22-16 in
44 beurten). Zo waren er voor aanvang

van de laatste wedstrijden nog drie kan-
didaten voor de overwinning.  Een ze-
ge van Ken Dierckx  zou hem op basis
van het gemiddelde zeker de titel ople-
veren.  Hij vertrok in zijn wedstrijd te-
gen Loek Van der Donk als een raket en
leidde na 13 beurten met 11 tegen 6.
Doch dan stokte de scoringsmachine
van Dierckx en Van der Donk kwam op
kousenvoeten dichterbij.  Na 35 beur-
ten was de stand nog altijd 20-18 in het
voordeel van Ken Dierckx. 
Wie was het best bestand tegen de ze-
nuwen ?  Het was uiteindelijk Loek Van
der Donk die het haalde met 22-21 in
49 beurten.  Fonny Volders op de an-
dere tafel was ook als een speer ver-
trokken en leidde na 14 beurten met
12-3.  Dan speelden de zenuwen hem
blijkbaar ook parten en de nulpunten
stapelden zich op, doch Ivo Faes bakte
er evenmin iets van en Volders speelde
de partij dan uit in 47 beurten en be-
haalde alzo de titel met een beter ge-
middelde dan Van der Donk. Fonny
Volders behaalde 6 wedstrijdpunten en
een algemeen gemiddelde van 0.538
(dus promotie naar 27 punten), Loek
Van der Donk behaalde eveneens 6
wedstrijdpunten met een algemeen ge-
middelde van 0.485.  Ken Dierckx be-
haalde 4 wedstrijdpunten en een alge-
meen gemiddelde van 0.636 en dus
promotie naar 34 punten. Louis Masson
behaalde uiteindelijk de 4de plaats met
een gemiddelde van 0.400 en Ivo Faes
de 5de plaats met een gemiddelde van
0.379. Fonny Volders zal het gewest
Antwerpen vertegenwoordigen op de
nationale finale op 2 en 3 juni in het ge-
west Beide Vlaanderen. 

Karel Adriaensen

KBBB Antwerpen – Gewestfinale Excellentie Klasse 
Driebanden – MB

Troonbeeckx met promotie naar Charleroi
A.S. Charleroi mag Willy Troonbeeckx
(DGQ  Zoersel) verwachten voor de na-
tionale finale op 2 en 3 juni. De Zoer-
selse driebander maakte het mooie
weer op de gewestelijke ontmoeting en
hield daar ook nog eens de bevorde-
ring naar  50 punten aan over. Ook
tweede Flor Waumans  (BC Arena Deur-
ne) wuift de 42-ers vaarwel met de pro-
motie op zijn palmares. Puck Van Aart
(Meerlese BC) sloeg het brons aan de
haak en bleef binnen de moyenne. Het
gemiddelde behalen zat er niet in voor
Brian Vangenechten, die nochtans het

hele seizoen regelmatig presteerde met
zijn kampioenenploeg van BC De
Maan uit Schelle.  Noël  Arras (Mister
100 Lier) bewees nog een maatje te
klein te zijn voor dit niveau met een 0
op 4 en dus de laatste plaats. Troon-
beeckx was overigens de enige die al
zijn wedstrijden won  en samen met
Waumans (één verliespartij tegen Willy
Troonbeeckx) toch nog een duidelijk
verschil in de eindtotalen vertoonde, ten
opzichte van de concurrenten.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Driebanden – KB

Gilliaert op de golven van het succes
En golven, daar is de kustbewoner best
wel mee vertrouwd. Sven Gilliaert
(Oostendse BA) beëindigde het finale-
weekend met een eerste plaats, 9 op
10 matchpunten en speelde bovendien
ook nog eens twee promotiematchen,
maar kon de moyenne niet overstijgen.
De promotie ging eerder onverwacht
naar vice-kampioen Ludo Hermans
(Breese BC) die weliswaar slechts 5 op
10 liet optekenen, maar in een gelijk-
spel tegen Gilliaert op 0,971 afklokte
en tegen vijfde geëindigde Guy Fürst

(CRB Léopold) een forse 1,214 op het
wedstrijdblad liet drukken. De Waal Luc
Masset (BC Vottem) bezette de derde
podiumplaats en kreeg Daniël Hardy
(BC Nivellois) achter zich. Walter
Wijckmans (BC Coloma) kon de Ant-
werpse eer bij de 34-ers niet hoog hou-
den en eindigde laatste. Toch sloeg de
Mechelaar er nog in, om de enige wed-
strijd die hij won met een promotieresul-
taat te beslissen.

Bart Van Reeth 
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Artistiek Biljart

Bax wint BK voor de zevende maal
met titelverdediger Er-
ik Vervliet, die in
2011 als een totale
verrassing de medail-
le om de nek mocht
hangen. Marc Jans-
sen, al het hele sei-
zoen derde op de
rankinglijst en de
meest reële bedrei-
ging voor de toppers.
Drievoudig winnaar
van de Superprestige
en gewezen Wereld-
kampioen Eric Dael-
man en natuurlijk,
voormalig Europees
Kampioen en in het
verleden reeds zes
maal Belgisch Kampi-
oen, Walter Bax.
Was Eric Daelman
bovendien samen
met echtgenote Mari-
na verantwoordelijk
voor de organisatie,
die overigens on-
danks de korte voor-
bereidingsperiode
haast perfect in el-
kaar stak en waarbij
ze konden rekenen

op de steun van Roger en Lieve Everaert,
dan woonde Freddy Bauwens zijn laat-
ste tornooi als sportbestuurder van de
KBBB bij. De zenuwen en de geringe
puntenafstand aan het begin van de be-
slissende set zorgde voor onbegrijpelijke
missers bij de twee favorieten Bax en
Daelman. Daarvan profiteerde vooral
Marc Janssen, die sukkelt met een schou-
derblessure en na het tornooi in behan-
deling gaat, om dichterbij te sluipen.
Janssen kwam bij 494 punten terug tot
een draw op Eric Daelman, die echter
geen steek meer liet vallen en met 504-
494 opnieuw afstand nam. Vooral op
de hoge puntenwaarden (9 en 10) ble-
ken de underdogs Vervliet, die vierde
werd met een totaal van 468 en de win-
naar van het brons, Marc  Janssen (494
punten) het meest efficiënt.  Nadat hij
een flinke  inhaalbeweging gemaakt
had op de Turnhoutenaar, miste Dael-
man drie pogingen op de cruciale figuur
bij 505-489. Het moment waarop Wal-
ter Bax het verschil kon maken en met
een puntentotaal van 517 tegenover
504 voor Eric Daelman, de beker in de
hoogte mocht steken en zijn zevende
Belgische Kampioenstitel kon gaan vie-
ren.

Bart Van Reeth

Kersvers Belgisch Kampioen Walter Bax wordt uitgebreid
gefeliciteerd door zijn echtgenote

In het Klein-Brabantse Puurs werd in het eerste week-
end van mei het Belgisch Kampioenschap Artistiek Bil-
jart afgewerkt. Het jaarlijks georganiseerde BK staat
los van de Rankingtornooien en stuurt de kampioen en
vice-kampioen naar het Europees- en Wereldkampi-
oenschap. Een WK dat trouwens slechts om de twee
jaar wordt gehouden en opnieuw  plaats zal vinden in
Turkije.

De ideale accommodatie van Zaal
Volkshuis, waar uitbater Dave Engels
niets aan het toeval had overgelaten, tel-
de gespreid over de drie tornooidagen
een komen en gaan van vele belangstel-
lenden uit de biljart- en keusportwereld,
maar kon ook de plaatselijke bevolking
bekoren. Zelfs in die mate, dat wie de
eerste dagen gewoon uit nieuwsgierig-
heid een kijkje kwam nemen, zich al me-
teen verzekerde van een zitje voor het
bijwonen van de finaleronde op zon-
dag. Die finale vond dan ook plaats in
een bomvolle zaal en voor een uitgela-
ten publiek, waarbij de Puurse Burge-
meester Koen Van den Heuvel en Eerste
Schepen  Hilde Van der Poorten, de ere-
gasten waren en na afloop de bekero-
verhandiging voor hun rekening zouden
nemen. Presentator Benny Van Goethem
joeg de adrenaline bij de toeschouwers
naar een hoogtepunt op het moment dat
de gegadigden voor de Belgische titel
de arena betraden. Na de uitschakeling
van Danny Van Schoor, Roger Everaert
en Patrick Vloemans mochten de fina-
listen Set D van de opgelegde figuren af-
werken. Aan de tafel verscheen dan ook
de top van het Belgische Artistiek biljart

KBBB Antwerpen – Gewestfinale
5de Klasse Driebanden – MB

Vogelaere kraakt
de tegenstand
Op de biljarttafels van BC De Maan
Schelle, heeft Filip Vogelaere (BC Arena
Deurne) de gewestelijke titel bij de 15-
ers veroverd. Met 6 op 8 punten gaf de
Antwerpenaar zijn clubmaat Roger Don-
né het nakijken en moesten Louis Debie
(BC Herentals), thuisspeler Jean Ravache
en AloÏs Willems (ook Herentals), lijd-
zaam toezien hoe Vogelaere de volle
winst en de promotie naar 4de Klasse
pakte.

Bart Van Reeth

Frans kampioenschap Driebanden D1 Finale

Landgenoten presteren sterk 
bij onze zuiderburen

Het  team van Kozoom haalde in Schil-
tigheim de bronzen medaille in de play-
offs en mag meer dan waarschijnlijk vol-
gend seizoen de voorronden van de Eu-
ropacup spelen. Dat was de verrassen-
de ontknoping van de broederstrijd om
de derde plaats tussen Kozoom en An-
dernos. Kozoom had de winst vooral te
danken aan de ruime overwinning van
onze landgenoot Frédéric Mottet in de
vroege ochtendpartij tegen Jérôme
Barbeillon (50-30). Die marge bleek
achteraf beslissend. De wedstrijd zelf
eindigde op 4-4. Roland Forthomme
ging kopje onder tegen Dick Jaspers die
voor Andernos uitkomt, maar Kozoomer

Peter De Backer leverde een grootse
prestatie door Filipos Kasidokostas te
verslaan in zestien beurten (50-46). Het
Franse kampioensteam Agipi dat be-
roep doet op de Belgische grootheid
Frédéric Caudron bleek ook nu echter
weer te sterk voor de concurrentie. In de
halve finale gingen Forthomme en De
Backer in de dubbel onderuit waardoor
Marco Zanetti zich zelfs in de finale een
verliespartij kon permitteren.  Agipi en
Laxou gaan als finalisten Europa in vol-
gend jaar. Als Agipi voor de achtste
keer de Europacup wint, mag ook Ko-
zoom, met de Belgen in de rangen, mee
naar de voorronden.

