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Dames WK Driebanden – Tokio, Japan

'Française' Higashiuchi wereldkampioene 
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Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

TOKIO – Op de slotdag van het WK
voor dames in Japan stonden vier Ja-
panse dames aan de biljarts. De win-
nares, Natsumi Higashiuchi, heeft een
Franse achtergrond. Ze werd geboren
in Parijs, heeft daar achttien jaar ge-
woond en verhuisde daarna naar Tokio,
waar ze leeft als een professionele bil-
jartster. ,,Ik heb eerst een jaar in Zuid-
Korea gestudeerd en woon nu twaalf
jaar in Tokio'', vertelde de 30-jarige
wereldkampioene na de ceremonie. Ze
was zeer verrast door de ontknoping
met vier Japanse dames in de halve fi-
nales. ,,Zo'n resultaat voor ons hadden

we nooit verwacht.'' Natsumi Higashiu-
chi heeft een vriend en gaat binnenkort
aan de slag in een nieuwe baan.
,,Maar omdat ik zonder werk was, heb
ik me goed kunnen voorbereiden op dit
WK.'' Ze concludeerde na afloop: ,,Ik
had verwacht dat Orie Hida of Therese
Klompenhouwer de wereldtitel zouden
grijpen. Waarom de Europeanen niet
op hun best waren? Misschien last van
de lange reis naar Japan, of de druk en
de spanning van zo'n tornooi.'' De
nieuwe kampioene had net als de an-
dere vijftien speelsters op dit WK geen
glanzende start. De biljarts in de wed-

strijdzaal van de Kasumi Plaza Hall in
Tokio waren grillig en soms onbereken-
baar, waardoor het niveau laag lag. De
Japanse speelsters konden zich uitein-
delijk het best aanpassen, waar twee
Nederlandse favorieten, Therese Klom-
penhouwer en Karina Jetten, ten onder
gingen in de kwartfinales. Yuko Nishi-
moto (die Klompenhouwer versloeg),
Natsumi Higashiuchi (die Jetten uitscha-
kelde), Namiko Hayashi en Ayaka Fu-
komoto bleven over na een voortraject.
In de halve finale kondigde Nishimoto
zich aan als grote favoriete: ze versloeg
Namiko Hayashi met onthutsende

cijfers: 25-3 in 23 beurten. Natsumi
Higashiuchi, die alleen in de voorron-
den verloor van Su Ah Park (25-22 in
44), versloeg in de andere halve finale
Ayako Fukumoto met 25-16 in 35 beur-
ten. En in de finale was de geboren
Franse niet meer te stuiten in haar op-
mars : 25-15 in 19. Het was tegelijk
ook de beste partij van het tornooi. Voor
ons land had normaal Danielle Le Bruyn
naar Japan getrokken, maar de geringe
financiële tegemoetkoming van de
KBBB, gekoppeld aan vliegangst, de-
den de Zoerselse besluiten thuis te blij-
ven.

Bron en foto: www.kozoom.com
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SALPHO
Salphensebaan 1
2390 Oostmalle

Tel: 03/689 33 44
Fax: 03/689 33 64

Mail: info@salpho.be

SALPHO is opgebouwd uit een klassevolle bistro,
een multi-functionele feestzaal en een
professioneel biljartcenter dat wordt
uitgebaat in samenwerking met de

internationale biljarttopper
Frédéric Caudron.

UITGEBREIDE SNACK & BISTRO KAART

Biljartlokaal KBC DE GOEIE QUEUE

2 matchtafels 2,84m
2 biljarts 2,30m
2 biljarts 2,10m

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)
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NIDM – 1ste Afdeling

Voorkempense derby eindigt op draw

Het nieuwe Salpho-Biljartcentrum Frédé-
ric Caudron opende al in augustus de
deuren maar kreeg met de derby KBC
De Goeie Queue Malle 1 – BC De
Ploeg Halle-Zoersel 1 op de vijfde speel-
dag, zijn échte vuurdoop. Voor bomvol-
le tribunes in het Oostmalse biljart-mek-
ka mocht  regerend landskampioen BC
De Ploeg 1 met kopman Martin Horn,
Jef Philipoom, Jean Van Erp en Wesley
De Jaeger de arena in tegen de nieuw-
bakken eersteklasser en ernstig titelkan-
didaat KBC De Goeie Queue 1, dat met
haar topcast Frédéric Caudron, Eddy
Leppens, Peter Ceulemans en Roger
Roefs de buren opwachtte. KBC De
Goeie Queue, dat aan het einde van
vorig seizoen Zaal Rio in Zoersel inruil-
de voor de splinternieuwe locatie in

Oostmalle, startte met Peter Ceulemans
die tegen een zware nederlaag aanliep
in het treffen met Jean Van Erp (25-42 in
19 beurten). Roger Roefs moest ook al
zijn meerdere erkennen in Wesley De
Jaeger, die de partij won met 26-42 in
36 innings. Wat de nummers drie en
vier bij de Mallenaren niet lukte, werd
ruimschoots goedgemaakt door Eddy
Leppens, die Jef Philipoom naar de
kleedkamer stuurde met 50-35 in 34
hernemingen en 'leading figure' Frédé-
ric Caudron die de Zoerselse kopman
Horn weinig gunde en de wedstrijd
won met 50-30 in 21 beurten. Een bil-
lijk gelijkspel dus in een druk bijge-
woonde en spannende derby waar de
biljartsport de grote winnaar was.  
Bart Van Reeth

Foto: Harry van Nijlen/Kozoom

NODIGEN U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.C. DE PLOEG
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHTAFEL

B.C. DE PLOEG 1 – 1ste Nationale afdeling
Martin HORN – Wesley DE JAEGER – Jean VAN ERP – Jef PHILIPOOM

17/12/12 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC Herentals 1 

B.C. DE PLOEG 2 – 2de Nationale afdeling A
Thorsten FRINGS – Dirk WEEREMANS – Eddy WILLEMS – Allan JENSEN

10/12/12 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC Herentals 2

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276

2980 Halle - Zoersel

GRATIS INKOM

De MecStyle biljarthandschoen
verkrijgbaar bij de betere 

biljartvakhandel. 
Verdeler voor België: 

Verhoeven Biljartfabriek BVBA

www.guanto.nl
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KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale 3de Klasse Vrijspel MB

Eric Somers wint overtuigend
Stef Van Hees (BC De Coeck Ravels),
Werner Leemans (BC De Maan Schelle),
Alfons Vervoort (BC Herentals), Johan
Cloots (BC De Noorderkempen) en Eddy
Willems (BC Arena Deurne) eindigden
in de aangegeven volgorde onder het
minimum. Met een ideaal  gemiddelde
van 6,10 nam Eric Somers (BC De Leug)

afstand van zijn opponenten op de ge-
westelijke 90-ers finale, georganiseerd
door BC Viroma Mol. Somers mag die
goede trend gaan doorzetten op de na-
tionale ontmoeting op 9 en 10 decem-
ber in het Emblemse BC Op De Meir.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestelijke Finale 2de Klasse Vrijspel MB

Weytjens beste van trio 
Met drie kwamen ze aan het acquit in
het Zutendaalse BC Sint Jozef, thuisha-
ven van Jos Weytjens.  In de dubbele
ontmoeting met Ludo Thuys (BC Ten
Hout)bouwde Weytjens zijn voorsprong
verder uit, nadat hij in de eerste wed-
strijd al in 7 beurten de maat had geno-
men van Paul Vos (BC Lido). In de twee-

de partij tegen Vos legde Weytjens wel-
iswaar de duimen, maar toen was de fi-
nale eigenlijk al gespeeld. Met twee
matchpunten meer dan Thuys, eindigde
Paul Vos tweede. Jos Weytjens wordt de
Limburgse vertegenwoordiger op de na-
tionale vrijspel finale bij de 120-ers.
Bart Van Reeth

KBBB Brussel – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Zelfs vice-kampioen haalt minimum niet

Vreemde finale waarin Eddy Ericx (BC
Overijse) het ticket voor de gewestelijke

finale bemachtigde, maar slechts net
binnen het gemiddelde bleef. Vice-kam-
pioen Vicente Munoz (CRB Léopold
Brussel) slaagde er niet in de begeerde
moyenne te halen, maar deed punten-
gewijs dan weer beter dan nummer drie
Guy Schiepers (BC Waterloo). Serge
Yernaux (URSM Drogenbos) scharrelde
nog 3 wedstrijdpunten mee, genoeg
voor de vierde plaats en Jonathan Mou-
thuij (BC Kapelleveld) mocht de rode
lantaarn dragen. Eddy Ericx is geplaatst
voor de gewestelijke finale in Korten-
berg .

Bart Van ReethVicente Munoz, vice-kampioen

KBBB Waasland – 
Districtfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Van Leuvenhage 
beste van drie
Een rechtstreekse finale in BC Sleep-
bootje, waarin drie deelnemers aan het
acquit stonden en waarbij er dus telkens
tweemaal tegen dezelfde tegenstander
moest worden gespeeld. Alle drie de fi-
nalisten wonnen elk ook tweemaal en
eindigden dus met 4 matchpunten. Het
algemeen gemiddelde is dan doorslag-
gevend en daarvan profiteerde thuis-
speler Dylan Van Leuvenhage, die Jean-
Paul Verplancke (SNBA) en Alfons Jans-
sens (Quality Zele) achter zich hield. Be-
gin december speelt Van Leuvenhage
de gewestelijke finale in het district
Brugge-Zeekust bij de 160-ers.

Bart Van Reeth

KBBB  Brugge-Zeekust – 
Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Enige deelnemer 
met gemiddelde wint
Zes op acht wedstrijdpunten en een al-
gemene moyenne van 1,09 volstond
voor Johan Blomme (Z.E. Oudenburg)
om zich in de gewestfinale te werken.
De andere 30-ers, José Geerlandt (’t Os-
ke Torhout) en de twee Oostendse deel-
nemers van OBA, Edouard Borremans
en Marc Schoutetens werden roemloos
uitgeschakeld. Getuige daarvan het feit
dat geen van hen in de buurt van het
gemiddelde kwam.  Johan Blomme mag
zijn librespel gaan demonstreren aan
de boorden van de Dender op 8 en 9
december.

Bart Van Reeth

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Toch Ronny Bacot

In ons vorig nummer bejubelden we al
de prestaties van de jonge Mike Teu-

linghx (BC De Ploeg Halle-Zoersel), die
zich plaatste voor deze 70-punten fina-
le.  In hetzelfde artikel waarschuwden
we echter ook voor Kapelse-speler Ron-
ny Bacot, die aan een sterk seizoen be-
zig is en vaak verrassend uit de hoek
kan komen. Onze mening blijkt niet ge-
stoeld op los zand.  Bacot moest in Teu-
linghx wel zijn meerdere erkennen,
maar ging vlot voorbij nummer twee,
Emiel Celis (BC De Leug) en Luc Peeters
(BC De Middel), die de weinig benij-
denswaardige laatste post bezette.
Ronny Bacot mag dankzij deze over-
winning naar BC Viroma Mol om er op
14 december deel te nemen aan de ge-
westelijke finale.

Bart Van Reeth

Eerste kampioenstitel is binnen voor
Ronny Bacot

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2

Ervaring geeft doorslag, 
maar tweede speelt gewestfinale
Zestig punten moesten er worden ge-
speeld in deze kaderfinale. De gedood-
verfde favorieten Jeff Brees (BC Lugo
Deurne) en Mike Teulinghx (BC De Ploeg
Halle-Zoersel) kweten zich van hun taak
en werden respectievelijk winnaar en vi-
ce-kampioen.  Jeff Brees –de meest erva-
ren biljarter van het kwartet- kon er nog
een mooi schepje bovenop doen en
graaide zowaar ook de promotie naar

4de Klasse mee. Doordat de Lugo-man
als ‘nieuwe speler’ voor het eerst  deel-
nam aan de kaderdiscipline, mag hij
niet deelnemen aan de gewestelijke fi-
nale en wordt hij daar vervangen door
nummer twee, Teulinghx.  Ruddy Van
Den Bergh (BC De Leug) werd derde en
Marc Staal (BC De Middel), vierde. 

Bart Van Reeth 

KBBB Brugge-Zeekust – Districtfinale 3de Klasse Kader KB 

Straffe Peter
Duidelijk een maat te groot. Met 360
gescoorde caramboles in 31 beurten
deed Peter Thomas (Brugse BC) ruim-
schoots beter dan de anderen en werd
dan ook verdiend eindwinnaar van
deze 120-ers finale. Geert Librecht
(Z.E. Oudenburg) kwam als tweede
aan en liet Dirk Defruyt (Brugse BC) en
Bert Vandekeere (’t Oske Torhout), als
enige onder het gemiddelde, achter
zich. Als nieuwe speler in het kader
kan Peter Thomas nochtans niet deel-
nemen aan de gewestelijke finale. Die
eer moet hij laten aan Geert Librecht,
die het in Gent mag gaan waarma-
ken.

Bart Van Reeth 
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

KBBB Brabant – Gewestelijke Finale 1ste Klasse Vrijspel KB

Brussels gekleurde finale
BC Couronne heeft zijn thuisbasis in
Wemmel, net buiten de grote Brusselse
ring. Fabrice Bouchat werd tweede en
was ook de enige deelnemer die géén
club van het hoofdstedelijk grondgebied
vertegenwoordigde. Vincent Mulpas
(BC Kapelleveld) versloeg de andere
210-ers , Marc Vanvaerenbergh (BC Bri-
gand) en clubgenoot Hedwig Vandebus-

sche en mag naar de nationale finale,
op  9 en 10 december in de Limburgse
club BC Sint Jozef Zutendaal. Het laag-
ste beurtenaantal in deze finale was 8
en komt op het conto van de eindwin-
naar en de vice-kampioen, die elk één-
maal dit huzarenstukje presteerden.

