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Wereldbeker Driebanden – Hurghada, Egypte

Frédéric Caudron in sublieme finale naar goud
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Snel, goedkoop en eenvoudig on-line
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natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

Onze landgenoot Frédéric Caudron heeft met een zelden vertoonde supre-
matie de World Cup in Hurghada op zijn naam geschreven en is na die
overwinning opnieuw nummer één van de wereld. De kopstukken van het
driebanden, Torbjörn Blomdahl en Frédéric Caudron, wisselden van posi-
tie. De Zweed was na zijn zege in de World Cup van Suwon naar de top
van de wereld opgeklommen. Zijn Oostmalse rivaal deed even een stap
terug, maar heeft met een superieure demonstratie van klasse de macht
weer overgenomen.

Frédéric Caudron speelde een droomfi-
nale, een partij waar de vonken vanaf
sprongen, waarin het aan spanning ont-
brak, omdat hij zijn Turkse tegenstander
Lütfi Cenet veruit de baas was en in een
driesetter met 3-0 versloeg: 15-14 (8),
15-8 (6), 15-2 (3). Vooral in de tweede
set was de Belg indrukwekkend met een
finish van 12 en in de derde degradeer-

de hij zijn tegenstander tot figurant :
15-2 in drie beurten. Op de slotdag de-
monstreerde Caudron zijn wereldklasse
met gemiddelden in de halve finale te-
gen Dick Jaspers van 2.428 en in de fi-
nale tegen Lütfi Cenet van 2.500. Hij
zweefde op een wolk over het paVer-

Lees verder op pagina 3
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KBBB Centrum Haspengouw – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel

Claeskens deelt beste wedstrijd
met Demesmaecker
Kevin Claeskens (HBA)  promoveert
naar  4de Klasse dankzij de volle winst
in deze finale die gespeeld werd in de
lokalen van STBC. Henri Demesmaecker
(STBC), Maarten Thuys (BC Ten Hout),
Eddy Knaepen (KHOZ) en Martin Maes
(BC De Optimisten) eindigden in de aan-

gegeven volgorde en mogen alle vier bij
de 70-ers blijven. Met voor beiden
een wedstrijd in 15 beurten, kroonden
Claeskens en Demesmaecker zich tot
matchkoning van de districtfinale.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 3de Klasse Kader KB

Librecht sterkste van kwartet
In Gent heeft Geert Librecht met het maxi-
mum van de wedstrijdpunten de heenreis
naar de nationale finale bemachtigd. De
man van Zonder Effect Oudenburg leek
in tweemaal  10 en éénmaal 11 beurten,
geen moeite te hebben om vice-kampi-
oen Etienne Saey (Quality Zele), Geert

Werbrouck (GHO Kortrijk) en Mark Bae-
tens van BV Gent uit te schakelen. Met
een moyenne van 11,61, bewees
Librecht trouwens even moeiteloos het
niveau van de 120-ers aan te kunnen. 

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Beker Willy Meulders - MB
Quirynen auteur van verrassende uitslag
In de elfde ronde van de competitie Drie-
banden op Matchbiljart liet Roger Qui-
rynen (BC De Deken) zich opmerken met
een resultaat van 0,888 moyenne. In de
wedstrijd tegen Danny Mathysen van
BC De Noorderkempen scoorde Quiry-
nen liefst 15 punten in amper 17 beur-
ten. Erg ongewoon in de 3de Afdeling
van de gewestelijke competitie Beker
Willy Meulders. Tegenstander Mathysen
scoorde op een streefcijfer van 12 pun-
ten slechts driemaal en dankte dat gerin-
ge resultaat aan de koude verrassing.
Roger Quirynen sloot 2012 af op een
spectaculaire manier en kan met deze
opsteker de competitie in 2013 met vol
vertrouwen gaan afwerken.
Bart Van Reeth

Roger Quirynen aan het werk op trai-
ning

KBBB Maas en Kempen - Districtfinale 40 vrijspel KB

Sportcommissie moet beslissen 
over winst of verlies
Beide Hasseltse clubs, HBA en KHOZ,
hadden twee deelnemers aan dit tor-
nooi met als vijfde titelkandidaat Paul
Deckers van BC Lido uit Zichen -Zussen-
Bolder. De clubgenoten mochten het
eerst tegen mekaar opnemen en deze
wedstrijden werden nipt gewonnen
door Reynders en Vanlaere. Deckers
moest daarna in een nerveuze wed-
strijd de duimen leggen voor Vande-
voort. Odon Kiekepoos liet zich ook
niet onbetuigd en versloeg Vanlaere en
dit deed Reynders ook tegen Deckers.
Ook op de tweede dag verkeerde Dec-
kers niet in zijn beste vorm en moest de
overwinning laten aan Vanlaere die het
als eerste- jaars niet slecht doet. Valere
Vandevoort maakte intussen aan de an-
dere tafel een mooie en hoogste tor-

nooireeks van 19 (op 40 te spelen pun-
ten !). In de finalewedstrijd tussen Re-
ynders en Vandevoort liet deze eerste
een staaltje van onsportief gedrag
zien. Na een bliksemstart, waarin Van-
devoort alle kleuren van de regenboog
zag, begon Reynders met opzet fouten
te maken dat het niet mooi meer was !
De correct leidende scheidsrechter Lu-
yckx zag zich dan ook na drie waar-
schuwingen verplicht de wedstrijd te
staken en de uiteindelijke beslissing
over tornooiwinst over te laten aan de
sportcommissie. Spijtig dat de weer
puike organisatie van de Hasseltse Bil-
jart Academie door zulk gebeuren ge-
stoord wordt.

Jacques Verheyen

Golfbiljart

Terugblik op de 32ste tornooien
van golfbiljartclub “Peulis” 
Met 275 deelnemers aan het individu-
eel tornooi is de neerwaartse curve, ont-
staan na het algemeen rookverbod en
de verstrengde alcoholcontroles, gesta-
biliseerd.  De inschrijvingen in de ne-
ventornooien 50+, NMBS en duo’s wa-
ren zelfs licht gestegen.
De finalestrijd van de hoge reeks leek af
te stevenen op een duel tussen Vrede-
bal- en Ganzenbroekspelers maar de
jonge Peulis belofte Robin Mets stak
daar een stokje voor door verassend te
winnen van Sven Jordens. Zijn licht ging
echter uit tegen Belgisch kampioen Yves
Donni in de halve finale. Steve Wilms
die de andere halve finale won van
Geert Lievens, kreeg de eindzege ca-
deau van zijn Vredebal ploegmaat
Yves Donni.
De open reeks met als halve finales Jos
Van Ransbeeck (Vredebal Everberg) te-
gen Sven Jordens (Ganzenbroek Die-
penbeek) en Emmerson Delaere (Hoeks-
ke Mere) tegen Ronny Priori (Ganzen-
broek) werd gewonnen door Jos Van
Ransbeeck ten nadele van Ronny Priori.
De lage reeks, voorbehouden voor C en
D gekwalificeerde biljarters, werd ge-
wonnen door Dirk Vleminckx (Veltem)
van Dirk Jennen (Nachtegaalboys Huls-
hout).
Het 50+ tornooi op 1 november, met
55 deelnemers het drukste van de laat-
ste jaren, bracht de verwachte namen
in de finales. Eric Francis (De Kring Wa-
terschei) zorgde eerder voor de uitscha-
keling van Willy Schoeters (Cohiba
Booischot) en Jean De Donder (Rode

Bal Duffel), maar moest de duimen
leggen in de halve finale tegen Aziz
Driouche (Cosmos Kraainem) Rudy Van
Camp ( Doorduwers Meerhout) won de
andere halve finale van Luc Leirs (Zjène-
kes Oevel), maar haalde het niet in de
finale tegen Driouche.
Het Belgisch kampioenschap van het
spoorwegpersoneel werd gewonnen
door Jean-Pièrre Van Den Bossche van
Freddy Voet in de hoge reeks en de titel
in de lage reeks was voor Patrick Poel-
man tegen een verassende Paul Wou-
ters.
Het open duotornooi op zondag 4 no-
vember met 47 koppels, resulteerde hal-
ve finales tussen Willy Gurny met Guy
Vandevoort tegen Geert Lievens met
Bert Geboes en Emiel Valvekens met
Aziz Driouche tegen Kurt Luyckx met
Michel Kindermans. De zege was uit-
eindelijk voor het koppel Gurny – Van-
devoort ten nadele van  Luyckx – Kin-
dermans.
De trofee der kampioenen op 10 no-
vember, ingericht door de Belgische
Golfbiljart Bond in samenwerking met
BC.Peulis, beleefde dezelfde finale als
op het kampioenschap van België  eer-
der dit jaar met Yves Donni tegen Benny
Ceulemans en geëindigd met veel tu-
mult. Donni leek het deze keer makkelijk
te halen in drie sets maar haperde op
een bepaald ogenblik, waardoor de
kansen keerden en het vertrouwen knak-
te. De derde, en daarna ook de vierde
en vijfde set gingen samen met de titel
naar Benny Ceulemans. 

Fons Verreth

Snooker

Sterke Luca Brecel strandt in kwartfinale
Voor wie er na het WK nog aan twijfel-
de, Luca Brecel is een topper in wor-
ding. Na zijn kwalificatie voor het WK
kende hij een moeilijke periode met een
aantal vroege uitschakelingen. Maar
Brecel is een sterke persoonlijkheid en
een vechter. Hij liet in de novembereditie
van De Biljartballen reeds in een inter-
view weten dat hij gebrand was op een
goede prestatie in het UK Champions-
hip, na het WK toch het hoogst aange-
schreven tornooi. Eind november voeg-
de Brecel op dat vlak al de daad bij het
woord door zich vlot te kwalificeren
voor het UK Championship. In de eerste
ronde van die kwalificaties had hij nog
wel een decider frame nodig tegen de
onbekende Scott Donaldson, daarna
volgden drie vlotte zeges, inclusief een
denderende 6-1 overwinning tegen
voormalig wereldkampioen Peter Eb-
don. Op het toernooi zelf trok Brecel een
relatief haalbare loting, met in de eerste
ronde Ricky Walden als tegenstander.
Weliswaar een speler van wereldklasse,
maar die toch de uitstraling van een
Trump of Higgins mist. Brecel speelde
zeker niet zijn sterkste match en was ei-
genlijk altijd op achtervolgen aangewe-
zen. Zo ging het van 0-2 naar 2-4 naar
4-5, maar in de laatste frames was Bre-
cel zijn zenuwen beter de baas dan
Walden. Een al bij al meer dan verdien-
de overwinning voor Brecel, die achter-
af ook zichtbaar opgelucht was. In de

2e ronde volgde dan verassend Mark
King als tegenstander, nadat deze een
erg zwak spelende Mark Williams had
uitgeschakeld. Brecel begon zowaar als
favoriet aan deze match, nadat hij King
eerder al eens uitschakelde tijdens de
kwalificaties voor het WK. Ook nu stelde
Brecel niet teleur en Mark King mocht
met 6-4 zijn valiezen pakken. In de
kwartfinales wachtte dan een nieuwe
voormalige wereldkampioen, ‘The Ma-
gician’ Shaun Murphy. De huidige num-
mer 4 van de wereld beloofde een heu-
se kluif te worden voor Brecel. De neu-
trale snookerliefhebber kreeg een span-
nende wedstrijd te zien, waarin top-
snooker afgewisseld werd met een aan-
tal onbegrijpelijke missers en hier en
daar eens een geluksbal. Brecel had eni-
ge tijd de overhand en had bij 5-4 en 5-
5 de kans om de overwinning te grijpen.
Tweemaal besliste de roze bal er echter
anders over, foutjes die Brecel zich ten
opzichte van Murphy niet kon veroorlo-
ven. Murphy twijfelde niet en greep zijn
kans en zodoende ook de overwinning
en zou uiteindelijk pas in de finale de
duimen leggen tegen Mark Selby. Uit-
eindelijk kan Luca Brecel zeker terugkij-
ken op een geslaagd tornooi en zet hij
alweer een stap vooruit in de snooker-
wereld. Maar dit gezegd, Luca, van ons
mag je volgende keer gewoon die roze
bal potten hoor.
Sven Caudron

KBBB Antwerpen – Gewestelijke
Finale 5de Klasse Kader KB

Goud voor
Vroemans
De duurste gewestmedaille prijkt op het
colbert van Geert Vroemans (BC
Stoemptermoroep). De beste 60-er pro-
moveert bovendien naar 4de Klasse,
met acht punten uit vier gewonnen wed-
strijden. Vroemans bleek te sterk voor
zijn opponenten Patrick Boels (BC Orly),
die met zilver tevreden moest zijn en Mi-
ke Teulinghx (BC De Ploeg), die in de
voorronden en de districtfinale, fraai bil-
jart liet zien. Tom De Clerck (BC Woon-
decor) gaf forfait.
Geert Vroemans heeft met zijn overwin-
ning de hoogste titel in het Kader 5de
Klasse binnengehaald, want de KBBB
organiseert geen nationale finale.

Bart Van Reeth
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NIDM – 1ste Afdeling

Christiani (voorlopig) 
met hoogste gemiddelde

Foto Harry Van Nijlen/Kozoom
In de achtste ronde van de Nationale
Interclub Driebanden Matchtafel zette
Frédéric Caudron een moyenne van
3,125 neer. De Oostmalse kopman van
KBC De Goeie Queue 1 maakte zijn 50
punten in 16 beurten in de uitwedstrijd
bij KBC Kortrijkse 1. Het was zijn ver-
bauwereerde tegenstander Ronny
Brants wiens hoofd op het kapblok
ging. Brants zelf had 21 punten op het
wedstrijdblad staan bij het einde van de
wedstijd, waarin Caudron een reeks
van 17 punten had bijeen gestoten.
Ploeggenoot van Frédéric Caudron, Ed-
dy Leppens had deze prestatie ook al
eens neergezet in ronde 2, tijdens de
uitwedstrijd tegen BC Biljartexpress 1.
Slachtoffer van dienst was Gerwin Va-
lentijn. Roland Forthomme (KBC Zanzi-
bar 1) vertoonde identiek hetzelfde
kunstje op de zevende speeldag, ook
ten nadele van Ronny Brants, die er in
deze wedstrijd slechts 13 punten aan
overhield. Roland Forthomme kreeg

dan zelf weer een emmer koud water
over zich heen gekieperd van Dave
Christiani (BC Quality Zele 1) die in de
vijfde ronde op bezoek bij Zanzibar in
13 hernemingen met 3,648 zijn match
besloot. Christiani is daarmee (voorlo-
pig) recordhouder in de NIDM-competi-
tie 2012-2013, althans wat de moyen-
nes betreft. 

