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Van 28 augustus t.e.m. 1 september in Cultureel Centrum De Adelberg

Lommel maakt zich op voor vijfde Superprestige

Reeds voor het vijfde jaar op rij kunnen de biljartliefhebbers in het Lim-
burgse Lommel getuige zijn van één van de belangrijkste tornooien van
België. Daar wordt van dinsdag 28 augustus tot en met 1 september in het
Cultureelcentrum De Adelberg weer de Cuvino Superprestige Driebanden
gespeeld. Onder auspiciën van BTS is de organisatie in samenwerking met
de stad Lommel in handen van Frédéric Caudron en Eddy Leppens.
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De zestien best gerangschikte drieban-
ders van het land, die zich wisten te
plaatsen uit een circuit van vijf Master-
tornoien driebanden, nemen het tegen
elkaar op tijdens dit prestigieuze vijf da-
gen durende evenement. Vanaf dinsdag
28 augustus wordt er gespeeld in vier
poules van vier spelers. De nummers
één en twee plaatsen zich voor de
kwartfinale. De partijen met een lengte

van 40 punten worden met tijdklok ge-
speeld. Evenals vorig jaar krijgt het eve-
nement dat wordt georganiseerd door
Eddy Leppens en Frédéric Caudron in
samenwerking met de Stad Lommel veel
aandacht van de media. Zo zijn de
wedstrijden dagelijks live te volgen op
Kozoom en worden de halve finales  en
de finales uitgezonden en herhaald op
Exqi Sport en Live TV. Zondag 2 sep-

tember is er een samenvatting op SPOR-
ZA. De toegangsprijzen voor dit presti-
gieuze biljartevenement zijn erg laag.
Zo betaalt men voor de poulewedstrij-
den drie euro per dag. Voor zaterdag
1 september, wanneer de finalewed-
strijden worden afgewerkt, is de prijs
voor een volledige dag topbiljart be-
paald op 10 euro. Een weekkaart (voor
het bijwonen van alle wedstrijden) kost
15 euro.

Poule indeling
Poule A dinsdag 28 augustus
Eddy Merckx
Francis Forton
Peter de Backer
Ronald Daniëls

Poule B woensdag 29 augustus
Roland Forthomme
Davy van Havere
Martin Spoormans
Henk Blauwbomme
Poule C donderdag 30 augustus
Peter Ceulemans
Eddy Leppens
Kurt Ceulemans
Steven van Acker
Poule D vrijdag 31 augustus
Frédéric Caudron
Jozef Philipoom
Frédéric Mottet
Luc Salvo

Kijk ook op:
www.superprestigelommel.be

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Vanaf 25 augustus

7 dagen per week geopend
www.salpho.be
Zie ook pagina’s 7, 8 en 9
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KBBB – Nationale Finale Driebanden voor Teams – KB

BC Vincent met maximum 
van de matchpunten
Guido Vrancken, Jean Mechelmans en
Eddy Luts bewezen hun superioriteit in
het West-Vlaamse Oostkamp, met een
totaal van 8 op 8 ontmoetingspunten op
het actief. Vooral bij Luts moet dit voor
een zucht van verlichting hebben ge-
zorgd, nadat de gewestkampioen als
laatste uit de nationale finale individu-
eel driebanden kwam, wat niet meteen
bevorderlijk is voor het vertrouwen. De
Limburgers deden beter dan Hoeilaart-

se BC, dat met Vermeulen, Vastera-
vendts en Booterman aan de acquit, en-
kel de duimen moest leggen tegen de
Vincent-spelers zelf. Met 4 op 8 pakte
BV Gent toch nog brons en liet de vier-
de plaats aan BC Herentals. De Walen
van RBC Vaux hadden duidelijk hun
dagje niet en dienden de kelk tot op de
bodem te ledigen.

Bart Van Reeth
Nationale Finale 5-Kegelspel

Peetvader Spoormans 
schiet hoofdvogel af
Medio juni  werd het biljartseizoen
2011-2012 afgesloten met een primeur
in het Belgische biljartlandschap. Er
werd gestreden voor de eerste titel van
Belgisch kampioen 5-Kegelbiljarten. 
De strijd werd beslecht in het prachtige
biljartpaleis 'Taverne Arena' in Roesela-
re, tussen 6 deelnemers, waaronder 2
spelers uit Zuid-Westvlaanderen zelf.
Het deelnemersveld bevatte grote ka-
nonnen, waaronder de ereklassespelers
Martin Spoormans, Alain Clabots, ex-
cellentiebiljarter Peter Debaes en voor-
malige biljartgoden Eugene Fiorelli  en
Roger Delhez. De initiator van 
deze nieuwe discipline, Franky Deco-
ninck sloot de rij van deelnemers af. 
Nadat iedereen in de zaterdagsessies 3
wedstrijden had afgewerkt, waren er
duidelijk 2 spelers die zich wisten te
distantiëren van de rest van de groep.
De twee favorieten, Martin Spoormans
en Peter Debaes, hadden al hun wed-
strijden gewonnen.  Debaes had wel
één set moeten toegeven aan de Itali-
aanse Belg Fiorelli.  
Na de eerste zondag sessie, was Peter
Debaes nog steeds op schema, door
zijn lokale opponent Franky Deconinck
te kloppen, maar alweer moest hij een
set prijs geven. Op de andere tafel was
de verrassing groot toen, opnieuw de-
zelfde Fiorelli won van de andere titel-
kandidaat, Martin Spoormans. De laat-
ste wedstrijd beloofde uitermate span-
nend te worden. Spoormans –zowat de
peetvader van het ‘5 quilles’- moest de-
ze wedstrijd immers winnen indien hij
nog aanspraak wou maken op de titel. 
De finale wedstrijd startte voor de Zuid-
Westvlaming als gepland. Peter Debaes
won vlot de eerste set. Maar  Martin
Spoormans haalde in de 2 volgende
sets zijn beste kunnen naar boven en
won de beide sets en de wedstrijd. Al-
dus kon Spoormans zich kronen tot de
eerste Belgisch kampioen. De Kempe-
naar  zal onze driekleur verdedigen op
de Europese Kampioenschappen vol-
gend jaar in het Duitse Brandenburg. 
De finale werd onder grote belangstel-

ling gevolgd door menige supporters
maar ook door de voorzitter van de Ko-
ninklijke Belgische Biljart Bond, Regi-
nald Depoorter en de voorzitter van het
Gewest Beide Vlaanderen, Arthur Stan-
daert. Hun aanwezigheid bevestigt de
intentie om deze gloednieuwe discipline
verder uit te bouwen. 
Komende evenementen in deze specta-
culaire discipline zijn op het laatste
weekend van augustus gedurende de
Eurometropool en tijdens de tweede edi-
tie van het internationaal ploegentor-
nooi die doorgaat het laatste weekend
van september in Roeselare met deelna-
me van ploegen uit België, Frankrijk,
Luxemburg en Denemarken. In de eind-
stand ging de eerste prijs dus naar Mar-
tin Spoormans (BC Biljart Express Turn-
hout),  tweede werd Peter Debaes (gast-
club DOS Roeselare) en derde Eugène
Fiorelli (BC Vottem). Franky Deconinck
(RT Moeskroen) viel net naast het podi-
um, maar bleef vóór Alain Clabots (BC
Herstalien) en Roger Delhez (BC Fe-
cher).

Franky Deconinck

Martin Spoormans 

KBBB – Nationale Finale 4de Klasse Driebanden – MB

Dequeker en Picard promoveren
Antoine Swinnen (RC Garnier) moest
zich tevreden stellen met slechts één ge-
wonnen wedstrijd en de laatste plaats
onder het gemiddelde. Die éne zege
pakte de Leuvenaar dan nog tegen
kampioen Joël Picard (BC Rochefort),
die met vier op vijf promotiematchen de
3de Klassers mag gaan vervoegen. Op-
vallend was dat Picard in zijn enige ver-
liesmatch dan ook nog eens onder de
minimum bleef, hoewel dit algemeen
beschouwd slechts een verwaarloos-
baar detail is. Guido Dequeker (Brugse

BC) zorgde lange tijd voor zweetparels
op het voorhoofd van de Waalse win-
naar en het was uiteindelijk de verlies-
wedstrijd tegen de kampioen zelf, die
de West-Vlaming de das omdeed. Toch
promoveert ook Dequeker met een uit-
muntende drie op vijf. De laatste podi-
umplaats was voor Jean Goedermans
(RBC Oupeye) die nog Robert Truyers
(BC De Optimisten) en Koen Verschue-
ren (ODM Emblem) achter zich liet.

Bart Van Reeth

Driebandtornooi BC Op De Meir

Eddy Leppens wint A-finale
Voor de elfde maal
richtte B.C.Op De
Meir zijn jaarlijkse
nationaal drieband-
tornooi in, in het lo-
kaal te Emblem. Zo-
als de traditie het
wil, op het einde van
het seizoen, komen
hier heel wat spelers
op af en niet in het
minst een aantal gro-
te namen. De 165 in-
geschreven spelers,
komende vanuit  het
hele land, werden
onderverdeeld in 3
reeksen. In de A-
reeks heel wat klep-
pers, met ondermeer
Eddy Leppens, Jef
Philipoom, de hele
familie Ceulemans
met Raymond op
kop, Ronny Daniels,
Barry Van Beers,
Henk Habraken e.a.
Vermeldenswaardig : de halve finale
tussen Eddy Leppens en Raymond Ceu-
lemans werd een ware thriller en ein-
digde in een gelijkspel (60-60) na 43
beurten. In de A-finale rekende Leppens
af met Barry Van Beers (ODM) en Frank
De Groof (BC De Maan), met een alge-
meen gemiddelde van 1,782.
In de B-finale was de winst voor thuis-
speler Raymond Peeters (0.705), vóór
Rudi Sijsmans (Grobbendonkse) en Ivan
Van Der Auwera (Woondecor).
In de C-finale werd de winnaar Jean
Goossens (Astrid Herent) vóór zijn team-
genoot Staf Van Den Brande en Alfons
Van Den Berg (T.B.A).

Nog enkele opmerkelijke cijfers:
Er werden 238 partijen gespeeld met
een totaal van 37.936 figuren,14.086
carambols in 24.058 beurten en het al-
gemeen tornooigemiddelde bedroeg
0.589. De kortste partij werd gespeeld
door Davy Dom (ODM) ; 15 punten in
15 beurten. Het hoogste gemiddelde
werd neergezet door Eddy Leppens ;
3.529 (60 in 17 innings) en de hoogste
serie werd met 14 punten eveneens door
Leppens bij elkaar gestoten. We mogen
besluiten dat kwaliteitsclub ODM, met dit
prachtige tornooi, het seizoen op een
grandioze wijze heeft afgesloten.
Marc Verhaegen

Biljart op het internet

BC Deurne pakt uit
Het bestuur van de topclub van het
Merksemse lokaal De Deken bevorder-
de in het tussenseizoen Christophe Cou-
mans tot sportleider. De jonge Limburg-
se 'inwijkeling' maakte meteen van de
gelegenheid gebruik om een vernieuw-
de aanpak te implementeren en een
grondige modernisering van de vereni-
ging door te voeren. Daar hoort natuur-
lijk ook een professionele website bij en
in dat opzicht is de entree van Coumans
alvast geslaagd te noemen. Vanuit een
fris ogende frontpagina, met een duide-
lijke index, wordt de surfer verdergeleid
door een aantal informatieve pagina's,
die vooral een overzicht geven van de

samenstellingen van de ploegen en de
reeksen, zowel in de NIDM als de Ge-
westelijke Beker Willy Meulders. Er
wordt op dit moment nog koortsachtig
gewerkt aan de site, die nog wat verle-
gen zit om beeldmateriaal, maar waar-
mee BC Deurne zeker toonbaar naar de
geïnteresseerde kan trekken aan het be-
gin van het nieuwe seizoen. Wie nu al
een kijkje gaat nemen kan de evolutie
mee volgen en geraakt snel overtuigd
van deze innemende website. De zo-
veelste en hopelijk niet de laatste in het
biljartlandschap.
Www.everyoneweb.be/bcdeurne.
Bart Van Reeth

www.espa-biljarts.be

”uw biljartspecialist sinds 1989”
T 0495/22.22.33. Email. espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2   B-8800 Roeselare-Beveren

Eddy Leppens. Foto: Harry Van Nijlen

België derde tijdens 
Coupe van Beem in Kortrijk
In het broeierig heet weekend van
17, 18 en 19 augustus was KBC Gil-
de Hoger Op Kortrijk gastheer voor
de nationale jeugdkampioenen van
België, Nederland en Duitsland. Op
de afspraak stond het vermaarde
jeugdevenement Coupe van Beem.
Op de laatste speeldag werd de eind-

afrekening gemaakt: Nederland won
overtuigend, Duitsland werd tweede
in het eindklassement en België moest
zich jammer genoeg troosten met de
derde plaats. 
In onze volgende editie van 26 sep-
tember komen we hierop terug met
een uitgebreid verslag en foto’s.
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Vormgeving:

Walter Bax heeft ook de laatste twee
rankingopdrachten tot een goed einde
gebracht, nadat hij vijf van de negen tor-
nooien won en drie maal tweede en één
maal derde eindigde. De Turnhoutenaar
won tussendoor ook nog het Belgisch
Kampioenschap en moest in de loop
van het voorbije seizoen eigenlijk alleen
de concurrentie van Eric Daelman en
Marc Janssen verdragen. Het is dan ook
geen toeval dat precies die twee het ar-
tistiek seizoen op een zilveren en bron-
zen plaats afsluiten. Kon Daelman nog
een ferme tik uitdelen in het voorlaatste
tornooi in de accommodatie van Biljart-
vrienden Turnhout, dan was de optima
forma bij de gewezen wereldkampioen
ver zoek tijdens het laatste treffen in BPT
Brasschaat. De Nielenaar eindigde er
pas vierde en zag verrassend thuisspeler
Erik Vervliet, Belgisch Kampioen in
2011, als tweede over de eindmeet
gaan. Marc Janssen hield de traditie van
het hele seizoen in ere en verzekerde
zich alweer van een derde plaats, zowel
in het slottornooi als in de eindstand.
Nochtans zat er meer in voor de Lugo-
man, die halverwege het seizoen rug-
klachten kreeg, wat onmiddellijk  in-
vloed had op de uitvoerende prestaties
en dus een rem zette op de weg naar
‘meer’.  Janssen is bij de kinesitherapeut
in behandeling en zou -als alles goed

gaat- het komende seizoen wel eens
voor verrassingen kunnen gaan zorgen.
Uit het laatste rankingtornooi onthouden
we ondermeer dat  Johan Vandommele
met een totaal van 132 punten en een
negende plaats steeds sterker voor de
dag komt. Bovendien verbeterde de Ex-
cellentie-kampioen ook nog eens zijn
persoonlijk record in Brasschaat. Opval-
lend waren de afzeggingen voor dit tor-
nooi  van Rony Baert en Dimitri Dolaptsis
waardoor in laatste instantie nog heel
wat aanpassingen aan het speelschema
dienden te gebeuren. De deelname van
lokale speler Walter Goossens, die
slechts twee tornooien aan zich liet voor-
bijgaan, resulteerde dan weer in een
niet onaardig succes. Goossens liet o.a.
de op papier toch meer ervaren Eddy
De Jongh en Peter De Graeve achter
zich. De BPT-er kreeg er lichte kriebels
van maar blijft ook volgend jaar toch fo-
cussen op zijn grote liefde, het drieban-
den. Nu de eindbalans is opgemaakt,
staat ook vast wie zal mogen deelnemen
aan het Kampioenschap van België in
het seizoen 2012-2013. Dat zijn, ui-
teraard, winnaar Walter Bax, Eric Dael-
man, Marc Janssen en Erik Vervliet die
als favorieten de degens kruisen met Pa-
trick Vloemans, Roger Everaert, Danny
Van Schoor en Angelo Casales. De eer-
ste zes genoemden betwisten trouwens
ook de superprestige. In deze ontmoe-
ting is er dan weer  géén  plaats voor
Van Schoor en Casales. De Excellentie-
klasse ontvangt verder Walter Goossens
in haar Nationale Finale, waar hij oog
in oog komt te staan met Johan Van-
dommele, Rony Baert, Peter De Graeve
en Eddy De Jongh. Dave Scheurweghs
en zijn Billiard Promotion Team zorgden
op de slotmanifestatie voor een vlekkelo-
ze organisatie en kondigden alvast aan
in 2014, bij de viering van het 15-jarig
bestaan van BPT, het BK artistiek naar
Brasschaat te zullen halen.
Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Bax sluit seizoen af met kopplaats
KBBB Nationale Finale Hoofdklasse Driebanden – MB

Met drie naar de Ere-Klasse

Vier van de vijf deelnemers  aan dit  50-
ers finaletreffen maakten er een Liers
onderonsje van. Met Ivan Stitschinsky,
Marc Roofthooft en Rudy De Laet zorg-
de BC Op De Meir dan ook nog eens
voor een oververtegenwoordiging op
clubniveau. De finalist van Mister 100
Lier, Jurgen Goris, zorgde voor een
compleet plaatje. Toch was het outsider
Patrick Kesteloot, als enige niet uit de
provincie Antwerpen afkomstig en aan-
gesloten bij het Oost-Vlaamse Kasteel-
dreef Lovendegem, die alle anderen
achter zich liet en met een mooi 7 op 8
resultaat  de kampioenskroon op het

hoofd mocht zetten. Goris werd twee-
de, Stitschinsky derde en Roofthooft en
De Laet werden als vierde en vijfde ge-
noteerd. Alle spelers presteerden
binnen het gemiddelde en dat leidde er-
toe dat Patrick Kesteloot, Jurgen Goris
en Ivan Stitschinsky zich het komende
seizoen ere-klasser mogen noemen. On-
danks een vierde plaats onderscheidde
Marc Roofthooft zich in zijn enige winst-
partij tegen Goris met een moyenne van
1,780, meteen de hoogste van de hele
finale.

Bart Van Reeth

De finalisten met links op de foto winnaar Patrick Kesteloot en helemaal rechts pro-
movendi Jurgen Goris en Ivan Stitschinsky

KBBB – Nationale Finale Vrijspel 
voor Teams – MB

B.C. Woondecor
met acht op acht
De librespelers uit Heist-Goor lieten de
tegenstanders kansloos in het verre Vot-
tem. Thuisclub BC Vottem zelf kwam nog
het dichtste in de buurt van de kampioe-
nen, maar moest met zes op acht wed-
strijdpunten toch het onderspit delven.
BV Gent werkte de wedstrijden af tegen
50% en dat volstond voor het be-
machtigen van de derde plaats. BC Over-
ijse scoorde amper 2 punten, maar deed
daarmee toch nog beter dan Sint-Truiden-
se BA dat puntenloos laatste eindigde.
Het finaleweekend sloot bijgevolg af met
een flinke opsteker voor Woondecor-spe-
lers Frans Bellekens, Danny De Ryck en
Jos Wouters, die met vertrouwen het nieu-
we seizoen tegemoet mogen zien.
Bart Van Reeth

Memorial Emile Wafflard – Bandstoten - MB

Niessen schittert in Brussel

Het herdenkingstornooi, georganise-
eerd door de Brusselse biljarttrots, CRB
Léopold, werd een  succes over de hele
lijn. Niet in het minst voor Patrick Nies-
sen, die eindwinnaar werd en de be-
geerde trofee mee naar Limburg graai-
de. De Maaslander moest daarvoor
eerst wel de maat nemen van seizoen-
srevelatie Koen Saver (Brugse BC) en
Léopoldspeler Johan Devos, om in de
finale tegenover de jonge Andy De
Bondt (BC Op De Meir) te staan, die
groepswinnaar werd in Poule B en eer-
der Philippe Deraes (Strombeek BC) en

Maarten Janssen (BC De Optimisten) uit-
schakelde. De memorial, die de bedoe-
ling heeft biljartgrootmeester Emile Waf-
flard te herdenken, werd gespeeld in
aanwezigheid van de Brusselse burge-
meester, de schepen van sport, de voor-
zitter van de Biljart Wereldunie (UMB),
de nationale voorzitter van de KBBB en
de directieleden van Billiard Top Sport.
Als toemaatje kregen de aanwezigen
ook nog een heuse galawedstrijd drie-
banden naar 30 punten voorgescho-
teld, tussen Raymond Ceulemans en
diens kleinzoon Peter. Voor de archie-
ven ;   Peter Ceulemans werd winnaar
met één punt verschil en een moyenne
van 1,000.
Bart Van Reeth

Extra-Sportief

Billiard Promotion Team : 
bidden tot de weergoden 
Net als voorgaande jaren tekent Billiard
Promotion Team ook nu weer present op
de Brasschaatse Dorpsdag. Dit evene-
ment, dat georganiseerd wordt door de
gemeente en een stevige stimulans moet
zijn voor handelaren en verenigingen,
kan steeds op ruime belangstelling reke-
nen. Voor de lokale biljartclub van Her-
berg Ter Heide betekent de dorpsdag
dan ook elk jaar de aftrap van het nieu-
we seizoen. De leden en het bestuur van
BPT bidden dan ook tot de weergoden

om onder een zonnige hemel  hun gere-
nommeerde Mojito te kunnen aanbie-
den aan de massa zondagstoeristen.
Dat doen ze op hun stand, die je kan
vinden op de Bredabaan, ter hoogte
van het ‘Badkamerpaleis’ en dit op zon-
dag 2 september van 13.00 tot 19.00
uur. Biljartliefhebbers en dorstigen en na-
tuurlijk ook diegenen waarvoor het ene
het andere niet uitsluit : allen daarheen !

Bart Van Reeth
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Biljartcafé
DE NIEUWE LANTAARN

Moeshofstraat 152
2170 Merksem
03 / 645 21 81

denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

Artistiek Biljart – Nationale Finale Excellentieklasse

Vandommele wint erg matige finale
Onder het waakzame oog van gewe-
zen wereldkampioen Eric Daelman, die
de taak van sportleider op zich nam,
gaven de vier Excellentieklassers elkaar
rendez-vous voor het afwerken van ze-
ven speelsets. Gentenaar Johan Van-
dommele toonde zich met een totaal
van 109 punten net iets te sterk voor
een verrassende Eddy De Jongh (101),
maar sloeg wel meteen Peter De Grae-
ve en Rony Baert terug op respectieve-
lijk 10 en 25 punten. Toch werd dit tref-
fen allerminst op een hoogstaand ni-
veau gespeeld en onderstreepte daar-

mee dat er nog een diepe kloof gaapt
tussen de Excellentiespelers en de Ere-
klassers. Enkel in Set B, waarin Vandom-
mele 36 punten scoorde en Set J, waar-
in hij er 21 bij elkaar caramboleerde,
toonde de Gentse artistieker wel degelijk
op de goede weg te zitten en over de
juiste aanleg te beschikken. Op basis
van de resultaten blijkt Set G voor alle
spelers nog moeilijk te liggen en was De
Jongh de enige die in àlle sets punten
haalde.

Bart Van Reeth

European Grand Prix – Artistiek Biljart

Vervliet neemt maat van Jonen
Eric Daelman zette de beste Belgische
prestatie neer op de Europese Grote Prijs
in het Nederlandse Doetinchem en hield
er het bronzen plakket aan over. De
wereldtopper ging pas in de 1/2de fina-
le onderuit tegen een verrassend sterke
Turk, Haci Yaman, die ook de finale won
en de Grand Prix aan zijn palmares mag
toevoegen. Regerend Belgisch Kampioen
Walter Bax en Lugo-man Marc Janssen
sneuvelden al in de 1/8ste finale. Bax te-
gen de latere kampioen en Janssen tegen
verliezend finalist Jean Reverchon (Fran-
krijk). Opvallend is de winst van Erik Ver-
vliet in de 1/8ste finale tegen de Neder-
lander Sander Jonen. Jonen, op papier
een aantal maatjes te groot voor de
Schotenaar, kon de figuren niet te gelde
maken en zag Vervliet doorgaan naar
de 1/4de finale. In die kwartfinale beet
onze landgenoot  uiteindelijk de tanden
stuk op de Duitser Thomas Ahrens. 
Bart Van Reeth

Erik Vervliet en Sander Jonen broeder-
lijk naast elkaar

KBBB – Nationale Finale 3de Klasse Driebanden – MB

Tweemaal feest in Heusden-Zolder 
De Limburgse 22-er, Pascal Gaethofs
brengt niet alleen de nationale titel naar
zijn club, BC De Optimisten. Hij be-
loond bovendien zichzelf met een te-
rechte promotie naar 2de Klasse. Toch
leek het er even op dat Gaethofs zijn
tanden zou gaan stukbijten op vice-kam-
pioen Jean-Marie Hacke (Brugse BC),
die in het kielzog van de kampioen en
met een zelfde 8 op 10, zich ook pro-
movendus mag noemen. Pascal Redant

(LTB Erquelinnes) mag de bronzen me-
daille torsen. Alphonsus Volders (Biljart-
vrienden) werd vierde met een verba-
zingwekkende hoogste reeks van 9 pun-
ten, Serge Wintgens (RBC Welkenraedt)
vijfde en Georges Chryssolouris (BC
Couronne Wemmel) eigende zich de
weinig benijdenswaardige rode lan-
taarn toe.

Bart Van Reeth

KBBB – Nationale Finale 1ste Klasse Driebanden – MB

Luikenaar haalt trofee binnen
Een nipte zege volstond voor Albert
Reyers (BC Vottem) om de nationale titel
te grijpen. Toch had de Luikenaar aan 8
op 8 wedstrijdpunten niet genoeg, want
Geoffrey Dresselaerts (BC Kruishuis)
deed hem dat fijntjes na. Het waren de
20 beurten minder en de moyenne van
0,700 tegen 0,676 die de doorslag ga-
ven en de eindoverwinning bij de
34-ers bevestigden in het voordeel van

Reyers. Dresselaerts eindigde knap
tweede en sloeg meteen een flinke kloof
met nummer drie, Paul Peeters (STBA),
Gentenaar fuat Demirgiolu (BC Gouden
Martinus), en de twee die het minimum
niet konden behalen, Gabriël Vande-
zande ( BCAC Damprémy) en Rudy Van
Laethem (Couronne Wemmel).

Bart Van Reeth

KBBB – Nationale Finale Excellentie Klasse Driebanden – MB

Wallerand toont zich de betere
De 42-ers hadden afspraak voor de Na-
tionale afrekening in de lokalen van AS
Charleroi. Met 80 % van de matchpun-
ten op zak mocht Paul Wallerand (BC
Herstalien) zich laten uitroepen tot kam-
pioen. Stéphane Libert (LTB Erquelinnes)
beurde 6 wedstrijdpunten, maar dwong
in drie partijen de promotie naar de 50-
ers klasse af. Tony Raemdonck (BC
Quality Zele) mocht het brons kussen en

bleef daarmee voor de drie andere
Vlaamse finalisten, Mathy Monnissen
(Maaslandse BA), Willy Troonbeeckx
(DGQ Zoersel) en Francesco Russello
(Couronne Wemmel) voor wie niets wil-
de lukken. Russello eindigde troosteloos
laatste met een 0 op 10 en een ge-
middelde van amper 0,610. Niet me-
teen representatieve finale-resultaten.
Bart Van Reeth

Nationaal Driebandentornooi Eeklo 

BC Elk Weird Hem 
nipte maar verdiende winnaar 
Traditiegetrouw vond aan het einde van
vorig seizoen weer de Grote Prijs Wil-
lems – Verselder, drieband op matchbil-
jart, plaats in het lokaal " Montana " te
Eeklo. Het team van BC Elk Weird Hem
schreef de editie 2012  op haar naam .
Johan en Steven Van Acker wonnen de
finale tegen het team van de organise-
rende vereniging, de Koninklijke Eeklo-
se Biljartclub .
Rudy Van Reeth en Yves Welvaert kwa-

men welgeteld één carambole té kort en
moesten zo voorrang verlenen aan de
stadsgenoot !
In de strijd om de derde plaats trokken
Wilfried Simoens en Leslie Menheer
( Koninklijke Eeklose Biljartclub ) aan
het langste eind ten koste van hun club-
genoten William Bonte en Christiaan
De Mil.