Bart Van Reeth

Talent in de schijnwerper

Prestaties van Patrick Niessen
vaak onderbelicht
Is het omdat er gewoon meer aan-
dacht naar het driebanden uitgaat
? Of omwille van de bescheiden-
heid van Niessen zelf ? Feit is dat
de 47-jarige Maaslander  vaak –té
vaak- onder de radar blijft.  Onze
redactie vond het de hoogste tijd
om deze rasechte kader- en libre-
speler  de aandacht te geven die hij
verdient.
Patrick Niessen werd geboren in Leut
(Maasmechelen) op 12-06-1965. Hij
woont in Bree sinds 1988 en is ge-
trouwd met Lisette Hendrix en heeft één
zoon, Maarten.
Op zijn 13de begon hij te biljarten. Een
broer van zijn vader had een café met
een biljart. De kleine Patrick was regel-
matig op bezoek in de zaak en werd
onweerstaanbaar aangetrokken door
het groene laken. Door er regelmatig
op te spelen, had hij al vlug de microbe
te pakken. Al even snel werd hij opge-
merkt door een biljarter die zag dat er
een enorm talent schuilde in het jonge
kereltje. Hij vroeg of Patrick niet wou
aansluiten bij een officiële club van de
Belgische Biljartbond. Dat werd Ver-
broedering Bree.
Bij Bree doorliep hij alle jeugdreeksen.
Op 16-jarige leeftijd ging Patrick les vol-
gen bij Tony Schrauwen en wereldkam-
pioen Emiel Wafflard in Brussel. Mét
succes want op 19 jarige leeftijd speel-
de hij in de hoogste afdeling met na-
men als Raymond Ceulemans en Ludo

Dielis. Zesentwintig jaar later heeft Pa-
trick Niessen een palmares bij elkaar
gespeeld om U tegen te zeggen, waar-
bij zijn Europese titels in het kader de
meest in het oog springende zijn : in de
discipline 71/2 werd de Limburger
maar liefst 4 opeenvolgende keren kam-
pioen in de periode 2002 – 2005. In
het vrijspel stak hij de Europese titel op
zak in 2000 en verder kan Niessen
pronken met een resem zilveren en
bronzen medailles.

Bronnen : Gemeente Bree / Wikipedia

Patrick Niessen

KBBB Waasland – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Daar is Kris Waem weer
Kris Waem deed het vorig seizoen als
nieuwkomer bijzonder goed, speelde
enkele verdienstelijke districtfinales in
verschillende disciplines en stootte in het
driebanden op matchbiljart zelfs door
naar de gewestelijke eindontmoeting.
Dit seizoen heeft hij zijn eerste district-
stitel ook al binnen. Met zes op zes, en
een algemeen gemiddelde van 6,92
mag hij zich ook nog promovendus noe-
men en is zijn deelname aan de finale

in Brugge verzekerd. Waem plaatste
zich ten nadele van zijn clubgenoten bij
BC De Gildevrienden, Danny Van Vos-
sel (met gemiddelde) en Robert Noppe,
die onder de moyenne bleef. Net naast
het podium : Rony Van Bruyssel (Quality
Zele), die uit deze 90-ers finale geen en-
kel punt wist te persen.

Bart Van Reeth 

KBBB Lier – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Titel en brons voor Puttenaren
Op 15 december mag François De
Vaal (KBC Real Putte) een gooi doen
naar de gewestelijke titel in Essen. De
Vaal veroverde de kampioenskroon in
zijn district op Patrick Boels van BC Or-
ly, die tweede werd met één winstpartij
minder dan de winnaar. De andere

'Real-er', Guido Neuhard moest met
brons tevreden zijn en bleef ruim vóór de
twee Duffel-Oost finalisten, Jean Ravache
en René De Laet. Opvallend ; de alge-
mene moyennes in deze finale naar 90
punten kwamen alle rond de 4,500 uit.
Bart Van Reeth

KBBB Turnhout-Mol – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB (70 punten)

Nieuwkomer levert kampioen
BC De Ster uit Balen speelt dit seizoen
voor het eerst in de Koninklijke Belgi-
sche Biljart Bond en mag al meteen een
kampioensdiploma aan de muur han-
gen. Marcel Scheveneels maakte als
enige zijn wedstrijden uit binnen het ge-
middelde en zette de zes op zes op het
scorebord. Alfons Van Den Bergh, Luc

Van Den Bosch en Leo Van Peer, mogen
het volgend seizoen opnieuw proberen.
De aanwezigen in BC Tijd & Krijt Turn-
hout zagen hoe Marcel Scheveneels
zich plaatste voor de gewestelijke finale
in Mol.

Bart Van Reeth 

Jef Philipoom stunt in Nederlandse Eredivisie Driebanden

In dertien beurten naar de winst 
,,Ik heb morgen misschien nog een
nieuwtje voor jou'', stuurde Jef
Philipoom op zaterdagavond een
berichtje aan onze Nederlandse
collega' s. Het leek – een dag later
– of de gewezen wereldkampioen
een vooruitziende blik had voor de
wedstrijd met het Nederlandse
Dekker Keukens tegen Landswelva-
ren, want één dag later speelde
Philipoom de beste partij uit zijn rij-
ke carrière.

Hij versloeg Kees Wittens met 50-13 in
dertien beurten, een record in de com-
petitie van de Nederlandse eredivisie
(vorige stond op naam van Murat Naci
Coklu in 15 beurten) en een record voor
de speler zelf.
,,Mijn beste partij ooit speelde ik  tot nu
toe tegen Raymond Ceulemans : 50
punten in 14 beurten.''
Met ,,dat nieuws'' van een dag eerder
had Jef Philipoom nochtans iets anders
bedoeld : namelijk dat Dekker Keukens
volgend seizoen verhuist van Utrecht
naar De Distel in Roosendaal, waar het
team een contract heeft getekend voor
drie jaar. Dichter bij huis dus, voor de
man uit Pulderbos. Was het dit goede
nieuws dat later die avond afstraalde
op het biljart ?
,,Ik had niet eens een beste start'', ver-
telde hij na de wedstrijd. ,,In zes beur-
ten had ik negen punten gemaakt, maar
toen begon het te lopen, met series van
11, 9 en 12.'' In zeven beurten maakte
Philipoom de resterende 41 carambo-
les, een wereldprestatie.  Dat de presta-
tie van Jef Philipoom blijkbaar inspire-
rend werkte voor het team, bewijst de
einduitslag. Zijn ploeg kwam op volle
sterkte in de zaal tegen Landswelvaren.
Dat was te zien aan het algemeen team-
moyenne van 1.675. Martin Horn (te-
gen Francis Forton 50-24 in 23), Ger-
win Valentijn (tegen Henk Habraken 50-
43 in 45) tekenden met de uitblinkende
Philipoom voor de 6-2 winst.

Jef Philipoom

KBBB Z/W vlaanderen – 
Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Spelers zijn elkaar
waard
CBC-DLS Roeselare was gastheer in
zaal Arena voor deze 30-ers finale, die
niet voor verrassingen zorgde. Met vier
finalisten, waarvan enkel de rode lan-
taarndrager onder het gemiddelde af-
sloot, was het erepodium aan elkaar ge-
waagd. Zowel kampioen Bart Vanwae-
termulen van de thuisclub, als vice-kam-
pioen Jean-Pierre De Smet (Risquons-
Tout Moeskroen) en derde Steven D’-
Hoop, wonnen elk  twee duels en na-
men op die manier afstand van de pun-
tenloze Dries Debusschere van WO
Hooglede, voor wie de ’billes’ niet wil-
den rollen. Vanwaetermulen kan met
vertrouwen richting gewestfinale trek-
ken.
Bart Van Reeth 

KBBB Leuven – Districtfinale 4de Klasse
Vrijspel KB (90 punten)

Uitkijken naar
de gewestfinale
Hendrik Bruggemans (BC Kampenhout)
moest een gelijk spel toestaan aan Dirk
Van Hoof (ook BC Kampenhout), die
derde eindigde, maar maakte snel kom-
af met zijn andere opponenten. De
tweede plaats ging naar Lambert Suij-
kerbuijk (BC Ensor), en de vierde en vijf-
de plaatsen naar  Diestenaren Lucien
Claes en Luc Coeckaerts (K&V Diest).
Bruggemans mag zich presenteren op
de gewestelijke finale in Kampenhout,
waar hij alvast Jean-Pierre Berckmans
(BC Welkom Zaventem) tegenover zich
krijgt. Op basis van de uitslagen van de
districtfinales lijken beiden alvast aan el-
kaar gewaagd en belooft het dus een
spannende finale te gaan worden.

Bart Van Reeth

KBBB Turnhout-Mol – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Vroemans letterlijk een klasse te sterk
De deur naar de 3de Klasse stond al op
een kier voor de sterk uit de hoek ko-
mende Geert Vroemans (BC Stoempter-
moroep). Met de actie die de Kempe-
naar toonde in deze 90-ers finale  werd
ze definitief open getrapt. Alle drie de
wedstrijden werden met ruime afstand
van de collega’ s-finalisten gewonnen
en de algemene moyenne van 6,92
(ruimschoots boven de 5,46) liegt niet
over wat de man zoal in zijn mars heeft.
BC Herentals-speler Jens Van Orshae-

gens werd tweede met slechts één ge-
wonnen wedstrijd op het conto, maar
met een beter gemiddelde dan nummer
drie, Theo Hooyberghs (BC Moedig &
Vrij) , die twee partijen in winst omzette.
John Koks (BC De Coeck), bij wie niets
lukte, kon enkel toekijken en vaststellen
hoe Geert Vroemans zich plaatste voor
de gewestelijke finale op 15 december
in BC De Middel in Essen.

Bart Van Reeth
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FEMINA BELGIAN OPEN - FEMINA PROMOTION 
(Klein Biljart tornooi)
Op  3, 4 en 5 mei 2013 organiseert Biljartclub De Ploeg een biljarttornooi op
klein biljart (2,10x1,05) voor vrouwen: de FEMINA PROMOTION !
Het tornooi wordt in twee gesplitst: vrijspel en drieband. Een speelster kan slechts
in één speelsoort  inschrijven. 
Het is mogelijk dat er slechts op zaterdag 4 en zondag 5 mei gespeeld wordt
(afhankelijk van het aantal deelneemsters). Elke biljartende vrouw die haar kans
wil wagen, kan inschrijven!

INSCHRIJVING
Op te sturen uiterlijk 1 maart 2013 aan B.C. De Ploeg, Kapellei 276, B-2980
Halle-Zoersel of bcdeploeg@telenet.be of via de website www.biljartcentrum-
deploeg.be

Naam ................................................................................................................................

Voornaam .........................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

Club ...................................................................................................................................

Tel. ......................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

Neemt deel aan het FEMINA PROMOTIETORNOOI in Biljartcentrum De Ploeg,
Kapellei 276, 2980 Halle-Zoersel (België) op 3,4 en 5 mei 2013. Zij heeft ken-
nis genomen van het voorlopige reglement.
DISCIPLINE (schrappen wat niet past) 
VRIJSPEL           Gemiddelde (max. 3,50): ..................................................................
of DRIEBAND   Gemiddelde: ........................................................................................

HOTELRESERVATIE (indien gewenst)
Zij reserveert in Hotel  De Heidebloem, Handelslei 55, B2980 Zoersel –
www.deheidebloem.net
……. kamer(s) voor …… personen op ……….. mei 2013 
aan 105 € per kamer voor 2 personen en 75 € per kamer voor 1 persoon.

te (plaats)............................................................................ Datum................................