Bart Van Reeth

KBBB Maas en Kempen - 
Districtfinale 60 Kader 38/2

Franssen wint in HBA
Bij wijlen voelde men zich thuis op een
finale bandstoten. Het was mooi om te
zien hoe de spelers steeds in de verde-
diging gingen, maar er werd ook be-
wezen dat de meesten zich goed kon-
den weren. Resultaat was natuurlijk een
relatief laag gemiddelde, zowel op de
eerste dag als op de finaledag.  Alleen
de uiteindelijke winnaar ‘Frie’ Franssen
en een der plaatselijke vedetten  Willy
De Greeve overschreden het minimum.
De andere twee HBA-ers, Claeskens en
Luyckx,  moesten tevreden zijn met de
4de en 5de plaats.
De derde plaats, die tevens garant staat
voor deelname aan de gewestfinale, is
weggelegd voor Martin Maes van BC
De Optimisten Heusden. Hij maakte
eveneens de hoogste reeks van 19. De-
ze ontmoeting gaat door in het lokaal
van KHOZ in Hasselt op 3 en 4 januari
2013.

Jacques Verheyen

KBBB Maas & Kempen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB (70 punten)

Gilbert is enige dreiging voor Janssen
vierde geëindigde ‘Ketser’ Hendrik
Kerkhofs legde hij echter het loodje en
dat bracht hem net als Janssen een zes
op zes op. Het was dan ook de moyen-
ne van Erik Janssen van 2,87 tegen
2,19 voor Gilbert, die de doorslag gaf
in de eindafrekening. Davy Sleurs, ook
al lid van Ketsers Hechtel, club die het
tornooi organiseerde, kwam als derde
over de meet en ‘outsider’ Anastasius
Vaelen (BC Sint Jozef Zutendaal) kon
geen enkele prik uitdelen. Martin Gil-
bert is evenwel geplaatst voor de ge-
westfinale, waar Erik Janssen als favo-
riet aan het acquit komt.
Bart Van Reeth

Martin Gilbert won zijn wedstrijd tegen
clubmakker bij Ketsers Hechtel, Erik
Janssen en stak ook nog twee andere
deelnemers in zijn binnenzak. Tegen de

Erik Janssen samen met Martin Gilbert
naar de gewestfinale

KBBB Brabant – Gewestfinale
6de Klasse Vrijspel KB

Munoz verzilvert
deelname
Eddy Ericx (BC Overijse) werd districts-
kampioen en Vicente Munoz (CRB Lé-
opold) mocht als tweede beste mee
naar de gewestfinale. Van de Brusse-
laar , die in de districtsontmoeting zelfs
onder het gemiddelde bleef, werd niet
echt vuurwerk verwacht. Het kan verke-
ren, zei Bredero. Munoz gaf de vier an-
deren een flinke pandoering en werd
met 8 op 8 gewestkampioen in de ac-
commodatie van Kortenbergse BC. Rik
Vandersloten (KBC Excelsior) klokte als
tweede af. Na hem volgden nog Roger
Hochsteyn (KBC Astrid), Paul Van Looy
van BC Dobber en… Eddy Ericx, die op
een ontgoochelende laatste plaats
slechts 2 op 8 wedstrijdpunten verza-
melde. De Nationale Finale wordt ge-
speeld in RBC Vaux op 2 en 3 februari
2013.

Bart Van Reeth

Vervolg van de voorpagina

leisachtige hotel waar in de World Cup
deze week eerst een lange reeks van
voorronden en dit weekeind de finales
werden gespeeld. ,,Ik had zo'n perfect
gevoel en zo veel controle over de bal-
len dat ik niet veel mis kon doen'', ver-
telde hij in zijn interview na afloop aan
Kozoom. Lütfi Cenet, die een slopende
halve finale had gespeeld tegen Jérémy
Bury, waarin hij pas na zijn zesde
matchbal de bevrijding van een finale-
plaats voelde, kon Caudron alleen in de
eerste set bedreigen (15-14). De magni-
fieke serie van twaalf van Caudron
naar de finish in de tweede set en de
wurggreep waarin hij zijn tegenstander
in de derde set hield, voerden de finale
naar een snel einde.
Frédéric Caudron had na een druk jaar,
waarin hij onder meer met vrienden een
nieuw biljartpaleis opstartte in zijn
woonplaats Oostmalle, een nieuwe,
internationale triomf nodig. Zijn grootste
succes van dit jaar was de winst in de
Juanjo Trilles Cup, waarin hij Dick Jas-
pers in een marathonpartij over 600
punten ver achter zich liet. In de World
Cups won hij eind vorig jaar in Wenen
(wereldrecord algemeen gemiddelde
2.420) en haalde hij zilver in Matosin-
hos en Hurghada. De eindwinnaar
kwam op zijn weg naar goud in Hurg-
hada achtereenvolgens de Turk Murat
Tüzül, de Vietnamees Quyet Chien
Tran, Marco Zanetti, Dick Jaspers en op
de slotdag Lütfi Cenet tegen. Caudron
sloot het toernooi af met een algemeen

Frédéric Caudron 
in sublieme finale naar goud

gemiddelde van 1.684, voor Lütfi Cenet
(1.684), Dick Jaspers (1.676), Jérémy
Bury (1.500), Marco Zanetti (1.626),
Murat Naci Coklu (1.590), Eddy
Merckx (1.586), Filippos Kasidokostas
(1.579), Dani Sánchez (1.800) en Hen-
ry Diaz (1.200).
De top vijf van de nieuwe wereldrang-
lijst ziet er als volgt uit :
1 Frédéric Caudron 401 punten

(België)
2 Torbjörn Blomdahl 390 punten

(Zweden)
3 Eddy Merckx 358 punten

(België)
4 Dani Sánchez 316 punten

(Spanje)
5 Sung-Won Choi 301 punten

(Zuid-Korea)
Met Eddy Merckx en Frédéric Caudron
heeft ons land twee driebandspelers in
de top vijf. Dit onderstreept nog maar
eens onze reputatie van 's werelds bil-
jartland nummer één.

Frits Bakker/Kozoom

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

KBBB Centrum Haspengouw – 
Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Volle winst voor 
thuisspeler
Acht op acht liet Ben Lambrechts (BC
De Optimisten) optekenen en ondanks
dat de 90-er amper binnen het alge-
meen gemiddelde kon blijven, mocht
hij toch de erespeld op de borst speten.
Frans Put, teamgenoot van de winnaar
won één match minder maar mag deel-
nemen aan de gewestelijke ontmoe-
ting. Net als de kampioen en de vice-
kampioen gaat ook Godfried Fransen
met een bronzen plak mee naar die re-
gionale afrekening.  Johny Duykers (BC
Lido) viel net buiten het podium en Jo-
zef Jonk en Gust Vanherck van KHOZ
werden gewogen en te licht bevonden.
Bart Van Reeth
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NIDM – 1ste Afdeling – BC Deurne 1 vs KBC De Goeie Queue 1

Wenkt de titel voor BC Deurne ?

Een uitgebreide fotoshoot met de teno-
ren tijdens de opwarming die al ruim
een uur voor aanvang van de wedstrij-
den plaatsvond, onderstreepte het be-
lang van deze ontmoeting. Ook bij de
scheidsrechters Warre Schodts, Jos Min,
John Aerts en diens naamgenoot Gilbert
Aerts was enige spanning te merken.
Logisch bij aanvang van een competi-
tiewedstrijd, waarvan het belang zo
groot is, dat je vooral géén fouten wil
maken. De inzet en het feit dat al wie
ook maar iets betekent in de biljartwe-
reld de zaal vulde, zorgde ook bij de
spelers voor méér “track” dan normaal. 

Partijen 42 punten
Op tafel 1 nam Jean-Paul de Bruijn (BC
Deurne) de beste start tegen Peter Ceu-
lemans door van acquit meteen drie
punten te laten opschrijven. Op de buur-
tafel begon Roger Roefs (De Goeie
Queue) tegen Ludo  Dielis met erg de-
fensief spel, waardoor na zes beurten
de partij nog gelijkopgaand verliep
(6-8). Peter Ceulemans kon pas bij een
9-0 achterstand na drie hernemingen
zijn eerste punt scoren. In beurt 8 en bij
een 6-8 stand liep Dielis naar 6-12, ter-
wijl op de andere tafel, de Bruijn nog
vlot een 7 punten voorsprong vasthield
in de vijfde inning. Ludo Dielis zag in de
tiende beurt zijn tegenstander wel terug-
komen tot 11-12, maar nam opnieuw
afstand met enkele prachtfiguren, zoals
we ze hem in zijn gloriedagen wel va-
ker zagen spelen (11-17). Intussen ging
Jean-Paul de Bruijn in sneltreinvaart
naar 15-7 in 7 pogingen. Toch bleef de
jonge Ceulemans nog even antwoorden
vinden op de 'afleg' van de Nederlan-
der, terwijl Dielis zich steeds verder ver-
wijderde van Roefs (12-23 in 13). Dat
deed even later ook zijn teamgenoot de
Bruijn, die een reeks van 10 neerzette
in beurt 8. Eerder krampachtig vocht
Peter Ceulemans toch terug maar kon
ook bij een 25-12 stand niet aanklam-
pen. Ludo Dielis huppelde inmiddels
puntje voor puntje voort en hield zo
wisselend zijn 8 tot 10 punten voor-
sprong vast. Jean-Paul de Bruijn sloeg in
de negende herneming de kloof met op-

nieuw een serie van 6, om bij 31-13
met een reeks van 3 de moed weg te
nemen bij zijn Oostmalse opponent.
Wat ongelukkig uitlopende ballen ver-
hinderden intussen de come back van
Roger Roefs en met de eindmeet in zicht
probeerde Dielis bij 20-30 zijn duivels
te ontbinden. Knap weerwerk van
Roefs, verhinderde dat echter nog tot
25-32.  Inmiddels kwam ook Peter Ceu-
lemans terug aandringen met een re-
monte tot 34-17 in poging 12. Ludo
Dielis, even op de sukkel, vond de juiste
kadans terug en  vertelde Roger Roefs
met een serie van 8 het verhaal van de
oude vos en zijn streken, 25-40 in
inning 29 om in de volgende beurt de
zege beet te pakken. Jean-Paul de
Bruijn brak inmiddels door de verdedi-
ging van Ceulemans en zorgde alweer
met 6 achtereenvolgende punten voor
de zekerheid van de overwinning
(42-20 nadat Peter Ceulemans er nog
3 maakte in zijn nabeurt. 

Partijen 50 punten 
Eddy Leppens (De Goeie Queue) miste
zijn openingsstoot tegen  Eddy Merckx,
maar zette de uitschuiver al in de twee-
de beurt recht. Dick Jaspers (BC Deurne)
haalde in de eerste inning al zwaar
uit tegen nummer 1 van de wereld,
Frédéric Caudron, door de wedstrijd te
openen met een reeks van 11 punten.
Op tafel twee, bleven de Eddy' s in-
middels in elkaars kielzog, hoewel Lep-
pens een geringe voorsprong opbouw-
de in de tweede herneming (6-3). On-
danks een geweldige renverser-stoot
keek Caudron na drie beurten tegen
een 12-3 achterstand aan. Eenzelfde lot
was Merckx beschoren die bij de vierde
poging al de 10-4 in het voordeel van
zijn Limburgse voornaamgenoot op het
bord zag staan. Frédéric Caudron zette
bij 14-5 voor Jaspers de wedstrijd op
slot, maar kon niet verhinderen dat de
Nederlander de blokkade opruimde en
mondjesmaat verder uitliep. Eddy
Merckx toonde dan waarom er twee-
maal wereldkampioen achter zijn naam
staat, speelde 'haasje over' en nam
voorsprong tot 10-14. Caudron maakte

bij de buren zijn mindere start goed met
een reeks van 4 punten en kwam zo
terug in de match. Jaspers profiteerde
evenwel van de afleg en scoorde een
treintje van 4 wagonnetjes lang. Dat hij
niet uit zijn lood geslagen was door de
terugkeer van Merckx, bewees Eddy
Leppens dan weer, door opnieuw voor-
sprong te nemen met een magistrale se-
rie van 13  punten. Als een tijger die
zijn prooi besluipt, keerde de Waalse
Vlaming Frédéric Caudron intussen
terug tot 19-15 in de tiende inning, om
te demarreren naar een 19-20 voor-
sprong. Toch zou Jaspers al snel de ge-
lijkmaker scoren,waarna Caudron al-
weer voor de rechtzetting zorgde (20-
22 in 11 hernemingen). Een vlot spe-
lende Leppens ging op zijn elan verder
en hield Eddy Merckx goed af  (30-18
in 10).  Kersvers wereldbekerwinnaar
Frédéric Caudron had inmiddels het
commando overgenomen van Dick Jas-
pers, die tegen een 24-29  achterstand
aankeek na 14 stootpogingen.  Merckx
vond ondanks geïnspireerd biljart geen
gaatje in de verdediging van Leppens
en moest het spel vooral ondergaan. Ed-
dy Leppens bouwde zijn krediet uit tot
34-19 in 12 beurten. Jaspers die uiter-
lijk nooit druk lijkt te voelen, keerde de
wedstrijd dan weer in zijn voordeel en
sprong met een mooi bilan van 16 pun-
ten opnieuw over Caudron. Die presta-
tie werkte blijkbaar aanstekelijk op Ed-
dy Merckx, die zijn achterstand deed
slinken tot 5 punten (34-29 in 14).  En in
de wetenschap dat Merckx zichzelf
nooit verloren geeft, kuiste hij mooi het
puntenverschil op in de vijftiende herne-
ming (35-36). Frédéric Caudron be-
vestigde alweer zijn wereldstatus in de
18de beurt door met een serie van 5
punten in te lopen op Dick Jaspers (42-

35). Met de eindmeet in zicht was de
Deurnese kopman echter niet meer van
plan de kaas van zijn brood te laten ha-
len. Jaspers scoorde de 47-35 in beurt
20 en bezegelde het lot van de Malse
all-rounder na 24 pogingen. Eindstand
50- 43. Leppens en Merckx bleven el-
kaar het vuur aan de schenen leggen  in
een slopende wedstrijd, waarin de De
Goeie Queue-speler het laken naar zich
toe trok en de enige winstmatch van de
avond voor de Kempenaren liet opteke-
nen. Uitslag 50-43 in 23. Met deze 6-2
overwinning in wat wel eens de be-
langrijkste wedstrijd van het seizoen
zou kunnen zijn,  heeft BC Deurne be-
wezen tot op heden de sterkste te zijn in
de competitie. De titel wenkt !   