Leslie Menheer

KBBB- Nationale Finale Bandstoten 80 punten – MB

Frederic Beghin overklast anderen

De finalisten op een rijtje

Een rare finale !  Jacques Verheyen wint
tegen de nummers 1 en 2 (respectieve-
lijk Beghin en Heyndrickx) en is als titel-
verdediger toch slechts derde !  Frederic
Beghin speelde in al zijn wedstrijden
zeer vlot en haalde 1,000 gemiddelde
meer dan zijn tegenstanders. Vik Heyn-
drickx had na een goede start een
terugval en dit maakte dat hij met

1/100ste meer dan Verheyen tweede
werd. Ivan Stitschinsky en Roger Roefs
lieten vaak een staaltje zien van hun
driebandcapaciteiten, maar bandstoten
overheerst duidelijk niet hun trainings-
momenten. De Hasseltse Biljart Acade-
mie tekende voor een puike organisatie
van het tornooi.
Alain Beckers

KBBB – Nationale Finale 2de Klasse Driebanden – MB

Bootje van Gilliaert maakt de oversteek 
Aan twee promotiematchen en één
binnen het gemiddelde had Sven Gillia-
ert (Oostendse BA) genoeg om van 27
naar 34 punten te promoveren. In de
ontmoeting met vierde geklasseerde Da-
niël Lhoest (BC Vottem), zette de man uit
de 'Koningin der badsteden' zelfs een
1,080 moyenne neer, zeldzaam op het
niveau van 2de Klasse. Ondanks twee
promotiepartijen bleef nummer twee,

Walter Wijckmans (KBC Coloma Me-
chelen) toch binnen de minimumvereiste
en mag het volgend seizoen opnieuw bij
de 27-ers een gooi naar de titel doen.
Diestenaar Luc Coeckaerts (KBC Kunst &
Vermaak) kwam als derde uit het tornooi
en werd gevolgd door de eerder ver-
melde Lhoest, Pascal Cornil (LTB Erque-
linnes) en Dany Darcis (STBA).
Bart Van Reeth

Merckx wint alweer
Ditmaal niet in één of andere wed-
strijd, maar wel met de jaarlijkse lot-
trekking van de Leuvense biljartclub
Zanzibar. Aan het einde van elk sei-
zoen wordt een keu verloot onder de
NIDM-spelers uit de 1ste klasse. 
De keu ‘Excalibur’, die door Gaston
Thibaut  vervaardigd wordt, viel dit-

maal in handen van Eddy Merckx.
De lottrekking vond plaats tijdens de
laatste thuiswedstrijd van het 1ste team
van KBC Zanzibar, in aanwezigheid
van de bezoekende spelers van
‘Biljartvrienden Turnhout’.

Paul Stroobants
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Gehandicapte biljarters op jaarlijkse ontmoeting

Deelnemers groeien mee 
met evenement
Mensen van diverse leeftijden, jong en oud, kwamen geleidelijk aan
binnendruppelen in de polyvalente ruimte van het Sterrenhuis in Bras-
schaat. De een al zenuwachtiger dan de ander, klaar voor de strijd, alle-
maal rotsvast overtuigd te winnen. De meesten hadden al een vol jaar uit-
gekeken naar dit moment. Wat was er toch aan de hand ?

Het begon allemaal 4 jaar geleden: Lu-
do Dielis wenste de biljartsport te pro-
moten bij mensen met een handicap, zij
het geestelijk of lichamelijk, en richtte
voor de eerste keer de ‘Wisselbeker Lu-
do Dielis’ in te Stabroek, een vrijspel tor-
nooi met 12 participanten. Het concept
was eenvoudig: bied gehandicapten de
gelegenheid om onderling een gezellig
potje te biljarten met als inzet een
wisselbeker. Op zaterdag 15 juni om
10.00 uur begon de vierde editie te
Brasschaat met 28 deelnemers waaron-
der 1 dame. Elke deelnemer speelde in
de 2 weken voor het tornooi een paar
wedstrijden om een handicap te bepa-
len. De meesten moesten een handicap
van 5 punten overbruggen, sommige
10, een enkeling 15 en Theo Dictus van
Albe en Dirk Dils van De Vluchtheuvel
moesten zelfs respectievelijk 30 en 40
punten spelen. Iedere deelnemer speel-
de 2 wedstrijden op zaterdag en 2 op
zondag. Elk kwartier maakten 4 spelers
hun opwachting om een wedstrijdje van
maximaal 10 beurten te spelen. De eer-
ste die zijn handicap haalde, won. Bij
gelijkspel na 10 beurten werd er over-
geschakeld naar penalties zoals in de fi-
nales van de Beker van België op het
klein biljart in Hooglede: de ondertus-
sen bekende acquitstoten. Stond het na
5 acquitstoten nog steeds gelijk, werd
naar de band getrokken om de winnaar
te bepalen. Het publiek en de spelers
genoten beide dagen met volle teugen
van een grandioos spektakel. Er werden
ongelofelijke caramboles gemaakt.
Zelfs Ludo Dielis, die de hele tijd aan-
wezig was, heeft volgens eigen zeggen
nieuwe figuren bijgeleerd. De winnaars
en de beste verliezers stegen op de
rangschikking en de verliezers zakten
wat. Na drie rondes kwam alles zowat
in de finale plooi te liggen zodat de
vierde ronde op zondagnamiddag de
uiteindelijke uitslag kon bepalen. Eerst
was het tijd voor de halve finales. Ste-
ven Tops (handicap van 10) van De
Vluchtheuvel in Stabroek kwam uit te-
gen clubgenoot Flip Verhoeven (even-
eens 10). De tweede halve finale werd
tegelijkertijd gestreden tussen thuisspe-
ler Quinten Simons (5) van Ludentia en
Bjorn Van De Sande (5) van Zwart
Goor. Zoals in het merendeel van de
wedstrijden lagen winst en verlies dicht
bij elkaar voor alle spelers. Steven Tops
en Bjorn Van De Sande trokken het bil-
jartlaken naar zich toe en mochten de fi-
nale spelen. Dan was het tijd om de
plaatsen 28 tot 5 te betwisten : momen-
ten van vreugde, frustratie en verdriet
wisselden elkaar in hoog tempo af. In
afwachting van de kleine en grote fina-

le gaf Dielis nog het beste van zichzelf
met een kleine demonstratie kunstige
stoten. Wie leerde nu alweer van wie,
Ludo? In de kleine finale nam Flip Ver-
hoeven (10) met subliem spel de maat
van Quinten (5). Iedereen zat uiteinde-
lijk op het puntje van de stoel om Bjorn
Van De Sande de wisselbeker in de
hoogte te zien steken. Steven Tops was
een waardige nummer twee. De vier
edities tot nu toe hebben elke keer een
andere winnaar opgeleverd. Meer dan
28 vurige spelers en Ludo Dielis kijken
nu al uit naar wat de vijfde editie zal
brengen in 2013. Kom eens kijken in
2013 : indien er volgend jaar vijf ver-
schillende namen op de wisselbeker
staan, zal er tussen de vijf verschillende
winnaars een supercup gespeeld wor-
den. Met welgemeende dank aan alle
mensen die dit tornooi mede mogelijk
hebben gemaakt: Ludo Dielis, de vrij-
willigers van Sterrenhuis en Ludentia, de
mensen van het plaatselijke BC Poly-
goon, die voor de nodige scheidsrech-
ters en schrijvers hebben gezorgd en de
sponsor van het biljartmateriaal. We ge-
ven onze lezers nog graag even de
einduitslag mee :  

1. Bjorn Van De Sande (5 – Zwart
Goor)

2. Steven Tops (10 – De Vluchtheuvel)
3. Flip Verhoeven (10 – De Vluchtheu-

vel)
4. Quinten Simons (5 – Ludentia)
5. Theo Dictus (30 – Albe)
6. Dirk Dils (40 – De Vluchtheuvel)
7. Bart Rombouts (5 – De Vluchtheuvel)
8. Freddy Jacobs (10 – De Steiger)
9. Paul van Steenbergen (5 – Ludentia)

10. Yves Verbeeck (5 – De Steiger)
11. Chris Seymons (10 – Albe)
12. Danny Hoste (10 – Albe)
13. Bart van de Perre (10 – Zwart

Goor)
14. Patrick Matthijs (5 – Sterrenhuis)
15. Jaak Backx (10 – De Steiger)
16. Bjorn Brees (10 – De Vluchtheuvel)
17. Jan van Dooren (10 – Albe)
18. Arthur Delwart (5 – De Steiger)
19. Patrick Huybrechts (5 – Ludentia)
20. Ronny Claes (5 – Sterrenhuis)
21. José Mens, de enige dame (5 – Al-

be)
22. Jurgen Hellemans (10 – Sterrenhuis

(?))
23. Walter Adriaenssens (10 – Albe)
24. Frank Segers (5 – Sterrenhuis)
25. Nick Goessens (5 – Sterrenhuis)
26. Henri Philipaert (5 – De Steiger)
27. Bram Vogels (15 – Ludentia)
28. Johan Staes

Bart Van den Bulck 

Kleine Biljarttafels, de technische zijde

Van de langste en de grootste
Frank’s vraagje handelde in ons vorige
nummer over de eventuele afschaffing
van het klein biljartformaat 210 cm en
de implementering van de 230 cm. De
vraag die onze redactie zich in de na-
sleep van de enquète stelde was; is het
mogelijk een biljarttafel van 210 cm te
hervormen naar 230 cm? We legden
ons oor te luisteren bij dé specialist, Bil-
jarts Verhoeven uit Malle.
Luc Verhoeven : ‘Technisch gezien is het
inderdaad mogelijk de tafel om te vor-
men, maar economisch en kwalitatief
bekeken, is het echt géén goed idee. Je
gaat immers een grotere leiplaat aan-

brengen op een te kleine onderbouw,
waardoor de warmteverdeling moeiza-
mer verloopt en de zijkanten kouder ko-
men te staan dan het ‘middenveld’.
Met dat kwaliteitsverlies kan je als bil-
jarter natuurlijk niet leven en daarom
opteer je beter voor de plaatsing van
een volledig nieuwe tafel, waarbij trou-
wens de kostprijs van de onderbouw te
verwaarlozen blijft. De banden en ui-
teraard de leiplaat, blijven het duurste
en bepalen de kostprijs van de hele ta-
fel.’  

Bart Van Reeth

Andy De Bondt blijft ongedeerd

Op bijgaande foto ziet u de tot schroot herleide wagen, waar onze jongste Ere-
Klasser, Andy De Bondt, als bij wonder ongedeerd uitkwam. Vader Rudi vroeg
onze redactie expliciet om publicatie om al onze jonge biljarters op hun verant-
woordelijkheid te wijzen in het verkeer. Het is immers letterlijk van levensbelang,
dezelfde discipline aan de dag te leggen in het verkeer, als aan de biljarttafel.

KBBB Nationale Finale Beker der Gewesten – Driebanden – MB

Enige Waalse deelnemer is met 
hoofdprijs weg
Jean Goedermans, Antonio Conti en
Jeannot Mayeur van RBC Oupeye vol-
trokken de executie van  BC De Opti-
misten,  BiGi Oostkamp, Biljart Express
en een bleek CRB Léopold, tijdens de
allerlaatste finale van het seizoen
2011-2012, gespeeld in het eerste
weekend van de grote vakantie en in
de lokalen van Sint Jozef Zutendaal. De
Walen moesten enkel opletten voor een
ambitieus De Optimisten, dat in eigen
gouw niet meteen van plan was de
kaas van tussen de boterhammen te la-
ten eten. Théo Leen, Robert Truyers en
Ronny De Hondt boden mooi weer-
werk, maar moesten met  4 setpunten
minder en evenveel matchpunten toch
de bloemen laten aan RBC Oupeye.
Hoewel als laatste geëindigd, kan CRB
Léopold toch nog een tijdje uitpakken

met de opzienbarende prestatie van
Dairo Delgado, die 18 punten scoorde
in 11 beurten en een gemiddelde neer-
pootte van 1,636 in de wedstrijd tegen
Optimist Truyers .

Bart Van Reeth

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

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.

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

BC DE MAAN
Provinciale Steenweg 59

2627 Schelle • 03 877 36 47
3 x 2.10m • 2x 2.84m

3 NIDM-Teams
2 BWM-Teams Matchbiljart
1 BWM-Team Klein Biljart 

Clubavond : Vrijdag
Nieuwe leden steeds welkom!

Bezoek onze website voor meer info :
www.bcdemaan.be



De Biljart Ballen, 3e jaargang, augustus/september 2012 pagina 6

Prijsuitreiking Beker Willy Meulders

De winnaars van BC Herentals 2 
ontvangen de Beker Willy Meulders
Driebanden Klein Biljart uit handen
van diens weduwe Chris, tijdens de
prijsuitreikingen in Berlaar

Op de jaarlijkse prijsuitreiking van de
Beker Willy Meulders reikte 
An Meulders de driebandtrofee
Matchbiljart uit aan winnaar 
Biljart Express Turnhout

Europees Clubkampioenschap Driebanden

Achtste opeenvolgende titel voor AGIPI
In Schiltigheim speelden zes ploegen de
finale van de Europese Beker voor clubs
driebanden van 7 tot 10 juni 2012.
Voor België had BC Deurne zich zeer
verrassend gekwalificeerd in de voor-
ronde tegen ondermeer Spanje en het
zeer sterke Turkije (een ploeg speciaal
samengesteld om deze beker te win-
nen). Er werd gespeeld in de fraaie lo-
kalen van AGIPI. Er waren twee reeksen
van drie ploegen. De eerste twee van el-
ke reeks speelden de halve finales. BC
Deurne speelde weer met Davy Van Ha-
vere ,Steven Van Acker, Ludo Dielis en
Jef Gysels  in een reeks met AGIPI en
Andernos, een zeer zware reeks want
AGIPI was de laatste zeven jaren Euro-
pees kampioen en Andernos is ook een
topploeg. Deurne speelde zijn eerste
wedstrijd tegen AGIPI ( met  spelers als
Caudron, Zanetti, Bury en Roux). Davy
Van Havere presteerde weer zeer sterk
en won tegen Caudron met 1,700 ge-
middeld. (de derde speler uit de top 10
van de wereld waar Van Havere in en-
kele weken tijd van won) Steven Van
Ackere stond voor tegen Zanetti die ech-
ter een reeks van 16 maakte (met als

achtste Carambole een geluksbal van
een ongeziene afmeting) en kwam zo
achter en verloor. Het was niet de dag
van Ludo Dielis en Jef Gysels en BC
Deurne verloor met 3-1. De tweede
wedstrijd ( tegen Andernos) moest dan
met 3-1 gewonnen worden om de halve
finale te halen. Hier speelde Dielis weer
zeer sterk tegen Barbeillon, die onlangs
in de finale van het Franse kampioen-
schap Bury versloeg. Davy Van Havere
en Jef  Gysels hadden hun dag niet en
ze verloren tegen Forthomme en Con-
nesson. Van Ackere  stond achter tegen
De Backer, kwam op het einde sterk
terug maar verloor toch nipt. BC Deurne
was uitgeschakeld maar ze kunnen met
hun team toch terugblikken op een zeer
mooie campagne. De halve finales wa-
ren PORTO (met Dick Jaspers, Sanchez
en de twee Portugezen Ferreira en
Costa) tegen Andernos, en AGIPI tegen
Clichy (met Eddy Merckx, Lippens, Bita-
lis en Reverchon). AGIPI en PORTO
speelden uiteindelijk de finale die voor
de achtste opeenvolgende keer werd
gewonnen door AGIPI.
Frans Hendrickx

Brugse BC kampioen
van België 38/2

Brugse BC werd met Walter De Bus-
scher, Marc Beirens en André Claeys,
Kampioen van België, Kader 38/2
per Team, in Kalmthout. Met een 
stapel titels, individueel en in de ge-
westelijke- en NIDM-competities kun-
nen de Breydelzonen terugblikken op
een geslaagd seizoen 2011-2012.

NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHTAFEL

Nieuwkomer zorgt voor extra spanning 
Voor het eerst vangt de competitie in de
hoogste afdeling aan zonder BC Lugo
Deurne. De traditieclub kon zich na
twee moeilijke seizoenen niet meer
handhaven en degradeerde naar 2de
Nationale. De Goeie Queue, dat vlot
de titel pakte in tweede kan met Frédé-
ric Caudron, Eddy Leppens en Peter
Ceulemans al meteen tot de titelfavorie-
ten worden gerekend, hoewel BC Deur-
ne met het opnieuw binnenhalen van
Eddy Merckx en de contractverlenging
van Dick Jaspers en bekerwinnaar Davy
Van Havere, de ambities niet onder
stoelen of banken steekt. En dan is er
natuurlijk nog BC De Ploeg, de kampi-
oen van vorig seizoen, die geen wijzi-
gingen in haar rangen doorvoert en
hoopt de kampioensstunt nog eens over
te doen. Net als de twee vorige seizoe-
nen kunnen outsiders als een Biljart Ex-
press, dat vorig jaar tot het einde
meestreed om de titel en een altijd ge-
vaarlijk Zanzibar nog wel eens voor de
verrassing zorgen. Kortom, de komst
van De Goeie Queue, dat met geen en-
kele buitenlander aantreed, zorgt voor
een extra te nemen kaap en beloofd al-
vast een spannende biljartstrijd in het
seizoen 2012-2013. Wij geven u
graag de samenstelling van de teams
mee :

KBC ZANZIBAR LEUVEN 
FORTHOMME ROLAND
MIATTON KENNY
BROUX THOMAS
JANSSEN MAARTEN

BC MISTER 100 LIER
CEULEMANS KURT
CEULEMANS BART
CEULEMANS RAYMOND
CEULEMANS KOEN

BC BILJART EXPRESS TURNHOUT
VAN KUYK FRANS – NL
VALENTIJN GERWIN – NL
SPOORMANS MARTIN
VAN LITSENBORG GUY

KBC DE GOEIE QUEUE MALLE
CAUDRON FREDERIC
LEPPENS EDDY
CEULEMANS PETER
ROEFS ROGER

BC DEURNE
JASPERS DICK – NL
MERCKX EDDY
DE BRUIJN JEAN-PAUL  - NL
VAN HAVERE DAVY

BC DE PLOEG HALLE-ZOERSEL
HORN MARTIN – D

PHILIPOOM JEF
VAN ERP JEAN – NL
DE JAEGER WESLEY

BC HERENTALS
NELIN DION – DK
RUDOLPH CHRISTIAAN  - D
SMOLDERS LEON
MEYLEMANS GEERT

BC QUALITY ZELE
CHRISTIANI DAVE – NL
SCIACCIA EMILIO – IT
RAEMDONCK TONNY
RAEMDONCK HONORE

KBC KORTRIJKSE
BRANTS RONNY
MELNYTSCHENKO CEDRIC – FR
RAVESTIJN MARTIN – NL
BEGHIN FREDERIC – FR

BC DE WITTE MOLEN ST. NIKLAAS
HENDRICKX ERIC
FORTON FRANCIS
BROEDERS AD – NL
CLABOTS ALAIN

TBA BILJART PALACE TURNHOUT
BURGMAN RAYMOND – NL
TYSSENS JOHN – NL
DANIELS RONALD
VAN DE WURF HANS – NL

KBC BILJARTVRIENDEN TURNHOUT
DE KLEINE ANNO – NL
WIJNEN JAAK – NL
VAN LOON ERIC
DE MEYER LEO

9de Nationaal Kadertornooi KBC GHOK

Winst voor Heyndrickx, Vanacker
en Dewilde
Op zaterdag 26 mei 2012 werden in
het lokaal van KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk, de finalewedstrijden afgewerkt
van het 9e nationaal kadertornooi op
klein biljart.
Het tornooi ging van start midden maart
en kende met 66 inschrijvingen ook dit
jaar een mooie bezetting.  Niet enkel
spelers van Beide Vlaanderen enga-
geerden zich om mee te spelen, maar
ook spelers van BC Kapelleveld, BC Op
De Meir Emblem, BC Herentals en BC
Kunst & Vermaak Diest maakten de trip
naar Kortrijk.

In de A-reeks (220-300 punten) nam Vik
Heyndrickx (KBC Argos Westveld) het
op tegen de enige excellentiespeler in
de finale, Carlos Doom (BC Volhar-
ding).  Doom ging als een sneltrein van
start met een reeks van 95 caramboles
vanaf acquit, maar Heyndrickx liet zich
ook niet  onbetuigd met reeksen van 51
en 90.  In de 9e beurt wist Vik Heyn-
drickx het laken definitief naar zich toe
te trekken met een laatste reeks van 34.
In de 2e partij toonde Carlos Doom nog
maar eens zijn kunnen tegen Jean-Pierre
Berrier (BC Risquons-Tout Moeskroen).
Met onder andere een mooie reeks van
124 caramboles haalde Doom het met
ruim verschil van zijn tegenstander.  Als
Jean-Pierre Berrier nog kans wou maken
op eindwinst dan moest hij in zijn laat-
ste partij wel over Heyndrickx heen wer-
velen. Maar daar liet de Gentenaar
hem geen kans toe. Van in het begin
nam Vik Heyndrickx de bovenhand op
Berrier en wist zo de tornooiwinst te be-
machtigen na een finalematch van 12
beurten. Met zijn tornooigemiddelde
van 22.50 toont Heyndrickx aan dat hij
stilaan aan de deur van excellentieklas-
se aanklopt.
Jan Vanacker (KBC Argos Westveld)
nam het in de eerste partij van de finale
van de B-reeks (120-160 punten) op te-
gen Jean Himpe (BC Volharding).  Van-
acker is zo wat van alle markten thuis
en kan al eens een moeilijkere stoot op-
lossen met zijn degelijk bandenspel.
Hij hield dan ook vrij makkelijk Himpe
in bedwang en won de partij in 13
beurten.  In de tweede wedstrijd kregen
we met Brusselaar Christophe Van Parijs
(BC Kapelleveld) een speler aan de bil-
jarttafel van buiten ons gewest en dat is
voor een organisator van een tornooi
toch altijd leuk meegenomen. Maar

Jean Himpe wou blijkbaar toch aanto-
nen dat zijn tegenvallende resultaat in
de eerste wedstrijd niet zijn maatstaf is.
Himpe speelde Van Parijs van tafel in
amper 10 beurten, gebouwd op een
reeks van 65.  Dus ook in de B-reeks lag
voorlopig nog geen enkele plaats defi-
nitief vast. De finalematch ging vrij even-
wichtig van start, maar plots keek Jan
Vanacker toch wel tegen een achter-
stand van bijna 40 punten aan. Maar
Vanacker is nog een speler die de bil-
jartkeu niet neerlegt alvorens zijn tegen-
stander het laatste punt heeft gemaakt.
Met een reeks van 42 nam hij het com-
mando terug over om de wedstrijd in
16 beurten in zijn voordeel te beslech-
ten. Een mooie tornooiwinst voor Jan
Vanacker, die na de eerste ronde als
beste verliezer werd opgepikt.
Dan was er ook nog de finale van de
C-reeks (60-90 punten) waarin Johan
Vermeulen (BC ’t Oske Torhout) zich na
de voorrondes toch wel favoriet mocht
noemen.  Maar in de wedstrijd tegen Jo-
han Dewilde (KBC Amical Ieper) toonde
hij 2 gezichten. Na amper 5 beurten to-
taliseerde Vermeulen reeds 42 caram-
boles en zijn tegenstander amper 10.
Maar toen stokte zijn machine en wist
Dewilde met reeksen van 25 en 14 het
commando over te nemen.  In de 11e
beurt nam Dewilde definitief de maat
van Vermeulen die bleef steken op 53
punten. Johan Vermeulen nam dan
maar de volgende match tegen Frederik
De Moor (KBC Gilde Hoger Op Kort-
rijk) te baat om zijn foutje recht te zet-
ten. Ook in deze partij – zoals wel
meermaals in dit tornooi – een fabuleu-
ze start van Vermeulen om De Moor me-
teen op achtervolgen te zetten. Ditmaal
hield Johan Vermeulen het vol en ook
deze partij werd beslecht in 11 beurten
in Vermeulen’s voordeel. In de derde
match van deze finale wisselde ook Fre-
derik De Moor de betere met de minde-
re periodes af. Na een degelijk begin,
met 78 punten in 10 beurten, ging blijk-
baar het licht volledig uit, waardoor Jo-
han Dewilde alsnog kon remonteren.
Dewilde wist de partij nog winnend af
te sluiten in maar liefst 22 beurten, waar
bij De Moor strandde op 1 punt.  De tor-
nooiwinst ging dus naar Johan Dewilde,
die werkelijk door het oog van de naald
kroop om de titel mee te nemen naar
huis.
Frederik De Moor
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Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.

Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21, 1800 Vilvoorde’

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

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

Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21, 1800 Vilvoorde’

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Artistiek Biljart

Daelman zegeviert bij oosterburen

In het Duitse Gelsenkirchen heeft Eric
Daelman de 'Deutschland Artistique
Cup' gewonnen. De ex-wereldkampioen
nam van in het begin afstand van de -
vooral- Duitse opponenten  en versloeg
in de halve finale Franz Heigl met een

verschil van 65,10% tegen 54,80%.
In de finale kreeg Daelman Bernd
Singer tegenover zich die eerder de
65,41% tegen 52,01% scoorde in
de wedstrijd tegen Werner Gre-
watsch. Toch bleek onze landgenoot
ook in de finale de sterkste. Eric
Daelman werkte af tegen een niet
vaak geziene 81,82% wat goed
was voor finalewinst en de eindzege
met een gemiddelde dat bijna 5%
hoger lag dan dat van verliezend fi-
nalist Singer. De derde, vierde en vijf-
de stek ging naar de Duitsers Gre-
watsch, Heigl en Burkhardt. Neder-
lander René Dericks strandde op zes
en de zevende en achtste plaats wa-
ren voor de andere Belgische artistie-
kers Roger Everaert en Walter Crols.

De tweede Nederlandse deelnemer,
Willem Schreuder kaapte plaats 10 weg
nà Gerd Schwartz en vóór Schwed,
Schmeer en Schäfer. De deelname van
Eric Daelman kadert in de voorberei-
ding op het Europees Kampioenschap in
Turkije, medio september.

Bart Van Reeth

Winnaar Eric Daelman en Bernd Singer
tonen hun Duitse artistiek-bekers

5de Districtstornooi Zuidwest Vlaanderen

Ereprijs André Seys andermaal groot succes
Op zaterdag 9 juni werd in het district
Zuidwest Vlaanderen, in het lokaal van
KBC Gilde Hoger Op Kortrijk, de finale ge-
speeld van het 5e districttornooi, Ereprijs
André Seys.  Traditiegetrouw zowat de af-
sluiter van het biljartseizoen in het district.
Het tornooi kende zijn aanvang midden
maart en wordt afgewerkt op een tweetal
maanden.  Dit sportjaar namen 48 spelers,
verdeeld in 3 reeksen, de biljartkeu ter
hand. Elke speler krijgt 8 tegenstanders
voorgeschoteld, dus in totaal werden maar
liefst 192 wedstrijden betwist. Na het op-
maken van het klassement na de voorwed-
strijden waarbij telkens de eerste 4 spelers
per reeks zich plaatsten voor de eindstrijd
kon  de finale eindspurt beginnen.

A-reeks – kader 38/2 – 120-160-220-
300 punten.
Na de voorwedstrijden in het tornooi wer-
den volgende halve finales samengesteld :
Carlos Doom (BC Volharding) nam het op
tegen Gerard Brouckaert (KBC DOS Roe-
selare). Excellentiespeler Carlos Doom liet
zijn tegenstrever geen schijn van kans en
rushte naar winst in amper 6 beurten.  Dat
was dan toch al even een visitekaartje af-
geven voor de nog komende finale.  De
andere halve finale tussen Dirk Acx (CBC
DLS Roeselare) en Jean-Pierre Berrier (BC
Risquons-Tout) werd bij afwezigheid van
Berrier niet gespeeld.  Acx ging dus recht-
streeks door naar de finale. Dirk Acx zag
de bui voor aanvang al hangen en vertel-
de ons : ‘ik ga vooral genieten van Carlos
zijn biljartspel’. En zijn woorden bleken
zeker niet loos. Carlos Doom plaatste een
mooi orgelpunt van dit tornooi door de fi-
nalematch te beslissen in 4 beurten.  Een
prestatie waarvoor alle aanwezigen de
nodige waardering hadden.

B-reeks – vrijspel klein biljart – 90-120-
160-210 punten
De ‘Johannen’ waren in de halve finale
met maar liefst 3 vertegenwoordigd.     Jo-
han Denoulet (Koninklijke Kortrijkse BC)
nam het op tegen tweevoudig nationaal
kampioen Johan Verbrugghe (KBC DOS
Roeselare). Een moeizame partij voor bei-

de spelers wist Johan Verbrugghe toch in
zijn voordeel te beslechten in 15 beurten.
Daar was de winnaar hoegenaamd niet
tevreden mee en hij beloofde  beter te
doen in de finale. Op de andere tafel
speelden Johan Deneut (KBC Excelsior
Wimbledon Menen) en Gino Claus (KBC
Gilde Hoger Op Kortrijk) een marathon-
match. Voor beiden een heel moeilijke
match waar Claus toch nog een eind-
sprint trachtte in te zetten, maar Deneut
trok toch aan het langste eind. De finale-
match was niet hoogstaand, maar dat
kwam de spanning dan toch wat ten goe-
de.  Johan Verbrugghe had het niet zo
voor die spanning en hij maakte er een
eind aan – al was het dan in de 17e
beurt – met een mooie reeks van 110 ca-
ramboles. Deze reeks werd ook op ap-
plaus onthaald door de aanwezige toe-
schouwers.