Recreatief Biljart – Papetornooi Memorial Chris Hazes

Deelnemers zorgen voor een
onvergetelijke avond

In het stemmige biljartlokaal Ons Ge-
noegen in Merksem, vond begin no-
vember het herdenkingstornooi Chris
Hazes plaats, in aanwezigheid van
diens weduwe en familie. Hazes was
voorzitter van recreatieclub BC Ons Ge-
not, tot hij vier jaar geleden plots over-
leed. De organisatoren van de club ko-
zen ervoor de kegel -ook wel pape ge-
noemd- en de drie dobbelstenen nog
maar eens uit de kast te halen. Er werd
gespeeld in koppelformule, met als or-
gelpunt een één tegen één finale van
het winnende duo. Negen teams gaven
elkaar partij tijdens een avond, die in
de annalen van Ons Genoegen nu al
geboekstaafd staat als onvergetelijk.
Johnny de Schrijver, winnaar van het
eerder gehouden Luc Opel-tornooi,
stond garant voor een vlekkeloze, prak-
tische aanpak.
Daarbij konden de organisatoren ook
rekenen op de nodige appreciatie van
de familie Hazes, die nauw werd be-
trokken bij het gebeuren. Ook de aller-
jongste telg waagde enkele succesvolle
stoten, waarbij de kegel niet werd ge-
spaard. U had het zich waarschijnlijk
wel al afgevraagd, en ja hoor, ze zijn
inderdaad familie van de ook al veel te
vroeg overleden Nederlandse crooner,
André ! Bij wijze van verrassing hadden
vrienden en kennissen dan ook het Ant-
werpse zangtalent Roy Miner opge-
trommeld, om tussen de wedstrijden
door een aantal André Hazes klassie-

kers ten beste te geven. Overmand door
emoties, vielen familieleden en biljarters
elkaar in de armen om wat later de ge-
ïmproviseerde dansvloer te vullen op de
tonen van 'Een beetje verliefd'.
De hele avond werd gevuld met diep-
gaande emoties, ook rond de biljartta-
fel. Maar vooral de gezellige en uitge-
laten sfeer viel op, tussen de rijkelijke
variatie aan hapjes, die werden rond-
gedeeld in de goede 'hier lijdt niemand
honger'-traditie. In het bijzonder de be-
roemde 'Alberto-ballen', genaamd naar

'Roy Miner'

het lid dat ruim vijf uur in de  keuken
stond om de biljartvrienden deze heer-
lijke snack aan te bieden, konden op
veel bijval rekenen. Uitbaatster Mirre
liet de hele avond onvermoeibaar het
gerstenat uit de kranen vloeien, zodat
ook niemand dorst hoefde te lijden. Na
een verbeten strijd waarbij elk van de
deelnemers zijn beste beentje voorzette
in de race naar de winst, werd Werner
Henderickx, na een spannend duel met
François Roelen, eindwinnaar van het
tornooi. Pas om half  drie in de  ochtend
werd het licht uitgedraaid en daarmee
hebben de leden en sympathisanten
van BC Ons Genot bewezen, dat er
nog écht kan gefeest worden en vooral
dat vriendschap voor hen geen ijdel
woord is !  

Bart Van Reeth

BOUWMATERIALEN - CONTAINERS
BETON - VLOEREN - KLINKERS

VAN PELTN.V.
www.vanpelt-nv.be

TEL. 03/380.10.20 TEL. 03/326.21.50
B-2980 ST-ANTONIUS B-2900 SCHOTEN

Leden en sympathisanten poseren met op de voorgrond winnaar Werner Hende-
rickx, die geflankeerd wordt door Chris Hazes' weduwe, Gerda

BC De Ploeg organiseert Femina Belgian Open

Meisjes aan de macht 
Met de organisatie van een groot driebandtornooi op matchbiljart wil BC De
Ploeg uit Halle-Zoersel de volle aandacht schenken aan het vrouwenbiljart.
Zestien van de beste biljartspeelsters uit Europa krijgen binnenkort een uitnodi-
ging in de bus om op 3-4 en 5 mei 2013 deel te nemen aan de 'Femina Belgian
Open'. BC De Ploeg staat garant voor een professionele aanpak bij de organi-
satie van dit evenement en doet er alles aan om dit initiatief  tot een succes te ma-
ken. In Zoersel hopen ze dat de 'Femina Belgian Open' de aanzet is tot de op-
richting van een heus 'Ladies-circuit' dat 4 tot 5 tornooien per seizoen kan spelen
in gans Europa. Het einddoel blijft het vrouwenbiljart opnieuw te dynamiseren en
het spelniveau in één ruk door te verhogen. Dit 'proeftornooi' vindt alvast plaats
onder de auspiciën van de Koninklijke Belgische Biljart Bond. Parallel met het
hoofdgebeuren vindt op de kleine biljarttafels van BC De Ploeg een damestor-
nooi vrijspel en driebanden plaats dat openstaat voor àlle vrouwelijke spelers
van alle niveaus. Aangesloten bij een erkende biljartbond of niet ; iedereen kan
gratis deelnemen en bij BC De Ploeg rekenen ze er zelfs op dat een aantal vrou-
wen de eerste schuchtere stappen rond de biljarttafel zullen zetten. Deze biljart-
driedaagse staat dan ook volledig in het teken van Girl Power !

Het hoofdtornooi
De prijzenpot voor de topdeelneemsters aan de Femina Belgian Open is niet min
en belooft 1000,00 euro voor de winnares en 500,00 euro voor de nummer
twee. De andere prijzengelden starten bij 250,00 euro voor de nummers 3 en 4
en lopen verder in dalende volgorde. De Europese toppers kunnen bovendien re-
kenen op een vast startbedrag van 100,00 euro en de beschikking over een de-
gelijke hotelaccomodatie aan de reductieprijs van 75,00 euro per persoon of
100,00 euro voor twee personen, met ontbijt.

Inschrijvingen
Zowel deelneemsters aan het hoofd- als het randtornooi worden verzocht om tij-
dig in te schrijven.
Dat kan via de website www.biljartcentrumdeploeg.be of telefonisch op het num-
mer: 0032 03/383.11.83

Biljarten ? Niet zonder risico’s
Tot nog toe verkeerden wij in de veronderstelling dat het biljart enkel een
sport is voor bezadigde en  rustige mensen, waarbij een mix van concen-
tratie en de juiste dosering van de stootkracht, het allerbelangrijkste is.
Toch denkt blijkbaar niet iedereen daar zo over. Getuige onderstaand ar-
tikel uit De Standaard van 7 november.

De correctionele rechtbank van Brugge
heeft de 29-jarige Darcy V. veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van zes
maanden. De Kortrijkzaan had in de
gevangenis van Ruiselede een mede-
gedetineerde bekogeld met biljartbal-
len. Hij moet ook een boete en een
schadevergoeding betalen. In de open
gevangenis van Ruiselede begon Dar-
cy V. op 2 maart plots met biljartballen
te gooien naar een medegedetineer-

de. Het slachtoffer, Hendrik G., kreeg
ook rake klappen. De advocaat van
Darcy V. had gevraagd om een werk-
straf, omdat hij eindelijk op het goede
pad zou zijn, maar de rechter veroor-
deelde hem toch tot een effectieve cel-
straf van zes maanden. (belga)

Tegen welk gemiddelde Darcy V. zijn
medegevangene heeft bekogeld, werd
ons niet medegedeeld…
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KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB (90 punten)

Van Den Buverie gaat enkel tegen Leplae onderuit
Met Gabriël Coucke en Jean-Marc Le-
plae leverde organisator BC Risquons-
Tout de nummers twee en drie van deze
finale.  Merkwaardig genoeg behaalde
Coucke geen enkel matchpunt, maar
bleef toch voor zijn Moeskroense club-
makker, door een hoger gemiddelde.
Rik Casteleyn (DLS Roeselare) daarente-
gen kwam niet aan de vereiste moyen-

ne, maar won wel twee van de drie
wedstrijden. Met 262 caramboles in 56
pogingen mag kampioen Eric Van Den
Buverie naar de gewestfinale van de
beide Vlaanderen. Enkel tegen Leplae
moest Van Den Buverie  de duimen leg-
gen.

Bart Van Reeth 

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB 

Hoogledenaren bezetten podium
De Warden Oom-biljarters kenden met
drie op vier finalisten een ware overver-
tegenwoordiging in de finale naar 70 te
spelen punten en konden dan ook be-
slag leggen op een gouden medaille
voor Gerard Storme en het zilver voor
Gilbert Bouckenooghe.  Gilbert Vuylste-
ke viel naast het podium en moest het

brons laten aan Philippe Verbrugghe
van GHO Kortrijk, die ook nog de eni-
ge speler was die op verplaatsing speel-
de in het Warden Oom-lokaal. Voor Ge-
rard Storme is het uitkijken naar de ge-
westelijke finale.

Bart Van Reeth 

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Dewaele kan 70 speelpunten makkelijk aan
Het 11-november weekend werd
zondermeer een succes voor Eddy De-
waele (DLS Roeselare), die in Heule met
vier op zes en een gemiddeld cijfer van
2,22 de winst en de promotie naar 6de
Klasse op zijn palmares liet schrijven.
Johan De Cock, van de thuisploeg,
schilderde ook vier matchpunten op het
scorebord, maar bleef met 2,04 netjes
in de moyenne biljarten.  Frank Van Ac-
ker (WO Hooglede) strandde op plaats
drie met twee wedstrijdpunten, maar
promoveert evenwel en doet met zijn
2,28 zelfs nog iets beter dan kampioen
Dewaele.  Hugo Decluyse van de Ingel-
munsterse Biljart Academie, besloot ook
met één gewonnen partij binnen het ge-
middelde. Eddy Dewaele gaat verdiend
door naar het gewesttreffen.

Bart Van Reeth

KBBB Brussel – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Berckmans haalt bijltje boven
In de installaties van BC Wavre heeft
Jean-Pierre Berckmans (BC Welkom Za-
ventem) zich met een acht op acht de
beste librespeler getoond. De 90 pun-
ten speler plaatste zich voor de ge-
westelijke finale, ten nadele van vice-
kampioen Christian Vandenplas (BC
Wavre), die niet profiteerde van zijn
thuisvoordeel en André Collet, ook ho-
meplayer, die met brons naar huis ging.
Henri Pelgrims (BC Kapelleveld) kon
nog twee matchpunten meepakken,
maar bleef onder het gemiddelde. Zelf-
de verhaal bij de laatst geëindigde
Francis Anoul, die ook een thuiswed-
strijd speelde, maar niet tot het verza-
melen van matchpunten kwam.  De ge-
westfinale vindt plaats in BC Kampen-
hout, tijdens het Sinterklaas weekend.
Bart Van Reeth

NIDM – 1ste Afdeling

BC Deurne blijft op titelkoers, 
ondanks wisselvalligheid

De kleine terugval van Merckx
In de 5de ronde speelde BC Deurne 1
tegen Herentals 1. BC Deurne roteert
met (de staart van) haar ploeg en zo
kwam het dat Jean-Paul De Bruijn niet
meespeelde. Ludo Dielis speelde wel
mee. Hij speelde foutloos, tactisch zeer
sterk, gaf weinig of niets weg en kwam
nooit in gevaar. Daarbij nog een mooi
gemiddelde van 1.4 ! Davy Van Havere
was een ander verhaal. Smolders start-
te ijzersterk en stond al snel 20 punten
voor. Toen Smolders wat gas moest
terugnemen kon Van Havere terugvech-
ten en kwam op 35-31. Dan kende de
Kapellenaar enkele spijtige missers en
Smolders kon uitmaken. In de nabeurt
moest Davy Van Havere er nog 6 maar
de vierde carambole, die goed maak-
baar was, werd gemist. Een ontgooche-
ling voor Van Havere en dat nota bene
op zijn verjaardag ! Daarna kwamen
de 2 recente wereldkampioenen van
BC Deurne op het toneel. Dion Nelin
nam een furieuze start tegen Jaspers
met een serie van 8 maar dat doe je zo-
maar niet tegen Dick Jaspers. De
Nederlander maakte een eerste zeer
moeilijke bricole en riposteerde met een
prachtige serie van 10. Na 3 beurten
stond Dion Nelin met 10-23 in het krijt
en kwam nadien niet meer in het stuk
voor. Opnieuw een zeer sterke Dick Jas-
pers ! Eddy Merckx kende een off-day.
Waar hij 2 weken ervoor een wereldse-
rie van 26 maakte in De Deken liep het
nu van geen moer. Het moet gezegd
dat Rudolph subliem speelde. Hij was
net kampioen van Duitsland geworden
en speelde op een wolk. De wereld-
kampioen probeerde echt alles maar
niets lukte en Rudolph maakte uit in 20
beurten (2.5 gemiddeld). Merckx keek
erg sip. Ook de toppers maken al eens
een uitschuiver, dus.

…en de heropstanding
Op 5 november moest BC Deurne 1
naar Mister 100 Lier 1. Naar het hol
van de leeuw van de 21- voudige
wereldkampioen Raymond Ceulemans

en familie. Raymond had de vorige we-
ken zeer sterk gepresteerd in Neder-
land met een gemiddelde rond en bo-
ven de 2 maar tegen De Bruijn lukte het
enkel in het begin van de match, nadien
niet meer. Jean-Paul De Bruijn won met
42-29. Steven Van Acker stond ruim
achter tegen Koen Ceulemans maar
maakte dat goed in enkele beurten. Ze
gingen samen naar de meet. Koen
miste een matchbal, Van Acker maakte
uit en Koen scoorde de gelijkmaker in
de nabeurt. De stand was 3-1. Eddy
Merckx had wat goed te maken van
zijn vorige wedstrijd en Bartje heeft het
geweten. Eddy speelde vlotjes en se-
reen uit in 21 beurten (!). Dick Jaspers
daarentegen had het lastig in de aan-
vangsfase van zijn match tegen Kurt.
Onze 3-voudige wereld kampioen
kwam zowaar achter. In de 23ste beurt
vond Jaspers het welletjes en maakte uit
met een prachtserie van 16. Score 7-1
voor BC Deurne maar zeer zeker enigs-
zins gevleid.
In Turnhout tegen TBA werd het een dro-
ge 0-8. Dick Jaspers, Eddy Merckx en
Steven Van Acker wonnen er onbe-
dreigd. Davy Van Havere ontsnapte nipt
aan de nederlaag en won met het klein-
ste verschil. En dan was er de topmatch
op maandag 19 november tegen Biljart
Express. Jean Paul De Bruijn was weer
oppermachtig tegen Spoormans en Da-
vy Van Havere won met zowat 1,000
gemiddelde tegen Guy Van Litsen-
borgh. Op Dick Jaspers stond weer
geen maat tegen Frans Van Kuyck, die
niet overtuigde. Eddy Merckx nam een
blitz start en stond tegen zowat 3,000
gemiddelde te spelen. Tussenstand 41-
21. Was Deurne op weg naar 8-0 ?
Toch niet ! Want Gerwin Valentijn tover-
de een prachtserie van 22 uit zijn
mouw en maakte enkele beurten later
uit tegen een verbouwereerde Merckx.
De wereldkampioen heeft de laatste we-
ken in zijn thuishaven, De Deken, al wel
wat meegemaakt !