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestelijke Finale 4de Klasse Vrijspel KB

Suijkerbuik maakt het Berckmans
nog moeilijk
We waarschuwden in ons vorig num-
mer al dat Jean-Pierre Berckmans (KBC
Welkom Zaventem) wel eens de te klop-
pen favoriet in de gewestfinale zou kun-
nen zijn. Ons voorgevoel heeft ons niet
bedrogen. Berckmans sprokkelde welis-
waar evenveel punten (6) als de num-
mer twee, Lambert Suijkerbuijk (BC En-
sor) bij elkaar, maar won op een betere
verhouding caramboles en een hogere
moyenne. Christian Vandenplas (BC
Wavre) eindigde met brons. Hendrik

Bruggemans (BC Kampenhout), toch ge-
tipt als kanshebber, stelde teleur en
bleef steken op plaats vier met een ne-
gatief gemiddelde. Zijn collega bij BCK,
Dirk Van Hoof kwam in geen enkele
partij tot winst. 

Jean-Pierre Berckmans mag de ring in
tijdens de nationale finale, in februari,
in de Walibi-gemeente, Wavre.

Bart Van Reeth

Ludo Dielis. Foto Harry Van Nijlen/Kozoom

BILJART CLUB

CALYPSO
Café Calypso

Kapelstraat 317
2660  Hoboken

T 0475/606606
F 03 / 2889306

frans.dumez@telenet.be

Teams in KBBB en ADL2000
1 biljart 2,10 meter 

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Roger Janssens naar het eindstation
De laatste kaap die dient te worden
genomen na de districts- en gewestfi-
nales is uiteraard de Nationale Finale,
waar beslist wordt wie het volgende
jaar, de driekleur op het gilet mag dra-
gen. Roger Janssens (Grobbendonkse
BA) mag het alvast gaan proberen in
Limburg, in de laatste week van janua-
ri. Janssens won twee van zijn drie 70-
punten wedstrijden en scoorde met 11
net niet de hoogste reeks. Die eer

moest hij laten aan nummer twee, Ra-
faël Geysen (BC Viroma), die als enige
Roger Janssens versloeg en seriewin-
naar werd met 12 punten. Robert
Goldberg (BC Fantastika), onstuitbaar
in de districtfinale moest zich tevreden
stellen met een derde plaats en Mike
Verschueren (KBC Carambol Duffel)
werd vierde.

Bart Van Reeth
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Biljartcafé
DE NIEUWE LANTAARN

Moeshofstraat 152
2170 Merksem
03 / 645 21 81

denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

2GR84U Computers 
& Websites 

• Leverancier van hardware  (en software) 
voor biljarters en biljartclubs (bv. voor 
computer scoreborden) 

• Heel het jaar door promoties beschikbaar 
(CompuDeals folder) 

• Onafhankelijk Apple verdeler  (iPad, iMac, …) 

• Sponsor van BC De Noorderkempen, 
Missiehuislei 11 te 2920 Kalmthout-Heide 

Meer info: Danny Mathysen 
E-mail: info@2gr84u.be 

http://www.compudeals.be/index.php?reseller=9721 
  

Voorzitter Biljartclub De Noorderkempen 
Nationaal secretaris KBBB-FRBB 

NSB Jeugd KBBB-FRBB 

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 1ste Klasse Vrijspel KB

Van Camp blijft doorgaan

De finalisten met uiterst rechts een gelukkige Freddy Van Camp – 
(foto : Danny Mathysen)

De medaille van de gewestelijke finale
vrijspel 120 punten op matchtafel hing
al rond de hals van Freddy Van Camp.
In het Kalmthoutse ‘De Noorderkem-
pen’ heeft de Op De Meir-speler nu ook
de districtfinale op klein biljart naar
210 punten aan zijn palmares toege-
voegd. Lichtelijk bevoordeeld door het
2,30 meter formaat, scoorde Van camp
acht op acht matchpunten en 840 ca-
ramboles in 62 innings. Nummer twee,
Gert Van Der Velden (KOT Meer) bleek
de moeilijkste tegenstander, die het en-
kel moest afleggen tegen de kampioen
en een draw speelde tegen bronshou-

der Georges Geeraerts (Coloma
Mechelen).  Geeraerts behaalde niet
het gemiddelde, maar deed op basis
van de wedstrijdpunten (3) dan weer
immens beter dan Alfons Vervoort
(BC Herentals) die puntenloos huis-
waarts mocht keren.  Met  99, 135 en
166 tekende vice-kampioen Van Der
Velden voor de drie hoogste series van
de finale, wat het vermelden meer dan
waard is. De regelmatige Freddy Van
Camp heeft het ticket voor de gewestfi-
nale op zak.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – 
Gewestfinale 2de Klasse Kader KB

Himpe wint
‘thuismatch’
Gilbert Declerck (ZE Oudenburg) verze-
kerde zich in BC Volharding van een
plaats in de nationale finale, die dan
ook nog eens in zijn thuishaven wordt
afgewerkt. Jean Himpe greep in het ei-
gen lokaal naast de hoofdvogel, maar
werd toch verdienstelijk tweede, met net
als Declerck, 4 matchpunten, maar een
lager gemiddelde. Albert Verbeken (BC
Metro) werd de derde 160-er, ook al
met 4 op 6. Voor Roland ’t Seyen (Brug-
se BC) eindigde de deelname in mineur.
De Bruggeling scoorde geen enkel wed-
strijdpunt.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 5de Klasse kader KB

60-ers finale met een kampioen 
én een promovendus
Kris Waem die er een sport van maakt ti-
tels te verzamelen, mag alweer een di-
ploma méér aan de muur hangen. De ka-
derspeler van BC De Gildevrienden sloot
in Torhout af met 7 wedstrijdpunten op 8.
Enkel tegen Johan Vermeulen van het or-
ganiserende ’t Oske moest hij een billijk
gelijkspel toestaan in 15 beurten, meteen
het hoogste aantal pogingen, waarmee
Waem de finale afsloot. Vermeulen werd
dan ook de terechte vice-kampioen.      

Aalstenaar Pierre Roelandt (Sint-Marti-
nus) mocht het brons meenemen naar de
carnavalstad en nam met  5 tegen 2
en  0, afstand van Eric Van Den Buverie
(Volharding) en Jackie De Graaf (KOT
Melle). Johan Vermeulen moest Kris
Waem op basis van de wedstrijdpunten
laten voorgaan,  maar houdt aan deze
gewestfinale wel de promotie over.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – 
Gewestfinale 4de klasse Kader KB

De Ruyte naar de
Nationale Finale
met promotie
Derde klasse en dus de verhoging van
90 naar 120 punten zijn een feit voor
Tom De Ruyte (SNBA). De Sint-Niklaze-
naar bewees reeds in de aanloop naar
deze gewestfinale zijn mannetje te kun-
nen staan en heeft dat nu bevestigd in
het eigen clublokaal. De Ruyte maakte
er op de meest efficiënte manier komaf
met Wilfried Lammens (BC ’t Oske Tor-
hout), Rudy Meuleman van de Gentse
Biljartvrienden en Georges Dedier
(DOS Roeselare), die elk één wedstrijd
wonnen, tegen elkaar. Tom De Ruyte
mag proberen zijn prestatie te consoli-
deren tijdens de nationale finale.
Bart van Reeth  

KBBB Centrum Haspengouw – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB (30 punten)

Lido-man Haesen grijpt districtstitel
De finale met zes deelnemers in Sint-Trui-
den draaide uit op een glorierijke zege-
tocht voor Mathieu Haesen (BC Lido).
Haesen paste elk van de vijf andere deel-
nemers een kleedje en werd kampioen
met een gemiddelde dat kort bij de pro-
motie lag. Thuisspeler Tom Samyn van
STBA bood hevig weerstand, maar kon
niet verhinderen dat Haesen met twee
matchpunten meer en een betere moyen-

ne op de loop ging.  Maurice Vande
Cauter (ook STBA) bleef op plaats drie
net voor zijn clubgenoot Koen Raeymae-
kers, die geen hinder ondervond van de
zwak uit de hoek komende Peter Verme-
yen (BC De Optimisten) en Jean Verhae-
ren (BC Edelweiss).
Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten MB

D' Hondt oppermachtig in finale
gen huis won Luc D' Hondt makkelijk de
finale met 100% van de matchpunten
en met als enige een volstrekt gemiddel-
de. De 40-er versloeg achtereenvolgens
zijn clubmaat Etienne Saey en Lucien
Maes van de Sint-Niklase Biljart Acade-
mie, die geen enkele wedstrijd kon win-
nen. Luc D' Hondt mag naar de gewest-
finale op 16 en 17 februari 2013 in
Zuidwest Vlaanderen.

Bart Van Reeth

KBBB Leuven – Districtfinale 6de Klasse Bandstoten KB

Vroeg Sinterklaasgeschenk voor
Van Cauwenbergh
Vijf dagen voor de Sint ons land zou
aandoen, had José Van Cauwenbergh
(BC Dobber) zijn schoentje al bij de
haard gezet. De heilige man beloonde
hem met de titel van districtskampioen
en als toemaatje ontving hij ook nog
een keer de promotie naar 5de Klasse.
Met drie op vier gewonnen wedstrij-
den, telde Van Cauwenbergh één
matchpunt meer dan vice-kampioen
Theo Cornelis (Kunst & Vermaak) en

Willy Deboes van KBC Astrid. Deboes
won van zijn collega Oscar Laere-
mans, die vierde werd en Willem Torry
(KBC Amicale) achter zich hield, die
geen partij bleek te zijn voor de con-
currenten. José Van Cauwenbergh
mag de eer van de 20 puntenspelers
gaan hooghouden op de gewestelijke
finale.

Bart Van Reeth

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

BC Quality Zele mag een districtskam-
pioen aan de erelijst toevoegen. In ei-
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KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale 6de Klasse Vrijspel KB

Sinterklaas deelt promoties uit
Arno Van Hoof (BC De Ploeg) verzeker-
de zich als beste speler van een reis
naar Vaux, om er de Nationale Finale
te gaan uitvechten. Twee winstpartijen
en een gelijkspel, aangevuld met een
algemeen gemiddelde van 4,02 be-
zorgden de 55-er bovendien ook nog
de promotie naar de 70 puntenklasse.
Daar komt hij volgend jaar wellicht zijn
drie tegenstanders opnieuw tegen,
want door het lage beurtenaantal in de-
ze finale, stijgen àlle deelnemers naar
5de Klasse ! Frank Michiels (BC Vir-
oma) toonde zich de tweede beste,
Svend Olbrechts (KBC Real Putte) werd
derde en Noorderkemper Ludo Van
Den Maegdenberg hoefde maar één
keer gelijk te spelen om de rij te sluiten
en toch nog te promoveren.

Bart Van Reeth

Kampioenschap van Limburg – 55 punten Vrijspel KB

Gebroeders Daniëls samen in finale

Op 13 en 14 december werd in het lo-
kaal van de Hasseltse Biljart Academie
(HBA) de titel van “Kampioen van Lim-
burg 55 punten Vrijspel op Klein Biljart”
betwist.
Door de deelname van spelers van de-
zelfde club - Luc Gysens en Danny Bee-
len van de Sint Truidense Biljart Acade-
mie (STBA) en de gebroeders Jos en
Paul Daniels (HBA) – stond het onder-
ling treffen tussen de clubgenoten als
eerste wedstrijd van de eerste sessie op
de kalender. 
Benny Beelen won de partij in 25 beur-
ten.
In het HBA-duel op de andere tafel liet
Paul Daniels, de jongste van de twee
dadelijk aan zijn oudere broer Jos voe-
len dat met “de kleine” rekening moest
gehouden worden en deed Jos in het
zand bijten in 15 beurten. 
De derde wedstrijd ging tussen de vijfde
deelnemer Rudi Jacquet(KSTBC) en Jos
Daniels (HBA).
Rudi mocht de rol niet lossen in het voor-
uitzicht van het vervolg van de competi-
tie maar Jos Daniels  won toch. In de na-
beurt wist Rudi de hem ontbrekende
punten te scoren zodat zij de koek ver-
deelden met een gelijkspel. 
De laatste twee wedstrijden van de eer-
ste sessie brachten vuurwerk. 
Paul Daniels won zijn tweede wedstrijd
van de avond in 10 beurten van Luc Gy-
sens ! 
Op de andere tafel deed Benny Beelen
nog beter want hij scoorde zomaar
eventjes 52 punten (een gemiddelde
van 17,33 !!!) in 3 beurten, waaronder
een hoogste reeks van 31 caramboles,
zodat hij de winst binnenhaalde in 9
beurten terwijl Rudi kon terugkijken op
een mooie partij die hij weliswaar ver-
loor maar toch ook beëindigde met

eveneens een promotiegemiddelde.
Paul Daniels en Benny Beelen sloten de
eerste sessie dan ook af met ruime voor-
sprong op de concurrenten - 4 op 4 en
in promotiegemiddelde naar 90 punten
- wat zeker  veel beloofde voor mooie
prestaties gedurende de tweede sessie.
Zoals zo vaak werd de tweede sessie er
ook weer eentje met de nodige verras-
singen.
Rudi Jacquet speelde zich door twee
winstmatchen tegen Luc Gysens en Paul
Daniels – hij versloeg het nummer 1 op
dat ogenblik  in 12 beurten ! – terug in
de competitie met uitzicht op de titel. 
Maar Benny  liet geen steekje vallen en
hij won zijn twee overblijvende wed-
strijden.
Hij werd met 6 wedstrijdpunten en net
geen promotie de verdiende gewest-
kampioen in deze categorie. 
Stadsgenoot Rudi Jacquet werd uitein-
delijk verdienstelijk 2de voor Paul Da-
niels, Jos Daniels  en Luc Gysens.
In zijn slotwoord dankte Willy De Gree-
ve, de sportleider en  wedstrijdleider
van HBA, alle spelers voor het sportief
verloop en schatte het spel naar waarde
met de mooie uitslagen als eindresul-
taat. 
Een bijzondere attentie genoot Paul Da-
niels die, als “nieuwe speler” aan zijn
eerste seizoen ooit, met  drie promotie-
wedstrijden en een algemeen ge-
middelde in promotie een herklassering
behaalde naar een hogere categorie.
Dit als  gevolg van vier maanden inten-
sief trainen maar ook van de gemoti-
veerde begeleiding door ervaren clu-
bleden als Robert Vrancken en Jacques
Verheyen die de taak van “monitor” bij
HBA op zich nemen.