Agipi was ook nu weer te sterk voor de concurrentie. Foto: www.kozoom.com

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Bandstoten – MB

Trofee krijgt plaats in Oost-Vlaanderen
Een voor de tegenstand te machtige Luc
D’Hondt (BC Quality Zele) neemt het
eremetaal bij de 40-ers mee naar Oost-
Vlaanderen. D’Hondt schoof slechts
één maal uit, tegen vice-kampioen Paul
Gaethofs (BC De Optimisten), tegen
wie hij amper 1 punt te kort kwam,
maar pakte vlot de 8 op 10 wedstrijd-
punten tegen de andere opponenten.
De bronzen medaille mag aan een He-
negouwse muur gaan blinken ; Frédé-
ric Vanderveken (ABC Binchois) had
met een totaal van 6, evenveel match-
punten als de nummer twee, maar
werd met een lager algemeen ge-

middelde naar plaats drie verwezen.
Wesley Mathysen (BC De Noorderkem-
pen) eindigde vierde en binnen de obli-
gate moyenne, net als nummer vijf Ge-
orges Ernst van het Waalse RBC Le Pro-
gres. Onder het gemiddelde en op een
laatste plaats, verscheen Guy Van
Moer van het Wemmelse BC Couron-
ne. Dient ook nog vermeld dat Vander-
veken de hoogste reeks van 15 caram-
boles achter zijn naam wist te schrijven
in de lokalen van het Emblemse BC Op
De Meir.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 1ste Klasse Bandstoten – MB
Hoge gemiddelden bezorgen Van Laethem
de promotie
Gaston Thibaut (KBC Zanzibar) die laat-
ste eindigde, lapte winnaar Rudi Van La-
ethem zijn enige nederlaag in deze ge-
westfinale aan het been. Van Laethem
nam in 50 beurten de maat van num-
mer drie Dieter Van Hemeldonck (K&V
Diest) en in amper 37 innings (0,918)

van vice-kampioen Luc Saliën (K&V
Diest) en Michel Sterckval (KBC Zanzi-
bar), die net buiten het brons viel.  Met
deze prestatie eigende Rudi Van Lae-
them zich terecht de titel en de promotie
van 34 naar 42 speelpunten toe. 
Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten – MB
Eén wedstrijd maakt het verschil
Marc Volders (KBC Zanzibar) die als
tweede het finaleweekend afsloot, hield
lang gelijke tred met Georges Chrysso-
louris (BC Couronne), maar moest op ba-
sis van de moyenne de rol van titelpre-
tendent toch lossen. Georges Sixte (BC
Hallensia), Willy Lemoine (KBC Zanzi-

bar) en Eric Van Den Ghoer (BC Couron-
ne) behaalden zelfs het gemiddelde niet.
Chryssolouris duwde tegen Sixte de 22
punten in 28 beurten op het scorebord
en maakte zich daarmee meester van de
titel en de promotie naar 2de Klasse.
Bart Van Reeth
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KBBB Brabant – Gewestfinale 5de Klasse Bandstoten – MB

Wemmelaar met promotie en titel weg
De kaap ronden van de 15 punten, dat
was de opdracht voor de gekwalificeer-
den in deze finaleronde die gespeeld
werd in het Brusselse Zuidpaleis.
Christophe Forton (BC Couronne) deed
dat voortreffelijk en mag als kampioen
zich ook nog eens eigenaar van de pro-
motie noemen. Luc Van Steenberghe

(BC Hallensia) telde twee matchpunten
minder dan de winnaar maar gaf wel
het nakijken aan Bernard Bonduau (BC
Wavre), homeplayer Christian Ladriere
(CRB Léopold) en Joseph Callebaut (BC
Couronne). 

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten – MB
Meerderheid deelnemers blijft onder moyenne 
Kampioen Luc  Coeckaerts  (K&V Diest)
en tweede geklasseerde Luc Thon (KBC
Zanzibar) waren de enigen die het mi-
nimum konden behalen in deze 27-ers
gewestfinale, waarin ook de nummers
één en twee behoorlijk afstand namen
van de achtervolgers. Raphaël Winc-
kelmans (BC Couronne) op een derde

plaats en Eric Schoutens (K&V Diest) op
vier, gingen Marc Verschelden – ook in
dienst van K&V Diest – vooraf, die als
enige de kampioen wist te verrassen.
Coeckaerts mag met het nationale fina-
leticket op zak, afreizen naar Sint-Trui-
den, op 2 juni. 
Bart Van Reeth

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Nationaal Kadertornooi Klein Biljart 38/2
Ereprijs “Kon. Biljartclub Gilde Hoger Op”

Op zaterdag 26 mei 2012 vanaf 13u00 kent ons 9° nationaal 
kadertornooi op klein biljart zijn ontknoping met de finalewedstrijden.
Wij willen jullie dan ook langs deze weg uitnodigen om de finale van ons

tornooi bij te wonen.  Vermoedelijk worden de laatste wedstrijden 
omstreeks 17u30 aangevat.

In de finale krijgen we volgende spelers aan de tafel:

Reeks A: Heyndrickx Vik - 220 punten - KBC Argos Westveld
Doom Carlos - 300 punten - BC Volharding
Berrier Jean-Pierre - 220 punten - BC Risquons-Tout

Reeks B: Himpe Jean - 160 punten - BC Volharding
Van Acker Jan - 120 punten - KBC Argos Westveld
Van Parijs Christophe - 120 punten - BC Kapelleveld

Reeks C: Vermeulen Johan - 60 punten - BC ’t Oske Torhout
Dewilde Johan - 60 punten - KBC Amical Ieper
De Moor Frederik - 90 punten - KBC Gilde Hoger Op

Na de finale zal er omstreeks 19u00 overgegaan worden tot de 
prijsuitreiking, gevolgd door een receptie u aangeboden door onze club.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze aangename biljartdag, waar u
hoogstwaarschijnlijk wel met enkele mooie prestaties zal worden ver-
wend.

Namens Kon. Biljartclub Gilde Hoger Op

De Moor Frederik
Verantwoordelijke Kadertornooi

EK  Driebanden – Landenteams

BC Deurne verbaast Europa

Van links naar rechts Jef Gysels, Steven Van Acker, Davy Van Havere, Ludo Dielis

Het weekend van 5 mei werd in 5 landen Europees gespeeld door de
kampioen (en tweede) van elk land. BC Deurne stond in een reeks met
5 ploegen en speelde in LAS ALCASARES (Murcia). Vermits Dick Jaspers
europees voor Porto speelt en JP De Bruyn administratief niet in orde was,
speelde BC Deurne met Davy Van Havere, Steven Van Acker, Ludo Dielis en
Jef Gysels. Er werd gespeeld naar 40 punten zonder nabeurt.

De eerste wedstrijd (om 9.00u !) tegen
de Oostenrijkers uit Pottendorf was eer-
der een formaliteit, met mooie ge-
middelden van Dielis (1,7 ) en Van Ac-
ker (1,5).
De Spaanse thuisploeg Cartagena was
andere koek. Het werd een bloedstol-
lende match. Ludo Dielis was weer eerst
uit met 1,7 ! Steven Van Acker stond op
2 punten en het super talent uit Spanje
Zapata moest er nog 18. Uiteindelijk
kreeg Zapata nog een mogelijkheid
maar miste en Van Acker maakte uit.
Davy Van Havere miste een tiental ca-
ramboles op een haar  en verloor zijn
match. Het was Jef Gysels (15 x kampi-
oen met zijn club in de 1 ste afdeling)
die de Deurnenaars over de streep trok
na een moeilijke match tegen een zeer
sterke tegenstander.
En dan kwamen de ijzersterke Turken,
4 spelers uit de TOP 20 van de wereld,
een ploeg die men als derde sterkste in-
schatte in Europa en die men kansen
gaf voor de Europese titel. Kapitein
Ludo Dielis had de ploegmaats weinig
kans toebedeeld met de bedoeling het
team op scherp te zetten. Dit was de be-
slissende match. BC Deurne moest win-
nen, een gelijkspel was niet voldoende,
na 2 verloren partijen. De Turken had-

den daarentegen geen enkele wedstrijd
verloren.
Steven Van Acker speelde subliem en
had 22 punten na 4 beurten ( en was uit
in 16 beurten !). De tegenstrever van Jef
Gysels maakte er 28 in 7 beurten en
zelfs Gysels kon deze sneltrein niet stop-
pen ( maar speelde toch nog een mooi
gemiddelde van 1,2).  Van Havere start-
te zeer sterk en won met 6 punten voor-
sprong  tegen nr. 6 van de wereld Tas-
demir !
En toen was er nog Dielis tegen Yuksel,
die vorig jaar nog één van de 5
wereldbeker tornooien won! Ludo Die-
lis raakte achter maar kwam terug bij
(32-32) en beide spelers gingen zij aan
zij naar de meet. Yuksel kwam op 2 en
Dielis op 3. En dan, wat nooit gebeurt,
Ludo Dielis steekt een fausse queue !
Yuksel krijgt als matchbal een niet te
missen rondspeelbal en … mist ! Dielis
speelt uit, wat voor een kompleet deliri-
um bij de aanwezige supporters zorg-
de.
Dielis voorspelde de winst tegen het
Zwitserse team en kreeg meteen gelijk.
De Zwitsers waren inderdaad een
kneusje en kregen een droge 8-0 aan-
gesmeerd. BC Deurne mag op 8 en 10
juni aantreden in Schiltigheim.