C-reeks – vrijspel klein biljart – 30-40-55-
70 punten
Deze reeks werd gedomineerd door spe-
lers van KBC Warden Oom Hooglede,
maar toch moesten zij iemand van KBC
Gilde Hoger Op Kortrijk laten voorgaan
in het klassement na de voorwedstrijden.
Johan Decock (KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk) en Geert Vanbiervliet (KBC War-
den Oom Hooglede) maakten er een trhil-
ler van in hun halve finale.  Het waren be-
klijvende laatste beurten en Vanbiervliet
wist het toch te halen van Johan, zij het
dan op amper 2 punten maar ook dat is
voldoende om zich te plaatsen voor de fi-
nale. Het tornooi staat ook open voor niet
KBBB-leden om hen te laten kennis maken
met de werking binnen het district Zuid-
west Vlaanderen en het is dan ook steeds
leuk om deze spelers te mogen begroeten
in de eindstrijd.  De twee spelers en club-
genoten die in deze halve finale tegeno-
ver elkaar stonden, hadden nog geen
KBBB-ervaring. Frank Vanacker en Her-
man Serryn (beiden KBC Warden Oom
Hooglede) maakten zich op voor een
mooie strijd voor de finaleplaats. Serryn
had dit maal geen schijn van kans want
zijn clubmakker Frank Vanacker speelde
hem van tafel met 40 caramboles in 9
beurten. De finale begon vrij goed voor
Geert Vanbiervliet (winnaar districttornooi
2011) en hij had al gauw Vanacker's bo-
nus van 15 punten van de tabellen ge-
speeld.  Frank  Vanacker was echter niet
uit zijn lood te slaan, zeker niet na zijn
knappe halve finale.  Beetje bij beetje
kroop hij terug in het zog van Geert Van-
biervliet en in de 15e beurt wist hij het
pleit in zijn voordeel te beslechten met
een reeks van 8 caramboles. 
Zo kenden we dus met Carlos Doom, Jo-
han Verbrugghe en Frank Vanacker de
winnaars van het 5e districttornooi.
Frederik De Moor
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Wij felic
Bistro - Feestzaal - Biljart

SALPHO bestaat uit een klassevolle bistro, een v
multifunctionele feestzalen. Een volledig vernieu
perfect evenwicht tussen ervaring en jeugdig en

Biljartcenter Frédéric Caudron is een professio
werking met de internationale biljarttopper Fré
Koninklijke Biljartclub De Goeie Queue. De zes c
gische biljartliften die ervoor zorgen dat met éé
dwijnen. Het eerste horecaconcept in België wa

Salphensebaan 1 - 2390 Ma

Team België en
team Nederland
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www.btsnv.be

citeren
tcenter Frédéric Caudron

www.verhoeven-biljarts.be
May this day be another beginning to many more 

successful ones ahead!

vernieuwende keuken, groot zonneterras en drie
uwde groep medewerkers staat garant voor een
thousiasme, zowel in de zaal als in de keuken.

oneel biljartcenter dat wordt uitgebaat in samen-
édéric Caudron en de thuisbasis wordt van de
carambole biljarts staan allen op hoogtechnolo-

én druk op de knop alle biljarts in de kelder ver-
ar elke m2 dubbel of driedubbel wordt gebruikt!

alle (Oost) - www.salpho.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

New Age BTS

Het is moeilijk te bepalen wat de le-
vensverwachting is voor een vereniging
van ereklassespelers. Het internationale
B.W.A. destijds “stond’ er ook en toch
diende het opgegeven te worden door
diverse omstandigheden. Onze houd-
baarheidsdatum is zeker nog niet in ’t
zicht. Zoals in elk leven of loopbaan
duikt er wel eens onverwacht een midli-
fecrisis op. We zagen die vorig seizoen
op ons afkomen maar is momenteel on-
der controle.
Integendeel, ze heeft geleid, of gaat lei-
den tot een nieuwe aanpak van belang-
rijke taken binnen het bestuur zoals: tor-
nooi rekrutering, communicatie naar le-
den- pers -KBBB, etc.. en vooral de ver-
nieuwde administratie zal dit seizoen

zijn vruchten afwerpen. Duidelijkheid
en kort-op-de-bal spelen wordt de rode
draad.
Dat niet alles à la minute gerealiseerd
kan worden heeft veel te maken met
overbelaste agenda’s van enkele be-
stuurders. Het zijn precies die bezige
bijen die momenteel ook voor moeilijke
en complexe uitdagingen staan in hun
zakenleven. Het is dus even prioriteiten
stellen en compromissen afsluiten. Er is
zo o.m. het Salpho project dat de helft
van het BTS  bestuur tijdelijk in beslag
nam en andere staan voor moeilijke be-
slissingen in hun bedrijf. Gelukkig zorgt
Jean-Marie Gesché voor het nodige ce-
ment en olie om alles bij elkaar en
draaiende te houden. In dit kader van
overlast was het een zegen om de erva-
ren André Van Thielen te kunnen toe-
voegen aan het bestuur als BTS Sport-
bestuurder. 
Het kwartet A. Van Thielen – M.Van
Camp - R.Sonck – P.Randaxhe staat ga-
rant voor de New Age  BTS. De eerste
resultaten zijn er: nieuwe website met
veel nieuwe opties, automatisering van
de resultaatverwerking, gemakkelijk en
overzichtelijk beletdagensysteem, ver-
nieuwde reglementen voor Masters en
nieuwe speelformules in de Classics.
Deze gaan het deelnemen aan dit cir-
cuit nieuw leven inblazen en méér mo-
gelijkheden bieden voor spelers uit 1e,
2e en excellentieklasse. 
Wij verwachten nu snel Uw inschrijvin-
gen. Het eerste Masters tornooi zal
doorgaan in KSNBA met finale op 14
december.
Onze collega Ferre Van Loco heeft aan-
gegeven genoodzaakt te zijn een sab-
batjaar in te lassen. Het zal dan ook no-
dig zijn om een nieuwe medewerker
aan te trekken die aan deze taken kan
meewerken. Mensen die interesse heb-
ben voor deze boeiende functie zijn
zeer welkom om eens te komen praten.
Kennis van het biljartwereldje en erva-
ring met persrelaties en sociale media
zijn wenselijk.

Nieuw sportjaar
Het ziet er naar uit dat wij, niettegen-
staande de crisisperiode in het sponso-
ring-wereldje, het komende sportjaar
een volledig circuit aan Masters en
Classic tornooien (2x5)  zullen kunnen
aanbieden. De algemene vergadering
van de ereklassespelers van 20 juni ll.
heeft daarentegen beslist om het BTS

Challenger circuit een halt toe te roe-
pen. Er was het voorbije jaar weinig be-
langstelling voor terwijl het enthousias-
me van de deelnemers uit het eerste
jaar groot was. Het kan misschien een
mooie uitdaging zijn voor de KBBB om
dit initiatief over te nemen want het heeft
echt wel nut. Op 7-8-9  September zal
wel nog de Super Challenger eindron-
de afgewerkt worden in Damprémy
waar onze vriend Joseph De Amicis  ze

met zijn gebruikelijke charme zal ont-
vangen. Er wordt in stilte gebroed op
andere plannen en wij kunnen wellicht
al een tipje van de sluier oplichten n.a.v.
de Superprestige in Lommel waar we
jullie in grote getale verwachten. Spek-
takel is er altijd verzekerd.
Hopelijk tot dan. Met de beste groeten.

Pierre Cornelissen
Voorzitter BTS

Nieuwe BTS website online

Het is eindelijk zover. De nieuwe BTS
website staat online. Met dank aan Pa-
trick Randaxhe die opnieuw de layout
voor zijn rekening nam, kunnen we, en-
kele weken voor de start van het nieuwe

seizoen, met enige trots onze nieuwe si-
te voorstellen. De komende dagen en
weken zal de site volledig worden ge-
update met alle nodige informatie. Zo
zullen ook asap de nieuwe masters en
classics circuits worden voorgesteld.
De persoonlijke leden pagina's, in het
leven geroepen door Robby Sonck, zijn
nog volop in ontwikkeling en zullen
eveneens eerstdaags worden vrijgege-
ven. Je kan al eens gaan kijken, gebruik
makende van je persoonlijke gegevens,
maar zoals gezegd dient nog één en
ander te worden aangepast. De oude
link www.ves-ajh.be zal weldra worden
verwijderd. Vanaf heden kan je dus
best de nieuwe link www.b-t-s.be als fa-
voriet ingeven in je browser. In het be-
gin zal je nog wel automatisch worden
doorgeschakeld van oud naar nieuw.
Twijfel er niet aan om je vragen of op-
merkingen door te mailen naar sport-
beleid@b-t-s.be. We zullen ze zo snel
en goed mogelijk beantwoorden.
Véél plezier met het ontdekken van on-
ze nieuwe site.

BTS bestuur
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Column door Jos Reypens/ sportjournalist

Jos Reypens

Een deugddoend verlof achter de rug?
Een beetje heimwee naar de ‘keu’ en
ook een beetje schuldgevoel omdat er
niet of nauwelijks geoefend werd in de
voorbije maanden? Het was (even) best
leuk om eens niet te moeten biljarten en
te genieten van het ander sportaanbod.
Daaraan was geen gebrek want na het
EK voetbal was het aftellen naar de
Olympische Spelen in Londen. Tussen-
door kreeg ook nog de ‘Tour de France’
zijn afloop en op 12 juli lazen we een
ruime reportage (Gazet van Antwer-
pen) over Raymond Ceulemans, die op
die dag 75 werd. Eind juli schoot de na-
tionale voetbalcompetitie weer op gang
en een hoogtepunt beleefden we met de
4-2 winst van de Belgische Rode Duivels
op 15 augustus tegen aartsrivaal
Nederland. Ondertussen waren er ook
al enkele berichten binnengesijpeld van
landgenoten, die er niet genoeg van
krijgen om in volle zomer te blijven drie-
banden. Zelfs Raymond Ceulemans kon
niet aan de verleiding (en uitnodiging)
weerstaan om in New York deel te ne-
men aan de Verhoeven Open, waar hij
eervol zevende werd. Roland Forthom-
me en Eddy Leppens deden met een
derde en vijfde plaats net iets beter. Lep-
pens trok dan door naar Bogota om
daar derde te eindigen in een erg Zuid-
Amerikaans getint tornooi, dat door Sa-
yginer zou gewonnen worden. 
Sayginer! Een hoofdstuk apart in de bil-
jartgeschiedenis. Collega Frits Bakker
(NL) stelde zowat een smeekbede op
om Sayginer terug in het wereldbeker-
en UMB-circuit aan het werk te kunnen
en mogen zien. De meeste biljartlief-
hebbers zullen Sayginer al wel eens het
werk gezien hebben en vooral zijn ‘ar-
tistieke’ demonstraties gewaardeerd
hebben. Dat brengt me ongewild terug
naar de Olympische Spelen. 

Olympische Spelen
Ritmische gymnastiek, schoonspringen,
schermen, karabijnschieten, synchroon-

zwemmen, beachvolley, allemaal
mooie sporten, vooral om naar te kijken
zeker wanneer het door het Vlaamse Al-
facam in beeld gebracht wordt (zoals
gans de OS in Londen). Zouden de keu-
sporten hier misstaan? Wij, biljartlief-
hebbers, zijn er van overtuigd dat bil-
jarten hier zeker op zijn plaats zou zijn.
We smaakten al eens van de aanwe-
zigheid op de World Games in Japan,
zeg maar de alternatieve Olympische
Spelen. Toen werd biljarten (en snooker
en pool) aanvaard omdat er een WCBS
bestaat, dat het nodige lobbywerk afle-
verde. Ik denk hier ook terug aan de
Olympische Spelen van 1920 op het
Antwerpse Kiel, waar via lobbywerk de
discipline ‘touwtrekken’ werd toege-
voegd aan de spelen net als het onder-
deel ‘stilstaand hoogspringen’.
Wat mist de biljartsport dan om Olym-
pisch te kunnen en mogen worden. Een
discipline moet beoefend worden door
mannen en vrouwen en op alle vijf con-
tinenten, zo staat in de Olympische co-
dex. Ondertussen zit die vol hiaten
want synchroonzwemmen wordt alleen
door vrouwen beoefend net als worste-
len enkel door mannen. Hebben we af-
gelopen OS in Londen genoten van
boksen, gewichtheffen, speerwerpen of
kogelstoten voor vrouwen?  Buiten en-
kele masochisten niemand geloof ik!
Wel mooi was het wielrennen voor vrou-
wen, zelfs het damesvoetbal kon beko-
ren naast natuurlijk beachvolley.
Wat dan met biljarten? In België werd
het BK voor vrouwen verbannen uit het
Casino van Blankenberge en onze vrou-
wen moeten maar zelf op zoek naar
een volwaardig BK (dat het in Blanken-
berge nog niet was omdat het om fi-
nanciële redenen te boek stond als ‘na-
tionale finale’ – schande KBBB!). Vraag
is dan ook om het megalomane all-
round EK in Brandenburg (D) in 2013
ook voldoende platform zal creëren om
biljart, snooker en pool voor vrouwen
als volwaardig te doen aanvaarden. In
Europa zou dat moeten lukken maar ik
betwijfel of de WCBS (World Confede-
ration of Billiard Sports) voldoende ‘bo-
dy’ heeft om het IOC (Internationaal
Olympisch Comité) te kunnen overtui-
gen om deze sporttakken zelfs al als de-
monstratiesporten toe te laten op de OS
2020 in de bloedhete golfstaten. Voor
OS 2016 in Brazilië (Rio de Janeiro) is
het nu al te laat!

In Belgenland was iedereen alweer te-
vreden met de OS Londen 2012. “Nie-
mand verdronken bij het zwemmen, nie-
mand verloren gereden bij het wielren-
nen en niemand doodgeschoten bij het
liggend karabijnschieten, een discipline
die haast geen enkele landgenoot ken-
de tot een illustere onbekende Luikenaar
Cox plots zilver veroverde  (even onver-
wacht als de bekerwinst van Davy Van
Havere in Hooglede!) en half België
gek maakte.  Stel u voor dat we biljar-
ten als disciplines hadden kunnen af-

werken. In het driebanden kanshebbers
genoeg (Caudron, Merckx, Leppens,
Forthomme, Philipoom…) en per disci-
pline zouden we zeker niet kansloos
zijn (Caudron, Niessen, De Backer, Lep-
pens…) en wat te zeggen van een mo-
gelijke meerkamp? Juist, één kandidaat!
Een Frédéric Caudron, die nog jaren
meekan. Gelukkig kunnen en mogen
wij nog dromen. Nu stond er een ge-
strikte minister de terugkerende ‘atleten’
uit Londen op te wachten om met de
(amper) drie medaillewinnaars zijn pu-
blic relations wat op te krikken via de
media, die toch zwaar op de honger
waren blijven zitten net als de delega-
tieleiders, die, zonder rood te worden,
van zichzelf weten dat ze driekwart van

de budgetten zelf opsouperen en zich
absoluut zelf in stand willen houden.
Welke bondsvoorzitter zei ooit: “Wat is
biljarten mooi ,maar die spelers zijn er
teveel aan” ?