Frans Hendrickx

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

KBBB Brugge-Zeekust – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Eén tegen één
De finale bij de 40-punten librespelers
draaide uit op een duel. Thuisspeler Ed-
gard Buysse moest door ziekte forfait ge-
ven en dus stonden enkel zijn clubgenoot
bij Z.E. Oudenburg, Eric Vanhercke en
Karel De Baere (Brugse BC) in vier partij-
en tegenover elkaar. Vanhercke scoorde
1 carambole meer dan zijn opponent,

had een gemiddelde dat 0,01 hoger lag
en maakte in de eerste wedstrijd een se-
rie van 13 punten klaar, alweer net één-
tje meer dan De Baere. Eric Van Hercke
mag met de andere geplaatste Oost- en
Westvlamingen de gewestfinale be-
twisten in Gent op 8 en 9 december.
Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Districtfinale 3de Klasse Vrijspel KB

Kampioen erg nipt binnen het gemiddelde
Tweemaal twee duels leverden zes wed-
strijdpunten op voor Tom Van Biesen
(BC De Gildevrienden), die daarmee de

deur naar de gewestelijke finale heeft
geopend. Nochtans had de Haasdonke-
naar met 0,02 boven de ondergrens,
niet echt veel overschot. Zijn collega  Luc
Van Vosselen kon de minimum niet be-
reiken maar zette toch vier matchpunten
achter zijn naam. Urbain Van Landeg-
hem (Quality Zele) kon in slechts één
partij tegen Van Vosselen twee punten la-
ten optekenen, zijn enige twee van deze
finale die gespreid werd gespeeld op 7
en 11 november. Tom Van Biesen mag
in het verre Zuid-Westvlaanderen zijn
gewestelijke kans gaan wagen.
Bart Van Reeth 

Jean-Pierre Berckmans als favoriet
naar gewestelijke finale

Vice-kampioen Johan de Cock 
geprangd tussen de promovendi
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Bal 2 beter raken

A-FLEXX toppen van Frédéric Caudron
voor elk type biljarter

Initiatiefnemer Bert Walrecht heeft samen met Fleuren Biljart Service in
Bergharen topeinden ontwikkeld met drie verschillende stijfheden. Vele
proefmodellen werden geproduceerd en door Frédéric Caudron beoor-
deeld. Ook diverse andere topspelers werden geraadpleegd. Reeds 2,5
jaar werd er geïnvesteerd om het iedere biljarter naar de zin te maken.
Omdat elke biljarter een andere afstoot heeft, was er niet één oplossing
maar drie. Iedere speler kan nu een topeind kiezen die bij zijn stijl van bil-
jarten hoort. De A-FLEXX toppen zijn geschikt voor alle spelsoorten. 
Het aanspelen van bal 2, zeker als het
op grote afstand is en met effect, geeft
vaak problemen. Frédéric Caudron, de
beste allrounder van de wereld ver-
klaart: ”Bij het afstoten en juist raken
van bal twee, is de stijfheid van het top-
eind van groot belang. Het is een per-
soonlijke smaak van de speler om te be-
palen welke top het meest geschikt is.
Doel is om de bal beter te kunnen aan-
spelen”. Bij het afstoten maakt een nor-
male houten top een flexibele bewe-
ging, die van invloed is op de looplijn
van de bal. Hierdoor is het moeilijk om
op vooral grotere afstand bal twee op
de juiste en gewenste manier te raken.
Om die flexibele beweging te vermin-
deren is er in de A-FLEXX top een car-
bonvulling aangebracht, waarvan de
hoeveelheid de stijfheid van de top be-
paalt.
De A-FLEXX toppen zijn in Nederland
exclusief verkrijgbaar bij Fleuren Biljart
Service in Bergharen. Afspraak via
0487-542092. In België exclusief te
verkrijgen via Thissen in Antwerpen en
kijk voor meer informatie op:
www.amusement.be. Vanzelfsprekend
zijn alle toppen in deze twee biljartvak-
handels ook uit te proberen. Aangera-
den wordt wel om je eigen onderstuk
van de keu mee te brengen. Bert Wal-

recht, telefoon 06-53162800, is ook
bereid om bij hem in Nijmegen biljart-
liefhebbers kennis te laten maken met
de diverse mogelijkheden. Walrecht:
“De A-FLEXX toppen worden gemaakt
met diverse Carbon vullingen in ver-
schillende maten en diameters”. Bestel-
len kan ook via www.caudron-billiard-
products.com. Deze A-FLEXX toppen
passen op de meeste houten schroef-
draden. ”De houten schroefdraad van
de A-FLEXX top kan worden aangepast
c.q. vervangen door een metalen
schroefdraad”, aldus Walrecht.

Specificaties
- toppen van Canadees esdoornhout
(maple wood)

- carbonvullingen, met verschillende ma-
ten en diameters 

- 2 lengtes, namelijk 69 en 71 cm
- 2 diameters van 11,5 en 12 mm
- exact conisch
- standaard geleverd met gelaagde
Caudron Soft pomerans. 

- eventueel andere pomerans mogelijk
- € 134,95 voor de minst stijve A-FLEXX
(1 rode punt)

- € 139,95 voor de middel stijve
A-FLEXX (2 rode punten)

- € 144,95 voor de meest stijve A-FLEXX
(3 rode punten)

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

BC Herentals 1 neemt wat gas terug
Zeven speeldagen zijn er reeds afge-
werkt en BC Deurne 1 heeft op geen en-
kel moment de kopplaats moeten af-
staan.  BC Herentals 1 zette (even) de
jacht op de klassementsleider in , maar
moest in de laatste vier ontmoetingen
toch aardig wat gas terugnemen.  De
Antwerpse koploper krijgt nu vooral
druk van een oprukkend De Ploeg 1,
dat zelf bedreigd wordt door de ambi-
ties van De Goeie Queue 1. Net als vo-
rig seizoen lijkt het vierde geklasseerde
Biljartexpress 1 weer scherprechter te
willen gaan spelen in het titeldebat.
AFDELING 1
BC DEURNE 1
Blijft leider en mag gezien de resultaten
gerust titelambities koesteren. De clash
met De Goeie Queue 1 op 10 decem-
ber zal duidelijk maken hoe realistisch
die kans op de titel is.
AFDELING 2 A
DE PLOEG 2
Staat stevig op kop en lijkt niet van plan
de concurrentie veel te gunnen.
AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2
Houdt ook de nummer 1 vast en zou
met deze stevige ploeg zeker geen
slecht figuur slaan in 1ste Klasse. Toch

dromen de jongens nog niet. Het sei-
zoen is daarvoor nog te jong. 
AFDELING 3A
MISTER 100 LIER 4 
Blijft leider
AFDELING 3B
BC DEURNE 2
Behoudt de leidersplaats
AFDELING 3C 
DISONAIS 1
Het team uit Verviers onttroont 
Herstalien 1
AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1
De Westvlamingen blijven op kop
AFDELING 4A
MISTER 100 LIER 8
AFDELING 4B
HERENTALS 3
AFDELING 4C
DE COECK  2
AFDELING 4D
DAMPREMY 1
AFDELING 4 E
BRUGSE 3
AFDELING 4F
BV GENT 2
AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Beker Willy Meulders – Driebanden

Twee fantastische moyennes in één avond

De wedstrijd tussen BC Kapelse en BC
Deurne in 4de Afdeling A op klein bil-
jart, kondigde zich aan als een door-
deweekse ontmoeting. Het werd echter
een spektakelstuk, waarbij gemiddel-
den werden neergezet die hoogst ab-
normaal zijn voor deze gewestelijke
klasse en waarin twee spelers zichzelf
naar een ongezien niveau tilden. Voor
BC Kapelse opende François Murrath
met succes het vuur tegen 27-er
Alexander De Keersmaeker.  Murrath
boekte een eerder moeizame zege
(18-19 in 53 beurten), maar zijn

tegenstander kwam
dus wel  8 punten te-
kort. In de tweede
partij bleef  thuisspe-
ler Marcel Lameir
(22 punten ) volle-
dig kansloos tegen
Deurnenaar Marc
Goyvaerts die er
met een serie van 8
een walk-over van
maakte en in amper
19 beurten de 27-6
overwinning liet op-
tekenen. Voor Goy-
vaerts betekende dit
een moyenne van
1,421 ! Dan denk je
als toeschouwer dat
je het wel gehad
hebt die avond,

maar niets bleek minder waar. Zijn
hoogste reeks bedroeg misschien
‘maar’ 5 punten, maar BC Kapelse-
speler Philippe De Commines sr. maak-
te wel brandhout van zijn opponent
Mark Hautman (34 punten), die in het
stuk gewoonweg niet voorkwam. De
Commines sr. boekte zijn 27-10 zege
in 23 innings en zette daarmee zijn
handtekening onder de 1,173 moyen-
ne ! Een hoogst remarkabele avond,
waarin de actoren zichzelf in de wang
moesten knijpen, om te controleren of
ze niet  droomden.

’Philippe De Commines sr. en Marc Goyvaerts demonstre-
ren symbolisch hun balgevoel’

Winst voor BC De Ploeg tegen De Witte Molen
BC De Ploeg won maandagavond 26
november de thuiswedstrijd tegen De
Witte Molen met 8-0. Een opnieuw
superieure Jef Philipoom won zijn
wedstrijd tegen Francis Forton in 21
beurten met 50-17. Martin Horn

kwam met de hakken over de sloot te-
gen Eric Hendrickx (50-48 in 47), Je-
an van Erp versloeg Alain Clabots en
Wesley de Jaeger hield aan de eind-
streep één carambole over tegen
Glenn Hofman.
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Column Pierre Cornelissen - nov 12

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

Is er nog opvolging in zicht?

BTS heeft alle reden om fier te zijn op
de prestaties en palmares van zijn leden
en ereleden; in België  wereldwijd. In
de geschiedenisboeken van onze sport
staat het hoofdstuk België in vette tekst,
met veel hoofdletters en uitroeptekens
beschreven.

Er staat ook nog een knappe nieuwe ge-
neratie klaar voor de nabije toekomst;
denken we maar aan Van Havere, Peter
Ceulemans, De Jaeger, Van Acker en
andere Mottet’s. Deze jongens zitten in
de slipstream van de huidige toppers en
steken ze bij een zeldzame gelegen-
heid wel eens in de sprint voorbij.  Aan
motivatie geen gebrek. Door de vele
onderlinge ontmoetingen in Nidm, Be-

ker van België,  BTS tornooien, nationa-
le kampioenschappen en buitenlandse
competities stuwen zij elkaar naar  ho-
ger niveau. Gezonde concurrentie en
onze buurlanden zijn er jaloers op.

Niet alleen in België maar ook in de ons
omringende landen is er onvoldoende
instroom om de continuïteit van onze
status te verzekeren. Er moeten zo no-
dig nieuwe initiatieven ontwikkeld wor-
den die de biljartsport bij jongeren aan-
trekkelijker maakt. Daarvoor is een ana-
lyse van hun gedrag in  vrijetijdsbeste-
ding van primordiaal belang. Dat is een
eerste en  noodzakelijk onderdeel van
het marketingproces.
Sport moet voor de jeugd in eerste in-
stantie amusement zijn en dan stellen
we vast dat de biljartsport voor hen niet
tot de verbeelding spreekt. Het lijkt mij-
lenver weg van het zappend leven dat
zij wensen. Pool, ja, en eventueel snoo-
ker maar dat is ook al zo moeilijk en
war moeten zij zich voorstellen van een
sport waarin men in smoking rond de
tafel loopt. Het lijkt aan de nieuwe ge-
neratie van 15 à 25 jarigen niet be-
steed. De tradities uit ons glorierijk ver-
leden brengen ons niet dichter bij de
jeugd; integendeel. Er is nood aan meer
swingende formules, 4- ball, risico ne-
men, vriendinnen betrekken, er zijn vol-
doende pistes om uit te testen. Het 5 ke-
gelspel past in de sfeer maar brengt
mee soelaas op tactisch  dan op tech-
nisch vlak. 5 Kegels speelt men best pas
als men al redelijk  kan biljarten; niet
om de basis aan te leren.

Nu de Bloso erkenning (via VBL) dreigt
ingetrokken te worden wordt het beslist
nog moelijker om ruimte te maken voor
jeugdinitiatieven. Samenwerken met
Bloso zou de sleutel zijn om breder toe-
gang te krijgen tot lokale, provinciale
en regionale overheden. Financieel mis-
schien niet alleenzaligmakend maar in
de eerste plaats wel een structurele part-
ner die de deur opent naar schoolsport,
grote sportclubs, samenwerking met an-
dere erkende sporten, e.d;  Wij zien het
als een taak voor BTs om mee te denken
en te werken aan deze problematiek;
tenminste als men er voor open staat.
Een sportbond leiden is puur manage-
ment: vooruitblikken, analyseren, plan-
nen maken, uitvoeren en opvolgen.