Snooker

O’Sullivan wereldkampioen, 
Brecel debuteert
Het WK snooker 2012 zit er op, tijd
voor een korte balans: snookergenie
Ronnie O’Sullivan werd voor de vierde
keer kampioen, all-time recordhouder
Stephen Hendry houdt ermee op en on-
ze piepjonge landgenoot Luca Brecel
maakte zijn debuut. We schreven het al
in de vorige editie: Luca Brecel kwalifi-
ceerde zich als jongste speler ooit voor
het WK snooker. Daarin moest hij het
opnemen tegen de gerenommeerde
potting-machine Stephen Maguire. Hoe-
wel de jongeling bij wijlen prachtig
snooker bracht, werd hij met 10-5 uitge-
schakeld. Brecel speelde duidelijk nog
niet consistent en matuur genoeg om de
ervaren Maguire te verrassen. Ondanks

zijn goede spel miste hij regelmatig cru-
ciale ballen, vooral te wijten aan de ze-
nuwen en het gebrek aan ervaring. Het
verlies was achteraf gezien geen schan-
de : Maguire werd halve finalist, nadat
hij de grootste snookerlegende ooit, Ste-
phen Hendry, met 13-2 verpulverde. De
eindwinst was voor de excentrieke Ron-
nie O’Sullivan, ongetwijfeld de meest
begaafde van alle spelers. O’Sullivan,
die een carrière van extreme hoogtes en
laagtes kent, speelde een erg rustig en
consistent tornooi. In de finale versloeg
hij Ali Carter met duidelijke 18-11 cij-
fers. Meteen zijn vierde wereldtitel, de
eerste sinds 2008.
Pieter-Jan Van Bosstraeten
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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 tijdsklok*Automatisch printen van wedstrijd- en samenvattingsblad*

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

• 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
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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

Degoutant

Terwijl we nog nagenoten van de on-
vergetelijke finaledag van het BTS
Masters tornooi in Geraardsbergen za-
ten we al met vele biljartfans rond de ta-
fels van BC Gouden Martinus in Gent
voor de eindfase van het BTS Masters
tornooi No.177.
De geschiedenis leert ons dat er in elk
Masters tornooi wel iets opmerkelijks
gebeurt; hetzij een knalprestatie of een
uitschuiver. BC Gouden Martinus be-
leefde het beide!
In de kwartfinale werd in de wedstrijd
Eddy Leppens tegen Frédéric Mottet ge-
schiedenis geschreven. De omstandig-
heden moeten wel een positieve invloed
gehad hebben want Leppens begon
van acquit met een reeks van 16 pun-

ten. Deze werd in dezelfde beurt beant-
woord door Mottet met een reeks van
12. Een stand van 16 – 12 na één
beurt! Gelukkig dat de mooie scorebor-
den van Futurescore niet tilt kunnen
slaan.
Dergelijke prestaties doen automatisch
de verwachting ontstaan dat men in de
finale vuurwerk mag verwachten. Pre-
cies dáár liep het fout. Beide finalisten
en boezemvrienden Caudron en Lep-
pens hadden gelijktijdig een off-day.
Zelden gezien en zelfs aanleiding tot
een publiek ‘excuus’ van Frédéric tij-
dens de prijsuitreiking.
Het bewijst nochtans dat deze topspe-
lers ook maar gewone mensen zijn van
vlees en bloed en geen voorgepro-
grammeerde robots die steeds maar
hun grenzen kunnen verleggen. Het
was in die zin beslist verhelderend. Sup-
porters: voetjes weer braafjes op de
grond.
Anderzijds is zo’n valse noot op het ein-
de van een prachtige organisatie voor
de organiserende club en vooral voor
de ‘trekpaarden’ een beetje spijtig. De
energie en tijd die voorzitter Jean-Clau-
de en Ennie Dupont in deze organisatie
gestoken hebben is bewonderings-
waardig. Bestuurs- en organisatie-erva-
ring zat natuurlijk maar je moet het
maar doen. Jean-Claude mag dan wel
het mandaat hebben van voorzitter van
de UMB en de WCBS, hij is in de eerste
plaats een clubman gebleven, en dat
siert hem. Onze dank gaat ook naar de
andere leden van Gouden Martinus
voor hun bijdrage, groot of klein.
Verrassing alom toen Frédéric Caudron
tijdens de ceremonie protocollaire het
woord vroeg om zijn ontgoocheling te
uiten over de armzalige media-aan-
dacht voor de wereldtitel landen teams
die hij, samen met spitsbroeder Eddy
Merckx, pas behaald had in Viersen.
Dat was mij natuurlijk ook niet ontgaan
en ik had even voordien de aanwezige
KBBB bestuurders al gewezen op het
ogenschijnlijk ontbreken van enig me-
dia- en PR  beleid in de federatie en de
fatale gevolgen daarvan voor de biljart-
sport in België. Sportredacties moeten
constant gevoed worden met nieuws
want er is teveel nieuws en er zijn teveel
sporten t.o.v. de beperkte ruimte in de
media. Caudron noemde het “degou-
tant” en wij begrijpen dat. Vooral als je
geconfronteerd wordt met de giganti-
sche media-aandacht die snookertalent

Luca Brecel genoten heeft t.g.v. zijn
deelname aan het W.K. in Sheffield.
Een voorbeeld van hoe het wel kan. Bre-
cel heeft talent zat en wordt ook en
vooral goed begeleid. Wij hebben een
grenzeloze bewondering voor het ‘pro-
duct’ Brecel in al zijn facetten. Wij
hopen dat hij kan bevestigen. Hoe meer
de keu-sporten in de belangstelling ko-
men , hoe beter ook voor ons.
Toch laat het tegelijk een wrang gevoel
na bij ons, biljarters, omdat we weten
dat onze Merckx-en en Caudron’s per-
manent de top van de wereld-ranking
bevolken en wereldprestaties neerzetten

aan de lopende band zonder dat daar
specifiek over gecommuniceerd wordt
zoals men zou kunnen verwachten. De
federatie zou ten minste een rubriek op
hun website moeten hebben waar jour-
nalisten nieuws kunnen garen. Gelukkig
hebben wij met Jos Reypens de meest
biljart-minnende sportjournalist aan on-
ze zijde. Het is begrijpelijk dat onze
toppers zich al eens miskend voelen. 
Spijtig … maar waar leven is, is er
hoop.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Eddy Merckx Speler van het Jaar
2010-2011
Tijdens de finale van het BTS tornooi in Gent werd ook de uitslag bekend-
gemaakt van de net gehouden verkiezing voor de Speler van het Jaar
2010-2011. Door de hervorming van het sportief beleid van BTS was de-
ze stemming op de achtergrond geraakt en diende natuurlijk te worden
uitgevoerd alvorens de nieuwe stemming voor de Speler van het Jaar sei-
zoen 2011-2012 kon worden gecommuniceerd.

De 5 genomineerden waren:  Caudron
– Leppens – Merckx – Miatton - Niessen

De personen die uitgekozen waren om
te stemmen:
- alle leden / spelers van het BTS Clas-
sics en Masters circuit

- alle BTS arbiters
- één vertegenwoordiger van elke BTS
club

- het BTS bestuur
- een samengestelde lijst van pers
- de KBBB raad van bestuur en het KBBB
sportcomité

Zoals werd verwacht was het een twee-
strijd tussen onze twee internationale
toppers Caudron en Merckx. Uiteinde-
lijk was het Merckx die aan het langste
eind trok, voor Caudron en Leppens.

De uitslag van de verkiezing:
1) Eddy Merckx  45%
2) Frédéric Caudron  38%
3) Eddy Leppens  14%
4) Kenny Miatton  3%
5) Patrick Niessen  0%

Na de Beker van België zal het BTS be-
stuur onmiddellijk de nieuwe verkiezing
lanceren voor de Speler van het Jaar
2011-2012. Ook dit zal weer een
spannende strijd worden gezien het pal-
mares dat de verschillende spelers het
voorbije seizoen hebben bijeenge-
speeld.

Bedankt aan al de stemmers!
BTS bestuur

Foto: Harry Van Nijlen

Challenger circuit 
in volle actie 
We hebben er tot op heden véél te wei-
nig aandacht aan kunnen geven, maar
we zouden bijna vergeten dat ook het
derde BTS circuit 3 tornooien heeft die
momenteel aan de gang zijn.
Zo worden er hevige veldslagen uitge-
vochten in BCAC Damprémy (Grand
Prix Vlegels), in Emblem (BC Op De
Meir) en binnenkort ook in Sint-Niklaas
(SNBA).
Vanaf heden zijn ook de uitslagen van
de Challenger reeksen te vinden op de
BTS website en we zullen geregeld nog
hierover berichten.
Laat ons vooral niet vergeten dat er op
het einde van het seizoen nog een SU-
PER Challenge wordt gespeeld met een
prijzenpot van 1000 euro. De beste
acht 34’ers uit het circuit zullen het
daarin tegen elkaar opnemen in 2 pou-
les van 4. De eerste twee van elke pou-
le spelen dan de finale. 
De eerste 4 van de Super Challenge
krijgen daarnaast ook een wildcard om
volgend seizoen deel te nemen aan het
BTS Masters circuit.

Veel succes aan alle deelnemers!
BTS bestuur
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Caudron wint BTS Masters Gouden
Martinus na ontgoochelende finale

Het laatste BTS tornooi zit erop! In een volle Gentse Arena in het immer ge-
zellige Gouden Martinus werden op vrijdag 27 april de laatste wedstrijden
van het BTS circuit 2011-2012 gespeeld.
Op de finaledag bleek Caudron alweer
de sterkste. In nog geen 45 min speelde
hij in de eerste halve finale Francis For-
ton van tafel. Het werd 40-19 in 19
beurten. Ondertussen was het zweten
en zwoegen op de andere tafel. Zowel
Leppens als Merckx braken hun hoofd
op de eigenwijze biljarttafel. Tot Lep-
pens twee series lukte van 9 en 6 en
Merckx niet meer kon volgen. Eind-
stand: 40-31 in 21 beurten.

Finale Leppens - Caudron, broederstrijd
van twee ploegmaten die elkaar door
en door kennen. Ook deze wedstrijd
kende een loodzware start. Ondanks
de perfecte omstandigheden en het vele
publiek geraakten beide spelers niet in
hun spel. De eindstand 40-32 in 35
beurten spreekt voor zich. Caudron ex-
cuseerde zich achteraf publiekelijk voor
de schabauwelijke vertoning maar ge-
bruikte het forum vooral om zijn onge-
noegen te uiten over de aandacht die
de media de laatste weken toedicht aan
Luca Brecel. Niet dat het Brecel niet ge-
gunt is, verre van ... Maar het is onge-
hoord dat onze Belgische biljarttoppers
in de media-kou blijven staan ondanks
de wereldprestaties die maandelijks
worden geleverd. Maar misschien is dat
nu net het probleem. Ondertussen zijn
we het al zo gewend dat onze toppers
overal winnen en records breken, dat
men niet meer opkijkt van een record
meer of minder. Het moge duidelijk zijn
dat elke winst en elk record de aan-
dacht moet krijgen die het verdient ...
Het is de taak van de media om zulke
prestaties in het nieuws te brengen en
het publiek kennis te laten maken met
onze helden. Hopelijk kan het caram-

bole biljarten een graantje meepikken
van het succes dat snooker momenteel
doormaakt. Laat ons daar samen naar
uitkijken.