Ondertussen zijn de afgelopen verlof-
maanden niet nutteloos geweest. Lo-
kaalhouders en clubs deden hun best
om in de maand augustus al hun
(ver)nieuw(d)e interclubploeg voor te
stellen. BC Deurne pakte op 19 au-
gustus zelfs uit met vier wereldkampioe-
nen en ook De Ploeg Halle was op 29
augustus fier haar kampioenenploeg
van 2011-2012 opnieuw aan de pers
te kunnen voorstellen. Tussendoor ging
ook Salpho/Biljartcenter Frédéric Cau-
dron in Oostmalle open in het weekend
van 24-26 augustus. In tijden van crisis
zonder meer een gedurfd project, waar
wel een heuse visie achter schuilgaat.
Eens te meer het bewijs dat deze sport
gedragen wordt door het privé-initiatief,
zeker in een land dat geen eigen
bondsgebouw laat staan eigen trai-
nings-of opleidingsfaciliteiten bezit. 

Natuurlijk heeft de Superprestige in
Lommel ons weer uit onze zomerslaap
gehaald en dat is en was maar goed
ook. Want een week later stond al het
wereldkampioenschap driebanden in
Portugal op de agenda en eind septem-
ber (18-23)  zitten onze toppers weer
op het vliegtuig richting Korea waar
een wereldbekermanche driebanden
wordt afgewerkt…hopelijk met een
landgenoot als regerend wereldkampi-
oen!

Nieuwe namen 
in het BTS Masters circuit
Eind juni is het steeds weer uitkijken
naar de finale lijst van spelers die zich
gehandhaafd of geplaatst hebben bij
de 32 beste driebanden spelers van Bel-
gië. En zoals steeds komen daar een
aantal serieuze verrasssingen naar bo-
ven. Niet alleen wat betreft spelers die
moeten dalen naar hoofdklasse, maar
ook spelers die zich als fiere nieuwe
ereklasser mogen benoemen.

De eerste 25 van vorig seizoen zijn
steeds automatisch geplaatst: Merckx,
Caudron, Ceulemans Peter, Forthomme,
Van Havere, Leppens, Philipoom, For-
ton, De Backer, Mottet, Ceulemans Kurt,
Spoormans, Blauwblomme, Van Acker,
Salvo, Daniëls, Miatton, De Groof
Frank, Weeremans, Persijn, Van Camp
Michel, Broux, Meylemans, Claus, Jans-
sen Marco

Verrassingen daartussen zijn Frank De
Groof en Pascal Claus. Zij konden zich
in de reguliere ranking plaatsen bij de
25 besten door zonder meer een sterke
prestatie neer te zetten op de Beker van
België.
Via de hoofdklasse ranking en het na-

tionaal kampioenschap hoofdklasse
promoveerden eveneens Donvil, Della-
ert, Stitschinsky, Goris en Kesteloot.

Dan is het steeds afwachten wat de uit-
slag brengt voor toekenning van de
twee wildcards. De eerste wildcard
werd door de leden van BTS uitgereikt
aan Bart Ceulemans, de tweede door
de KBBB aan Alain Clabots.

Dubbel spijtig voor Wesley De Jaeger
die, na een kwakkeljaar, tweemaal
naast de wildcard greep en dus als
hoofdklasser het nieuwe seizoen moet
aanpakken. Misschien dienen alle be-
leidsmakers toch even aan tafel te gaan
zitten om de ganse reglementering rond
toekenning van punten en wildcards op-
nieuw te bespreken. Een beetje zelf-eva-
luatie en zelf-kritiek moet zeker kunnen.

Andere afvallers dit seizoen zijn: Claes-
sen, Celen, Janssen Marc, Kestens,
Brants en Koen Ceulemans.

Dat de beste moge winnen!

BTS bestuur
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De start of de afsluiter van een seizoen ?
Heeft Fredje zijn bloedvorm bevestigd, stunt Peter Ceulemans opnieuw,
gaat Eddy leppens deze keer voor de winst, neemt Roland revanche? Of
krijgen we weer een Van Havere stunt …..  Het leuke aan dit tornooi is dat
elke deelnemer een kanshebber voor winst is.  Enfin laten we eerlijk zijn,
als je aan de superprestige mag deelnemen, ben je al zowiezo bij de win-
naars !

Misschien is het dan wel goed om eens
terug te kijken op de organisatie van dit
(al zeg ik het zelf..) prestigieuze toptor-
nooi.
Alles begint enkele weken na de vorige
editie, met een evaluatie en het bekijken
van het uiteindelijke financiële plaatje.
Belangrijk uiteraard, want hier wordt de
beslissing genomen of er al dan niet een
vervolg komt in 2012.  Wie neemt die
beslissing ? Democratischer kan niet,
want het zijn alle actoren in de organi-
satie.  Fred, Eddy, ondergetekende, de
ganse werkgroep en ook de Stad Lom-
mel en het AGB sport.  Het samenvallen
van de superprestige met het EK judo in
Lommel heeft toch voor wat organisatori-
sche hindernissen gezorgd vorig jaar.
Feilloos weggewerkt, maar toch stof
voor een leuke maar broodnodige dis-
cussie.  Jullie weten ondertussen al dat
de uitkomst positief was want de vijfde
editie komt eraan.
Reeds in oktober komen de nieuwe plan-
nen op tafel.  Letterlijk, want met grond-
plannen van de zaal wordt een nieuw
concept naar voor gebracht, namelijk
het werkelijk bouwen van een echte “bil-
jart-arena”, een “kuip” waar alle toe-
schouwers rondom zullen kunnen genie-
ten van een drankje en een hapje.
Waar speciaal ruimte voorzien wordt
voor TV-camera’s e.d.  Indrukwekkend!
Tot er een eerste kink in de kabel komt.
Het cultureel centrum is pas vrij voor de
opbouw vanaf zondagavond.  Paniek in
de gelederen, want nooit krijgen we al-
les klaar tegen maandag 18 uur!  De
kenners Eddy en Fred dokteren een
systeem uit om alles terug te brengen
naar 5 dagen ipv 6.  Voorrondes vanaf
dinsdag tot vrijdag en dan de zaterdag
een drukke dag met alle kwartfinales,
halve finales en finale.  De superprestige
heeft de reputatie een loodzwaar tor-
nooi te zijn voor de spelers, het zal er
dus niet op beteren…
Het VIP diner voor de sponsors moet dus
wijken de zaterdagmiddag.  Oplossing
: buffet na de kwartfinales.  Oeps, de
zaal van vorig jaar aan de inkomhal is
niet vrij dit jaar…..  dan maar in de
speelzaal in de ruimte achter de tribune.

Voilà, opgelost.  Tot de plan-
nen bovenkomen….er is nog
slechts 1 meter ruimte over ach-
ter de te bouwen kuip!  Vergeet
uw tafels.  In de loop van onze
allerlaatste vergadering wordt
dit probleem echter opge-
lost…de extra zaal is wel vrij
op zaterdag!  Oef, let op, we
zijn nu een week voor aan-
vang hé!
In de ogen van sommigen de-
tails, maar voor zo’n tornooi
enorm belangrijk, zijn bv de in-
komprijzen (hevige discussie),
de drankprijzen, welke dran-
ken zullen we voorzien? Voor-
zien we eten en zo ja welk,
zijn er sponsors voor de hapjes
en drankjes? Wie zorgt voor
de bereiding ….
Ondertussen loopt ook de
sponsorwerving verder.  Een
aantal trouwe sponsors blijven
aan boord!  Anderen doen

weer mee maar met een verminderd
budget, in mijn ogen een redelijk aantal
haakt gewoon af!  In deze tijden staan
de sponsors niet in rijen van drie aan te
schuiven.  De sponsoring in natura is
een fenomeen dat de laatste tijd meer en
meer de kop opsteekt, tof en goed, maar
een tornooi heeft ook geld nodig!  Enfin,
we zullen ons hoofd boven water hou-
den, maar ik begrijp de andere organi-
satoren van bv. masters BTS tornooien,
als ze zeggen dat het geen evidente
zaak meer is om een tornooi van die om-
vang te organiseren.  Daarom nog eens
chapeau voor diegenen die het in het
seizoen 2012-2013 opnieuw aandur-
ven.  Het doet mij ook veel plezier te
constateren dat het BTS-bestuur moge-
lijkheden onderzoekt om dit probleem te
verhelpen.
In de voorbereiding naar zo’n tornooi
en nu ook aan de start ervan, sta ik er
telkens weer van versteld hoeveel men-
sen er hier bij betrokken zijn.  De affi-
ches, programmaboekjes worden aan-
gemaakt door Paul Van Loco in samen-
werking met Dirk Ackx en Harry Van Nij-
len die voor de broodnodige foto’s zor-
gen. De opbouw van de zaal, een
enorm werk, wordt volledig door een
vijftien man sterke werkploeg olv Tist
Leppens en Leon op twee dagen afge-
werkt.  Ook Verhoeven Biljarts doet zijn
duit in het zakje door de biljarts reeds
de maandag heel vroeg aan te leveren,
zodat de rest er rond kan opgebouwd
worden.  De constructie voor licht en sco-
reborden wordt al zondagavond gezet
(buiten de werkuren en bedankt voor de
sponsoring).  Ook de stad Lommel doet
zijn duit in ’t zakje, door alle materiaal
vanaf 6 u 30 de maandag aan te leve-
ren.  

Het zal boksen worden, 
maar het zal klaar zijn
Ik kan nu al wel op voorhand een aantal
mensen bedanken, die we misschien
vergeten in de euforie van de finaledag.
Merci aan iedereen, van meedenkers tot
meewerkers… de werkploeg, de bar-
mannen en –vrouwen, de garçons en
garçeuses, de mensen in de keuken, de

schrijvers en de bedieners van de sco-
reborden, den Benny, AGB en Stad
Lommel verpersoonlijkt door de immer
aanwezige Fons Haegedoorn en Sara
Schildermans.
De nieuwe sportleider van BTS, André
Van thielen die meteen zijn eerste grote
vuurdoop ondergaat, het arbiterkorps
van BTS. EXQI sport, Kozoom, Sporza,
TVL en al de persmedia die aandacht

aan ons tornooi zullen besteden.
Ook dank aan het BTS bestuur voor het
vertrouwen dat ze al vijf jaar opeenvol-
gend in onze organisatie stellen.
EN BEDANKT AAN JULLIE ALLEMAAL
DIE ZULLEN KOMEN.  Het is door jullie
enthousiasme en aanwezigheid dat tor-
nooien als dit kunnen blijven bestaan.  

Ferre Van Loco

BTS facebook pagina wordt populair

Sinds een klein jaar heeft BTS ook haar
eigen facebook pagina. Elke week wor-
den er artikels gepost waarop door ver-
schillende contacten steeds wordt gere-
ageerd. Aankondigingen voor tornooi-
en of links naar uitslagen kunnen ook
via dit medium worden gebruikt.

Dat neemt niet weg dat er nog veel toe-
komst zit in sociale media. Het is nu
éénmaal de makkelijkste manier om
over de grenzen heen naar een grote
doelgroep te communiceren, zelfs naar
contacten die je niet of nauwelijks kent.

Sociale media heeft ook haar nadelen.
Alles wat er wordt gepost wordt gele-
zen wat kan leiden tot blootstelling aan
contacten met minder goede intenties.
Maar zo’n vaart zal het bij BTS wel niet
lopen.

Mocht je nog geen “vriend” zijn op de
BTS pagina, ga er snel naartoe en vink
de “vind ik leuk toets” aan. Zo maak je
onmiddellijk deel uit van de BTS vrien-
dengroep op facebook.

BTS bestuur

Caudron Speler van het Jaar
2011-2012
Na de overwinning van Merckx vorig
seizoen was het nu terug aan Caudron
om de eretitel Speler van het Jaar over
te nemen. Vooraf was er trouwens wei-
nig discussie over wie het deze keer
zou halen … Of toch … liep er ergens
geen Davy Van Havere rond die gans
op het einde van het seizoen voor de
grote verrassing zorgde en de Beker
van België binnen haalde voor de neus
van topfavoriet Merckx. Een grandiose
prestatie die in deze verkiezing ook
werd beloond.

1. Frédéric Caudron 37%
2. Davy Van Havere 31%
3. Eddy Merckx 14%
4. Peter Ceulemans 9%
5. Patrick Niessen 9%

Op verschillende niveau’s rijzen er stem-
men op om de verkiezing te herbekij-
ken. Of om twee titels uit te reiken, een-
tje op nationaal BTS niveau en eentje
op globaal international niveau. 

BTS bestuur
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Frank' s vraagje

De ware ploegsport
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 :
Nogal wat clubs nemen het –vooral dan in de ge-
westbekers- niet zo nauw met de samenstelling van
de ploegen. Het veelvuldig wisselen van spelers en
opstellen van invallers heeft vaak een negatieve weerslag op de competitie en
geeft nog vaker aan het einde van het seizoen een zweem van vervalsing.

De vraag :
Moeten de ‘vaste’ spelers in een team minstens 80 % van de wedstrijden
spelen en mag men zich dus in slechts 20 % van de gevallen laten vervangen,
tenzij per uitzondering bij overmacht (ziekte, overlijden,… etc.) ?

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 :
In Antwerpen wordt op de kleine biljarttafel nog veel op het formaat 210 cm.
gespeeld. In de andere provincies 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 ?

We ontvingen 317 antwoorden :
273 deelnemers aan de poll antwoorden JA !
44 deelnemers aan de poll antwoorden NEE !

Conclusie :
De overgrote meerderheid van de respondenten is ervan overtuigd dat meer
éénvormigheid noodzakelijk is en vindt dus dat een hervorming van de kleine
biljarttafels naar formaat 230 cm. zich opdringt.