Jacques Verheyen

KBBB Waasland – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Superieure Maes behaalt districtstitel
Het aangekondigde forfait van Alfons
Janssens (BC Quality Zele) herleidde het
deelnemersveld tot vier. Van dat kwartet
was Lucien Maes (SNBA) onbetwist de
beste. Maes struikelde enkel over vice-
kampioen Etienne Saey (ook BC Quali-
ty Zele), die de twee 'Gildevrienden'
Tom Van Biesen en Danny Van Vossel

overklaste. De Haasdonkenaren, die ei-
genlijk een thuiswedstrijd speelden,
haalden zelfs de moyenne niet. Lucien
Maes mag zijn kunnen bij de 55-ers to-
nen op de gewestfinale op 16 en 17
maart, aan de oevers van de Dender.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Jonge Van Hees met zilver naar huis

De zege was voor de ervaren Eddy Bol-
lansee (De Goeie Queue) die verras-
send genoeg klop kreeg van Stef Van
Hees (De Coeck Ravels), die net als de
kampioen zes wedstrijdpunten beurde,
maar in de algemene afrekening toch
tekort kwam. Fonne Bauwens (BC Fan-
tastika), was de derde 160-er, die toch
nog ruim Constant Van Den Brande (BC
De Maan), die wat matchpunten betreft

op zijn honger bleef zitten, voorbleef.
Was het opnieuw het 2,30 meter-for-
maat in BC De Noorderkempen, of
maakten de actoren het elkaar te moei-
lijk ? Feit is dat geen enkele finalist het
gemiddelde kon behalen. Eddy Bollan-
see is geplaatst voor de nationale ron-
de.

Bart Van Reeth

Golfbiljart

HOE Mere is Belgische topclub
Zaterdag 8 december in Mere om 19u30 : de ‘vliegende reporters’ van De
Biljartballen zoeken de winnaar van de vorige prijsvraag op, om hem zijn
keu te overhandigen en een babbeltje te slaan. Een babbel die vooral over
het Golfbiljart zou gaan, in de volksmond ‘tapbiljart’. Een keusport, hoe
kan het ook anders, quasi volledig door Vlamingen gedomineerd (op en-
kele verloren gelopen Nederlanders en Denen na). In Cafe ’t Hoeksken
gaan we op zoek naar Gert Verdonck, die ons uiteraard graag ziet ko-
men. Na een zeer vriendelijke ontvangst bekent hij al gauw dat hij een
trouwe (online)lezer van de Biljartballen is.

DBB: Zeg eens, tegen wie spelen jullie
vanavond? En hoe goed zijn jullie ei-
genlijk?
GV: Vanavond spelen we tegen Putte.
Onze ploeg is Belgische top; de laat-
ste 5 jaar speelden we 4 keer kampi-
oen. Bovendien beschikken we met
Benny Ceulemans over een absolute
topper.

DBB: Wat onderscheidt deze keusport
van andere keusporten?
GV: In dit spel wissel je zowat elke
beurt, waardoor je een scheve situatie
op eigen kracht kan rechtzetten. In het
snooker of het driebanden zit je als spe-
ler soms machteloos aan je stoel gena-
geld, zolang je tegenstander blijft sco-
ren. Het is ook een spel met zeer com-
plexe regels, meer dan in andere keu-
sporten.

DBB: Wat is cruciaal in dit spel? Tech-
niek of toch eerder tactiek?
GV: Het is een zeer subtiel spel, waarin
zowel techniek als tactiek erg belangrijk
zijn. Benny is op beide vlakken bijvoor-
beeld ijzersterk. Vaak hangt veel ook
van de details af. 

DBB: Hoe verklaar jij de dominantie van
Vlaanderen?
GV: Simpel, door onze Vlaamse café-
traditie (lacht).

DBB: De sport is nationaal georgani-
seerd, met lokaal verschillende verbon-
den. Maar hoe zit het met de prijzen?
GV: Dat is bedroevend laag, veel te
laag… Daar mag zeker wat aan ge-
daan worden!

DBB: We zien dat bij jullie een aantal
jongere spelers in de ploeg zitten, maar
er is blijkbaar toch weinig doorstroming
vanuit de jeugd, hoe komt dat?
GV: Veel volkscafés verdwijnen, net zo-
als er veel biljarts uit cafés verdwijnen.
Zo komen jongeren er nauwelijks nog
mee in contact, want het is zo dat je er-
mee begint. Als ze er al komen, weten
ze meestal niet dat er effectief ook com-
petitie wordt gespeeld.

DBB: Bedankt voor het gesprek en voor-
al, veel succes nog met de match!

Sven Caudron
Pieter-Jan Van Bosstraeten

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.

4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

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

Openingsuren:
Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur

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

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

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

0496/26.44.85.
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KBBB Brabant – 
Gewestfinale 3de Klasse Kader KB

Brusselaar kaapt medaille
weg in Wemmel
Christophe Van Parijs (BC Kapelleveld)
was de beste speler in het 38/2 naar
120 punten. Toch was enkel de moyen-
ne doorslaggevend om met de medaille
terug te keren uit Wemmel, waar de lo-
kale ‘BC Couronne’ deelnemers, Fabri-
ce Bouchat en Christian De Trenoye,
evenveel wedstrijdpunten bij elkaar
speelden, en respectievelijk tweede en
derde werden.  De drie deelnemers ble-
ven allen binnen de moyenne. Van Pa-
rijs mag naar de Nationale Finale in
Bree op 16 en 17 februari. 

Bart Van Reeth 

NIDM – 1ste Afdeling

Toppers over wedstrijd en toekomst
Halfweg de wedstrijd tussen BC Deurne en KBC De Goeie Queue  kregen
onze redacteurs de kans om met de spelers voor wie de match er al op zat
even na te kaarten. Eerst waren Jean-Paul de Bruijn en Peter Ceulemans
aan de beurt, gevolgd door de ouderdomsdekens Ludo Dielis en Roger
Roefs.

Ceulemans en de Bruijn 

DBB: Dag Jean-Paul. Je wint vandaag
met 42-20, hoe kijk je terug op je
match?
JPD: Ik maakte weinig fouten vandaag
en maakte ook op een goed moment
een geluksbal, die bepalend was. Als
die bal klost, kan de match nog alle
kanten op en ligt alles weer volledig
open.
PC: Jean-Paul speelde supergoed, bij
mij liep het allemaal stroever. Ik miste
veel ballen op enkele millimeters en liet
dan nog eens altijd een goeie positie
voor Jean-Paul. Zo kan hij series blijven
maken en raak je niet in de match.

DBB: Heeft dat met de zenuwen te ma-
ken, Peter?
PC: Neen. Gezonde zenuwen zijn er al-
tijd, maar daardoor mis je geen ballen.
Het loopt nu eenmaal zo soms. Uitein-
delijk was het vooral voor hen een be-
langrijke match. Wij spelen met een
vierde man die weinig matchen kan
winnen, dus het kampioenschap is voor
ons geen doel.
JPD: Daar ben ik het niet eens mee. Jul-
lie kunnen zeker kampioen worden.
PC: Maar jullie hebben meer marge, op
papier hebben jullie de meeste kans.
JPD: Ok, maar Jaspers en ik spelen niet
altijd mee, anders waren we pas écht
sterk.

DBB: Jean-Paul, was het een bewuste
keuze om niet met de jongeren Davy
van Havere en Steven Van Acker te spe-
len?
JPD: Ludo maakt de opstelling en tegen
een titelkandidaat stel je nu eenmaal je
sterkste ploeg op. Het is wel een moei-
lijkheid dat je vaak tegen dezelfde
tegenstander speelt. Ikzelf ben echter
nooit bezig met de tegenstander, maar
altijd met mezelf.
PC: Je speelt sowieso vaak tegen elkaar.
De ene keer win je, de andere keer ver-
lies je, en dan speel je weer eens gelijk.

DBB: Peter, Jean-Paul; wat zijn jullie per-
soonlijke ambities op korte termijn?
PC: Ik maak nog progressie, ik wil die
lijn doortrekken. Bevestigen in nationale
en internationale matchen moet ik doen.
Er zijn veel goeie spelers, zelf wil ik bij
de top 4 behoren. Je mag echter niet
overal proberen scoren, maar proberen
pieken. Zelf denk ik dan aan het BK in
Blankenberge. Natuurlijk is het allemaal
moeilijk combineerbaar met een job,
maar dat lukt wel.
JPD: Ik heb een paar mindere jaren ge-
had, door omstandigheden. Ik ben toen
ver weggezakt, maar mijn prestaties zit-

ten terug in stijgende lijn. Dit wil ik vast-
houden. Mijn moyennes zijn weer beter
en de puzzelstukken vallen weer in el-
kaar.

DBB: Bedankt voor het gesprek!

Dielis en Roefs

DBB: Ludo, je wint met 42-25 van Ro-
ger, hoe kijk je terug op je match?
LD: Ik speel niet zo goed, maar speel
wel beter dan in mijn goeie tijd. Maar
de rest speelt nu ook op een veel hoger
niveau. Ik voel wel druk, men verwacht
dat ik win. Het was een lastige match,
want Roger is een ‘knoeselbijter’: hij
bleef mij maar ambeteren.

DBB: Je hebt het over deze generatie
spelers. De moyennes liggen tegen-
woordig hoger, hoe komt dat volgens
jou?
LD: Aan het materiaal ligt dat niet. Er
zijn gewoon een pak meer oplossingen
tijdens een match. Wij speelden vroe-
ger veel op plaatsing, tegenwoordig
gaat men veel meer voor de carambole.
Het niveau verbetert telkenmale.

DBB: Roger, hoe kijk jij terug op de
match?
RR: Ik dacht vooral ‘misschien kan ik
eens winnen van hem’. Wie weet heb ik
een echt goeie dag en hij een mindere.
Ik maakte het hem wel lastig, maar hij
maakte een goeie knock-out.

DBB: Wat is het belang van deze match
en wie kan zich mengen voor de titel?
LD: Ze zijn een topploeg. Wat belang-
rijk is, is dat wij nu de wedstrijd al twee
keer wonnen. We kunnen vandaag niet
meer verliezen. Jaspers kan Caudron
kloppen hoor, het blijft een sport.

DBB: Ludo, vanwaar de keuze om de
‘juniors’ van Havere en Van Acker niet
te laten spelen?
LD: Die jongens spelen voor ons en ie-
dereen moet spelen, ze verdienen dat.
Maar je kiest de opstelling natuurlijk in
functie van de tegenstander.
RR: Je kan ze ook opstellen en zo ver-
rassen. Maar het is logisch dat de sterk-
ste ploeg speelt vanavond.
LD: We hebben een goeie ploeg en
een goeie geest. Geef De Goeie Queue
1 extra echt goeie speler en het is een
wereldploeg. Het seizoen is natuurlijk
ook nog lang.

DBB: Hoe zit het met jullie persoonlijke
ambities als ouderdomsdekens?
LD: Ik speel nooit meer individueel. Al-
leen voor Deurne en voor een Neder-
landse ploeg waar ik iemand ken. Ik
heb alles al meegemaakt, maar beleef
nog veel plezier als ik speel.
RR: Dat zie je! Alsof je het WK nog
moet winnen (lacht).

DBB: Om nog eens over de jongeren te
praten. Hoe hoog schat je de jonge gar-
de in?
LD: Het zijn stevige spelers voor plek 3
en 4. Het is alleen jammer dat het biljart
nu in een dipje zit. Ik zet mijn hoop op
het WK dat ik volgend jaar organiseer
in de Lotto Arena. Dat zou een nieuwe
dynamiek kunnen veroorzaken, ik hoop
echt op veel volk daar.
RR: Dat kan inderdaad belangrijk zijn,
hopelijk lukt dat.

DBB: Bedankt voor het gesprek! 

Sven Caudron
Pieter-Jan Van Bosstraeten

Café 't Hoeksken 
bij Anny & Jos 

Steenstraat 36  9420 ErpeMere 
053/83 23 12

Lokaal Golfbiljartclub BC Hoeksken
7 ploegen Federaal en 2 Nationaal

www.bchoeksken.be

Exclusief bij Eureka Billard en Verhoeven Biljarts

Gratis Longoni keu 
bij aanschaf keukoffer Cue-Line

Vanaf 15 januari is de nieuwe kunststof keukoffer Cue Line verkrijgbaar. Deze
biedt ruimte aan twee onderstukken en vijf toppen ,daarnaast is er een opberg-
mogelijkheid voor extension. De  Kunststof koffer die is ontworpen door Cue Li-
ne, is voorzien van een hoge kwaliteit binnenvoering. Ook biedt het een vier-
voudige sluiting, waarvan twee met slotje. 
De prijs van de Cue-Line keukoffer is 175 euro , ter introductie krijgt men er bij 
Eureka Biljartfabriek in Berlicum en bij Verhoeven Biljarts in Malle 
gratis een Longoni keu ter waarde van 90 euro gratis bij. 

Deze aktie is geldig tot eind Februari 2012 

Artistiek Biljart

Vloemans wint invitatietornooi

Net als vorig jaar organiseerde Walter
Crols weer een artistiek invitatietornooi
in het Turnhoutse Merodecenter. En ook
nu weer daagde een ruim aantal deel-
nemers uit binnen- en buitenland op.
Met uitzondering van de 'grootste ar-
tistiekers' als Eric Daelman en Walter
Bax, mogen alle spelers deelnemen, on-
geacht hun plaats op de rankinglijsten.
Drievoudig tornooiwinnaar Martin Van
Rhee ontbrak voor het eerst op het ap-
pél, net als de winnaar van vorig jaar,
Erik Vervliet. De Duitser Manfred Heker-

le was wel van de partij en eindigde
knap tweede met 294 punten en een
slaagpercentage van 56,00 %. Daar-
mee liet hij Walter Crols zelf (237 en
45,14 %) achter zich. Hekerle moest
zich echter gewonnen geven, tegen de
dit seizoen uitzondelijk presterende Pa-
trick Vloemans die met 305 punten en
58,10 % toch weer boven de tegen-
standers uitgroeide. Vloemans, dé
naam om in het oog te houden op het
BK, in de lente.
Bart Van Reeth



antwerp
datacente r

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)

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

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

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

14/01/13 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC Deurne 1 
28/01/13 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – Biljartexpress 1

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

21/01/13 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC Maaslandse BA 1

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276

2980 Halle - Zoersel

GRATIS INKOM

Gratis Longoni keu bij aanschaf 
van een Professional Cue Line koffer
Van 15 januari t/m 28 februari
Tijdelijk voor...............................................175 euro

Eureka Billard Berlicum bv • Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel. 0032-73 - 503 12 64 • www.eureka-billard.nl

Zie ook artikel
elders 

in deze krant

16 - 20 oktober 2013

Lotto Arena
Antwerpen
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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



Column Pierre Cornelissen - nov 12

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

Overleg? Hoe bedoelt U?