In de voorwedstrijden hadden we noch-
tans enkele magische momenten mee-
gemaakt.
Vooral de wedstrijd tussen Leppens en
Mottet zal bij vele toeschouwers blijven
hangen. Niemand die nog één kans
gaf aan Mottet na de 1e beurt. Leppens
ging namelijk van acquit met 16 caram-
boles en nam een stevige optie op de
winst. Even gerekend zonder Mottet
want onmiddellijk stootte deze tegen
met een serie van 12. Ongezien, maar
het stond wel 16-12 in 1 beurt. Uitein-
delijk werd het een zeer spannende
wedstrijd met een 40-38 overwinning
voor Leppens in 20 beurten. Mottet had
daarvoor Philipoom al uitgeschakeld.
Ook zagen we opnieuw een sterke
Merckx die zeker niet tevreden zal zijn
over dit seizoen waarin hij prachtpre-
staties afwisselde met ontgoochelende
resultaten. In Gouden Martinus nam hij
makkelijk afstand van Herreweghe en
Kurt Ceulemans in 16 en 21 beurten en
plaatste zich zo voor de halve finales
waarmee hij zijn overwinning in de BTS
ranking normal veilig moet kunnen stel-
len.

BTS bedankt Jean-Claude Dupont en
zijn ganse team bij BC Gouden Marti-
nus voor de prachtige samenwerking de
voorbije weken. We hopen snel weer
welkom te zijn in Gent voor de organi-
satie van een nieuw BTS tornooi.

BTS bestuur

Foto: Harry Van Nijlen

BTS meldt het onverwachte 
overlijden van PAUL GOELEN 

Paul heeft gedurende verschillende jaren deel
uitgemaakt van het BTS spelerskorps maar ver-
koos de laatste tijd voorrang te geven aan an-
dere tornooien en individuele kampioenschap-
pen. Zo speelde hij dit seizoen nog kampioen
met zijn NIDM ploeg in 3e afdeling A en keek
mee uit naar een nieuw verblijf in 2e afdeling.
Hij haalde zijn laatste seizoen een algemeen
gemiddelde van 0,720.
Wij herinneren ons Paul als een goedlachse ka-
meraad die vol energie streed voor elk punt en
elke wedstrijd.
We wensen de familie, clubgenoten en vrien-
den alle sterkte in deze moeilijke periode!

BTS bestuur

www.biljartpoint.nl
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Over de grenzen heen....

Jos Reypens

Leuke eerste helft van een sportieve
meimaand meegemaakt! Vincent Kom-
pany werd tot beste speler in de Engel-
se FA gekozen en won met zijn club
Manchester City de titel. In Nederland
was de eer van de beste voetballer
voor Jan Vertongen, in Frankrijk voor
Eden Hazard, in Griekenland voor Ke-
vin Mirallas, en ga zo maar door. Bel-
gische successen in het buitenland, het
streelt altijd een beetje onze ijdelheid
maar echt fanatiek zoals onze Noor-
der- of Ooster- en Zuiderburen worden
wij er zeker (nog) niet van. De media-
belangstelling voor deze voetballers
was zoals gewoonlijk buiten alle pro-
porties. Blijkbaar ziet niemand echt
grote lichtpunten in de eigen vader-
landse competitie, waarin Anderlecht,
bij gebrek aan wat beters, (sorry Club
Brugge, Standard, Genk en Gent)

kampioen moest, zou en mocht
worden. Zelfs het degraderend
Westerlo kreeg in een absurde
na-competitie in tal van dagbla-
den nog twee tot drie pagina’s
aandacht.

Tussen al die breed uitgespon-
nen verhalen, die we al min-
stens enkele malen op TV ge-
zien en geanalyseerd gekregen
hadden, was het speuren naar
een voetnoot of een paar lijntjes
naar de prestaties van onze
driebanders, die in buitenland
toch even succesvol waren als
Kompany, Vertongen of andere
Hazards. Frédéric Caudron
werd met zijn Franse interclub-
ploeg Agipi weer kampioen en
in Nederland deed Eddy
Merckx hetzelfde met TOVV.
Zijn we misschien de Spaanse
en Portugese of Duitse interclub
nog vergeten? 

Een acuut gebrek aan media-
belangstelling is een feit en de vraag
blijft wat er kan aan verbeterd wor-
den. We vrezen dat er van bondswe-
ge geen heil moet verwacht worden
want daarvoor is een ‘glazen huis‘
een eerste vereiste. Waar ligt dan de
schuld? Ik ben zeker dat er tal van fac-
toren mee bepaald hebben dat er niet
meer of langer aandacht aan onze
sport gegeven wordt. Ik herinner me
nog de periode 1975-1985 toen en-
kel over biljart geschreven en gespro-
ken werd wanneer Raymond Ceule-
mans eens GEEN titel had veroverd.
Zijn we ondertussen teveel verwend
geweest? Zeker niet!  We weten dat
Werner Bayer met BWA de biljartsport
enorme impulsen gegeven heeft vanaf
1986. Maar ook die inbreng heeft
zich niet kunnen consolideren nadat
Bayer (gedwongen) de fakkel moest
doorgeven en de zo geroemde ‘koop-
mansgeest’ van enkele Noorderburen

meer kwaad dan goed deed met ge-
volg dat de BWA van het toneel ver-
dween.  De UMB leek dan de ge-
doodverfde organisatie om het biljar-
ten ( driebanden) wereldwijd meer
draagvak te gaan geven. Over de
continentale grenzen heen werden di-
verse brandjes geblust maar echt uit-
deinen deed het Wereldbekercircuit
na enkele schuchtere pogingen de af-
gelopen jaren dan ook niet meer.

Positief na al deze jaren bleef het feit
dat er vrij verkeer van spelers kwam
richting diverse nationale interclub-
competities toe. In weinig andere spor-
ten kan een speler in hetzelfde seizoen
of sportjaar uitkomen voor meerdere
clubs. Binnen Europa is dat ondertus-
sen een evidentie geworden, wat aan
tal van spelers toelaat om een beetje
extra zout op de patatjes te verdienen.
Maar ‘elk voordeel heb ‘z’n nadeel’
vertelde Johan Cruijff. Afgelopen we-
ken was Nederland het schouwtoneel
van een weinig promotioneel verhaal
richting nationale interclubfinale in
Zundert toe. Wie gelijk had of kreeg
wil ik rustig in het midden laten, zeker
na de kwalificatiewedstrijden voor de
Europabekerfinale (4-6 mei). Het ver-

band? Kijk naar BC Deurne, dat in
Spanje de diensten moest missen van
Dick Jaspers en Jean Paul De Bruijn.
Jaspers speelde voor Porto en De
Bruijn voor zijn Nederlandse club Be-
vers, zoals ze voor de start van het
sportjaar aan de CEB hadden duidelijk
gemaakt. Wat is er nu zo mooi aan on-
ze sport? Dat uitgerekend BC Deurne,
in 1989 de laatste Belgische winnaar
van een Europabeker (bij Benfica Lis-
sabon met de ondertussen al overleden
Raymond Steylaerts en Willy Gijsels en
met Ludo Dielis en Jef Gijsels), zich kon
plaatsen voor de finale met zes ploe-
gen van begin juni in Schiltigheim,
waar Frédéric Caudron met Agipi zijn
titel zal verdedigen. BC Deurne
klaarde erg knap de job in Catagena
(Sp) met de helft van zijn destijds suc-
cesvolle ploeg, zijnde de nu zestigers
Ludo Dielis en Jef Gijsels, aangevuld
met het jonge talent van Steven Van
Acker en Davy Van Havere. In Istan-
boel weten de wereldtoppers Tasde-
mir, Cenet, Yüksel en Coclu nog altijd
niet wat hen overkomen is. Verdriet en
vreugde…over de grenzen heen!

Jos Reypens
Sportjournalist.
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Beroering in biljartland
Je bent 17, je speelt snooker, en je hebt je als eerste zeventienjarige ge-
kwalificeerd voor het wereldkampioenschap snooker!  So far so good …
Nu springen de media hier toch wel op als vliegen op een …. Zeker! Elke
dag bijna een volledige pagina in de kranten, op het nieuws, op sport-
nieuws, Sporza, Reyers laat en ga zo maar door !!  Luca Brecel is opeens
beroemder dan alle Ceulemansen, Caudrons, Dielissen en Merckxen sa-
men. Althans, zo lijkt het, als je al die mediaheisa ziet.