(lees ook in dit nummer het artikel : ‘Van de langste en de grootste’)

Editoriaal

Een blik vooruit

Het seizoen 2011-2012 heeft zijn be-
slag gekregen met een Belgische drie-
band kampioenstitel voor Eddy Merckx
en de remarkabele Bekerwinst van Da-
vy Van Havere. Naar goede gewoonte
speelde Frédéric Caudron in de andere
klassieke disciplines de tegenstand nog
maar eens op een hoopje. In 's lands
hoogste NIDM-afdeling zorgde het be-
scheiden BC De Ploeg voor dé verras-
sing door zich op de laatste speeldag
tot kampioen te laten uitroepen. In het
artistiek biljart bleek niemand de con-
sistente Walter Bax te kunnen afremmen
en moest men lijdzaam toezien hoe de
Turnhoutenaar de landstitel en de eerste
plaats in de ranking pakte. Bij de vrou-
wen bewees Danielle Le Bruyn nog
maar eens een maat of twee te groot te
zijn voor de concurrenten. Maar ook de
duizenden liefhebbers, actief in de la-
gere nationale- en gewestelijke compe-
tities maakten er weer 10 maanden
lang een spannend en sportief biljart-
seizoen van. In een hoop lokalen prij-
ken thans de eretitels en diploma' s van
de winnaars in districts-, gewestelijke-
en nationale finales aan de muren. Bij
de verschijning van het eerste nummer
van DE BILJARTBALLEN, seizoen 2012-
2013, is het onze plicht om ook de
extra-sportieve balans op te maken en
vooruit te kijken. Met onze krant zijn we
er vorig jaar in geslaagd 9 edities lang

het biljartnieuws, heet van de naald, in
gans Vlaanderen bij de biljartfan te
doen belanden. Ongetwijfeld hebben
we eindelijk de hiaat in het biljartland-
schap opgevuld. En dat we goed bezig
zijn, daarvan getuigen de vele felicita-
ties en de appreciatie die we overal krij-
gen. DE BILJARTBALLEN is duidelijk een
verrijking. Méér en méér ziet de biljar-
ter ons blad ook als het bindmiddel en
dé standaard van onze sport en méér
en méér begint men ook het belang
daarvan in te zien. We rekenen het ko-
mende seizoen dan ook op nog meer
steun van de clubs, de lokaalhouders en
vooral van al die sponsors die het biljart
genegen zijn. Van onze kant blijven we
potentiële adverteerders oproepen om
te participeren in DE BILJARTBALLEN,
want koken kost geld en vooralsnog
knokt uw krant elke maand om het
hoofd boven water te houden. Het zou
zonde zijn voor al die kleine en grote
biljartspelers mocht het verder uitgeven
van ons medium niet meer mogelijk
zijn. De bal ligt dus ook in UW kamp...
Met de lancering van Frank's Vraagje
hebben we getracht zoveel mogelijk le-
zers te betrekken bij wat de biljarter 'be-
zighoudt'. Die rubriek kon op ongelofe-
lijke bijval rekenen en heeft dus het ko-
mende seizoen ook weer zijn vaste
plaats in uw favoriete krant. Mag ik de
KBBB verzoeken om volgend jaar de uit-
slagen van de enquètes van Frank's
Vraagje niet langer te negeren en er iets
constructiefs mee te doen ?  Tot op he-
den zagen we nergens beweging in ko-
men . Desinteresse leidt tot immobilisme
en stilstaan is ACHTERUITGAAN. Onze
krant doet dagdagelijks heel wat moei-
te om precies het omgekeerde te berei-
ken en zou zich daarin graag wat meer
gesteund zien door de 'biljartoverheid'.
De vaak exuberante uitslagen van de ru-
briek bewijzen immers dat er wel dege-
lijk nood is aan verandering en vooral
verbetering. Wij wensen iedereen een
fantastisch biljartseizoen toe en hopen
dat wie ook maar van dichtbij of ver
weg iets met het biljart te maken heeft,
met ons verder timmert aan de weg
naar de heropstanding van onze sport.
Blijf de blik vooruit werpen ! 
Bart Van Reeth
Hoofdredacteur 

UITSLAGEN – TELEX

Uiteraard kunnen we nog geen uitsla-
gen publiceren van een seizoen dat pas
binnen enkele weken goed op gang
komt. Daarentegen waren bij het ver-
schijnen van ons laatste nummer van vo-
rig speeljaar nog enkele kampioenen
niet gekend in het KBBB-Gewest Ant-
werpen-Beker Willy Meulders.  
We sommen ze graag even voor u op :
Vrijspel-laag
Afdeling 3C
De nummers 2 en 3 konden niet verhinderen dat
BC ’t Groenhuis toch de titel pakte !

Bandstoten
Afdeling 2B
BC Woondecor won de competitie met 2 punten
voorsprong op Herentals 2
Afdeling 3B
BC De Middel 2 werd kampioen, nadat het in de

laatste wedstrijd nog over Sint-Jozef wipte ! 
Drieband KB
Afdeling 2A
De Goeie Queue 2 is kampioen
Afdeling 2B
BC Den Hof 1 bleef 2 punten vóór BC De Coeck
en greep zo de titel
Afdeling 3B
Sint-Jozef 2 won de laatste match met 6-0 en kon
dus niet meer worden bedreigd door Biljart Ex-
press.
Afdeling 4C
BC Calypso maakte de ambitie waar.
Afdeling 4D
De laatste wedstrijd  van het seizoen draaide uit
op de titel voor Excelsior 2 
Afdeling 4E
Bestond er voor Excelsior 1 nog een waterkansje,
toch ging De Coeck 7 met de titel aan de haal.
Afdeling 4F 
Excelsior 3 is kampioen met 7 punten op de num-
mer twee.

Laatste kampioenen zijn gekend

Puzzel mee en win een biljartkeu
Speciaal voor De Biljart Ballen stelde Jonas Dewit weer een kruiswoordraadsel sa-
men. Stuur de oplossing voor 15 september naar Bart Van Reeth, Victor Govaert-
slaan 16 bus 32, 2170 Merksem. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer te ver-
melden. Onder de goede inzendingen verloten we weer een biljartkeu.
Uit de vele juiste inzendingen van de vorige puzzel werd door een onschuldige
hand Guy Vertongen uit Denderleeuw uitgeloot. Deze winnaar ontvangt eerstdaags
zijn prachtige prijs, een biljartkeu.

Horizontaal
1. niet-Europees land; wijntype
2. anonieme alcoholisten; onaf
3. afvoerplaats; persoonlijk voornaamwoord
4. gereed; familielid; taak (eng.)
5. Europese rivier; geldlade
6. deel van het doel
7. in orde; schuif; ik (lat.)
8. Vlaams biljarter; ontkenning (eng.)
9. ingang; biljartterm

10. voorzetsel; biljartterm

Verticaal
1. biljartterm
2. stad in Israël; Engels graafschap
3. leerlinge
4. geslachtsdriftige; persoonlijk record
5. Iers socialistisch vrijheidsleger; Duitse stad
6. soort stof
7. zedenloze vrouw;
8. en andere; notarieel document; paardenkracht
9. Finse snookervariant; wildebeest

10. biljartterm

TE KOOP: 
BILJARTLIFT VERHOEVEN

IN GOEDE STAAT
PRIJS O.T.K.

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

www.debiljartballen.be

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

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

JACQUES VERHEYEN

Uit Sympathie voor

DE BILJARTBALLEN
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Sprint Tornooi Kader 47/2 BC De Noorderkempen

Peter Vandeloo 
blijft tegenstanders de baas
Het concept van dit tornooi was om één dag met vijf kaderspelers te trai-
nen in wedstrijdvorm naar een kort aantal punten. Dit puntenaantal was
gezet op 100 punten ankerkader, met een beurtenlimiet van 10. Er werd
gespeeld in een poule-unique zoals in een Belgisch Kampioenschap op één
tafel in BC De Noorderkempen.

De deelnemende spelers waren Eddy
Berger, Jean Godeyne, Robby Sonck,
Peter Vandeloo en Ronny Mathysen. De
speeldag werd voorafgegaan door een
trekking waarbij de matchvolgorde
werd bepaald. De eerste ontmoeting
werd gewonnen door gastheer Ronny
Mathysen van de organiserende club,
in een wedstrijd tegen Jean Godeyne
(100-31 in 5 innings). In een sensatio-
nele tweede wedstrijd waarin slechts 2
beurten nodig waren, versloeg Peter
Vandeloo zijn opponent Robby Sonck
met 86-100. Na het nuttigen van een
verzorgde spaghettischotel (de familie
Mathysen staat immers altijd garant
voor een warm en gesmaakt onthaal
van haar gasten) kwam  de vijfde spe-
ler, Eddy Berger in actie tegen Jean Go-
deyne. Godeyne had er duidelijk zin in
na zijn eerste match in de voormiddag,
verloren te hebben. Hij eindigde de par-
tij in slechts 3 beurten, 100-28. Wed-
strijd  4, tussen Robby Sonck en Ronny
Mathysen begon moeizaam, met in de
eerste beurt voor elk slechts 1 puntje.
Sonck zag dat Mathysen een kleine
voorsprong nam, maar repliceerde snel
om grotere achterstand te voorkomen.
Robby Sonck kwam terug in de wed-
strijd, en speelde in de vierde beurt uit
met een reeks van 58. Ronny Mathysen
realiseerde echter in de nabeurt een ge-
lijkspel met een serie van 52. Zo werd
deze wedstrijd een remise bij  100-100
in 4 beurten. De vijfde wedstrijd verliep
niet zo vlot als de vorige vier partijen.
Peter Vandeloo speelde zijn tweede
wedstrijd tegen Eddy Berger. Na de
eerste partij in 2 beurten te hebben uit-
gespeeld, kon geen van beide spelers
de wedstrijd beslissen binnen de beur-
tenlimiet. Het werd 98-75 voor Vande-
loo in 10 beurten. Jean Godeyne nam
het vervolgens op tegen Robby Sonck,
en ook deze wedstrijd bleef niet van
moeilijkheden gespaard. Ook hier was
het de beurtenlimiet die er een einde
aan maakte. Het werd 83-84 na 10 po-
gingen in het voordeel van Sonck. De
wedstrijd dan, tussen Ronny Mathysen
en Peter Vandeloo. Mathysen kon niet
echt de overhand nemen in deze wed-
strijd. Vandeloo kon dit wel door in de
vierde beurt een fraaie serie te maken

van 57. Na deze serie had Peter Van-
deloo nog 2 beurtjes nodig tot de eind-
streep. Het werd uiteindelijk 37-100 in
6 beurten. Voor Robby Sonck wilde het
niet vlotten in de partij tegen Eddy Ber-
ger. In de eerste vier beurten kwam hij
niet verder dan 18 punten. Berger was
dan al halfweg. Toch kon Eddy Berger
deze voorsprong niet vasthouden, want
Sonck speelde uit in de 7de beurt met
een serie van 41. Eddy Berger maakte
mooi gelijk met 13, en zo was het twee-
de gelijkspel een feit in dit tornooi. Jam-
mer genoeg voor het klassement was
het twee keer voor Robby Sonck, die al
evenveel keren de tegenstander gelijk
zag maken in de nabeurt. Na een frisse
neus te halen in de avondpauze, en vol-
doende te hebben gegeten, wilde Peter
Vandeloo in zijn laatste wedstrijd nog
eens uithalen, en dat lukte hem ook.
Jean Godeyne begon de wedstrijd met
3 punten, waarop Vandeloo antwoord-
de met 35 stuks. Godeyne zijn 2de
beurt bracht 6 punten op, waarop Peter
Vandeloo uitmaakte met 65. Jean Go-
deyne – Peter Vandeloo eindigde dus
op 9-100 in 2 speelbeurten. De laatste
wedstrijd van het tornooi tussen Ronny
Mathysen en Eddy Berger werd door de
sterk spelende Berger gewonnen. Eddy
Berger begon mooi met in de 1ste beurt
al snel 50 punten op het scorebord te
zetten. Mathysen kon hier geen ant-
woord op vinden en Berger toverde in
de 4de beurt nog eens 35 punten uit
zijn keu. Uiteindelijk speelde Eddy Ber-
ger uit in de 6de beurt. Eindstand: 44-
100. De sterke Peter Vandeloo ging dus
met de eindzege op de loop, gevolgd
door Robby Sonck, Ronny Mathysen,
Eddy Berger en Jean Godeyne. Vande-
loo speelde ook tot tweemaal toe de
kortste wedstrijd met overwinningen in
2 beurten. De organisatoren zagen zich
bijgestaan door scheidsrechter Bart Van
Den Bulck, die een feilloze arbitrage
leidde en Karen Van Iseghem, die be-
dankt werd voor het bijhouden van de
scores. BC De Noorderkempen is zich
alvast aan het beraden over het organi-
seren van een tweede editie van dit
boeiende tornooiconcept. 

Ronny Mathysen 

Artistiek Biljart

Slechts één wijziging in programma
Vorig seizoen sloten de artistiekspelers hun rankingtornooien af in het lokaal van
Billiard Promotion Team in Brasschaat. Die halte zullen ze in 2013  niet aandoen.
In plaats daarvan wordt het zesde rankingtornooi afgewerkt op de tafels van
CRB Léopold in het Brusselse Zuidpaleis. Voor de rest zijn er geen wijzigingen
aan het programma, vergeleken met dat van 2011-2012. Het succes van het Bel-
gisch Kampioenschap in Puurs indachtig, vindt die manifestatie rond pasen 2013
naar alle waarschijnlijkheid opnieuw plaats op dezelfde locatie. De liefhebber
van het artistieke spel kan hieronder alvast de kalender van de rankingontmoe-
tingen raadplegen :

• 31/08 – 02/09/2012 : BC De Maan Schelle
• 07/09 – 09/09/2012 : OBA Oostende
• 05/10 – 07/10/2012 : BC Hallensia Halle
• 19/10 – 21/10/2012 : DOS Roeselare
• 16/11 – 18/11/2012 : BC Argos Sint-Amandsberg
• 23/11 – 25/11/2012 : CRB Léopold Brussel
• 22/02 – 23/02/2012 : BC De Witte Molen Sint-Niklaas
• 26/04 – 28/04/2012 : BC Op De Meir Emblem
• 03/05 – 05/05/2012 : Biljartvrienden Turnhout

Wie de rankingtornooien niet 'live' kan bijwonen, maar toch uitslagen en klas-
sementen wil volgen, kan dat via www.vas-online.be.

Bart Van Reeth 

Krabbers kampioen in eerste afdeling
Op de laatste speel-
dag van het seizoen
2011-2012 werd
BC De Krabbers toch
nog kampioen in de
1ste Afdeling Band-
stoten. Hoewel het
zijn lot niet meer in
eigen handen had,
was het toch te dan-
ken aan het doorzet-
tingsvermogen van
François Van Criekin-
gen, Robert Van
Roosbroeck en Peter
Van Looy, dat de
Itegemnaren de titel
binnenhaalden.