We zijn al één en ander gewoon aan
bokkensprongen in de schoot van het
KBBB bestuur. 
Hoe er nu plots, enkele weken vóór de
Multi’s in Blankenberge, met de kalender
wordt ingegrepen tart alle verbeelding.
Dat er in het driebanden gekozen wordt
voor een poulesysteem in plaats van
knock-out  is beslist geen verkeerd idee
maar dat de ereklasse-spelers van ran-
kingplaats 9 tot en met 32 liefst twee da-
gen naar Blankenberge moeten reizen
om hun poule af te werken is tergend en
beschamend. De meeste van deze kerels
worden gewoon verlicht om twee va-
kantiedagen op te nemen en om veel on-
nodige reiskosten te maken; sommige
wel 4 tot 500 km’s. Niet bepaald de ide-
ale motivatie. Wat echter nog erger is
betreft de discriminatie met de ranking-
punten. Top 8 spelers dienen zelfs geen
punt te scoren om toch al 12 ranking-
punten toegekend te krijgen. Ongezien
en tegen alle principes. 
Wij weten niet uit welk brein deze plan-

ning ontsproten is maar wij hebben een
vermoeden. BTS is het orgaan dat alle
ereklasse-spelers verenigt en hun belan-
gen verdedigt. Het lijkt ons dan ook
méér dan normaal, en eerder een ‘must’
dat de verantwoordelijke van dit mis-
baksel vooraf overleg had moeten ple-
gen met de betrokken spelers via hun or-
ganisatie BTS. Dan had wellicht de hei-
bel hierover kunnen vermeden worden.
Wij begrijpen wel dat er een poging
ondernomen is om de bezetting van de
tafels te optimaliseren wegens  het on-
evenwicht in tijd tussen de partijen drie-
banden en de klassieke disciplines.
Daar zijn andere oplossingen voor dan
het probleem  verschuiven naar de niet
top-8 driebandenspelers. Een ruime
meerderheid. 
BTS zal weer als kritisch en luis in de
pels van het directiecomité  beschouwd
worden. Voor ons  is het echter niets an-
ders dan aandacht vragen voor tijdig
overleg als er aan dergelijk ingrijpende
veranderingen wordt gedacht. Het is
nooit te laat om te leren.

Super finaledag in KSNBA
In een artikel van de hand van Ferre Van
Loco in deze krant kan U de sfeer op-
snuiven die er heerste tijdens deze dag.
De organisatoren vonden het hun plicht
om onze twee wereldkampioenen
Merckx en Caudron, samen met de an-
dere finalisten en bestuurders van het ge-
west Beide Vlaanderen en BTS een ont-
vangst te regelen door het stadsbestuur
van Sint-Niklaas. Het zet niet alleen on-
ze sport extra in de kijker maar het was
ook een gelegenheid om de dringendste
noden aan  het lokaal Biljartcenter De
Witte Molen onder de aandacht te bren-
gen van het schepencollege. Deze ge-
bouwen zijn immers eigendom van de
Stad en ook nog eens geklasseerd als
monument  en landschap.
Ere-burgemeester Freddy Willockx was
de gastheer van dienst en bracht een
passende hulde aan de twee kampioe-
nen. 
Was het de feestelijke sfeer die er rond-
spookte in het gezellige lokaal of het
droomkwartet die in de halve finales uit-
kwamen? Feit is dat er alleen knappe en
partijen werden gespeeld, de ene al
spannender dan de andere.
Dat het duel tussen Peter Ceulemans en
Frédéric Caudron zou uitmonden in een
reeks penalty’s  na gelijkspel was de

kers op de taart; oor Peter althans .
Het is bekend dat Eddy Merckx in de
vorm van zijn leven verkeert en dat was
ook in de Witte Molen duidelijk te mer-
ken. Over zijn eerste vier partijen had hij
al een algemeen gemiddelde van 2,424
en met de ½ finale in 20 beurten en de
finale tegen de onfortuinlijke Peter Ceu-
lemans in 13 scoorde hij 240 punten in
99 beurten of liefst 2,420 over 6 partij-
en. 

Record
Het was dan ook geen verrassing dat
Eddy Merckx daarmee  weer een record
afsnoepte dat al sedert 1999 op naam
stond van Raymond Ceulemans met
2,308. Straffe kost maar ook het toeval
speelde mee. Ceulemans had immers
zijn record gespeeld in BC De Maan; ja,

het lokaal van Eddy Merckx. Hoe een
dubbeltje rollen kan!
De wereldprestaties van Eddy Merckx
en  Roland Forthomme met  serie van
respectievelijk 27 en 28 en de her-
nieuwde eerste plaats op de wereld-
ranglijst van Frédéric Caudron zijn weer
een zoveelste bewijs dat de driebanden-
sport in België nog hoog scoort. Dat de
regelmatige onderlinge confrontaties
van onze spelers ze alleen maar sterker
maken is in de eerste plaats een ver-
dienste van henzelf maar BTS is fier om
met het Masters Circuit daar ook aan te
kunnen meehelpen.

Keep up the good work boys!

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Column door Jos Reypens
Het idealisme van de artistiekspelers

Ooit verban-
nen op de Mul-
ti’s in Blanken-
berge (wegens
teveel lawaai
aub!) heeft de
discipline
kunststoten of
artistiek biljar-
ten zich op-
merkelijk over-
eind weten te
houden.  Als
een weeskind
verstoten en
zonder effectie-

ve steun van de nationale federatie
KBBB slaagde de VAS (Vereniging van
Artistiek spelers) erin het hoofd boven
water te houden. De VAS creëerde een
eigen bestuur en kon zich nestelen on-
der de vleugels van de VES. De VAS or-
ganiseerde dan maar noodgedwongen
de eigen kampioenschappen ereklasse
en excellentieklasse. Er bleef zowaar
nog ruimte over om een heuse Super-
prestige in het leven te roepen en suc-
cesvol te laten doorgaan.
Wat bezielt iemand om de wetten van
de logica en fysica op een biljarttafel te
gaan tarten en het nobele biljarten tot
een vorm van kunst te verheffen? René
Vingerhoedt (zaliger) had er geen ant-
woord op tenzij het een absolute uitda-
ging was om net als in andere sporten
beter te doen en te presteren dan je
tegenstanders. Ook Raymond Steylaerts
(zaliger), toch de meest succesvolle ar-
tistieker aller tijden, ging graag dezelf-

de uitdaging aan. Hij kon als geen an-
dere de ballen ‘dwingen’ op soms on-
waarschijnlijk moeilijk materiaal. 
Maar toch,.. toen het profcircuit van
Werner Bayer zijn intrede deed in
1986, twijfelde Steylaerts tussen het
driebanden en artistiek. In het drieban-
den ‘deed’ Steylaerts mee maar echt ho-
ge toppen scheerde hij zelden. “Ik wei-
ger te betalen om driebanden te spe-
len”, was één van zijn gevleugelde uit-
spraken, die hij ook in realiteit toepaste. 
Lange tijd leek het of Steylaerts onze

laatste wereldkampioen zou blijven tot
Eric Daelman uit Niel hem in Turkije zou
opvolgen. Eric en naamgenoot Willy
Daelman hadden een jaar eerder zelf
getekend voor een bijzonder knappe
organisatie van een Wereldkampioen-
schap artistiek in San Marco Village in
Schelle. De UMB, CEB en ook de KBBB
glorieerden met een pracht van een WK
en een pak belangstelling vanuit de me-
dia (Kozoom, pers, radio…). Iedereen
was het er over eens dat dit  WK nieu-
we standaardnormen gezet had voor
verdere organisaties. Helaas, driewerf
helaas, is het bij die dure eden en (ho-
pelijk) beste bedoelingen gebleven op
de drie fronten.
In ons land houdt het idealisme van de
artistiekspelers en de liefde voor deze
discipline het ‘kunststoten’ nog in leven.
De levensvatbaarheid is simpelweg aan
het enthousiasme van de spelers zelf te
danken. Bondssubsidies, mediabelang-
stelling, sponsoring en andere ‘besog-
nes’  van deze sporttak zijn en blijven
ver te zoeken. Hoed dus af en wat meer
respect voor deze beoefenaars, die
meestal drie dagen lang voor bitter wei-
nig belangstelling en vooral op eigen
kosten hun geliefde sport uitoefenen.
Die is gelukkig wat meer toegankelijk
geworden dankzij het invoeren van
kunststofballen in plaats van ivoor. Zo
verschenen er in het circuit nieuwe na-
men en kon een heus programma aan-
gepast worden tot tien sets van tien fi-
guren. Er is zowat alles aan gedaan om
in het vroegere spel naar drie pogingen
maar met telkens weer dezelfde figuren
wat meer variatie te brengen. 
Beste biljartliefhebbers, dus graag wat
meer respect voor deze spelers, die
binnen een eigen wereld en circuit hun
idealisme en enthousiasme meestal
maar op elkaar moeten overbrengen.

Jos Reypens
Sportjournalist

Jos Reypens

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS
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Centen, centen en nog eens centen
Het is een nuchtere realiteit, te moeten vaststellen dat inderdaad “het slijk
der aarde” bepalend is voor een groot aantal zaken in onze sport. Blijk-
baar ook voor andere dingen, maar laat ons bij het onderwerp blijven.
Er staan 5 masters BTS tornooien ge-
pland dit seizoen. Godzijdank ! het had
aardig wat voeten in de aarde alvorens
we de vijf inrichtende clubs bij mekaar
hadden. Clubs die andere seizoenen
vaste waarden bleken, moesten nu
maand na maand wachten met hun be-
slissing omdat sommige sponsors niet
meer mee wilden of er andere bijko-
mende bronnen van inkomsten moesten
worden gezocht. Op dit moment hoor ik
dat er een inrichter opnieuw moet afha-
ken, dat hadden we vorig seizoen ook
al omdat plots een sponsor met de noor-
derzon (of was het zuiderzon ?) vertrok.
Ik haalde al in een vorig artikel aan dat
we ook in Lommel dit jaar aanzienlijk
minder sponsoring mochten inschrijven.
Tot mijn eigen spijt moet ik ook consta-
teren dat het sponsorbudget van cuvino
ook naar een absoluut minimum is her-
leid en enkel nog de superprestige zal
dekken.
Het wordt hoe langer hoe moeilijker om
de nodige centen bij mekaar te krijgen
om gelijk welk tornooi in te richten, da’s
spijtig maar wel realiteit.  Gelukkig kun-
nen we voor deze manifestaties steeds
rekenen op enthousiaste clubleden of
andere vrijwilligers om mee de kar te
trekken. Een ganse bende arbiters, van
BTS, Bond of anderen moeten ook tel-
kens opdraven van de ene kant van het
land naar de andere. Deze mensen krij-
gen hiervoor wel een vergoeding (?)
hetzij van KBBB of BTS. Een vergoeding
die naar mijn persoonlijke mening, ook
dringend aan herziening toe is want ik
vind ze beschamend.  Een puntje dat ik
hier even bijvoeg omdat ik hier in een
volgend stukje even verder wil op in-
gaan.

Een sport als de onze staat natuurlijk
ook niet bovenaan de lijst van potentië-
le geldschieters.  Wat is hier de return ?
vraagt men zich terecht af. Om spon-
sors aan te trekken moet je uitstraling
hebben en voldoende publiek kunnen
warm maken. Je moet er voor zorgen
dat je sport in de spotlight wordt gezet
op TV, in kranten en ga zo maar door.
Met alle respect voor iedereen inclusief
mezelf, dat hebben we niet en daar
moeten we eerlijk in zijn. Ik wil hier niet
een zwart beeld ophangen, maar wat
kunnen wij op dit moment aan sponsors
bieden ? We hebben wereldkampioe-
nen, nrs 1 van de wereld, mister 100,
we zijn wereldklasse in alle discipli-
nes…….maar wie weet dat ?
Merckx wereldkampioen, resulteert in
enkele lijnen in sommige kranten, een
vermelding 5 seconden op VRT en 5 mi-
nuten op ATV. Case closed.  Zelfs al
mocht Eddy met een gilet vol sponsors
op TV gekomen zijn, je had niet eens de
tijd gehad ze allemaal te lezen !
We zijn in  Lommel gestopt met het ge-
ven van een voorafgaande persconfe-
rentie, want pers was er niet…enkel ge-
nodigden van onszelf, de stad en de
bond. Daar lieve mensen wringt het
schoentje !
We moeten publiek aantrekken. Daar is
iedereen het mee eens, maar telkens op-
nieuw zie ik tijdens de wekelijkse wed-
strijden, de BTS tornooien, superpresti-
ge, Blankenberge en ga zo maar door
altijd maar weer dezelfde bekende ge-
zichten. Hartelijk dank aan deze die-
hards, maar ’t is toch ook nieuw bloed
dat we nodig hebben en ik heb de in-
druk dat we er maar niet in slagen
nieuw volk naar het biljart te trekken.

Heb ik oplossingen ?  eigenlijk niet, ik
kan alleen maar constateren !
Toch een kleine hint misschien :  moeten
we de gratis toegang blijven handha-
ven ?
Of blijven we tevreden met de omzet
van de consumpties aan drie watertjes
per avond per persoon ?

Met veel plezier kan ik aankondigen
dat EXQI –sport op 24/10 verandert in
SPORT 10. We gaan terug naar sport 7
dagen op 7 en biljart zal één van de
pijlers blijven. Het nieuwe management
ziet dit helemaal zitten en dus daar zit-
ten we opnieuw goed. Uiteraard komen
we terug bij ons uitgangspunt, want uit-
zenden van wedstrijden kost…… ja
centen !
Leuk voor sponsors om op TV te komen,
yep maar je moet voldoende kijkers
hebben die je tv spot kunnen bekij-
ken…  centen !!

Het wordt misschien stilaan tijd om niet
alleen bij BTS maar ook op nationaal ni-
veau (KBBB) en zelfs internationaal
(UMB) de handen in mekaar te slaan
om universele sponsors aan te trekken.
De samenwerking met kozoom is even-
eens een gedroomde gelegenheid om
sponsors te wijzen op de uitstraling van
onze sport. Kozoom is superprestige,
multi’s, maar ook wereldbekers en WK.
Schaalvergroting is volgens mij een mo-
gelijkheid. Langlopende projecten zoals
die we met BIBOT gaan inrichten
(wereldbekers voor minstens drie jaar)
zijn dan weer wel interessant voor geld-
schieters, op voorwaarde dat je de me-
dia meehebt.  Volgens mij is het tijd dat
op verschillende niveaus de handen in
elkaar worden geslagen alvorens onze
sport nog slechts een voetnoot in het to-
tale sportgebeuren zal zijn.  Wij met BI-
BOT (Belgian International Billiard Or-
ganisation team) willen alvast die weg
bewandelen en wij staan open voor ie-
dereen die met ons mee wil bouwen
aan een toekomst waarin onze spelers
en sport de aandacht krijgen die ze ver-
dienen.
Een warme oproep aan ondernemers,
van de slager om de hoek tot grote
KMO’s en anderen, hoe moeilijk de tij-
den ook zijn, geef uw steun aan uw
plaatselijke biljartclub of breid eens uit
naar een nationaal evenement !