Uiteraard is snooker een biljartdiscipli-
ne die goed ligt bij de media.  Trou-
wens, volgens mij hebben de media
snooker ook grotendeels gemaakt tot
wat het vandaag is.  Niet zo moeilijk te
begrijpen hoor, er liggen veelkleurige
ballen op tafel, het systeem is vlug uit-
gelegd, je kan als toeschouwer meetel-
len en de ballen op de tafel zien ver-
minderen….Met ander woorden je ziet
de vooruitgang in het spel.  De organi-
satoren van de verschillende tornooien
hadden ook vlug begrepen dat indien
je de media wil meekrijgen en houden,
je voor spektakel moet zorgen.  Niet al-
leen door het spel maar ook door alles
wat er rond gebeurt.  Mooie spelloka-
tie’s, goeie interviews, commentaar
door professionele spelers , zelfs onder
de scheidsrechters werd menige “babe”
neergezet, zodat je je kan afvragen
naar welke b…       er eigenlijk gekeken
wordt.
Ik heb ook al een paar keer gesproken
met leden en de voorzitter van de Belgi-
sche snookerbond.  De eerste indruk die
je krijgt is eenvoudig,  die mensen we-
ten waar ze mee bezig zijn en er zit le-
ven in die bond, het is een actieve vere-
niging !!  
Blijkbaar onderhouden zij goeie relaties
met de verschillende media en we zien
dat dit loont.  Waarom nu deze lange
inleiding ?  Heel simpel, omdat ik giste-
ren na de finale mijn goeie vriend Fré-
deric Caudron na zijn overwinning de
microfoon zag vragen om het woord te
nemen.  Zijn we niet gewoon van Fred
en daarom is dit zo bijzonder !! Fred fe-
liciteerde Luca met zijn knappe presta-
tie, maar voegde er dan onmiddellijk de
vraag aan toe, waar de mediabelang-
stelling was toen hij en Eddy Merckx
enige weken geleden in Duitsland
Wereldkampioen werden.  Drie regels
in enkele kranten (met foto’s van hun
plechtige communie) vermelding in
sportweekend (zonder hun namen) en
……doek ! Alle wereldprestaties van
onze driebanders worden door de me-
dia straal genegeerd oppert Fred en
met hem eigenlijk al zijn collega’s top-
spelers,  terecht volgens mij. Frits Bakker
zette Freds uitspraak dan ook on-
middellijk op de kozoomsite.  Vandaag
kreeg ik al een aantal reacties, vandaar
dit stukje. Wiens taak is het om de PR en
mediacommunicatie voor onze topbil-
jarters te verzorgen ?  Uiteraard is dit
de taak van de KBBB als enige overkoe-
pelende organisatie !  Neen zeggen
dan weer anderen, het is de taak van
BTS om de belangen van de ereklassers
te behartigen.  Een derde kanaal oppert
dan weer dat we het aan de professio-
nals moeten overlaten om de contacten
met de pers te onderhouden.
Er is voor de drie meningen iets te zeg-
gen, maar als jullie mij toestaan wil ik
hier graag mijn persoonlijke mening
even kwijt.  Dus voor alle duidelijkheid,
dit is niet het officiële BTS standpunt
maar het mijne, daarom dat ik ook aan
de redactie heb gevraagd dit stukje on-
der de vrije tribune te plaatsen. Het is
klaar en duidelijk dat de KBBB jammer-
lijk faalt in het uitvoeren van dit gedeel-

te van zijn taak.  Er is gewoon geen PR
beleid bij de bond.  Het is niet omdat
de voorzitter kozoom en exqi betrekt bij
twee evenementen dat je een mediabe-
leid hebt.  Trouwens dat het de voorzit-
ter is die dit voor zijn rekening moet ne-
men is al een teken  aan de wand. Het
is overduidelijk dat het immobilisme en
het vasthouden aan eigen postjes en
machtsposities, nefast is voor de goeie
werking van de KBBB en het mediabe-
leid in het bijzonder, het zijn precies
deze tekortkomingen die deze organi-
satie binnen afzienbare tijd de das zul-
len omdoen.  Spijtig want de KBBB is de
organisatie bij uitstek die het verschil
zou kunnen maken.
Moet BTS het dan voor zijn rekening ne-
men?  Ik weet het niet?  Moeten we zo
ver gaan? Wij zijn ook maar amateurs
hoor.  Het enige wat wij kunnen doen is
onze uiterste best… we krijgen hulp van
enkele mensen die er wel kaas van ge-
geten hebben (bv Jos Reypens) en die er
ook altijd geweest zijn in goeie en
slechte tijden. Onze goeie relatie met
Sporza (Superprestige) dankten we aan
Herman Jaqcuemijns.  Misschien moe-
ten we inderdaad agressiever te werk
gaan naar de media toe.  Indien dit de
vraag naar BTS zou zijn, zullen we hier
natuurlijk volledig voor gaan.  Mijn
vraag is dan gewoon even langs de
neus weg, welke taken zijn er dan nog
voor de KBBB weggelegd, als alles
door organisaties buiten de bond moet
gebeuren ?  We zijn er tot nu toe in ge-
slaagd kozoom, exqi en misschien life
TV op de biljartkar te krijgen.  Traag
maar zeker want…alles kost geld !
Moeten we sneller gaan? Ja natuur-
lijk…met de nodige budgetten kan al-
les.  Dat is voer voor mijn volgend stuk-
je over sponsoring!
Vandaag hoor ik dat de mediaprofes-
sionals het best geplaatst zijn om deze
taak uit te voeren.  Jawadde…waar wa-
ren ze dan al die jaren dat we al geen
biljart meer in de media zagen?  Roe-
pen langs de zijlijn?  Stuurlui aan de
wal?  Ze spreken over brave amateurs
die in de woestijn staan te roepen en er
enkel  in geslaagd zijn maar betaalzen-
ders warm te maken voor het biljart.  Al-
lez mannen van BTS, kozoom en EXQI,
dit kan tellen als appreciatie!  
Lieve biljartvrienden, ik heb toch zo’n
moeite met dit soort uitspraken en de
mensen er achter.  Jaren hoor je ze niet,
jaren doen ze zelf niets, geen enkel ini-
tiatief staat op hun palmares in deze

materie en nu, nu gaan ze het boeltje
redden.  Ik zet deze lieden op eenzelf-
de lijn als die betweters die op alles en
nog wat commentaar hebben, op tor-
nooien, op rankings, op evenementen,
op personen. Maar zelf nog nooit één
poot hebben uitgestoken.  Mijn respect
gaat uit naar jullie, de meeste lezers van
dit blad, naar de amateurs die dagda-
gelijks met onze sport bezig zijn, die al-
les bij mekaar schrapen om met hun ver-
eniging en de vrienden samen een tor-
nooi te organiseren met de schaarse
middelen die voorhanden zijn, naar de
schrijvers, arbiters, de vele sportbestuur-
ders die hun vrije momenten opofferen
voor onze sport.  Absoluut niet naar
“neusophalers voor de kleine man” die
langs de zijlijn staan te roepen hoe
slecht het toch allemaal wel is. Volgens
mij zou de biljartsport in het algemeen

het best gediend zijn met een overkoe-
pelend mediabeleid.  Een beleid dat al-
le biljartdisciplines kan vertegenwoordi-
gen.  Van drieband over snooker, over
artistiek, over ….noem maar op !
Versnippering is in sommige gevallen
een optie, maar in zaken als deze is
samenwerking en eensgezindheid een
troef en volgens mij de enige optie. Het
is daarom dat het mijn vaste overtuiging
is dat het onlangs door Vlaanderen en
BLOSO erkende VBL (Vlaamse Biljart Li-
ga) het enige instrument zou kunnen
zijn om deze zware taak op zich te ne-
men. Hebben we nu ons mediapro-
bleem opgelost ?  Nee, maar er is stof
voor gesprek en discussie!  Trouwens re-
acties zijn altijd welkom!

Ferre Van Loco
General Manager Cuvino

Noot van de redactie
Seizoen 2011-2012 was voor BTS een
kwakkeljaar, een boerenjaar of mooier
verwoord een “overgangsjaar”. De ge-
dwongen reorganisatie op sportief vlak
heeft ons meer leed dan deugd ge-
daan. Het vertrek van Patrik Mintjens
deed de Belgische biljartwereld op zijn
grondvesten daveren. Maar soms heb
je geen keuze en moet je, in functie van
de leden – de clubs en de vereniging in
het algemeen, moeilijke beslissingen
durven nemen. Dit was er zo eentje.
Maar kijk, elke gesloten deur opent er
weer 7 nieuwe. Het ganse jaar werd er
achter de schermen hard gewerkt om
klaar te zijn voor sportjaar 2012-2013.
Op de volgende Algemene Vergade-
ring van Billiard Top Sport (waarschijn-
lijk 20 juni) zullen we dan ook tal van
premières wereldkundig kunnen maken.
Ik denk daarbij onder andere aan de
voorstelling van de nieuwe verantwoor-
delijke sportief beleid van BTS, de pre-
sentatie van twee volledig ingevulde cir-
cuits (dus 10 tornooien), een totale reor-
ganisatie van het classics circuits, de

lancering van de nieuwe website én
een grondige vernieuwing van de syste-
matiek van inschrijvingen en beletda-
gen. U merkt het! Het bestuur heeft niet
stilgezeten en wenst daarvoor alle be-
stuursleden en clubverantwoordelijken
te bedanken voor hun inzet en engage-
ment voor onze vereniging. Laat ons
echter ook Patrick Randaxhe en Robby
Sonck niet vergeten die ervoor zorgen
dat BTS ook op digitaal vlak top is.
Kritiek zal er altijd zijn. Sommigen leven
blijkbaar ook enkel om negativisme te
verkondigen. Maar goed, de beste
stuurlui staan aan wal. We nodigen hen
dan ook met plezier uit om deel uit te
maken van ons bestuurlijk apparaat en
hun “soms laag bij de grondse energie”
om te buigen en te investeren in de toe-
komst van onze geliefde biljartsport.
Boodschap is dus om dit seizoen mooi
af te sluiten en samen uit te kijken naar
een nieuwe start vol van positivisme en
spelplezier.

De BTS redactie

Aardverschuiving in BTS ranking
door Beker van België 
Dit seizoen was de Beker van België het
laatste wapenfeit van het BTS seizoen
2011-2012. En we zullen het geweten
hebben. De top-25 is grondig gewij-
zigd en dat maakt het natuurlijk alle-
maal zo mooi.
Niemand kon Eddy Merckx nog bedrei-
gen. Na de uitschakeling van Caudron
in de nationale voorronde (door Merckx
nota bene) kon niemand nog voldoende
punten bij elkaar sprokkelen om in zijn
buurt te komen. Wel ging er hevig ge-
vochten worden voor de plaatsen 2, 3
en 4 die recht geven op uiterste be-
scherming bij de loting van de ranking-
tornooien. Door zijn halve finale plaats
in de Beker loodst Peter Ceulemans
zichzelf naar een oververdiende 3e
plaats, achter Caudron en voor Roland
Forthomme, die er ook niet bij was in
Hooglede. 
Grootste slachtoffer is Eddy Leppens die
zich, na de fantastische winst van Van
Havere, teruggeslagen ziet naar de 6e
plaats. Van Havere bereikt zelfs de ma-
gische kaap van de 100 punten (102)
en strandt op een, waarschijnlijk vooral
voor zichzelf, onverwachte 5e plaats.
Proficiat!
Philipoom, Forton, De Backer en Mottet
vervolledigen de top 10.