Is er dan geen opvolging voor pakweg
over 15 à 20 jaar. Onvoldoende. Onze
sport is moeilijk en de opleiding lang-
zaam. Daarop anticiperen is de bood-
schap. Er zullen altijd 32 besten zijn in
ons land; dat bepaalt het reglement
maar waar zullen zij terug te vinden
zijn op de wereldranglijst? Een issue om
vandaag over na te denken.

BTS ‘in the field’

Als men de historiek van bijna 30 jaar
BTS (VES) naleest dan zal het duidelijk
zijn dat we vooral in de provincies Ant-
werpen en Oost-Vlaanderen  en Bra-
bant tornooien gekend hebben. Er zijn
buiten deze provincies gelukkig nog en-
kele ambitieuze clubs om op de kar te
springen. We vergeten zeker niet de 10
Superprestiges in Kortrijkse.

Het blijft een moeilijk verklaarbaar fe-
nomeen dat de interesse en motivatie

om dergelijk nationaal rankingtornooi
te organiseren zou ophouden aan de
grenzen van de drie centrale provin-
cies.  Er is natuurlijk de handicap van
de afstanden maar dat is voor  BTS spe-
lers niet onoverkomelijk. Dat bewijst de
interesse voor een tornooi in bv:  Dam-
premy en vroeger Dison en Luik.

Er zijn nu ‘n 190 tornooien doorgegaan
en slechts 7% gingen door buiten de
drie centrale provincies . Een mager re-
sultaat dat de besturen van deze ge-
westen toch zou moeten bezighouden.

Er zijn 6 Gewesten en er zouden jaar-
lijks 5 Masters en 5 Classics moeten
doorgaan. Het lijkt dan wel een voor de
hand liggende oplossing dat geweste-
lijke besturen dit zouden stimuleren. Ik
zou er als gewestelijk bestuur niet vrolijk
van worden als mijn gewest (of provin-
cie) achterop hinkt. 
Een tornooi kan ook eenvoudig georga-
niseerd worden door samenwerking tus-
sen twee of meer clubs uit de regio. Dat
spreidt de lasten. Daar bij zouden die
samenwerkende clubs om beurten kun-
nen instaan voor de finaledag. Er liggen
veel mogelijkheden die misschien onbe-
kend zijn.

Daarom zullen onze nieuwe BTS mede-
werkers Clery De Beck en Jacques Ver-
heyen het veld intrekken om informatie
te geven en te begeleiden. 
Wij hopen dat U hen met een open
mind zal ontvangen. Zij kunnen U uit-
leggen hoe een BTS tornooi Uw club
kan versterken door het broodnodige
aanzien van je club te verschaffen bij
de plaatselijke overheid, pers, bedrijfs-
leven en middenstand. DOEN !

Pierre Cornelissen
Voorzitter BTS

ARTISTIEKE DOOLHOF

Onze artistiek-speler kreeg de volgende moeilijke opdracht 
voorgeschoteld.                                                    

Helpen jullie hem om de witte bal van IN naar UIT te spelen ?

IN UIT
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Artistiek Biljart

Vervliet ligt op de loer
Walter Bax zag na een mindere
start zijn grote titelconcurrent Eric
Daelman weglopen in het tweede
en derde VAS-rankingtornooi,
maar zette in Sint-Amandsberg de
kentering in. Met de overwinning
in de accomodatie van het Brus-
selse CRB Léopold, neemt de
Kempense artistiek biljarter op-
nieuw de eerste plaats in het alge-
meen klassement in. Groot is de
voorsprong nochtans niet ; met
160 punten telt Bax er slechts
twee meer dan zijn Nielse rivaal.
Die voelt op zijn beurt dan weer
de hete adem in de nek van Erik
Vervliet -altijd goed voor een ver-
rassing- die op vier punten van
Daelman zijn kans afwacht. Op-
vallend blijft de doorbraak van
Patrick Vloemans, die vanaf dag
één van het nieuwe seizoen sterk
aan het presteren is, daarmee een
vierde stek heeft veroverd en niet
van plan lijkt zijn positie binnen
de top 5 snel te gaan opgeven. Met
146 punten blijft Vloemans ruim voor
op Marc Janssen, die met 104 op num-
mer vijf staat, maar wel voor het derde
tornooi verstek liet gaan. Toch had dat
weinig verschil gemaakt bij een kloof
die meer dan 40 punten bedraagt. Bij
Danny Van Schoor die nu zesde staat
met evenveel punten als Janssen ontwa-
ren we een positieve evolutie in de bij
elkaar gespeelde punten, met slechts
één tornooi in mineur, in Sint-Amands-
berg. In tegenstelling tot voorgaande ja-
ren zit er weinig regelmaat in het spel

van de tiende geklasseerde Roger Eve-
raert, die een blamage opliep in het
vierde tornooi en wegens ziekte, helaas
geen revanche kon nemen in Brussel.
Vóór Everaert vinden we Vik Heyn-
drickx, Johan Vandommele en Angelo
Casales, in die volgorde terug. Drie 'bij-
na' nieuwkomers die in elk tornooi ster-
ker voor de dag lijken te komen. We
voorspelden het al bij aanvang : dit
wordt nog  een boeiend en spannend
artistiek-seizoen.

Bart Van Reeth

Snooker – O’Sullivan (dit jaar) niet meer in actie 

Haakt ‘The Rocket’ af ?
De meest tot de verbeelding sprekende
snookerspeler ooit, zo zou je hem best
kunnen omschrijven. Ronny – The Roc-
ket – O’Sullivan liet het droogweg via
zijn woordvoerder weten, zonder al te
veel bijkomende uitleg : hij stapt (voor-
lopig) uit het snooker. Reeds in juni voel-
den kenners nattigheid, toen O’Sullivan
weigerde om het officiële spelerscon-
tract te tekenen, omdat hij hierdoor aan
te veel verplichtingen zou gebonden
zijn. In november kwam dan de defini-
tieve boodschap; omwille van persoon-
lijke problemen zal hij dit jaar niet deel-
nemen aan officiële wedstrijden. Wat
de precieze oorzaak van deze beslis-
sing is - in het jaar dat hij voor de 4e
keer wereldkampioen werd - daar heb-
ben we het gissen naar.  Het is geweten
dat O’Sullivan een erg emotionele spe-
ler is, maar tevens zijn er geruchten
over een hardnekkige klierkoorts. Bo-
vendien zou hij zijn kinderen meer wil-
len zien, wat uiteraard moeilijk is als je
de wereld rondreist om te snookeren.
O’Sullivan is al 19 jaar actief in het
profcircuit, waarin hij reeds 4 keer
wereldkampioen werd (2001, 2004,
2008 en 2012), dit jaar was hij nog
duidelijk de betere van Ali Carter. Hij is
vooral bekend en geducht om zijn snel-
le speelstijl - wat hem de bijnaam ‘The
Rocket’ opleverde - en zijn extravagante
levensstijl naast de snookertafel. Hij is
veruit de meest spraakmakende snoo-
kerspeler ooit, en in cijfers de op één na
meest succesvolle, na Steven Hendry.
Zo scoorde hij in zijn carrière maar
liefst 678 century breaks, waarvan 11
maximum breaks. Verder heeft hij de
snelste maximumbreak op zijn naam
staan, 5 minuten 20 seconden om pre-
cies te zijn. Bovendien won hij 24 ran-
kingtornooien en stond vijf jaar boven-
aan de wereldranglijst. Cijfers die voor
zich spreken.

Opinie van de redactie
Sven Caudron : “We kunnen er niet om
heen, O’Sullivan zal gemist worden op

de tour. Met Judd Trump is er misschien
wel een nieuw fenomeen binnen het
internationale snooker, maar O’Sulli-
van, die was mediatiek toch een klasse
apart.”
Pieter-Jan Van Bosstraeten : “Klopt, hij
is altijd een man geweest van grote
snookerhoogtes, maar evenzeer van
diepe dalen zowel op als naast de
snookertafel. Dit zorgde voor spectacu-
laire momenten zoals zijn knappe maxi-
mumbreak met zijn ‘mindere’ linker-
hand tegen Hendry. Tegen diezelfde
Hendry gaf hij in een finale halverwege
de match dan weer op door de zaal te
verlaten, na het missen van een makke-
lijke rode.”
Sven Caudron : “Dat is misschien zijn
grootste ‘charme’. Hij is niet de man die
in cijfers de allergrootste ooit is, maar
hij wist zich vanuit een eerder ‘sociaal
milieu’ (beide ouders in de gevangenis,
drugsproblemen, depressies, …) op te
werken in een van nature ‘elitair’
wereldje. Zijn stijl, met positieve en ne-
gatieve kanten, is daar een weerspie-
geling van.”
Pieter-Jan Van Bosstraeten : “Het is dan
ook niet de eerste keer dat O’Sullivan er
mee dreigt om al dan niet definitief met
snooker te stoppen.  Temeer omdat hij
al verschillende keren volledig zijn inte-
resse in de sport heeft verloren. Zo stort-
te hij zich ooit op het poolbiljart, maar
keerde hij snel terug. Dat sluit ik ook nu
niet uit.”
Sven Caudron : “Het snooker heeft ‘The
Rocket’ misschien niet meer zo hard no-
dig als pakweg 10 jaar geleden, toch
zou het ontbreken op de wereldtour voor
iedere snookerliefhebber een gemis zijn.
Voor mij is de kans reëel dat hij niet
meer terugkeert : hij is uit de top 16 van
de wereld gevallen, wat wil zeggen dat
hij zich zal moeten kwalificeren voor de
grote tornooien, iets waar hij in het ver-
leden altijd tegen opgekeken heeft. Het
past ook veel meer bij O’Sullivan om te
stoppen op een hoogtepunt, in plaats
van weg te deemsteren in het circuit.”

In april 1880 betwisten Vignaux en Slosson het wereldkampioenschap vrijspel
te Parijs. Vignaux wint met 4000 – 3118 en een hoogste serie van 1531. 
Slosson maakt een hoogste serie van 1103 punten. Er wordt dan nog gespeeld
op biljarts met een lengte van 3 meter.

Filip Steurs

Johan Grimon is nieuw in het artistiek-circuit en
niet van plan zich te laten hinderen door zijn

fysieke beperking. Hij kan alvast op veel
sympathie rekenen bij zijn medespelers

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Dirk Acx probleemloos geplaatst

Foto: Dirk Acx. 
www.billiardsphoto.com

Dirk Acx (CBC-DLS Roeselare) leek de

enige voor wie de 160 speelpunten
geen barrière vormde. In het lokaal van
GHO Kortrijk plaatste hij zich, met het
maximum van de wedstrijdpunten,  pro-
bleemloos voor de gewestelijke finale,
ten nadele van vice-kampioen Georges
Dedier (DOS Roeselare), die  onder het
gemiddelde bleef, net als Corneel Eve-
raerdt (WO Hooglede) en thuisspeler
Gino Claus, die de kelk tot op de bo-
dem moest ledigen. 
Bart Van Reeth

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. - 4 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

World Cup driebanden 2012 
kent geen eindwinnaar
Het laatste World Cup tornooi van
2012 wordt van 2 t/m 8 december in
Hurghada (Egypte) gehouden. Omdat
de World Cup cyclus over vier tornooi-
en dient te worden gespeeld is er dit
jaar geen opvolger voor de winnaar
van 2011 Torbjörn Blomdahl. De

hoofdprijs van 2500 euro blijft daarom
op de plank liggen. 

De kalender voor volgend jaar is nog
niet definitief, maar voorlopig hebben
zich ook nu weer drie organisaties aan-
gemeld: Antalya, Suwon en Hurghada.
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Aftellen naar WK Driebanden 
Antwerpen 2013 is begonnen
In oktober 2013 vindt het Wereldkampioenschap Driebanden plaats in de
Antwerpse Lotto Arena. Een unieke gebeurtenis in ons land en meteen een
test. Alle ogen zullen immers gericht zijn op de toeschouwersaantallen,
want daar staat of valt dit evenement mee. Hoe 'biljart-minded' is ons land
nog ? De Biljartballen sprak met organisator Ludo Dielis, zelf ooit meer-
voudig wereldkampioen en nog steeds een icoon in de biljartwereld.