Ferre 

F.A.Q ‘s

BTS tornooi organiseren ? 

1. Wat is BTS ?

BTS staat voor Billiard Topsport – de ver-
eniging die alle ereklassespelers  als ef-
fectieve leden telt. Dat gaat zowel over
ereklassespelers uit de klassieke disci-
plines –kader-band en vrij- als over drie-
bandenspelers. In totaal telt de vereni-
ging zo’n 50 effectieve leden, inclusief
de bestuursleden.

In het verleden noemde de vereniging
VES-AJH maar deze benaming moest in
2010 plaats ruimen voor een meer com-
mercieel en media vriendelijk logo.

2. Waarom zou een club een BTS tor-
nooi organiseren ?

Het geeft aan elke biljartclub, die de
mogelijkheden heeft, een toegevoegde
waarde tegenover zijn leden, sponsors
en sympathisanten , de lokale overheid
en de ganse biljartwereld in de regio.

3. Kan elke club een tornooi organise-
ren ?

Elke club die over één of méér matchta-
fels beschikt komt in aanmerking. Ideaal
is dat er 2 tafels ter beschikking zijn; ze-
ker voor een BTS Masters wegens het
groot aantal deelnemers. Voor een Clas-
sic kan het eenvoudig op 1 tafel. Het is
wel handig als er een elektronische sco-
rebord voorhanden is en een PC met
Internetverbinding.

4. Welke soort tornooien zijn er ?

a. BTS masters – Driebanden
b. BTS Classic – kader 47/2, band of

vrij-spel.

5. Wie neemt deel en met hoeveel ?

a. Aan Masters tornooien nemen ver-
plicht alle 32 ereklassespelers deel

b. Deze worden aangevuld met in to-
taal zo’n 60 à 75 hoofd- en excellen-
tieklasse spelers.

In totaal dus rond de 100 deelnemers.

6. Hoeveel speeldagen neemt een tor-
nooi in beslag ?

a. Masters: bij 96 deelnemers . 
Aantal dagen op 2 tafels 
i. Voorronden : 7 dagen (14 poules

van 3 spelers naar 30 ptn- klasse-
ment)

ii. Hoofdtabel : 11 dagen (21 poules
met 4 spelers naar 40 ptn –directe
uitschakeling)

b. Classics: 
i.  Aantal dagen op 2 tafels:

Sterk afhankelijk van het aantal in-
schrijvingen (10 à 12 dagen)

7. Wat wordt er organisatorisch van de
club verwacht?

Er bestaat een gedetailleerd BTS proto-
col maar samengevat :
a. Materiaal ter beschikking stellen van

onberispelijke kwaliteit.
b. Zorgen voor arbitrage tot/met 1/8 fi-

nales.
c. Budget invullen (zie huishoudelijk re-

glement)

d. Receptie organiseren na de prijsuit-
reiking

e. Bekwame sportbestuurder om on line
samen te werken met de BTS sport-
directeur

f. Ontvangst BTS sponsors en bestuur.
8. Wat mag de club van BTS verwach-

ten ?

Details zijn vermeld in het BTS protocol.
Belangrijke punten:
a. Administratie inschrijvingen/beletda-

gen
b. Resultaatverwerking
c. Arbitrage vanaf 1/8 finales
d. Trekking i.s.m.  lokale sportbestuur-

der en BTS afgevaardigde
e. Samenstelling speelkalender a.d.h.v.

beletdagen spelers en beschikbare
dagen tafels, verplaatsingen e.d.

f. Draaiboel finaledag
g. Eventueel contact met media (Exqi/Li-

ve Tv/regionale zenders/ Kozoom)
h. Dagelijkse update van informatie

over tornooi op  BTS website

9. Financieel plaatje
a. Prijzengeld:

i.  Masters: op aanvraag
ii. Classics: op aanvraag

b. Arbitrage ? eventueel extra
c. Slotreceptie
d. Eventueel speciale prijzen eigen aan

tornooi.

Retour vanuit BTS sponsoring: 
10 € per deelnemer in Masters tor-
nooi (ong 1000 €)
8 € per deelnemer in Classics.

10. Hoe budget invullen ?

a. Programmaboek-advertenties
b. Flatscreen presentaties
c. Tombola (gebruikelijk – gemiddeld

5 € per deelnemer )
d. Subsidiëring door stad/provincie
e. VIP pakketten (combinatie met drank

en/of food)
f. Activiteit organiseren 

i.   Clinic met een van onze spelers
ii.  PR evenement met demo 

1. Potentiële sponsors
2. Stadsbestuur

iii. Ereleden/ steunende leden.

11. Te overwegen:

a. TV coverage finaledag (Exqi/Live
TV/ regionale zenders)

b. Delocaliseren
c. Logistieke medewerking lokale over-

heid.
1. Tribune
2. Podium – stoelen – doeken
3. Arena bouwen – boxen ?
d. Speciale ontvangst gemeentehuis

wereldkampioen, etc..
e. Benadering sponsors d.m.v. BTS info-

brochure
f. Assistentie BTS ambassadeurs bij be-

zoek belangrijke sponsorcontacten.

12. Te respecteren timing:
a. Club meldt zich aan ten laatste tegen

einde maart voor tornooien in het vol-
gend sportjaar.( September – juni)

b. Club ondertekent contract met BTS en
betaald voorschot ten laatste tegen
eind april  

c. Club en BTS overleggen over de
meest geschikte finaledatum ten laat-
ste tegen eind mei.

d. Op de BAV van juni wordt het jaar-
programma voorgesteld aan de spe-
lers en pers en wordt de brochure
“BTS On Tour” uitgebracht.

e. Club deelt beschikbare speeldagen
mee aan BTS sportleiding minstens

één maand vóór gewenst aanvang
tornooi.

f. Inschrijvingen tornooi ten laatste één
maand vóór aanvang tornooi. 

g. Trekking kalender drie weken vóór
aanvang.



De Biljart Ballen, 3e jaargang, januari 2013 pagina 11

Het was weer een tijd geleden !
Inderdaad het was weer eventjes geleden dat we bij SNBA waren voor de
finale van een BTS masters tornooi. Altijd weer een beetje thuiskomen
daar.  Zoals Pierre Cornelissen, de voorzitter van de club zelf zei, De Wit-
te Molen is een begrip en een pleisterplaats voor onze biljartsport in ’t al-
gemeen.

Een wedstrijd of finale daar, is voor mij
altijd iets vroeger doorrijden om twee
redenen.  Je weet niet of je op tijd over
de Antwerpse ring en de Kennedytunnel
geraakt, maar ten tweede weet je dat je
ter plaatse nog eerst even de inwendige
mens kan versterken en genieten van de
lekkere keuken van de “Witte Molen”
Zoals steeds was het weer aangenaam
“bomvol” in de biljartzaal.  Bij aanvang
ging het nog, maar stilaan liep het in de
bistro en de zaal aardig vol.  Het moet
gezegd dat de organisatie er alles aan
gedaan had en doorlopend deed om ie-
dereen een zitplaats te geven.  Zowaar
een kleine tribune aan de snookerkant,
tof…
Ik heb eens rondgekeken en de meeste
vertrouwde gezichten waren weer op
post.  Het quasi voltallige BTS bestuur te-
kende present met daarbij de immer
sympathieke en energieke voorzitter
van het gewest beide Vlaanderen Ar-
thur Standaert, en ook de voorzitter van
de KBBB Reginald De Poorter.  Oud bur-
gemeester Freddy Willockx heeft even-
eens de halve finale meegepikt.  Zoals
op praktisch elk BTS tornooi was mister

100 himself Raymond Ceulemans ook
weer van de partij.
Het was weer de “oude vertrouwde”
Benny Van Goethem die ons welkom
heette en die met een soms wat schorre
stem (ontvangst op het stadhuis kort
voordien ??) de wedstrijden aankondig-
de en de spelers samen met het door
hen afgelegde traject in dit tornooi aan
ons voorstelde.

De halve finale’s (Caudron – Peter Ceu-
lemans en Merckx – Leppens) waren
beiden voor mij spannend, er werden
mooie series gemaakt en het gemiddel-
de lag weer hoog, verzekerden de
“kenners” rondom mij.
Iedereen had zich weer verwacht aan
een traditionele finale Caudron –
Merckx, maar die kwamen bedrogen
uit.  Eddy Leppens leverde serieus weer-
werk tegen Eddy Merckx maar moest
op het einde toch de duimen leggen.
Verrassing kwam er aan de andere tafel
waar welliswaar Fréderic de partij uit-
maakte, maar Peter in de nabeurt even-
eens de veertig punten bereikte.  Penal-
ty’s dan maar !  Fred strandde op twee

punten en dus profiteerde Peter om met
drie punten naar de finale van dit tor-
nooi te gaan.

Na een welverdiende pauze begonnen
we dan aan de finale, die gezien de
prestatie van Peter in de ½ finale vol-
gens ons alle kanten uitkon.
De organisatie had gezorgd voor lekke-
re warme en koude hapjes, die door de
aanwezigen gretig werden naar binnen
gewerkt.
Het moest op den duur echter vooruit
gaan met die hapjes, want Eddy
Merckx zette een zodanige prestatie
neer, dat we ons moesten haasten om al
die hapjes voor het einde van de wed-
strijd weg te werken…  Zoals hij later
ook zelf zei, had Peter alleen maar het
nakijken tegen een ontketende Merckx,
die de partij in recordtempo en met een
fantastisch gemiddelde afwerkte.
Eddy dus verdiend winnaar van het eer-
ste BTS masters tornooi van dit seizoen.
Maar voor mij toch ook te onthouden,
de finaleplaats van Peter Ceulemans,
die constant aan het bewijzen is bij de
top te komen aankloppen.

Natuurlijk waren er bij de prijsuitreiking
de nodige speeches en de huldiging
van de spelers.  Alles werd vakkundig
in beeld gebracht door de regionale
televisie, die de nodige aandacht aan
deze finaledag wou besteden.  Dit en
een artikel de avond zelf nog op ko-
zoom (bedankt Frits) was wat er van

pers te bespeuren viel.   Ik begrijp dan
ook de frustratie van onze spelers, wan-
neer ze zien welke aandacht andere
disciplines krijgen.
Iedereen stuurt artikels, foto’s e.d. door
naar de media, maar als ze niet willen
en u zelfs vragen GEEN biljartberichten
meer te sturen, dan moet ik er geen te-
kening bij maken dat er nog een heeee-
eel lange weg te gaan is.

Ik las gisteren een interview op kozoom
met Eddy Merckx, daarin vroeg hij zich
af :”wat moeten wij eigenlijk nog doen
om aandacht te krijgen ?  wereldtitels
alom is blijkbaar niet voldoende.  Moe-
ten wij dan zelf gaan bedelen om op TV
te mogen komen ?”

Ja, Eddy ik begin er voor te vrezen dat
we dat gaan moeten doen !  Hoe spijtig
het ook is.  Je kan echter van één ding
zeker zijn, en dat is dat wij niet zullen
opgeven !

Laat ons dan eindigen met een vrolijke
noot die ik jullie niet wil onthouden.
Benny Van Goethem bedankte iedereen
voor de talrijke aanwezigheid, maar
waarschuwde iedereen voor de ver-
hoogde alcoholcontroles in de buurt !!
om dan vervolgens iedereen uit te nodi-
gen voor de afsluitende receptie !!

’t was leuk en tot de volgende,

Ferre Van Loco

UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 

Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor gaat als leider de terugronde in
Afdeling 2A
BV Mechelen blijft op kop
Afdeling 2B
Herentals onttroont BC Orly 
Afdeling 3A
Viroma Mol staat eerste. Lugo 4 trad onvol-
ledig aan en dus forfait.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir nog steeds leider. 
Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 bezet de kopplaats
Afdeling 2A
Real 2 blijft leider
Afdeling 2B
Krijt op Tijd Keerbergen leidt de dans
Afdeling 3A
De Ploeg 2 blijft op nummer 1
Afdeling 3B
Rood-Wit  moet Herentals 4 laten voorgaan
Afdeling 3C
Moedig en Vrij 2 op leidersplaats 
Afdeling 3D 
Lugo 5 neemt over van Carambol 1 
Kader 
Afdeling 1
Lugo 1 blijft leider
Afdeling 2
Coloma op koppositie
Drieband KB
Afdeling 1
Real 2 is nu leider
Afdeling 2A
Sint Jozef 1 is leider
Afdeling 2B
Grobbendonkse 1 is de baas
Afdeling 3A
Duffel-Oost  2 leidt nog altijd
Afdeling 3B
BC De Deken is leider
Afdeling 3C
De Coeck 4 wisselt met Moedig & Vrij 
Afdeling 4A
Lugo 2 blijft klassement aanvoeren
Afdeling 4B

KOT Meer 2 is op weg naar de titel ?
Afdeling 4C
De Krabbers 3 op kop 
Afdeling 4D
Excelsior 3 blijft de leider
Afdeling 4E
De Goeie Queue 4 is nummer 1
Afdeling 4F
KOT Meer 1 is leider. Kruishuis 3 kreeg een
forfait aan het been.
Drieband MB
Afdeling 1
Biljart Express 2 is leider
Afdeling 2A
De Coeck 1 blijft vooraan
Afdeling 2B
Viroma 1 onttroont Excelsior 2 
Afdeling 3A
Lugo 2 is de nieuwe aanvoerder
Afdeling 3B
Meerlese staat op kop. BC Deurne gaf for-
fait voor één match
Afdeling 3C
Viroma 3 staat de plaats af aan Excel- sior 3

KBBB-Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Excelsior neemt over van Vilvoordse
Afdeling 2
Welkom Zaventem blijft leider
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Zanzibar 1 is nieuwe leider
Kader
Afdeling 1A
Kapelleveld 1 is de koploper
Afdeling 1B
Kapelleveld 3 is leider
Bandstoten
Afdeling 1
URSM Drogenbos nog steeds aan de leiding
Afdeling 2
K&V Diest blijft eerste
Afdeling 3
Strombeek 2 staat nu op 1
Drieband KB
Afdeling 1
Kampenhout behoudt leidersplaats  
Afdeling 2
BC Dobber laat de anderen achter zich 

Drieband MB
Afdeling 1A
Couronne 1 is leider
Afdeling 1B
Strombeek 2 blijft eerste

KBBB-Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
STBA 1 nog steeds op kop
Afdeling 2
STBA 2 blijft leider
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Ten Hout is eerste
Kader
Afdeling 1
Sint Jozef 3 neemt over van Breese
Bandstoten
Afdeling 1
Edelweiss 1 op kop
Afdeling 2
STBA 2 houdt de nummer 1 vast
Drieband KB
Afdeling 1
STBC onttroont De Optimisten 1 
Afdeling 2

Breese BC blijft op  nummer 1 
Drieband MB
Afdeling 1
Ten Hout 2 geeft KHOZ 2 het nakijken
KBBB- Gewest Beide Vlaanderen-BDG

KBBB-Gewest Beide Vlaanderen
Vrijspel-laag
Afdeling 1
WO Hooglede  neemt over van BV Gent 
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
BV Gent is leider
Kader
Afdeling 1
KBC Metro leidt
Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Carambol 1 blijft  eerste i
Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Union 2 staat de leiding af aan 
De Ster 1
Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Elk Weird Hem 1 is nu leider
Drieband MB
Afdeling 1
De Royalvrienden blijven op de kopplaats

Tweede Belg met wereldrecord

Forthomme evenaart wereldprestaties

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
De hoogste driebandenserie ooit staat
niet langer alleen op naam van Ray-
mond Ceulemans en de Japanner Juni-
chi Komori. In het Nederlandse Zundert
maakte ook Roland Forthomme een
reeks van 28 opeenvolgende carambo-
les en verwierf zich zo een plaats in de
annalen van het driebandbiljart. “Voor
het maken van die 29ste carambole

stond ik stijf van de stress” zei de altijd
onvoorspelbare Luikenaar. “,Hij was
maakbaar, het was een platte driehoek,
die ik met tegeneffect op de lange band
moest stoten, maar de spanning werd
me te machtig.''
En eigenlijk, vertelde hij, vond hij het
niet zo erg. “Zo is Roland Forthomme
hè, ik vind het al fantastisch dat ik met
die twee beroemde spelers op de
wereldrecord lijst mag staan. Dit is een
geweldig moment in mijn carrière”.
Dat hij die 29ste niet maakte, zette dus
geen domper op de feestvreugde bij
Forthomme. Het was zelfs mooi meege-
nomen dat hij dit meesterwerk op het
biljart schilderde tegen Eddy Merckx,
nog steeds wereldrecordhouder wat be-
treft de kortste partij ooit (50 punten in 6
hernemingen).
Bart Van Reeth
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De BGB op bedrijfsbezoek bij Iwan Simonis

Waar komen onze biljartlakens vandaan?