Twee hoofdklassers dringen de poort
naar ereklasse open en volgend sei-
zoen ligt er dus een ticket klaar voor
Frank De Groof (18e) en Pascal Claus
(24ste). Zij worden vergezeld door
Marc Donvil en Marc Dellaert, die als
de 2 beste volgende hoofdklassers in de
ranking mee de overstap naar ereklasse
zullen maken. De drie andere plaatsen
moeten nog worden uitgevochten in de
finale van de hoofdklasse die later nog
dit seizoen wordt gespeeld.
Laat ons ook de twee wildcards niet ver-
geten waarvan die van BTS op de vol-
gende Algemene vergadering (waar-
schijnlijk 20 juni)  zal worden uitgereikt.
Ook de KBBB heeft nog een wildcard
toe te kennen. In normale omstandighe-
den gaan die naar nummer 26 en 27
van de ranking, in dit geval Wesley De
Jaeger en Alain Clabots, maar je weet
maar nooit.
Minder goed nieuws is er voor Bart
Ceulemans, Marc Celen, Marc Janssen,
Johan Claessen, Patrick Kestens en
Koen Ceulemans, die al zeker terug de-
graderen naar het hoofdklasse statuut
(op voorwaarde van het niet verkrijgen
van een wildcard).

BTS bestuur
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Frank' s vraagje

De afmeting telt !
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 Antwerpen wordt op de kleine biljarttafel nog veel
op het formaat 210 cm. gespeeld. In de andere pro-
vincies en ook in het buitenland is dat haast uitslui-
tend het formaat 230 cm. 

De vraag :
Moeten in het kader van de éénvormigheid,  àlle kleine biljarttafels naar 230 cm.
worden aangepast ?

U kan antwoorden met een eenvoudig JA of NEE op debiljartballen.vl@gmail.com
De resultaten van de poll worden telkens gepubliceerd in het volgende nummer.

DE POLL VAN VORIGE MAAND   
De stelling :
Bij Districts- en Gewestelijke finales levert de organiserende club ook de tafel-
commissarissen (schrijvers) en scheidsrechters. Het reglement schrijft geen speci-
fieke vestimentaire regels voor, voor de arbitrage. 

De vraag :
Moet de scheidsrechter verplicht worden in sportkledij aan de tafel te verschij-
nen, teneinde de finalerondes een officiëler en cachetvol karakter te geven ?

We ontvingen 166 antwoorden :
150 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

16 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :
Alweer een thema dat onze biljarters bezighoudt. Dat bewijst het grote aantal
antwoorden. Het is overduidelijk dat de meeste mensen de intentie hebben om
onze sport opnieuw de grandeur van vroeger terug te geven. En dat kunnen we
alleen maar toejuichen

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

Editoriaal

Prettige vakantie

De critici zijn langzaam op hun stappen
teruggekeerd. U heeft thans het laatste
exemplaar van De Biljartballen – editie
Vlaanderen van dit seizoen in handen.
Negen maanden geleden hadden wei-
nigen ons een lang leven toegedicht,
maar met veel volharding en soms bijna
met de moed der wanhoop zijn we er in
geslaagd elke maand biljartnieuws,
heet van de naald te brengen. En dat
gaan we blijven doen. Ook volgend
speelseizoen zijn we er weer om onze
lezers maandelijks te verwennen met al-
le weetjes en informatie over hun favo-
riete sport en ontspanning. De professi-
onelen, de wereld-, Europese- en natio-
nale toppers en hun prestaties, alle zijn
ze de revue gepasseerd. Maar niet min-
der aandacht werd er besteed aan de
liefhebbers, dames, jongeren en gehan-
dicapten, die alle deel uitmaken van on-
ze grote biljartfamilie en elke week op-
nieuw proberen zich in de kijker te spe-
len in de gewestelijke- en nationale
competities. Een groeiend aantal adver-

teerders en sympathisanten heeft begre-
pen dat ons blad niet langer alleen het
cement van de biljartwereld is, maar
dat deze krant een noodzaak is gewor-
den in het biljartlandschap dat terug
zijn plaats tussen de grote sporten aan
het opeisen is. En toch is het nog elke
maand naar adem happen als het er-
over gaat de verschijning van onze
krant te financieren en daarmee te
waarborgen. Ik doe dan ook graag nog
eens een oproep aan de lezers : HELP
'De Biljartballen' aan ADVERTEERDERS
en SPONSORS en draag op die manier
bij aan het groeiende succes van wat
nu al de standaard van de biljartsport
wordt genoemd! Want het zijn en blij-
ven uiteindelijk UW belangen die wij
verdedigen. Dat doen we dan weer
met volle overgave en vooral uit pure
passie ; GRATIS dus ! Onze voldoening
vinden we in de vele positieve reacties
en de groeiende aandacht die we krij-
gen. Dat motiveert ons om dagelijks op
zoek te gaan naar de laatste biljar-
tweetjes. Om wekelijks wel één of an-
der tornooi of finale te gaan bijwonen.
Om als ooggetuige op de grootste bil-
jartevenementen aanwezig te zijn. U
kan op ons rekenen. Mogen we dat ook
een beetje van u verwachten ? In het tus-
senseizoen gaat onze redactie drie
maanden genieten van een welverdien-
de rust. Wij danken onze vaste- en free-
lance medewerkers en iedereen die het
afgelopen seizoen heeft bijgedragen
aan het succes van ons maandblad. In
augustus komen we opnieuw aan de
start met voorbeschouwingen op- en
nieuws over het nieuwe seizoen, maar
ook nog met reportages over wat zich
tijdens de zomer op biljartgebied heeft
afgespeeld. Wij wensen alle medewer-
kers en lezers een prettige vakantie !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur   

Koninklijke Brugse Biljart club heeft een
schitterend biljartjaar achter de rug
KBBC heeft verschillende spelers die
een nationale finale speelden of nog
moeten spelen. We denken daarbij aan
Koen Saver met 2 titels, Wim Cousse-
ment met een mooie ereplaats, Jean
Marie Hacke en Guido Dequeker die
op 2 en 3 juni spelen voor de nationale
titel. De vele ereplaatsen in district en
gewestelijke finales  en  noem maar op.
Ook in de tornooien werden wat ere-
plaatsen behaald zoals Eric Boeckaert
in Oostende deed en de tandem Jean
Pierre Guidé en Johan Vercruysse tevens
in Oostende. Maar ook de Brugse ploe-
gen hebben het fantastisch gedaan met
3 op de 9 teams die kampioen zijn in
hun reeks endat is nooit eerder vertoond
in Brugge. In de Beker der Gewesten tel-
den we een kampioen in Drieband
(Brugse 1) en kader (Brugse 1). In de
NIDM-competitie speelde Zeevis Andre
1 kampioen in 3de nationale en wer-
den maar liefst 3 ploegen 3de in hun
reeks (Zeevis Andre 2 in 3de, Brugse 3
en Brugse 5 in 4de nationale). De 3de
kampioen (Brugse 1 in de beker der ge-
westen drieband )had op de laatste
speeldag een uitwedstrijd naar Caram-
bole 1. Zij stonden 6 punten voor en
mochten theoretisch verliezen met 6-0
maar dienden dan wel samen 80% van
de punten te halen. En zo geschiedde
ook. Stephane Quittelier verloor zijn
eerste wedstrijd maar had amper 3 pun-
tjes tekort, Jean de Clerck, 2de man,
verloor ook zijn wedstrijd en had amper
2 puntjes te kort zo dat kopman Lieven
Serweytens aan 26 punten voldoende
had om kampioen te worden. Hij ver-
loor met 37 punten in 39 innings en de
titel was binnen. Wat een apotheose.

Alle 3 verliezen maar toch kampioen.
Veertien dagen later mocht er gespeeld
worden voor de gewestelijke ronde te-
gen de 2 reekskampioenen uit Oost
Vlaanderen. Brugse 1 won zijn eerste 3
wedstrijden met 4- 2 en met goede mo-
yennes maar in de finale wedstrijd dien-
de ook gewonnen te worden van de Bil-
jartvrienden uit Gent om een plaatsje in
de Nationale Finale te bemachtigen.  Je-
an de Clerck won zijn partij met het
kleinste verschil. Lieven Serweytens
speelde nipt gelijk tegen William Van
Mol en Stephane Quittelier verloor met
het kleinste verschil.  De  3 – 3 einduit-
slag betekent dat er geen nationale fi-
nale inzet voor Brugse 1. Biljartvrienden
Gent mag gaan bevestigen op 9 en 10
juni in BiGi Oostkamp. Een aantal Brug-
se transfergeruchten, zijn ondertussen
ook concreet geworden. Zo zal Martin
Ravestijn volgend seizoen niet meer in
Brugge te bewonderen zijn maar er-
gens in het Kortrijkse. De Nederlandse
enclave in Brugge daarentegen, wordt
versterkt met  Huub Wilkowski die over-
komt van BC t’ Lammeken en kopman
zal spelen bij Zeevis André 1 in 2de
Nationale.  Maar het is niet omdat een
aantal competities gedaan zijn dat er in
Brugge niet meer wordt gebiljart. Op
14 en 15 juni is er de zomerprijskamp
waar een 100 tal leden gedurende 2
dagen elkaar zullen bekampen op het
groene laken en ook de clubcompetitie
komt goed op gang. Met reeds 1350
gespeelde wedstrijden in de eerste vier
maanden wordt er stevig door ge-
speeld… 

Lieven Serweytens

Driebanden tornooi Eeklo

Vader en zoon Van acker 
samen in halve finale
Op zaterdag 26 mei heeft in lokaal
“ Montana “ op de Markt nr 6 te Eeklo
de finale plaats van een nationaal drie-
bandentornooi (ploegen met 2 spe-
lers), gesponsord door het Eeklose Za-
kenkantoor “ Willems-Verselder “.
39 ploegen uit het ganse land  namen
deel maar het wordt op die finaledag
uiteindelijk een puur Eeklose aangele-
genheid.
Drie teams van de organiserende club
, de Koninklijke Eeklose BC, wisten
zich immers te plaatsen voor de halve
finale. En de vierde halve finalist komt
van de Eeklose burenclub, Elk Weird
Hem.  