DBB : Vanwaar het idee om het WK
Driebanden naar Antwerpen te halen ? 
LD : Tien jaar lang organiseerde ik de
Superprestige in ons land, met topedi-
ties in het Antwerpse Hilton hotel. Dat
was telkens een succes en na de laatste
editie, dacht ik ; waarom eens geen
WK naar de Scheldestad halen ?
DBB : Het laatste WK in Antwerpen ligt
alweer 39 jaar achter ons...
LD : Het idee rijpte zo' n drie à vier jaar
geleden. Ik vroeg toen aan de stad en de
provincie of er interesse zou bestaan om
het WK opnieuw naar hier te halen. Bei-
de instanties waren meteen enthousiast.
DBB : Is dit een berekende zet of ge-
woon een try-out, want in het laatste ge-
val is het eigenlijk een risico ?
LD : Neen, provincie en stad zagen dit
evenement meteen in het kader passen
van 'Antwerpen Sporthoofdstad 2013'.
Er zit dus wel degelijk een visie en struc-
tuur achter. Ik heb me op organisato-
risch vlak dan ook zéér sterk omringd.
De juiste mensen op de juiste plaatsen
zijn al volop aan het voorbereiden. Bui-
ten gewezen Minister Dirk Van Meche-
len, die voorzitter is van het organisatie-
comité, kan ik rekenen op belangrijke
participanten als Luc Luwel, voorzitter
van de Kamer van Koophandel en een
échte biljartfreak.
DBB : Meteen de Lotto-Arena in Antwer-
pen met een setting die plaats voorziet

voor 1500 toeschouwers. Hallucinant !
LD : Deze zaal roept bij mij gemengde
gevoelens op. Enerzijds zeg ik 'WAUW'
en anderzijds krijg ik kippenvel bij de
gedachte dat ik straks die tribunes moet
gaan vullen. Gelukkig staat nu al vast
dat we op de nodige media-aandacht
zullen kunnen rekenen. Zo zal o.a. Spor-
za de uitzendingen van kwartfinales,
halve finales en de finale voor zich ne-
men. 
DBB : Op hoeveel tafels wordt er ge-
speeld, en wordt er ook randanimatie
voorzien ?
LD : Er zal op vijf tafels worden ge-
speeld. Raymond Ceulemans is ui-
teraard ere-gast en zijn legendarische
Japanse tegenstander Kobayashi krijgt
eerstdaags een uitnodiging in de bus.
Treffen de twee legendes elkaar nog
eens op het biljart, tijdens dit WK ? We
zullen zien...
DBB : Als het een succes wordt, komt er
dan een vervolg ?
LD : Voor mijzelf is dit een éénmalig ge-
beuren. Maar als het een succesformu-
le blijkt te zijn, laat ik in de toekomst
graag het initiatief aan anderen over.
Ik wil nog wel betrokken zijn bij de or-
ganistie van biljartevenementen en
ben altijd bereid bij te springen met
raad en daad. Maar dan op de achter-
grond.  
DBB : Wat mogen we verwachten in de
aanloop naar het WK ?
LD : Het is uiteraard de bedoeling zo-
veel mogelijk mensen te bereiken om er
een gigantisch succes van te maken. Er
gaan nog heel wat initiatieven geno-
men worden om het WK in de kijker te
zetten, vóór oktober. Het randgebeuren
tijdens het tornooi zelf heeft al vorm ge-
kregen. Zo zal er in de inkomhal van de
Lotto-Arena een heus biljartmuseum wor-
den opgebouwd en kunnen ook lever-
anciers en fabricanten zich voorstellen
tijdens een beurs. 
Vanaf nu tot oktober volgend jaar, krij-
gen onze lezers elke maand een upda-
te van de voorbereidingen van het
Wereldkampioenschap Driebanden in
de Lotto Arena in Antwerpen. Noteer de
datum van 16 tot 20 oktober 2013, al-
vast in uw agenda !
Bart Van Reeth

Editoriaal

In Biljart’s naam
talent in huis en het is de hoogste tijd
dat er uit de schaduw van de manne-
lijke kampioenen wordt getreden.
Zo coherent het 'damesgegeven' lijkt te
gaan worden, zo sterk verdeeld wordt
er gestreden op 'bondsniveau'.
De oprichting van de Vlaamse Biljart Li-
ga (VBL) leidde tot een erkenning door
Bloso en kon op langere termijn uitzicht
bieden op mogelijke subsidies en daar-
mee méér mogelijkheden gaan creëren
voor onze geliefde keusporten. Het zou
meteen de eerste stap zijn naar de split-
sing van de Koninklijke Belgische Biljart
Bond. Of  beter ; er zouden twee apar-
te liga' s (een Waalse en een Vlaamse)
opereren onder de koepel van de
KBBB. Door allerhande misverstanden,
moedwil, onbegrip, afgelaste en slecht
geplande vergaderingen met de confra-
ters, maar vooral een gebrekkige com-
municatie, dreigde de erkenning van de
VBL alweer te worden ingetrokken.  Met
blijdschap vernamen wij dan ook enke-
le dagen geleden, dat ook dat alweer
berust op een misverstand en dat de op-
richting van de twee liga' s, begin vol-
gend jaar, een nieuwe kans zou krij-
gen. Bij monde van Reginald Depoor-
ter, zou de KBBB nu alvast dicht bij een
akkoord staan met één van de betrok-
ken instanties (Vlaamse Overheid). Mag
ik dan ook een warme oproep doen
aan Pierre Cornelissen, initiatiefnemer
van het VBL-project en Reginald De-
poorter, Voorzitter van de KBBB om zo
snel mogelijk SAMEN aan tafel te gaan
zitten, de zaken te 'fine-tunen' en defini-
tief een nieuwe opdracht te geven aan
de bond, die qua bestemming in lijn is
met de realiteit van dit land : een gefe-
deraliseerde structuur ! Zet alstublieft al-
le wrijvingen, frustraties en beslomme-
ringen opzij en vergeet wat mis ging in
het verleden, waardoor de betrokkenen
elkaar moeilijk of niet vonden. Werk nu
SAMEN aan die broodnodige herstruc-
turering. Om het biljart opnieuw zijn
luister van weleer te geven, is dit immers
een unieke kans. Laat het niet de laatste
zijn. In Biljart's naam !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

De vrouwvriendelijke biljarters onder
ons zijn wakkergeschoten. Danielle Le
Bruyn vloog dan wel niet richting Tokio
om er het WK te gaan betwisten, maar
in haar eigen Biljartcentrum De Ploeg is
ze al volop bezig met de voorbereiding
van de Femina Belgian Open, een initi-
atief van de club onder leiding van Re-
né Vermeiren. En als we het dan toch
over organiseren en BC De Ploeg heb-
ben, dan spreken we graag de namen
van Vermeiren en Luc Sebreghts in één
adem uit. Twee ervaren rotten, die als
het erop aankomt 'iets in elkaar te ste-
ken', geen geloofsbrieven meer dienen
af te leveren. Wij kijken alvast uit naar
dit evenement, dat trouwens een week
eerder plaatsvindt dan de Nationale
Damesfinale, die het afschaffen van de
vrouwelijke aanwezigheid op het BK in
Blankenberge moet compenseren. Die
finale gaat ook door in De Ploeg, wat
wil zeggen dat in de lente van 2013,
Halle-Zoersel tot het Mekka van het
vrouwenbiljart wordt omgedoopt. Niets
dan positief nieuws dus van het dames-
front. En zo hoort dat ook. Ons land en
Europa, heeft genoeg vrouwelijk biljart-

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Kwalificatie WK pool jeugd kozoom.com 1-2 dec
Driebanden eredivisie Lochem urlive.tv 1 dec
Driebanden 1e divisie Haarlo urlive.tv 2 dec
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 2-8 dec
WK 9-ball jeugd + rolstoel Willingen kozoom.com 4-7 dec
NK 71/2 ereklasse Welberg urlive.tv 7-9 dec
EPBF Bridge tot Career Event EPBF kozoom.com 8-9 dec
NK poolbiljart bij Ames in Deurne biljart.tv 14-17 dec
NK VG teams Veldhoven biljart.tv 15-16 dec
Topteam eredivisie De Veemarkt urlive.tv 22 dec
Masters Artistiek Rosmalen urlive.tv 4-6 jan 2013
BK Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 6-13 jan 2013
NK bandstoten groot ereklasse Rosmalen urlive.tv 11-13 jan 2013 
Driebanden Agipi kozoom.com 25-27 jan 2013
Driebanden eredivisie Lochem urlive.tv 27 jan 2013

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

Voormalig wereldkampioen is nu orga-
nisator

KBBB Lier-Mechelen- Districtfinale 5de Klasse Kader 37/2 KB

De Clerck krijgt gezelschap van Boels
Tom De Clerck had geen last van het
2,30 meter formaat in het Emblemse
Op De Meir. De Woondecor-speler ka-
dreerde driemaal zijn 60 punten en  gaf
daarmee Patrick Boels (BC Orly) als vi-
ce-kampioen het nakijken. Met een
beste tweede gemiddelde mag Boels
nochtans mee aanschuiven aan de

gewestelijke tafel op 7 december in
BC Viroma. François De Vaal (KBC Real
Putte) en Dirk Verlinden (BC Carambol
Duffel) finishten het finaleweekend on-
der het gemiddelde. Verlinden deed dat
bovendien puntenloos.

Bart Van Reeth

Gewestelijk Driebandteam BC Kapelse opnieuw compleet

Rooman is terug 

Het was even slikken voor zijn team- en
clubgenoten afgelopen zomer. Etienne
Rooman, al jarenlang een vaste waarde
bij BC Kapelse, moest hoogdringend een
zware medische ingreep ondergaan. De

artsen hadden er geen doekjes omge-
wonden ; een fifty-fifty kansenpalet en als
er niets tegen zou gaan een revalidatie
van minstens drie maanden. Rooman
bleek echter tot ieders verbazing en niet
in het minst die van de geneesheren zelf,
over een ijzeren gestel te beschikken. De
Schotenaar recupereerde zo snel, dat hij
al na amper één maand opnieuw aan de
biljarttafel stond om even later de com-
petitiehandschoen in het bandstoten
terug op te nemen. Etienne Rooman, die
verdienstelijk vervangen werd door Hu-
go De Vries voelt zich goed en heeft nu
ook weer het driebanden naar 27 pun-
ten op klein biljart opgenomen, hoewel
hij om overbelasting te vermijden, niet àl-
le competitiewedstrijden zal afwerken dit
seizoen. Desalniettemin blijft de vreugde
om deze 'mirakuleuze terugkeer' groot
bij BC Kapelse.

Kort  Snookernieuws
Net voor het ter perse gaan, bereikte
ons dit bericht : In het Engelse Grimsby
heeft Stuart Bingham de finale van de
Premier League snooker gewonnen.
De 36-jarige Engelsman, nummer 11

op de wereldranglijst, versloeg de
nummer één van de wereld Judd
Trump met 7-2. Trump is de man die in
2011 nog het PTC-tornooi in Antwer-
pen won.
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KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB (90 punten)

Ronny Peerdens minst gehinderd
door groter formaat

Was het dan toch de overstap van het
formaat 2,10 meter naar 2,30 meter
dat de finalisten parten speelde, zoals
wij ons afvroegen in de vorige editie ?
Feit is dat van de vier deelnemers er
twee onder het minimum bleven steken.
Vreemde eend in de bijt, Eddy Aerts
van BC Fantastika eindigde met brons
om de hals en kreeg af te rekenen met
drie Polygoon-spelers, wat op zich al
geen te onderschatten opgave is. Strikt
genomen speel je immers moederziel al-
leen tegen een 'ploeg'. Met een moyen-
ne van 4,55 was Ronny Peerdens dui-
delijk de sterkste, ondanks het verlies te-
gen vice-kampioen Frans Vermeiren. Luc
Scheynen presteerde het zwakste in de
installaties van BC De Noorderkempen
en haalde geen enkel punt. Ronny Peer-
dens betwist de gewestelijke finale.

Bart Van Reeth

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

•  Met de betere pasvorm

•  Uitmuntende stof kwaliteit

•  Informatie en bestellingen

•  Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

KBBB Waasland – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Gewestfinale is feit voor Clauwaert

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

Ladies first ? Het gold niet in BC De
Gildevrienden. Een zich nochtans kra-
nig werende Tamara De Witte (BC
Sleepbootje) werd er tweede. De eer
van de titel moest de Kieldrechtse la-
ten aan Frank Clauwaert (Quality Ze-
le) die een 'proper' gemiddelde liet
noteren, naast zijn 5 op 8 wedstrijd-
punten. Tom Rotthier, kende als speler
van de organiserende club, de minst
goede dag en eindigde op de laatste
plaats, beneden de moyenne. 
Op 8 en 9 december mag Frank
Clauwaert proberen de gewestelijke
titel te veroveren in het district Den-
der.

Bart Van ReethTamara De Witte werd knap tweede

KBBB Lier-Mechelen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Roosemont absolute heerser
Bij de 70 puntenspelers in het vrijspel
heeft Bert Roosemont (KBC Real Putte)
getoond wie er de baas is. De Putte-
naar versloeg zijn vier tegenstrevers
en maakte promotie met een ge-
middelde van 4,31. Eduard Van Der
Veken  (BC Orly Lier) werd tweede,
vóór de machteloze Dries De Smet
(KBC Carambol Duffel), die de moy-

enne niet behaalde, net als zijn
achtervolgers, Luc Boels, teamgenoot
van Van Der Veken en Dirk Verlinden
(KBC Carambol Duffel). Roosemont
vertegenwoordigt het gewest Lier-Me-
chelen op 14 december in BC Viroma
Mol.