Voor de productie van biljartlakens
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van
Merinowol, schapenwol waar de fijnste
garens en stoffen van geweven worden.
Voor de 300 Rapide, het topproduct
van Simonis, wordt daar 10% nylon
aan toegevoegd. Het productieproces
van een biljartlaken verloopt in 15 fa-
ses.

Fase1
Waar in een ver verleden de garens
door Simonis nog zelf gesponnen wer-
den, worden
deze nu op spoelen aangeleverd. De
gesponnen garens worden vanaf 390
spoelen samengebracht op een zoge-
naamde kettingboom. Op zo’n ketting-
boom worden voldoende garens verza-

De textielfabriek van Simonis anno 1800

In de schaduw van Verviers, langs de oever van de Vesdre, ligt Andrimont,
deelgemeente van Dison. Daar stichtte William Henri Simon Simonis in
1680 de textielfabrieken Simonis. Een van zijn kleinzonen, Iwan Simonis,
geboren in 1779, gaf de firma zijn huidige naam “Iwan Simonis”, van-
daag de dag het synoniem voor de parel van de biljartlakens. Bij het ont-
staan legde Simonis zich toe op de productie van garens, lakens en vloer-
bedekking. Rond 1840 werd daar de productie van biljartlakens aan toe-
gevoegd, een gouden ingreep, want toen in de loop van de 20ste eeuw de
concurrentie van de lage loonlanden zo moordend werd dat veel textielfa-
brieken de poorten moesten sluiten, kon Simonis overeind blijven door zich
te specialiseren in de productie van biljartlakens. Vandaag is “Iwan Simo-
nis” met zijn 80 personeelsleden de enige overgebleven textielproducent
van de streek.

meld om 30 rollen van 60 meter biljart-
laken te weven.

Fase 2
16 supersnelle computergestuurde weef-
getouwen werken gedurende 16 uren
per dag met een snelheid van 450 sla-
gen per minuut, wat wil zeggen dat er 7
garens per seconde geweven worden.
Hoeveel meter laken dit per uur ver-
tegenwoordigd  is een goed bewaard
fabrieksgeheim…

Fase 3
Na het weven worden de nog onbe-
werkte biljartlakens door een 20-tal da-
mes op weeffouten of oneffenheden ge-
controleerd. Het herstellen van de fou-
ten gebeurd nog volledig handmatig
met naald en draad. Dit noemt men
“noppen”. Deze fase is de meest ar-
beidsintensieve maar ook belangrijkste
van gans het productieproces. Van de
zowat 15 biljartlakenfabrikanten is Si-
monis de enige die weeffouten hand-
matig opspoort en hersteld, daarom zijn
ze ook de n°1 in de wereld. Om er ze-
ker van te zijn dat men op lange termijn
kan blijven beschikken over deskundige
noppers heeft de firma een overeen-
komst afgesloten met een paar plaatse-
lijke scholen. Jonge meisjes kunnen van-
af hun 15e 3 dagen per week algeme-
ne vakken volgen en 2 dagen per week
stage lopen bij Simonis. Na 3 jaar zijn
ze volleerd herstelster en zijn ze verze-
kerd van een plaats Simonis. 

Fase 7
Om onregelmatigheden na het kleuren
te verwijderen wordt het laken een 2e
maal gespoeld.

Fase 8
Het laken is nu doornat en wordt in een
reuzedroger uitgewrongen.

Fase 9
Door de vorige behandelingen staan de
garens mogelijk niet meer in een hoek
van 90° op elkaar. In deze fase worden
die onregelmatigheden machinaal ge-
corrigeerd. 

Fase 10
Het laken gaat in een machine die er-
voor zorgt dat het laken over de ganse
lengte de juiste breedte krijgt.

Fase 11
Het laken wordt verhit om eventuele
plantaardige onzuiverheden in de ga-
rens te verkolen. Na deze behandeling
is het laken volledig droog.

Fase 12
Het laken ondergaat een 2e intensieve
controle en wordt na goedkeuring ge-
schoren.

De scheermachine

Fase 13
Na het scheren wordt het laken gede-
cateerd. Dit is een behandeling met
stoom die voorkomt dat het laken zich,
na het leggen op de tafel, zou ontspan-
nen. In deze zelfde fase wordt het laken
gestreken.

Fase 14
Een laatste eindcontrole maakt dat ze er
bij Simonis zeker van zijn dat het laken
als topproduct de fabriek verlaat. Ten-
slotte worden de randen gemarkeerd
met de handtekening van Iwan Simonis
en met het kenmerk van het laken (300
Rapide in ons geval). En omdat alles
tegenwoordig nagemaakt wordt, wordt
het laken ook nog eens onzichtbaar ge-
markeerd met een uniek nummer eigen
aan de rol. Dit nummer wordt alleen
zichtbaar als men met ultraviolet licht
over het laken schijnt.

Fase 15
Het laken gaat op rollen van 30 of 60
meter, waarna het verpakt wordt en zijn
weg vindt naar de lakenlegger.

Fase 4
In deze fase wordt het laken behandeld
met heet water en zeep en verliest het
10% aan volume. Deze fase noemt men
de inkrimping en dient om de stof ster-
ker te maken.

Fase 5
Het laken wordt gespoeld om de zee-
presten uit de vorige fase te verwijderen.

Fase 6
De natuurlijke kleur van wol is crè-
meachtig wit. In de ververij ondergaat
het laken een urenlange behandeling om
het zijn uiteindelijke kleur te geven. De
300 Rapide, die gebruikt wordt voor de
golfbiljart en carambole, is beschikbaar
in 9 kleuren. Poollakens zijn er in maar
liefst 25 kleuren, waaronder, speciaal
voor onze noorderburen, fel oranje…

Nog over Simonis
- Simonis is, zowel qua kwantiteit als kwaliteit, de nummer één van de biljart-
lakenfabrikanten.

- Ze produceren lakens voor zowel Pool – Russisch Piramidebiljart – Carambole
– Snooker – Golfbiljart.

- Er wordt naar meer dan 50 landen geëxporteerd.
- Simonis heeft meer dan 1000 rollen op stok en kan dus steeds onmiddellijk
leveren.

Weetjes over de lakens
- Een laken maakt men droog schoon. Gebruik nooit water; het gebruik van
water doet het decateren uit fase 13 teniet, waardoor het laken zich gaat
ontspannen, minder statisch wordt en de ballen minder gaan lopen.

- Reinig de ballen regelmatig en vervang ze bijtijds. Vuile en/of versleten ballen
versnellen het slijtageproces van het laken.

- Het gebruik van een afzuigsysteem of een deur die regelmatig open en dicht
gaat in de nabijheid van het biljart hebben een negatieve invloed op de snel-
heid van het laken.

- De biljartverwarming dient om het laken droog te houden zodat het zich niet
gaat ontspannen. Zet de verwarming ook niet te hard, want dat kan een nega-
tieve invloed hebben op de stabiliteit van de lei.

- Een goed gelegd laken moet, als het goed onderhouden wordt, na een jaar nog
strak op de tafel liggen. Wat niet wil zeggen dat het door veelvuldig gebruik al
niet eerder kan versleten zijn…

Nick De Groote

AANGEBODEN
TER OVERNAME
Biljartcafé EXCELSIOR

te Turnhout
Zevendonk 75
2300 Turnhout

Tel : 0032 (0) 475 650 315 (Wijnants Jan)

Twee biljarts 2.10m + één matchbiljart 2.85m,
computer scoreborden van Futurescore 

aan elk biljart
Binnen- en buitenterras

Rookruimte
Woongedeelte: 3 slaapkamers, badkamer, 

keuken, woonkamer

Zeer gunstige overname prijs
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Frank' s vraagje
Eenheid in verscheidenheid ?
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over
een actueel of heikel biljartonderwerp. De le-
zer kan hierop reageren door een eenvoudig
mailtje te sturen naar onze redactie.
De stelling :
Een leger dat vecht in gespreide slagorde, is een
zwak leger. Het Carambolebiljart, het Snooker, het
Golfbiljart en het Poolbiljart bewegen op dit moment
naast elkaar. Nochtans hebben ze één ding gemeen :
het zijn alle keusporten, en in sommige disciplines loopt het aantal spelers steeds
verder terug.

De vraag :
Moeten we naar een doorgedreven samenwerking of zelfs een bundeling van
àlle keusporten ?

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 sommige gewesten heeft men nog een schrikbarend 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 opvallend weinig teams.
Daardoor krijgen een hele hoop biljarters erg weinig speelgelegenheid in com-
petitie...

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

We ontvingen 242 antwoorden :
179 deelnemers aan de poll antwoorden JA !
63 deelnemers aan de poll antwoorden NEE !

Conclusie :
Er zijn blijkbaar heel wat spelers die vinden dat er te weinig speelgelegenheid is.
Van sommige 'NEE'-antwoorders ontvingen we een motivatie : zij kijken vooral
op tegen de verdere verplaatsingen.

DOORLOOPPUZZEL

Jonas Dewit bezorgde ons ditmaal een
doorlooppuzzel.
Stuur de oplossing van het verticale
woord voor 20 januari 2013 naar
Bart Van Reeth, Victor Govaerslaan 16
bus 32, 2170 Merksem.
Vergeet niet uw adres en telefoonnum-
mer te vermelden. Onder de goede in-
zendingen verloten we weer een biljart-
keu.

1. Biljartterm
2. Finse biljartvariant die snooker en

kader combineert
3. Schots 7-voudig wereldkampioen

snooker
4. Biljartdiscipline
5. Eerste wereldkampioen driebanden
6. Biljartterm
7. Deel van de pooltafel
8. Break van 100 punten of meer in

het snooker
9. Huidig wereldkampioen drieban-

den
10. Belgisch carambolebiljarter

De juiste oplossing van het kruiswoord-
raadsel in ons decembernummer was : 
KADER

De onschuldige hand toverde uit de
goede inzendingen Michel Ghesquière
uit Bertem tevoorschijn. Hij ontvangt
eerstdaags zijn prijskeu.

Belgisch Kampioenschap Multi-Disciplines – Casino Blankenberge

Toppers kijken uit naar ontmoeting
van het jaar

De dames mogen in het voorjaar deel-
nemen aan de Nationale Finale in BC
De Ploeg. Een week eerder kunnen ze
zich in hetzelfde lokaal al opwarmen tij-
dens de Femina Belgian Open.
Een -zoals de naam het aangeeft- open
tornooi voor dames met als speldiscipli-
nes Libre en Drieband. In Blankenberge
komen dus voor het eerst enkel mannen
aan het acquit en worden de poule-
wedstrijden van juniors en seniors si-
multaan afgewerkt. Het Belgisch Kampi-
oenschap opent op zondag 6 januari
en krijgt zijn beslag, één week later, met
de finale van het drieband, op zondag
13 januari. Net als bij de voorgaande
edities is ook nu weer de hele elite van
het vaderlandse biljart present. Naar al
even goede gewoonte is de regelmatig
presterende Frédéric Caudron alweer
favoriet in de klassieke disciplines en

zou hij ook weleens net als vorig jaar in
de finale van het driebanden kunnen
staan. Misschien wel terug tegenover
Eddy Merckx, die één van de beste sei-
zoenen uit zijn carrière aan het afwer-
ken is, voor zover hij vorig jaar al niet
op topniveau speelde en daardoor ook
de BK-zege pakte. Maar misschien
zorgt de gezonde zeebries alweer voor
een verrassing, net zoals de polderlucht
dat deed in de Beker van België, waar
Davy Van Havere, tot verbazing en jolijt
van het publiek met de hoogste eer ging
lopen. In het drieband maken de 'grote'
jongens hun entree op donderdag 10
januari, waar Caudron om 11.00 uur
de winnaar van poule 2 ontmoet en
Merckx en Van Havere om 20.30 uur
uitkomen tegen de winnaars van poule
1 en poule 5.
Bart Van Reeth

'Verlengt Eddy Merckx zijn BK-titel ?'

Keu voor winnaar novemberpuzzel
Gert Verdonck uit
Merelbeke loste onze
novemberpuzzel op
en ontving de prijs-
keu uit handen van
onze redacteurs Pie-
ter-Jan Van Bosstrae-
ten en Sven Caudron.
Toeval wil dat Ver-
donck ook een vaste
waarde is bij 1ste
Klasse Golfbiljartclub
HOE Mere. De re-
dacteurs koppelden
het nuttige aan het
aangename en duw-
den de speler de mi-
cro onder de neus.
Het relaas leest u in dit nummer.

www.espa-biljarts.be

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

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Uitkijken naar 14 januari
BC Deurne 1 heeft zijn kandidatuur voor de kampioenstitel binnengeleverd. De lei-
der won thuis van KBC De Goeie Queue 1 en ziet zich voorlopig nog enkel be-
dreigd door BC De Ploeg 1. De regerende landskampioen wacht dan ook in span-
ning de komst van het team van Ludo Dielis af, op maandag 14 januari. Bevestigd
Deurne daar zijn autoriteit, of gaat De Ploeg op zoek naar een tweede titel ? 