Belgisch Kampioenschap en Beker van België

Uitkijken naar de topevenementen
Van 6 tot en met 13 januari 2013 vin-
den de 'Multi' s' plaats -naar aloude ge-
woonte- in het casino van  Blankenber-
ge. Vorig jaar werd Eddy Merckx er
nog Belgisch Kampioen driebanden, na
een uiterst spannende finalewedstrijd te-
gen de nummer een van de wereld; Fré-
déric Caudron. De dames zullen in de
kuststad niet meer aan het acquit ko-
men. De KBBB opteert voor de organi-
satie van het Belgisch Kampioenschap
voor Kadetten en Juniores. Een nieuwe
formule die waarschijnlijk ook wel bij
het publiek zal aanslaan. De vrouwen
betwisten hun finale voortaan in een
Nationale Finale, waarschijnlijk in de
lente van 2013. Op 17-18 en 19 mei
2013 komen de titanen van het drie-
band elkaar opnieuw tegen tijdens de fi-
nales van de Beker van België, ook al

naar traditie, in de polyvalente zaal van
De Gulden Zonne in Hooglede. Davy
Van Havere, die er vorig jaar topfavoriet
Merckx klopte, droomt er vast stilletjes
van om die stunt nog eens over te doen.
Uiteraard vindt daar ook de afrekening
om de beker plaats op klein biljart. Tij-
dens de vorige editie zorgden Daniël
Verhelst en winnaar Frank Loosveldt nog
voor een uniek record, door 46 penalty
's te moeten spelen om te beslissen over
winst en verlies. 
Elke rechtgeaarde biljartliefhebber
neemt nu zijn of haar agenda in de
hand en noteert alvast deze twee be-
langrijke evenementen, die elk jaar voor
minstens evenveel spektakel als verras-
singen zorgen.

Bart Van Reeth

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.

Driebandtornooi Eddy Merckx

Kapellenaren maken goede beurt

In het seizoen 2010-2011 moest het
Schelse ‘Tornooi  Eddy Merckx’ nog
plaats ruimen voor een BTS-manifesta-
tie. De organisatoren van BC De Maan
besloten aan het einde van vorig sei-
zoen toch opnieuw aan te knopen met
de traditie van het driebandtornooi,
weliswaar in een licht gewijzigde vorm.
De treffens op Matchbiljart sneuvelden

en in de plaats  daarvan werd er enkel
nog gebiljart op klein formaat, met een
groter deelnemersveld als gevolg. De
participanten aan dit overigens ‘open’
tornooi werden ingedeeld in een lage en
hoge reeks en speelden naar de helft
van de handicappunten. In de laagste
reeks wist Marc Kersemans zijn kennis
om te zetten in tornooiwinst. Martine
Goetkint –als enige dame in de finale-
werd verdienstelijk tweede en gaf Roger
Van Dijck en Guido Mertens het nakij-
ken.  In de hoogste reeks vonden twee
BC Kapelse-spelers elkaar terug in de fi-
nale en kon Ronny Bacot zelfs de trofee
naar zich toe trekken. Hij zag zijn club-
genoot Luc Boey verdienstelijk brons
pakken, achter Willy Demeerleer en
vóór Jan Somers.

Bart Van Reeth
'Ronny Bacot (BC Kapelse) won het
tornooi in Schelle' 

Zijn er mensen 
die oude biljartmagazines of boeken 

te koop wensen aan te bieden ?
Meer bepaald ben ik op zoek 

naar exemplaren van het maandblad
“Billard-Match”,

dat van start ging in 1939.
Contact : Filip Steurs, BC De Deken

e-mail : fsteurs@hotmail.com 
tel : 0475/83.99.02
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Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden Korea kozoom.com 25-28 aug.
Superprestige Lommel driebanden kozoom.com 27 aug.-1 sept.
WK driebanden Porto kozoom.com 5-9 sept 
1e GP artistiek ereklasse Mariënberg biljart.tv 7-9 sept 
Wereldbeker driebanden Korea kozoom.com 18-23 sept
NK libre groot ereklasse Mariënberg biljart.tv 12-14 okt 
Eurotour 9-ball Cyprus kozoom.com 18-20 okt
2e GP artistiek ereklasse Osdorp biljart.tv 19-21 okt 
3e GP artistiek ereklasse Kapelle biljart.tv 2-4 nov 
Eurotour 10-ball Treviso kozoom.com 6-9 nov

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

BC De Leug
Provinciale Steenweg 59

2627 Schelle •  03 877 36 47
3 x 2.10m •  2 x 2.84m

Handicap Vrij KB – Band KB – 
3Band KB – Kader KB

Handicap Vrij MB – Band MB – 3Band MB
Clubavond : Dinsdag

Nieuwe leden steeds welkom!
Bezoek onze website  

http://users.telenet.be/bcdeleug

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

•  Met de betere pasvorm

•  Uitmuntende stof kwaliteit

•  Informatie en bestellingen

•  Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

NIDM

BC De Ploeg behoudt team en ambities
Met identiek dezelfde teamopstelling als
vorig seizoen wil BC De Ploeg opnieuw
een gooi naar de landstitel doen. Na
een super start, moesten de Zoerselna-
ren uiteindelijk nog stevig knokken om
kampioen te worden, maar sloegen
daar in een magistrale ontmoeting met
rechtstreeks concurrent Biljartexpress uit-
eindelijk toch in. Martin Horn, Jef Phili-
poom, Jean Van Erp en Wesley de Jae-
ger zijn vastberaden de confrontatie
met de andere kanshebbers aan te
gaan en de begeerde titel in de 1ste
Klasse van de NIDM te gaan verlengen.
BC De Ploeg opent het seizoen met een
topwedstrijd op verplaatsing bij BC
Deurne, ook al een ernstige kandidaat
voor de oppergaai.  Op 29 augustus,
nadat  in het lokaal  twee extra match-
tafels zullen geplaatst zijn en de zes bil-
jarts van 2,10 meter op hun definitieve
plaats staan, organiseert BC De Ploeg

een huldiging van haar kampioenen en
de voorstelling van het eerste team aan
sponsors, leden, burgemeester en sche-
penen van Zoersel en allen die hebben
bijgedragen aan de titel en de renova-
tie van het lokaal. Die uitbreiding drong
zich trouwens op nu de vereniging in
het laatste jaar haar ledenbestand zag
toenemen met liefst 40%. Vastgoedma-
kelaar Century 21 zal voortaan optre-
den als hoofdsponsor van team 1 en
Antwerp Data Center engageert zich
voor het tweede team, actief in de 2de
Nationale. BC De Ploeg hoopt in het
seizoen 2012-2013 te kunnen schitte-
ren om haar feestjaar extra luister te
kunnen geven. De 63 jaar oude club is
dit jaar immers exact 50 jaar aangeslo-
ten bij de KBBB en wil ook dat niet on-
opgemerkt laten voorbijgaan.

Bart Van Reeth

Piedrabuena wint Verhoeven 
Open Tournament in New York 
In het sterk bezette Open Verhoeven
toernooi in New York greep de 40-jari-
ge Pedro Piedrabuena uit San Diego de
(40-37 uit 29) eindzege na een span-
nende eindstrijd tegenTorbjörn Blom-
dahl. De Amerikaanse kampioen mocht
daarmee de hoofdprijs van 8000 dollar
incasseren. Zowel in de voorronde als
in de finalepoule van tien claimde hij al-
le partijen. Roland Forthomme greep de

derde plaats door in een rechtstreeks
duel Hugo Patino te verslaan met 35-19
in achttien beurten en twee slotseries
van 9 en 5. 
Eddy Leppens, die als vijfde eindigde,
speelde twee magistrale partijen tegen
Torbjörn Blomdahl en Glenn Hofman,
maar kon zich door twee ongelukkige
verliespartijen niet plaatsen voor de top
vier.

NIDM

BC Deurne mikt op de titel
Tijdens een druk bijgewoonde perscon-
ferentie heeft BC Deurne haar ploeg
voor het komende seizoen voorgesteld
en de ambities toegelicht. Zoals ver-
wacht legt de club de lat erg hoog en
wordt er op de landstitel gemikt. Rea-
listisch als ze zijn bij BC Deurne, wordt
ook rekening gehouden met een sterke
concurrentie. Titelverdediger BC De
Ploeg is immers niet van plan zich naar
de slachtbank te laten leiden, DGQ
Malle wil met Caudron en Leppens ze-
ker mee gaan doen voor de hoofdprijs
en het altijd gevaarlijke Biljartexpress
zou wel eens verrassend uit de  hoek
kunnen komen. Voorzitter Luc Hulsel-
mans mocht alvast de loftrompet steken
over het vele werk en het sterke enga-
gement van Vincent Eugene, uitbater
van de Deurnese thuishaven De Deken,
die in het tussenseizoen drie belangrijke
sponsors wist warm te maken voor wat

een topseizoen voor de club moet wor-
den. Dankzij de toewijding van Uni-
Bright, MCLS en Nieuwslijn slaagt BC
Deurne erin de jonge 'coming men' Da-
vy Van Havere en Steven Vanackere te
scharen rond de ervaren rotten, Eddy
Merckx, Jean-Paul De Bruijn en niet in
het minst, kopman Dick Jaspers. Voeg
daar nog monument Ludo Dielis aan toe
en al wie ook maar iets met het biljart te
maken heeft gaat nu even naar adem
happen. Dielis wist ook nog in aanwe-
zigheid van de Antwerpse Sportsche-
pen Ludo Van Campenhout te bevesti-
gen dat het WK driebanden in 2013
wel degelijk in de Lotto Arena in Deurne
zal plaatsvinden. De kans is groot dat
minstens twee van de Deurnese spelers
ook daar een bepalende rol gaan spe-
len in de finalereeksen. 

Bart Van Reeth

Juanjo Trilles Challenge in Spanje

Frédéric Caudron onbetwist de beste
Frédéric Caudron was al de nummer
één van de wereld op de ranglijst, na
de zege in de tweekamp tegen rege-
rend wereldkampioen Dick Jaspers is
hij nu ook onbetwist de beste speler
van de wereld. Onze landgenoot ver-
sloeg Jaspers in 274 beurten met 600-
501, wat goed was voor een ge-
middelde van 2.190. Caudron heerste
in de slijtageslag vanaf de eerste partij.
Hij was in acht van de tien sessies de
sterkste en op zijn best in de zevende,
toen hij in vier beurten 34 punten
maakte en 51 in zeven beurten (4.426
gemiddeld in die sessie).
Xavier Carrer, directeur van Kozoom

en samen met Juanjo Trilles de initiatief-
nemer voor deze match zei op de
avond voor de slotdag: ,,De Challenge
is bedoeld om de beste speler van de
wereld aan te wijzen, niet om een op-
windende wedstrijd te laten zien met
spanning tot het einde”. Ik denk niet
dat we bij een score van 600-590, hoe
spannend het dan ook was geweest,
hadden kunnen zeggen: de winnaar is
de beste speler van de wereld. Maar
nu, met deze score, is er geen twijfel :
Frédéric Caudron is op dit moment de
beste.'' Als bonus mocht de kopman
van De Goeie Queue 10.000 euro in
ontvangst nemen.

Hasseltse Biljartacademie in het nieuw

Op vrijdag 17 augustus 2012 was het
zover: na een jaar van voorbereiding
kon deze ambitieuze Hasseltse biljart-
club haar nieuwe accommodatie laten
bewonderen.
Willy De Greeve heette vooreerst de
Hasseltse schepen van sport, mevr. Bri-
gitte Smets, en haar partner welkom,
maar ook de familie Janssens-Mercka-
ert. Mevrouw Monique Merckaert was
speciaal uit Antwerpen gekomen om de
matchtafel terug te zien, die haar vader,
dhr. John Merckaert meer dan 50 jaar
lang thuis als oefentafel gebruikte, met
als sparringpartners Ludo Dielis, Ray-
mond Ceulemans en andere grote na-
men uit de biljartwereld. HBA be-
machtigde deze traditierijke tafel door
het toedoen van dhr. Filip Steurs, een fa-
milievriend en eveneens fervent biljarter
in BC De Deken uit Merksem.
Daarna schetste Jacques Verheyen via
een korte fotoreportage de voortgang
van de werkzaamheden. De start vanuit
een vergeten hoekje in het grote Play
Ball Snookercenter, met twee kleine bil-
jarttafels naar een toch wel ruime loca-
tie in de hoofdzaal, waarin nu ook twee
matchtafels hun plaats vonden.. Dankzij
een bijzonder vlotte samenwerking met
de andere (snooker)clubs in de Play Ball

en vooral met dhr. Willy Jamaers, de uit-
bater, konden alle werken door de le-
den van HBA zelf , met de hulp van dhr.
Johan Heusdens uitgevoerd worden.
HBA-er Jos Daniels zorgde ten slotte
nog voor een aantal specifieke verbete-
ringen aan de infrastructuur, die het bil-
jartleven een flink stukje aangenamer
maken. Bovendien voorzag de firma
Verhoeven uit Malle vorige week de
aanwinsten – en natuurlijk ook de kleine
biljarttafels - van volledig nieuwe ban-
den en lakens, zodat ze nu kunnen
wedijveren met het beste materiaal in
België
In een zeer gemoedelijke sfeer werd het
nieuwe en vernieuwde materiaal “inge-
stoten” door de aanwezige gasten en
de clubspelers, intussen genietend van
een drink en hapjes, aangeboden door
dhr. Willy Jamaers.
BTS-tornooi
In  2013 viert HBA het 40-jarig bestaan
van de club. Dit heuglijke feit heeft het
clubbestuur ertoe aangezet vanaf april
een BTS (Biljart Top Sport)- tornooi in te
richten en wel in de discipline bandsto-
ten. Europese en wereldkampioenen
Frederic Caudron, Patrick  Niessen, Ed-
dy Leppens, Peter De Backer en , hope-
lijk, nog vele anderen zullen hun ran-
king komen verdedigen en/of aan-
scherpen. Alle spelers vanaf 2° klasse
zullen hiervoor ten gepaste tijde uitge-
nodigd worden.
Het mag gezegd worden, HBA straalt
ambitie uit en de leden zullen er alles
aan doen om, niet alleen dit tornooi,
maar alle wedstrijden puik te verzorgen
en tot een goed einde te brengen.
Jacques Verheyen

HASSELTSE BILJART ACADEMIE

Play Ball Snookercenter 
Kuringersteenweg 332, 3500 HASSELT
Biljarttafels: 2 x 2,10 m en 2x 2,84 m
BTStornooi, discipline bandstoten

april – mei 2013
Nieuwe spelers hartelijk welkom!

Bezoek onze website:
http://www.hbabiljart.be/
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