Bart Van Reeth

KBBB Denderstreek – Districtfinale 5de Klasse Kader KB

Denderstreek vaardigt Roelandt af
De Kaderspelers hadden afspraak in
het Geraardsbergse  lokaal Ons Huis.
Alle ogen waren dan ook gericht op de
drie thuisspelers die een kans zouden
wagen om een ticket te bemachtigen
voor de gewestelijke finale In het district
Brugge-Zeekust. Als drie honden vech-
ten om een been, loopt de vierde ermee
heen. We kunnen het niet beter zeggen

dan met dit lichtelijk aangepaste spreek-
woord. Pierre Roelandt van Sint Marti-
nus Aalst verwees de tegenstand naar
de coulissen en werd kampioen bij de
60-punters.  Ons Huisspelers  André
Van Kerckhove, Dirk Labie en Eddy
Mertens zijn uitgeschakeld.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 3de Klasse Vrijspel KB

Van Heirseele stoot poort naar 
2de Klasse open
Het lokaal van KOT Melle mocht een
spannende finale verwelkomen en
zag de winnaar verdiend promove-
ren. RogerVan Heirseele liet het in één
van de twee partijen tegen vice-kam-
pioen  Roger Janssens (KBC Metro)
wel afweten, maar speelde toch vlot
de zes op acht bij elkaar, kwam met
7,56 gemiddeld ver boven de ande-
ren uit en promoveert met overschot

van 120 naar 160 speelpunten. Twee-
de Klasse dus voor de BC Edelweiss-
speler ! Thuisspeler Marcel Janssens
strandde op de derde plaats onder het
gemiddelde en ook Franky Dupont (BV
Gent) kwam niet verder dan 3,25,
méér dan 2,00 te weinig om in de
moyenne te spelen.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Marc Cosyns in eigen huis
Jan Landrieu (Royalvrienden) zette een
hoger algemeen gemiddelde neer,
maar werd toch tweede. De sterke Ar-

gos-Westvelder, Marc Cosyns maakte
géén fouten en werd met zes op zes
wedstrijdpunten kampioen van het
district Gent. Raymond Willems (Gou-
den Martinus) werd derde en Guido De
Vos (Royalvrienden) was de enige 70-er
die geen enkel matchpunt op zijn naam
kon schrijven. Alle deelnemers bleven
netjes binnen het gemiddelde en Marc
Cosyns, die deze districtstitel meepakte
in eigen huis, wordt op de gewestfinale
verwacht.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale  2de Klasse Vrijspel MB

Alweer prijs voor Van Camp
Elk seizoen slaagt Freddy Van Camp
(BC Op De Meir) er wel in om één of
andere prijs mee te pikken.  Met een al-
gemene moyenne van 8,88 was hij ook
nu weer onhoudbaar op deze geweste-
lijke ontmoeting naar 120 punten. De
vrijspel-meester hield zelfs moeiteloos
de tegenstanders op afstand en zonder
uitzondering onder het minimum. Zelfs
Wesley Mathysen (BC De Noorderkem-
pen) –in het libre geen kat om zonder
handschoenen aan te pakken- vond
weinig verweer en moest het hoofd bui-
gen voor winnaar Van Camp. Karel op
De Beeck (BC Lugo Deurne) en George
Geeraerts (Coloma Mechelen) strand-
den respectievelijk derde en vierde. Ru-
di De Bondt (BC Op De Meir) gaf ver-
stek . De nationale finalisten, die op 9
en 10 december met Freddy Van Camp
af te rekenen krijgen, zijn gewaar-
schuwd !

KBBB Waasland – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Stevens hoeft niets te forceren
Al na de eerste twee wedstrijden, waar-
in Patrick Stevens (Quality Zele) onver-
wijld promotie speelde, was de favoriet
in deze finale gekend. Die rol zou hij
ook waarmaken, door in de derde par-
tij, zonder enige moeite te winnen in 25
pogingen, daarmee géén moyenne te
halen en in de eindafrekening netjes
binnen het gemiddelde te blijven. Peter

D'Haens (BC Sleepbootje) veroverde in
eigen huis het zilver vóór Willy Hagens
BC De Gildevrienden), die op zijn beurt
Remi Schepens (Quality Zele) achter
zich liet. Met dit resultaat vertrekt Ste-
vens ook in een absolute favorietenrol
naar de gewestelijke finale.

Bart Van Reeth 

KBBB Turnhout-Mol 5de Klasse Kader KB

Vroemans flirt met de promotie
Met een algemeen gemiddelde van
5,72 is de promotie naar 4de Klasse
een feit. Geert Vroemans (BC Stoepter-
moroep) bleef er met 5,45 maar net on-
der en ziet zijn 60-punten statuut voor-
alsnog verlengd. De Geelse kaderspe-
ler pakte zijn drie tegenstanders koud
en had slechts tweemaal 9 en éénmaal
15 punten nodig om de titel op zijn
naam te schrijven. Eddy Luyten werd vi-

ce-kampioen en gaf John Koks (BC De
Coeck Ravels) en Theo Hooyberghs
(BC Moedig en Vrij) het nakijken. De
deelname van Vroemans aan de ge-
westelijke finale vindt plaats in BC Vir-
oma, het lokaal dat dit seizoen blijk-
baar een maximum aan finales organi-
seert.

Bart Van Reeth 
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Frank' s vraagje

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

De stelling :
In sommige gewesten heeft men nog een schrik-
barend klein aantal ploegen in de gewestbekers
van de KBBB. In Antwerpen heeft men dan weer
geen gebrek aan ploegen, maar wel  een erg groot aantal reeksen, met op-
vallend weinig teams. Daardoor krijgen een hele hoop biljarters erg weinig
speelgelegenheid in competitie... 

De vraag :
Zou het interessant zijn om een zogenaamde 'Intergewestelijke competitie' in
te richten, zodat er genoeg speelgelegenheid voor elke biljarter ontstaat ?

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 de gewestelijke competities wordt in het driebanden op het Matchbiljart
naar verminderde (1/3de) punten gespeeld.  

De vraag :
Moet dit systeem ook worden toegepast op het Klein Biljart, om de wedstrijden
korter en attractiever te maken ?

We ontvingen 165 antwoorden :
94 deelnemers aan de poll antwoorden JA !
71 deelnemers aan de poll antwoorden NEE !

Conclusie :
Er is duidelijk een draagvlak voor het idee, maar het grote aantal NEE-ant-
woorden valt toch ook op.

KRUISWOORDPUZZEL

KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale 4de Klasse Vrijspel MB

Zegevierende Pelgrims neemt promotie mee
Zestig punten spelen op het matchbil-
jart ? Voor Sven Pelgrims (KBC Coloma)
leek het geen bezwaar tijdens de ge-
westfinale in Heist-Goor. Pelgrims speel-
de een zes op zes bij elkaar, tilde zijn
spel 0,14 punten hoger dan de boven-
grens van 5,00 en promoveert daar-
door ook nog eens naar de 3de Klasse.
Dat de Coloma-man ver boven de con-
currentie uitstak wordt bewezen door
het feit dat géén van zijn drie opponen-

ten de vereiste minimum kon behalen.
Bij het uitreiken van de prijzen stonden
Ruddy Van Den Bergh (BC De Leug) en
Jan Peeters (KBC De Goeie Queue) nog
wel op het podium maar voor Jean Ra-
vache (BC De Maan), die geen enkel
matchpunt scoorde en bovendien  een
algemeen gemiddelde van slechts 1,92
kon voorleggen, betekende deze finale
een zwarte bladzijde in zijn carrière.
Bart Van Reeth

Bedrijfsleider toont engagement in de biljartsport

MCLS neemt de grote jongens 
onder haar hoede
Een hart dat bleef kloppen voor het biljart, een toevallige ontmoeting en
een spreekbeurt leidden tot de sponsoring van de Antwerpse topclub BC
Deurne en tot privé-steun aan Wereldkampioen Eddy Merckx en de legen-
darische Ludo Dielis.
We spraken met Frans Hendrickx, eige-
naar van MCLS, jaren geleden gebeten
door het biljartvirus en het nooit meer
kwijtgeraakt.
DBB : Frans, van waar je interesse in bil-
jart? 
FH : “Toen ik zowat 16 jaar oud was,
kocht mijn vader me een biljart bij René
Gabriels. Die had zijn zaak destijds in
de Lange St. Annastraat in Antwerpen,
zowat 500 meter van ons huis. René
gaf me enkele lessen, maar had te wei-
nig tijd wegens de drukte in zijn zaak
en hij introduceerde me bij Jos Vervest,
die toen in de Matterhorn les gaf. Jos
leerde me vrij spel : rappels, verzamel-
stoten, placementen en de serie ameri-
caine.
In de Matterhorn zag ik af en toe ook
Ludo Dielis, Tony Schrauwen en Willy
Gijsels (de zoon van de eigenaar van
de Matterhorn). Dat was de tijd waarin
Ludo wereldkampioen bij de junioren
werd. 
Toen Jos naar Gent verhuisde, moest ik
stoppen met de lessen, omdat Gent te
ver was en biljart raakte op de achter-
grond. Ik heb later nog een tiental jaren
snooker gespeeld in de BBSA bij Sala-
mander uit Schoten, waarvan 4 jaren in
de eerste afdeling. Begin jaren ’90 is
dat ook gestopt en is mijn biljartspel stil
gevallen. Tot Ludo Dielis een tweetal
jaar geleden door Tony Janssens (van
MDC, die ook in De Deken spelen)
werd uitgenodigd om in de service club
waar Tony en ik lid zijn, eens te komen
spreken over biljart. Dat was een leuke
voordracht met veel anekdotes. Ik kwam
in gesprek met Ludo en de bal ging aan
het rollen… De biljart vlam was terug in
de pan geslagen!“
DBB : Wat doet MCLS eigenlijk ? 
FH : “MCLS is eigenlijk een gespeciali-
seerd reclamebureau dat aan niche-
marketing of targeted marketing doet
voor B2C bedrijven (bedrijven die aan
consumenten verkopen).  
MCLS helpt deze bedrijven in het vin-
den van nieuwe klanten, wat het meest
belangrijke, maar ook het moeilijkste
(en meest kostelijke) facet is van B2C
bedrijven. Het gaat dan over bedrijven

die producten
verkopen
waar een spe-
cifiek welom-
schreven klan-
tenprofiel voor
kan worden
opgesteld, bij-
voorbeeld :
vrouwen, 45
jaar en ouder, midden tot hoge sociale
klasse, wonende in stedelijke gebieden
en met specifieke interesses.
Omdat het over niche marketing gaat,
worden er geen massa media ingezet,
zoals radio, televisie en affiches, maar
wel media met een meer persoonlijk ka-
rakter, zoals postale mailings, telemar-
keting, emailings en gerichte online
marketing. 
MCLS werkt vooral in België, Neder-
land, Frankrijk en Duitsland en heeft
klanten in allerlei sectoren : verzekerin-
gen, persoonlijke leningen, uitgeverijen
voor abonnementverkoop, toerisme
(bungalow parken en cruise organisa-
toren), postorderbedrijven, staatsloterij-
en, etc. 
Het bedrijf bestaat sinds 1990 en heeft
een zeer goede reputatie in de direct
marketing wereld”. 
DBB : Je rolt opnieuw het biljart binnen
en kiest er met je bedrijf voor om
BC Deurne, Merckx en Dielis te gaan
sponsoren. Geen kleine namen...
FH : Om het BC Deurne team 2012/
2013 mogelijk te maken, heeft MCLS
een mooie inspanning gedaan als spon-
sor van de club, samen met Eugene Vin-
cent van De Deken (de lokaalhouder),
Luc Hulselmans van Unibright en Louis
Verheijen van Nieuwslijn. 
Daarbij is MCLS ook nog privé sponsor
van Eddy Merckx en Ludo Dielis. MCLS
heeft als privé sponsor een overeen-
komst met Eddy Merckx tot na het WK
in Antwerpen in oktober 2013. Dat hij
daar als uittredend wereldkampioen
kan aanzetten, is voor het bedrijf na-
tuurlijk mooi meegenomen ! 
DBB : Véél succes, Frans. 

Bart Van Reeth

MCLS

Horizontaal
1. Interventieploeg
2. Ajuin ; Lichaamsdeel ; Bloeddoping
3. Italië ; Voorzetsel ; Punt
4. Spoedig ; Al
5. Belangrijk pooltornooi ; Europees

parlementslid (afk.)
6. Dun ; plaats in Fins Lapland
7. Maand ; Financial Times (afk.)
8. Op die wijze ; Biljartterm
9. Scheidsrechter

10. Bryoloog
Verticaal:
1. Parasiet bij dieren ; Voormiddag

(afk.)
2. Ontwikkeling ; Dierentuin
3. Spil ; Puree
4. Snookerterm ; Engelse Biljartterm ;

Tokelau-eilanden (internetextensie)
5. Voer uit ! ; Plaats in Namibië
6. Ingenieur (afk.); Radio Noordzee

Internationaal (afk.) ; Radio Access
Network (afk.)

7. Amerikaanse comedyserie ; 
8. Rivier in België ; Spelcomputer
9. Biljartterm ; Spie

10. Tenniseffect ;  Symbool voor ijzer. 

Oplossing vorige maand : Pomerans

Winnaar is Gert Verdonck uit Merelbeke

Wim Koolen werd winnaar van ons oktober-kruiswoordraadsel. De Schildenaar
schrok zich een hoedje toen hij uitgenodigd werd in Biljartcentrum De Ploeg,
om er de prijskeu in ontvangst te nemen uit handen van niemand minder dan
Raymond Ceulemans !

Snooker

Brecel plaatst zich met glans 
voor UK Championship !
Nadat hij zich als jongste speler ooit
plaatste voor het WK snooker, wist Luca
Brecel zich nu ook te kwalificeren voor
het UK Championship. Dit evenement,
dat van 1 tot 9 december plaatsvindt in
York, is het belangrijkste snookertornooi
na  het  WK. Om zich te plaatsen moest
Brecel vier matchen winnen. Opvallen-
de trend : zijn spel verbeterde elke
match, de eindscores waren navenant.
Zijn eerste twee matchen won hij niet

zonder moeite ; hij wisselde uitstekend
en slordig snooker af, maar wist het te-
gen de Schot Donaldson (6-5) en de En-
gelsman Lines (6-4) toch af te maken
met enkele centurybreaks. Nadat hij in
zijn derde match de Chinees Chuang
met 6-3 versloeg, blikte hij de voormali-
ge wereldkampioen Peter Ebdon in met
kurkdroge 6-1 cijfers.