De wedstrijden vangen aan om 13.00
uur. 
1e halve finale gaat tussen de lokale
spelers  Bonte – De Mil  en  Van Reeth –
Welvaert.
2e halve finale gaat tussen het 3e loka-
le team Simoens – Menheer en de
vreemde eend in de bijt : Steven Van
Acker en zijn vader Johan.
Wedstrijd voor de 3e plaats vangt aan
om 16.00 uur en de uiteindelijke finale-
wedstrijd is voorzien omstreeks 16.30 uur
, gevolgd  door proclamatie en receptie
om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Leslie Menheer

Artistiek Biljart

Bax blijft ranking aanvoeren
Met de ontmoeting in Emblem is ook het
zevende rankingtornooi Artistiek Biljart
afgewerkt. De kersverse Belgisch Kam-
pioen, Walter Bax, blijft ook in deze for-
mule de stand aanvoeren. Met nog
twee tornooien te gaan, in Turnhout en
Brasschaat, waar het seizoen zijn af-
sluiter krijgt staat Bax, die ook de eind-
zege binnenrijfde in vijf van de zeven
gespeelde rendez-vous, op een totaal
van 232 punten. De Turnhoutse 'fanta-

siestoter' telt er zo exact 10 meer dan
Eric Daelman, die met zijn vechtersmen-
taliteit nog wel eens het verschil zou
kunnen maken aan de meet, maar voor-
al moet opletten voor Marc Janssen, die
met 10 punten achterstand op de num-
mer twee, voor scherprechter zou kun-
nen gaan spelen op het moment dat de
rekening wordt gemaakt. Met 14 pun-
ten minder dan Janssen blijft Erik Ver-
vliet meedoen voor een derde en zelfs
misschien wel tweede plaats. Na Ver-
vliet volgt Vloemans op 16 punten en
dan het peloton op liefst 34 punten. In-
middels is ook de kalender voor de Na-
tionale Finale  bij de Excellentiespelers
bekend geraakt. Op 8 en 9 juni worden
respectievelijk 30 en 40 figuren ge-
speeld in Turnhout bij BC Biljartvrien-
den. Rony Baert, Johan Vandommele,
Walter Goossens, Peter De Graeve en
Eduard De Jongh zijn de deelnemers.
Bart Van Reeth
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Wedstrijd over 600 caramboles driebanden

Spectaculaire wedkamp 
tussen Caudron en Jaspers

MARXUQUERA – Biljartliefhebbers over de hele wereld opgelet. In de zo-
mer van dit jaar wordt een wedkamp gelanceerd waar veel spelers, fans
en andere liefhebbers van carambole biljarten met grote belangstelling
naar zullen uitkijken. Dick Jaspers, wereldkampioen driebanden, speelt in
Valencia (Marxuquera, Spanje) een tweekamp tegen Frédéric Caudron, de
huidige nummer één van de wereld.
Het initiatief komt van Kozoom-directeur
Xavier Carrer, de organisator is Juanjo
Trilles, een groot biljartliefhebber uit
Marxuquera. De wedstrijd, die tijdens
die dagen live wordt uitgezonden door
Kozoom, is uniek en nog nooit vertoond:
de twee spelers treffen elkaar in een
wedstrijd over zeshonderd caramboles
driebanden in een bijzondere sfeer,
waarin niet alleen biljarten centraal
staat. De inzet van de tweekamp: de
winnaar verdient tienduizend euro, de
andere speler vijfduizend.

Hoe, wat, waar en wanneer? 
Het interview met Juanjo Trilles:

Wat is de 'Juanjo Trilles Challenge' ei-
genlijk?

Juan Trilles: ,,Het is een originele wed-
kamp in carambole biljart, waarin de
twee beste spelers van de wereld elkaar
ontmoeten in een lange wedstrijd (nor-
maal gesproken over vier dagen) om te
bepalen wie werkelijk ’s werelds beste
speler is in deze marathon. Doordat het
een wedstrijd is over zo veel carambo-
les, verwachte we dat de factor geluk,
die vaak een grote invloed heeft op re-
guliere wedstrijden met kortere afstan-
den, te minimaliseren. In de Challenge
zal de speler winnen die kan worden be-
schouwd als de allerbeste.’’

Waar komt het initiatief van dit idee van-
daan?

JT: ,,Het komt van Xavier Carrer, CEO
van Kozoom. Hij is een zeer intelligent
mens met een groot talent tot inspireren
en een persoon die mijn vertrouwen ge-
niet. Hij stelde mij het idee en de basis-
structuur van de Challenge voor en heeft
gevraagd of de Stichting, die mijn naam
draagt, de benodigde financiële midde-
len zou kunnen bieden en gebruik kon

maken van de organisatie en de faci-
liteiten die al waren gebruikt in de Juan-
jo Trilles Cup vorig jaar. Ik heb dat voor-
stel graag geaccepteerd.’’

Het wordt een tweekamp in drieban-
den, hebt u nog andere disciplines op
het oog voor de toekomst?

JT: ,,In eerste instantie gaat het om drie-
banden, maar de deur staat open om in
de toekomst ook andere disciplines kan-
sen te bieden als het voor het publiek
interessant is.’’

Wanneer en waar zal de tweekamp
worden gespeeld?

JT: ,,Het toernooi, bestaande uit een
wedstrijd tot 600 caramboles drieban-
den, verdeeld over tien sessies, gaat
van start op woensdag 27 juni en duurt
tot zaterdag 30 juni 2012. De plaats is
dezelfde biljartzaal waarin om de ’Ju-
anjo Trilles Beker van Creative Artistic
Billiard’ is gespeeld in september vorig
jaar in Marxuquera, Valencia (Spanje).

Wie zijn de deelnemers in deze eerste
editie en wat zijn de prijzen?

JT: ,,Voor deze editie zijn Dick Jaspers,
de huidige wereldkampioen en Frédéric
Caudron, de huidige nummer één van
de wereld uitgenodigd. Beiden hebben
de invitatie aanvaard. Wat de financië-
le bonus betreft: de winnaar ontvangt
een trofee en tienduizend euro contant.
De andere speler een trofee en 5000
euro.’’

Zal de wedstrijd live worden uitgezon-
den?

JT: ,,Jazeker, de hele wedstrijd zal live te
zien zijn op Kozoom, dat zelf mede-or-
ganisator is. De voorwaarde is alleen

dat kijkers een Premium pas voor Ko-
zoom moeten hebben. Het team van
Kozoom komt de wedstrijden registre-
ren met de best mogelijke apparatuur,
met professionele camera’s, die
prachtige beelden van de wedstrijden
en slow-motions zullen vastleggen, inter-
views en alles wat nodig is voor een
professionele benadering. Het zal een
van de meest aantrekkelijke uitzendin-
gen worden in de geschiedenis van het
carambole biljart.’’

Kunnen mensen de wedstrijd ook live
komen volgen in de toernooizaal? Zo
ja, wat kost het om een uitnodiging te
krijgen?

JT: ,,Ja, het is mogelijk om dat te doen.
Mensen kunnen een uitnodiging kopen
voor de volledige vier dagen durende
kamp. Een entreebewijs, gekoppeld
aan één lunch per dag, plus gratis
drankjes, snacks en een uitnodiging
voor het slotbanket kost 500 euro.’’ Als
u daarnaast wil reserveren voor een ho-
tel (kamer met ontbijt), waarbij vervoer

van en naar de toernooizaal wordt ver-
zorgd, zijn de kosten duizend euro. De
kosten voor twee personen, die een ho-
telkamer delen, zijn 1500 euro. Dat zijn
zeer redelijke prijzen, rekening hou-
dend met de tijd van het jaar. Belang-
stellenden moeten zich haasten, omdat
de beschikbare plaatsen beperkt zijn en
omdat de volgorde van aanvragen
wordt gerespecteerd. U kunt een reser-
vering doen op de website van de Cha-
lenge: www.juanjotrilleschallenge.com.
En klik dan op: ,,I want to attend.’’

Het lijkt erop dat dit evenement een
groot succes zal worden met twee spe-
lers van zo’n hoog niveau en een orga-
nisatie die zich heeft bewezen. Wij feli-
citeren u met dit idee.

JT: ,,Het is ons doel om er een zeer ge-
slaagd evenement van te maken. Als er
niets vreemds gebeurt, zal het een ge-
weldige tweekamp worden. Ik verwacht
dat er vele duizenden biljartfans in de
wereld zijn die van deze tweekamp zul-
len genieten.’’

Foto: www.fogra.nl

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Franse kampioenschappen kozoom.com 20-27 mei
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 30 mei – 2 juni
Play-offs driebanden Kapelle kozoom.com 1-3 juni
Europese beker clubteams driebanden kozoom.com 7-10 juni
Wedkamp Jaspers-Caudron kozoom.com 27-30 juni
EK poolbiljart Brandenburg kozoom.com 28 juli – 12 augustus
Eurotour 10-ball Brandenburg kozoom.com 15-18 augustus
Superprestige Lommel kozoom.com 27 aug – 1 september
WK driebanden Porto kozoom.com 5-9 september

Wereldbeker driebanden Korea kozoom.com 18-23 september

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

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Driebanden – KB

Hoog beurtenaantal nekt Paprzycki
Ademde hij de ganse tijd in de nek van
de latere kampioen, dan waren het toch
de te hoge beurtenaantallen die de Waal
Laurent Paprzycki (AC Sud Charleroi)
nekten. Met 8 op 10 wedstrijdpunten en
een algemeen totaal van 1,225 werd
Hans Van De Paer (BC Viroma) dan ook
de terechte nationaal kampioen in de ca-
tegorie 50 speelpunten. Enkel tegen die-
zelfde Paprzycki maakte de Mollenaar
een uitschuiver, maar met de moyenne

die meer dan 0,220 hoger lag dan die
van de nummer twee op de lijst, bewees
Hans Van De Paer een maat te groot te
zijn voor de tegenstanders. Bart Van
Hove (KBC Strombeek) bezette plaats
drie en werd gevolgd door Paul Bruneel
(BC Op De Meir), Daniel Verhelst (Eeklo-
se BC) en een kansloze Danny Van Roey
(BC Viroma).

Bart Van Reeth

Driebanden 2012-2013
Ad Koorevaar 
zoekt team in België
Nederlander Ad Koorevaar is voor het
nieuwe seizoen nog op zoek naar een
driebandenteam in België. Eerder speel-
de hij in Gent en Leuven. 
Koorevaar is ook een verdienstelijk zan-
ger/entertainer. Zijn telefoonnummer is
0031-621515897. 
E-mailen kan via: 
adkoorevaar@12move.nl. 