Pieter-Jan Van Bosstraeten
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Brugse BC heeft nieuwe voorzitter

René De Cuyper aan het roer 
bij de Breydelzonen
“Het is gebeurd” zouden ze zeggen in
de slimste mens  of ” plots was er witte
rook” ergens in het Vaticaan. De Brugse
Biljart Club heeft  een nieuwe voorzitter.
“René De Cuyper” is een gekend figuur
in de biljartwereld, vooral door zijn ver-
diensten als Nationaal Jeugdsportbe-
stuurder gedurende vele jaren. René had
het voornemen om een jaartje de taken
op zich te nemen en de job als voorzitter
te voelen en te  leren, na het ontslag vo-
rig jaar van de vorige voorzitter. Na een
jaar studiewerk kondigde René De Cuy-
per  op het feest van Beide Vlaanderen
aan dat hij definitief en voor onbepaalde
tijd voorzitter van deze mooie West-
vlaamse club wordt Bij Brugse menen ze
met De Cuyper alvast de juiste man op
de juiste plaats te hebben. Ondertussen
werd de Koninklijke Brugse Biljartclub
ook verkozen tot “club van het jaar 2011
- 2012 van het gewest Beide Vlaande-
ren” . Dit is te danken aan de uitzonder-
lijke prestaties van haar spelers en ploe-
gen in het voorbije seizoen. De uitreiking
vond plaats  op een feest van het Gewest
der Beide Vlaanderen. En wat voor een
feest  ; georganiseerd en georkestreerd
door de voorzitter Arthur Standaert en
zijn lieftallige dame Carla. Een avond
om nooit te vergeten, tot in de puntjes af
en zonder te biljarten een onwaarschijn-
lijke promotie voor de biljartsport… dit
brengt  mensen en clubs dichter bij el-
kaar. Met 10 Brugse ploegen in NIDM
en Beker der Gewesten competities, 48
federatie spelers in veel verschillende dis-
ciplines en daar boven op nog eens het
26ste tornooi drieband match “Zeevis
Andre- KBBC” is het momenteel best druk
in de Koninklijke Brugse Biljartclub. In de
NIDM competitie dient de 1ste ploeg
Zeevis Andre 1 dringend een tandje bij
te zetten. Na 8 speeldagen bengelen ze
achteraan de rechterkolom van de rang-
schikking.Tijd om punten te sprokkelen en
eens een reeksje neer te zetten, wil het
degradatiespook niet opduiken. Daar
tegenover staat dat Zeevis Andre 2 na 8
speeldagen op een leuke 5de plek staat
in de toch wel zware reeks in 3de natio-
nale D met als absolute uitblinker Jean
Paul De Kraker. Het 3de team, Brugse 3
speelt zoals gewoonlijk in 4de nationale
E voor een plaats in de Top 3. Ook dit
jaar zal dit niet anders zijn.  Ze wonnen
op speeldag 7 de topper tegen Roesela-
re waarin Geert Constant zijn tegenstan-
der Gino Nuyttens klopte met 1 moyenne
en Etienne Bauwens gelijke tred hield met
Henk Casteleyn : 27 gelijk in 33 innings.
Hiermee staan ze voorlopig op de 1ste
plaatsin hun reeks. Brugse 4 en Brugse 5
bengelen dit seizoen onderaan het klas-
sement en hebben duidelijk nog hun dri-
ve niet gevonden. In de beker der ge-
westen competitie drieband staat Brugse
1 op een gevleide 2de stek. Al de ande-

re ploegen bevinden zich in de midden-
moot van het klassement.  Eén  speler
springt er toch bij momenten boven uit en
dat is Peter Thomas en niet alleen in
ploeg maar ook individueel. In de com-
petitie vrij spel klein biljart 160 punten
werd hij districtkampioen en promoveer-
de naar Excellentie (300 punten). Brugse
BC kan ook nog uitpakken met een eer-
volle vermelding voor Eric Boeckaert en
Eddy Devroe die een mooie 2de plek be-
haalden in het ploegtornooi “Helsmoor-
tel” in O.B.A te Oostende.
Ondertussen is ook het 26ste Nationaal
Drieband Tornooi Matchtafel Zeevis  An-
dré – KBBC gestart. Er werden  maar
liefst 115 inschrijvingen genoteerd vanuit
gans het land, wat toch een ouderwets
record mag heten. Voor het eerst sedert
lang ook 2 Ere-klassers, Peter De Backer
en Steven Van Acker. De Backer demon-
streerde al in zijn eerste partijen met 1,8
moyenne. Ondertussen is hoofdsponsor
André Saver  geopereerd en gehospitali-
seerd en bij de vereniging  hopen ze dat
hij weer gezond en fit  en vlug mag terug
keren. We zijn reeds over halfweg het
tornooi en enkele spelers lieten wel een
bijzondere indruk na. Zo is er al een hal-
ve finale gekend tussen 3 Eekloose 1ste
klassers en niet de minste Johan Van De
voorde, Etienne Vandamme en Armand
Goethals die bijzonder gestileerd en met
gevoel  mooi driebandspel op de tafel
ten toon spreidt. Maar er dienen zich
nog vele mooie partijen aan. Alles is te
volgen op de website www.kbbc.be
waar je regelmatig updates vind van alle
kalenders, resultaten en uiteraard de
“wist je datjes”. Wat het tornooi betreft,
is het zeker aan te raden, eens een kijkje
te gaan nemen in het Brugse lokaal. De
finale vindt plaats op zaterdag 19 janu-
ari vanaf 14.00hr.

Lieven Serweytens 

UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor blijft aan de leiding 
Afdeling 2A
BV Mechelen heeft Kapelse onttroond
Afdeling 2B
BC Orly is leider
Afdeling 3A
Viroma Mol op nummer 1
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir blijft leider. Woondecor gaf al-
gemeen forfait.
Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 bezet opnieuw de kopplaats
Afdeling 2A
Real 2 leidt
Afdeling 2B
Krijt op Tijd Keerbergen blijft eerste
Afdeling 3A
De Ploeg 2 staat vooraan
Afdeling 3B
Rood-Wit  op kop
Afdeling 3C
Moedig en Vrij 2 staat leidersplaats niet af
Afdeling 3D 
Carambol 1 blijft op nummer 1
Kader 
Afdeling 1
Lugo 1 nog steeds leider
Afdeling 2
Lugo 3 moet de kop afstaan aan Coloma
Drieband KB
Afdeling 1
Herentals 2 is leider
Afdeling 2A
Sint Jozef 1 neemt over van Herentals 3
Afdeling 2B
MDC 1 blijft eerste 
Afdeling 3A
Duffel-Oost leidt
Afdeling 3B
BC De Deken is de nieuwe leider
Afdeling 3C
Moedig & Vrij op koppositie
Afdeling 4A
Lugo 2 blijft klassement aanvoeren
Afdeling 4B
KOT Meer 2 is leider 
Afdeling 4C
De Krabbers 3 nemen over van Carambol 3 
Afdeling 4D
Excelsior 3 blijft de leider
Afdeling 4E
De Goeie Queue 4 nog steeds op nummer 1
Afdeling 4F
Rod-Wit 4 is de nieuwe koploper
Drieband MB
Afdeling 1
Biljart Express 2 blijft leider
Afdeling 2A
De Coeck 1 houdt de 1 stevig vast
Afdeling 2B
Excelsior 2 blijft vooraan
Afdeling 3A
De Coeck 7 gaat voorbij De Ploeg 1 
Afdeling 3B
Meerlese blijft op kop
Afdeling 3C
Viroma 3 leidt

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Vilvoordse neemt kop over

Afdeling 2
Welkom Zaventem is leider
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kapelleveld 1 leidt de dans
Kader
Afdeling 1A
De nieuwe leider is Zanzibar 1
Afdeling 1B
Kapelleveld 3 blijft leider
Bandstoten
Afdeling 1
URSM Drogenbos blijft aan de leiding
Afdeling 2
K&V Diest nog steeds eerste
Afdeling 3
Couronne 3 op 1
Drieband KB
Afdeling 1
Kampenhout pakt leidersplaats  
Afdeling 2
Ensor ottroont Excelsior 
Drieband MB
Afdeling 1A
Couronne 1 blijft leider
Afdeling 1B
Strombeek 2nog altijd op kopplaats

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
STBA 1 blijft op kop
Afdeling 2
STBA 2 nog steeds leider
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
TenHout blijft de rangschikking aanvoeren
Kader
Afdeling 1
Breese BC blijft leider
Bandstoten
Afdeling 1
Ten Hout 2 is de nieuwe nummer 1
Afdeling 2
STBA 2 blijft op kopplaats
Drieband KB
Afdeling 1
De optimisten 1 is leider
Afdeling 2
Breese BC is met  nummer 1 weg
Drieband MB
Afdeling 1
KHOZ 2 neemt kopplaats in

KBBB- 
Gewest Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BV Gent neemt voorsprong op Gouden Mar-
tinus 
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Metro is nog steeds leider
Kader
Afdeling 1
DOS Roeselare leidt
Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Carambol 1 blijft  eerste in het klassement 
Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Union 2 staat nu aan de leiding
Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Elk Weird Hem 4 is leider
Drieband MB
Afdeling 1
Royalvrienden staat op kopplaats

www.espa-biljarts.be

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

KBBB  Brugge-Zeekust – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Twee vliegen in één klap
Henk Schoe (Brugse BC) ging in slechts
één match kopje onder, tegen brons-
winnaar Joël Soenens (’t Oske Torhout)
en nam buiten de verovering van de
kampioenskroon ook nog met de pro-
motie, afscheid van 5de Klasse (70 pun-

ten). Bart van Praet , collega van Soe-
nens bij de Torhoutenaren, werd tweede
en Freddy Bauwens (BiGi Oostkamp)
behaalde zonder wedstrijdpunten toch
nog de moyenne.
Bart Van Reeth

Gedicht

Als biljarter is hij actief bij BC De Leug, maar onder zijn pseudoniem 'Etienne de
Rumesta', pleegt Stephan Van Rumst prachtige gedichten. Met het onderstaande
maakt hij zijn debuut in De Biljartballen.

Amorti

Uitstervende, bal 3 opvrijende stoot
wat is het fijn om jou te beheersen

Terwijl 2 als een hinde het biljart rondt,
schuift 1 amoureus nabij 3

Amore is een beetje sterven
Sterven is amorti
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De adverteerders op deze pagina
wensen u Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig 2013

De adverteerders op deze pagina
wensen u Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig 2013

Bedankt voor het in ons gestelde

vertrouwen het afgelopen jaar.

Fijne feestdagen

L & S
HORECASERVICE

Handelslei 55

2980 Zoersel
0495 / 27 19 07

L & S

HORECASERVICE

Handelsle
i 55

2980 Zoersel

0495 / 2
7 19 07

®

®

Antwerpsesteenweg 109

2390 Malle

Tel. +32 (0)3 312 11 59

E-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

Wij wensen jullie 

een jaar vol vreugde, vriendschap, 

gezondheid en geluk.

Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 

2013

Uit sympathie

Werner
Henderickx

Café
TREURENBERG

Onderrichtstraat 16

1000   Brussel

02/217.65.21
Verzorgde Bediening

Kleine Kaart

Café

Ons Genoegen

Frans

Adriaenssensstraat 121

2170 Merksem

03/644 79 81



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

Keep your IT Infrastructure close to home

Contact us at

info@antwerpdc.be
sales +32 3 369 369 0
fax +32 3 369 369 2

web www.antwerpdc.be

antwerp
datacente r

is ready to serve you!
With Antwerp DC you can enhance your business continuity and minimize your current costs and risks at the same time.  

Antwerp DC offers you a state-of-the-art datacenter. The High-Density environment is the perfect place for the housing of your servers. 
Your equipment is fully secured and protected at all times.

WHY US ?
•  Geographical location
•  Single or multiple racks, cages or private suites
•  Enhancement of your business continuity
•  Disaster Recovery work seats
•  24/7 remote hands & eyes (max 1 hour on-site)
•  Full control of your IT budget
•  Perfect for primary or Disaster Recovery site
•  Real-time access, badges, power usage and finance management
•  Flexible or fixed power commitments
CARRIERS :
Belgacom - Telenet - Colt Telecom - Eurofiber - Syntigo - NL-IX - Mobistar
SPECIFICATIONS :                                                                                               
•  Very high Security level
•  Triple fire detection (thermal, gas and early smoke detection)
•  Carrier neutral
•  Cold Aisle containment racks (Green environment)
•  Standard 2x32 Amp plugsets (upgradeable)
•  N+1 Power infrastructure
•  N+1 Cooling infrastructure
•  Industry leading SLA
•  Triple fiber entries

A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renovatieprojecten
voor particulier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privéwoningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installatie van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renovatie
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domotica installatie op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud traditionele en moderne elektrische installaties
• Home Automation / Immotica
• ICT & Microelectronica

Dringende interventies 24/7

Gsm +32 (0)491/52 84 30 / A.E.J. SERVICELIJN 
24/7 beschikbaar voor alle noodinterventies 

betreffende elektriciteit

A.E.J. bvba
Jansen Marco
Seringenlaan 5
2940 Hoevenen
Gsm +32 (0)491/32 24 36
Email info@electriciteitswerken.net
www.electriciteitswerken.net