Ook op de sites www.adkoorevaar.com
en www.simyso.nl is meer informatie
beschikbaar.  

Foto: Willem Siebelink, 
www.deveemarkt.nl
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Kampioen : BC Woondecor 1 
Afdeling 2
Kampioen : BC De Coeck 1
Afdeling 3A
Kampioen : BC lugo 2
Afdeling 3B
Kampioen : BC De Noorderkempen
Afdeling 3C
Nummer 2 en 3 ontmoeten elkaar nog en kunnen
't Groenhuis onttronen
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kampioen :  Op De Meir 1 

Bandstoten
Afdeling 1
Kampioen : De Krabbers 1
Afdeling 2A
Kampioen : BC De Ploeg
Afdeling 2B
Herentals 2 kan nog op gelijke hoogte komen met
BC Woondecor
Afdeling 3A
Kampioen : KOT Meer 1
Afdeling 3B
BC De Middel 2 kan nog over BC sint Jozef wip-
pen
Afdeling 3C
Kampioen : KBC Real 3 

Kader 
Afdeling 1
Kampioen : BC Kruishuis
Afdeling 2
Kampioen DGQ Zoersel

Drieband KB
Afdeling 1
Kampioen : BC Herentals 2 
Afdeling 2A
De Goeie Queue 2 of Grobbendonkse 2 wordt
kampioen
Afdeling 2B
Den Hof 1 of De Coeck 1 pakt de titel
Afdeling 3A
Kampioen : MDC 3
Afdeling 3B
Het gaat tussen Sint-Jozef 2 en Biljart Express. 
Afdeling 3C
Kampioen : MDC 1 
Afdeling 4A
Kampioen : Duffel-Oost 3 
Afdeling 4B
Kampioen : MDC 4 
Afdeling 4C
BC Calypso of Excelsior 4 speelt kampioen
Afdeling 4D
Excelsior 2 of Viroma 3, de laatste wedstrijd be-
slist
Afdeling 4E
Nog drie titelkandidaten voor de laatste match
Afdeling 4F
Zelfde verhaal als in reeks 4E

Drieband MB
Afdeling 1
Kampioen : Biljart Express 2
Afdeling 2A
Kampioen :  Coloma 1.
Afdeling 2B
Kampioen : DGQ Zoersel 2
Afdeling 3A
Kampioen : Sint Jozef 
Afdeling 3B
Kampioen : Coloma 2 
Afdeling 3C
Kampioen : Excelsior 1  

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Kampioen : Overijse  
Afdeling 2
Kampioen : Amicale 2

Vrijspel-hoog

Afdeling 1
Kampioen : Strombeek 1 
Kader
Afdeling 1A
Kampioen : Zanzibar 1 
Kampioen : Dobber 

Bandstoten
Afdeling 1
Kampioen : Astrid 2 
Afdeling 2
Kampioen : Vilvoordse, ook URSM Drogenbos
stijgt naar 1ste afdeling
Afdeling 3A
Kampioen : Kortenbergse 3 
Afdeling 3B
Kampioen : Couronne 1 

Drieband KB
Afdeling 1
Kampioen : Hoeilaartse 1 
Afdeling 2
Kampioen : Hoeilaartse 2, ook Couronne 1 gaat
naar 1ste
Afdeling 3
Kampioen : Amicale 1 stijgt samen met Léopold

Drieband MB
Afdeling 1A
Kampioen : Léopold. 
Afdeling 1B
Kampioen : Hallensia 2  

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Kampioen : STBA 1
Afdeling 2
Kampioen : KHOZ 2 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kampioen : B.C. Ten Hout 1

Kader
Afdeling 1
Kampioen : Ten Hout 1

Bandstoten
Afdeling 1
Kampioen : B.C. Vincent 
Afdeling 2
Kampioen : B.C. Kleine Heide

Drieband KB
Afdeling 1
Kampioen : BC Vincent 
Afdeling 2
Kampioen : De Optimisten 2

Drieband MB
Afdeling 1
Kampioen : De Optimisten 2 

KBBB- Gewest Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Kampioen : BV Gent 
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kampioen : ’t Lammeken 

Kader
Afdeling 1
Kampioen : Brugse 1 

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Kampioen : Brugse 1 

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Kampioen : BV Gent 

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Kampioen : Union-Sandeman 2

Drieband MB
Afdeling 1
Kampioen : Biljartgilde Oostkamp

KBBB Nationale Finale Driebanden 1ste Klasse Driebanden – KB

Regelmatige Saerens 
brengt medaille naar B.C. Avenue
Zoals een zadel bij een paard, hoort
Charles Saerens bij zijn club B.C. Ave-
nue. Het is dan ook die vereniging die
gerust mag uitpakken met de vele titels
die Saerens de mannen van Antwerpen-
Linkeroever in de loop der jaren be-
zorgde. Ook nu weer schakelde de con-
sistent spelende 42-er de opponenten
uit met een gemiddelde dat in vijf wed-
strijden rond de 1,000 bleef. Saerens
klokte dan ook af met een algemene
moyenne van 0,954 en slechts één
wedstrijd, tegen hekkesluiter Fabrice
Van Clooster (BCAC Damprémy), haal-
de die minimum dan nog naar bene-
den. Peter Mostrey (BC 't Oske) kon het
zilver omhangen met één matchpunt
minder dan de winnaar maar sloeg

toch een behoorlijke kloof met nummer
drie Nathan Claesen (HBA), Jean-Louis
Horsch (BC Herstalien) en Johnny An-
drade (BC Vottem).

Bart Van Reeth

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Alle kampioenen zijn gekend
Vorige maand kon u lezen hoe BC De
Ploeg 1 de landstitel veroverde in
een spannende ontmoeting met vice-
kampioen Biljartexpress. Ondertus-
sen werden ook de laatste wedstrij-
den afgewerkt in de andere nationa-
le afdelingen. 

We zetten de kampioenen graag nog
even voor u op een rijtje.

AFDELING 1
BC DE PLOEG 1

AFDELING 2 A
TBA BILJARTPALACE 1

AFDELING 2 B
DE GOEIE QUEUE 1

AFDELING 3A
HERENTALS 2

AFDELING 3B
BC DE MAAN 1

AFDELING 3C 
RC GARNIER 1

AFDELING 3D
BRUGSE 1

AFDELING 4A
BILJART EXPRESS 3

AFDELING 4B
MOLSE BA 1 

AFDELING 4C
BC DE MAAN 2 

AFDELING 4D
R.C. GARNIER LEUVEN 2

AFDELING 4 E
UNION SANDEMAN 1 

AFDELING 4F
KBC GILDE HOGER OP 1

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 5de Klasse Driebanden – KB

Voor Museur begint het 'grotere' werk
De verre verplaatsing van Basecles naar
Heusden-Zolder heeft geloond voor Je-
an-Michel Museur (RNB Basecles). De
Waalse driebander veegde er de tegen-
stand bijeen en mag fier met de dubbe-
le promotie op de borst kloppen. In één
ruk van reeks 18 naar 27 is géén sine-
cure en Museur mag zich dan ook aan
minstens één aanpassingsjaar verwach-
ten. Arthur Beirnaert (BC Warden Oom)

staat als tweede op de 'feuille' aange-
duid en bronswinnaar Freddy Nelis
(Strombeek BC) pakt een iets beschei-
dener promotie van één categorie mee.
Benjamin Beelen (STBA) moet zich tev-
treden stellen met plaats vier. Victor
Pelckmans (BE Turnhout) werd vijfde en
Robert Huppertz (RBC Welkenraedt)
eindigde zesde.
Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Driebanden – KB

'Rocco' and Roll
Vrij vertaald staat Rock 'n Roll voor
'erop en erover'. Dat is wat Rocco Mas-
safra (BC Ten Hout) in de praktijk om-
zette in de Nationale Finale bij de 22-
ers. Met 8 op 10 promoveert de Lim-
burgse winnaar naar 3de Klasse en
wordt daarin gevolgd door de als twee-
de gelande Filip Callens van CBC DLS
Roeselare. Freddy Lecas (ABC Binche)

mocht de bronzen plak mee naar huis
nemen, Koen Verschueren (KBC Real)
hield verdienstelijk stand en nam met 6
op 10 nog behoorlijk wat afstand van
Paul Perdieus (KBC Astrid) en André
Rossenfosse (RBC Vaux), die het mini-
mum niet behaalde.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Driebanden - KB

Waalse winnaars naar 2de Klasse
Frédéric Vanderveken (ABC Binche) en
William Van Moswinck (RBC Vaux) ver-
laten als kampioen en vice-kampioen de
reeks van de 27-ers en mogen volgend
seizoen in de 2de Klasse aantreden.
Vanderveken werkte tegen 100 % af en
bezorgde nummer vier Willy Decoster
(BC Hallensia) een heuse kater door de

partij in amper 25 beurten te beslech-
ten. Harry Buyens (Molse BA) mocht
nog nipt mee het podium op. Freddy
Rondele (Amical Ieper) en Eddy Luts (BC
Vincent) mochten de deur dichttrekken,
maar behaalden wel allebei het ge-
middelde.
Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 5de klasse Driebanden – KB
Nummer twee gaat naar de nationale finale
Winnaar Leon Francis (BC De Ketsers)
neemt  na een herklassering zijn plaats
in, in de 4de Klasse. Daardoor ver-
tegenwoordigt nummer twee Benjamin
Beelen (STBA) de Limburgse 18-ers op
de nationale finale. Rudy Godeyne (BC

Sint Jozef) mocht de bronzen medaille
zoenen en kon nog nipt Jos Vuurstaek
van BC Edelweiss van de derde plaats
houden. Met 0 op 0 kwam Ronald Men-
ten (De Optimisten) niet in het stuk voor.
Bart Van Reeth

Bij het verschijnen van deze laatste “De Biljartballen” van het seizoen 
2011-2012, wenst de redactie uitdrukkelijk haar fotografen, 

Harry Van Nijlen en Dirk Acx te bedanken voor het aangeleverde materiaal. 
Wij hopen ook volgend seizoen weer een beroep op jullie te kunnen doen. 

Prettige vakantie !
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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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