AFDELING 1
BC DEURNE 1
De inleiding zegt alles. BC Deurne heeft
voorlopig nog steeds de beste kaarten.

AFDELING 2 A
DE PLOEG 2
Blijft op kop en dankt dat aan zijn re-
gelmaat

AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2
Mag stilaan titelambities beginnen
koesteren?

AFDELING 3A
MISTER 100 LIER 4 
Is nog steeds leider

AFDELING 3B
BC DEURNE 2
Zit in het voetspoor van de grote broer
in 1ste Klasse

AFDELING 3C 
HERSTALIEN 1
Neemt terug over van Disonais

AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1
De Rodenbachzonen houden de kop-
plaats vast

AFDELING 4A
MEERLESE 3 

AFDELING 4B
HERENTALS 3

AFDELING 4C
DE COECK  2

AFDELING 4D
ZANZIBAR 3

AFDELING 4E
BRUGSE 3

AFDELING 4F
BV GENT 2

AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2

Bart Van Reeth
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Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

Diksmuidestraat,3B Brugge
Tel & Fax 050/33 22 82
e-mail : info@kbbc.be

Private club aangesloten bij de K.B.B.B.
www.kbbc.be 

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

iedere dag vanaf 14:00 ’s zondags van 9:30
dinsdag van 14:00 tot 19:00

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

KBBB Maas & Kempen – 
Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Anja Slomp 
met hoogste reeks 
Vier op vier wedstrijden won Anja
Slomp (BC Sint-Jozef Zutendaal) bij de
30-ers en in één ruk door dus ook de
districtfinale. Bovendien speelde Slomp
ook nog eens tot tweemaal toe de hoog-
ste reeks bij elkaar ; 6 punten. August
Moons (Ketsers Hechtel) en Philip Nijs
(De Ketsers Genk) moesten er beiden in
de dubbele ontmoeting aan geloven.
Toch zal Moons als vice-kampioen mee-
gaan  naar de gewestfinale in BC Lido.  
Bart Van Reeth

Interview met Eddy Leppens en Eddy Merckx

Vrienden onder elkaar
Kort verslag van de match : In een spannende match had Eddy Leppens
(KBC De Goeie Queue) al snel een mooie voorsprong te pakken. Eddy
Merckx (BC Deurne) kroop echter terug, kwam zelfs even op voorsprong,
maar Eddy Leppens was op het einde toch de sterkere speler en ging met
de overwinning  lopen.

DBB: Eddy (Leppens), geef eens jouw
zicht op deze wedstrijd.
EL: Ik ben eigenlijk toch wel erg opge-
lucht na deze wedstrijd (zucht). Als je
het achteraf bekijkt was dit een erg goe-
de wedstrijd van beide spelers. Boven-
dien is Eddy een goede vriend van me
en hebben we al talrijke keren span-
nende matchen tegen elkaar gespeeld,
ik ben al bij al dus erg blij dat ik mijn
maat geklopt heb.

DBB: Je nam een sterke start in deze
match, maar kreeg het dan toch lastig
naarmate de match vorderde. Waar
maakte je uiteindelijk het verschil?
EL: Ik denk dat ik een niveau gehaald
heb waarmee ik een goede kans maak-
te om Eddy te kloppen. Ik zette een
tweetal goede series neer en ook tus-
sendoor bleef ik scoren. Bovendien
maakte ik ook een aantal erg moeilijke
ballen en dat maakt toch een verschil.
Want met één of twee goede reeksen,
daar win je geen match meer mee in
het moderne driebanden. Je ziet in de-
ze match Eddy terugkomen met onder
meer een reeks van 6 en hij blijft ook
scoren. Op zo’n moment hangt er veel
af van die ene goede positie spelen of
die ene klos net vermijden.

DBB: Wat is jouw evaluatie van de
match juist, Eddy (Merckx)
EM: Uiteraard ben ik in de eerste plaats
toch teleurgesteld, maar langs de ande-
re kant besef ik ook dat er me weinig te
verwijten valt. Het was een match op
hoog niveau, we hebben beiden een
hoge moyenne. Ik trek vandaag aan het
kortste eind, maar ik krijg zeker nog
kansen om revanche te nemen.
EL: We starten inderdaad iedere wed-
strijd terug van nul, met een leeg score-
bord. En Eddy is gewoon zo sterk. Je
moet altijd top zijn om hem te kloppen
en je kan je eigenlijk geen fouten ver-
oorloven. Als je zelf niet goed speelt
ben je tegen Eddy eigenlijk op voor-
hand verloren.

DBB: Deurne speelde hier een thuis-
match, met toch flink wat ondersteunend
publiek, was er sprake van een thuis-
voordeel?
EM: Dat is hier eerder beperkt vrees ik.
In andere zalen speelt dat soms meer
mee, omdat niet alle tafels op dezelfde
manier reageren. Sommige tafels spe-
len gewoon ronduit raar, en dan heb je
een aantal ballen nodig om je aan te
passen. Maar hier in Deurne zijn de ta-
fels echt kwalitatief goed.

DBB: We zijn nu halverwege het kampi-
oenschap, hoe belangrijk is deze 6-2
overwinning van Deurne richting de ti-
tel?
EL: Dit was eigenlijk toch wel een tame-
lijk belangrijke wedstrijd. We weten dat
we zelf minder kans maken om de titel
echt te pakken, omdat onze man op de
4e plaats toch iets minder sterk is. Met 3
spelers kampioen spelen is eigenlijk on-
mogelijk. Maar langs de andere kant
gaan we er toch altijd voluit voor en we-

ten we dat we het iedere andere ploeg
lastig kunnen maken. Onze doelstelling
voor vandaag was eigenlijk om een ge-
lijkspel uit de brand te slepen.
EM: Inderdaad, als jullie vandaag 4-4
halen, dan staan we in het klassement
gelijk. Met nog een volledige terugron-
de voor de boeg kan nog alles gebeu-
ren. Bij De Goeie Queue zijn ze mis-
schien wat te bescheiden. In ieder ge-
val, zelfs al spelen ze geen kampioen,
ze zullen hun rol zeker spelen in het
kampioenschap.
EL: Dat klopt wel, je moet rekenen dat
vandaag onze eerste verliesmatch is.
Maar in de breedte zijn we wellicht
toch niet sterk genoeg om zelf met de ti-
tel te gaan lopen.
EM: Je hebt ook nog ‘De Ploeg’. Die
staan momenteel op één punt in het
kampioenschap, die hebben nog bij-
zonder weinig laten liggen.

DBB: Eddy (Merckx), jullie moeten begin
volgend jaar uit spelen tegen ‘De Ploeg’
en jullie hebben eigenlijk wel 6 sterke
spelers die kunnen opgesteld worden, is
het al duidelijk wie daar zal spelen?
EM: 14 januari moeten we inderdaad
naar daar. Het wordt inderdaad een
erg belangrijke wedstrijd. In principe
staan de jonge gasten gepland om te
spelen, maar daar zal intern wellicht
nog eerst eens over gepraat worden
met de spelers en de sponsors. Maar je
mag die mannen zeker niet onderschat-
ten, die kunnen ook iedereen kloppen
hoor.
EL: Het niveau van de spelers bij Deurne
is echt enorm hoor, die 6 jongens  kun-
nen eigenlijk allemaal internationaal
mee.

DBB: Jullie hebben beiden een rijk ge-
vuld palmares, wat zijn de persoonlijke
ambities het komende jaar nog?
EL: Ik bekijk ieder toernooi op zich, ui-
teraard wil ik in de komende wereldbe-
kers goed presteren, net als op de grote
kampioenschappen.
EM: Voor mij is het belangrijk dat ik
internationaal genoeg punten kan mee-
pakken. Met de wereldtitel heb ik er na-
melijk een flink aantal verdiend, die ik
bijgevolg volgend jaar terug kan kwijt-
spelen. Daarnaast is het absoluut de be-
doeling om met de ploeg de nationale
kampioenstitel te halen.

DBB: Bedankt voor jullie bijdrage en
veel succes gewenst.

Pieter-Jan Van Bosstraeten
Sven Caudron

Interview met Frederic Caudron en Dick Jaspers

Verlaagde speelpunten of de klok ?
Na de match tussen Fréderic Caudron (KBC De Goeie Queue) en Dick Jas-
pers (BC Deurne) komen beide heren nog even nakaarten bij de redacteu-
ren van de biljartballen. Daarbij gaan we niet enkel in op de wedstrijd,
maar ook op enkele verzuchtingen van de wereldtoppers uit het drieban-
den.
DBB: Dick, laten we bij jou beginnen. Je
ploeg, Deurne pakt vandaag een be-
langrijke overwinning om de kansen op
de titel gaaf te houden.
DJ: Dat is erg leuk natuurlijk. We spelen
vandaag toch wel met onze beste ploeg
met de bedoeling om zo weinig moge-
lijk punten te laten liggen. We spelen
namelijk met een rotatiesysteem tussen
de zes spelers. Er gaat daar wel heel
wat overleg aan vooraf, en onze ande-
re spelers zijn ook sterk, maar we win-
nen zeker niet altijd. 
FC: Als je het bekijkt, hebben ze zes
echt sterke spelers, dus ze kunnen op
positie 3 en 4 spelers opstellen die echt
het verschil kunnen maken in een wed-
strijd, het belang daarvan mag zeker
niet onderschat worden. Op zich is ro-
teren in een ploeg gevaarlijk, je kan
daardoor punten laten liggen waar je
het eigenlijk niet verwacht.

DBB: Fréderic, voor jullie is dit in het
klassement natuurlijk minder positief.
FC: Uiteraard zijn we vandaag als
ploeg teleurgesteld, als je het bekijkt
had er misschien wel nog iets meer in-
gezeten. Er wordt nu eenmaal op erg
hoog niveau gespeeld, als wij als ploeg
eerlijk zijn, dan is de titel wellicht te
hoog gegrepen. Met een top 3 plaats in
het klassement zullen we zeker tevreden
zijn. Dat verandert natuurlijk niks aan
het feit dat je iedere match graag wilt
winnen. Vandaag verliezen we voor het
eerst, maar we hebben eerder dit sei-
zoen ook al 3 keer gelijk gespeeld,
daar laat je ook punten liggen.

DBB: Hoe evalueren jullie het duel tus-
sen jullie beiden?
FC: We hebben een aantal beurten te
veel nodig gehad, we kwamen nu uit
op 25. Dick heeft zeker verdiend ge-
wonnen. Als je bekijkt dat ik een maxi-
mum serie van 5 neerzet, dan moet je
toegeven dat zoiets op dit niveau niet
volstaat. Ik voelde me ook niet 100%
door een verkoudheid, maar dat ga ik
niet als excuus gebruiken. Het was een
vlotte wedstrijd met wisselende kansen.
DJ: Ik begon heel sterk met een serie
van 11, maar val dan weer stil.
Daardoor komt Frederic toch terug in de
wedstrijd en is het erg spannend. Naar
het einde toe had ik het ook niet ge-
makkelijk, maar ik ben blij de overwin-
ning binnen te halen, tegen een speler
als Frederic waar ik toch een groot res-
pect voor heb. 

DBB: Wat verwachten jullie persoonlijk
nog van het komende jaar?
DJ: Ik ben er zoals steeds op uit om mijn
beste spel te spelen, en op die manier
ook een aantal wereldbekertoernooien
te kunnen winnen. Het publiek laten ge-
nieten met kwalitatief spel en op die ma-

nier wedstrijden winnen, dat is voor mij
het mooiste dat er is. Ik kijk wel uit naar
de veranderingen volgend jaar, de nieu-
we regels, spelen tot 40 punten, het be-
looft toch een serieuze aanpassing te
worden.
FC: Volgens mij zijn ook niet alle spelers
daar zomaar mee akkoord. Een partij
tot 40 punten tussen toppers kan soms
wel spannend zijn, maar volgens mij ga
je te vaak met grote verschillen zitten.
DJ: Daar ga ik mee akkoord. Als je eer-
lijk bent is 40 punten eigenlijk te wei-
nig. Als iemand een sterke start neemt,
heeft die in feite meteen de match in
handen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
FC: Ik ben eerder een voorstander van
de limiet per shot op 40 seconden te
zetten. Dat is sneller en geeft veel meer
actie. Nu kan men bovenop de tijd nog
een time-out vragen, dat is naar mijn
mening echt te ruim en te langdradig.
DJ: Het resultaat is dat vandaag wed-
strijden soms 3 uur duren, dat is erg
zwaar voor de spelers en voor het pu-
bliek. Ik hoop dat we tot een oplossing
komen waarin we prachtige wedstrij-
den kunnen spelen met wisselende kan-
sen en waar de kwaliteiten van de spe-
lers de doorslag blijven spelen.

DBB: Zullen de veranderingen een posi-
tieve invloed hebben op de media-aan-
dacht die de sport krijgt?
FC: Laat ons hopen, want momenteel
worden we stiefmoederlijk behandeld.
Als ik al artikels zie over mezelf, dan
staat daar steevast een oude foto bij,
terwijl ik toch echt al meer recente foto-
’s heb doorgestuurd.
DJ: In Nederland is de aandacht toch
ook terug gelopen. Ik  stuur de pers na
elk toernooi een bericht door met een
objectief en eerlijk verslag, maar dat
wordt zeker niet altijd opgepikt.

DBB: Heeft de beperkte aandacht van
de jeugd voor de sport daar iets mee te
maken?
FC: Misschien wel, er is alleszins te wei-
nig doorstroming momenteel. In West-Eu-
ropa is er absoluut een gebrek aan wer-
ving en aan opleiding. De sport is ont-
staan op café, jongeren kwamen er mee
in contact als ze een pint gingen drin-
ken. Dat gebeurt nu veel te weinig en er
zouden alternatieven moeten bedacht
worden. In Aziatische landen als Korea
en Vietnam, daar wordt echt nog oplei-
ding gegeven in deze sport. Ik denk dan
ook dat het zwaartepunt van de wereld-
top na deze generatie in die landen zal
bevinden en dat vind ik jammer.

DBB: Dat zou inderdaad zonde zijn, be-
dankt voor dit interview.

Pieter-Jan Van Bosstraeten
Sven Caudron
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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

Editoriaal

Een hoopvol 2013
van het nieuwe biljartseizoen met de
Superprestige Driebanden in Lommel.
En het jaar krijgt zijn beslag met dè cli-
max in oktober als de allergrootste drie-
bandenspelers om de Wereldtitel ko-
men strijden in de Antwerpse Lotto-Are-
na. Als kers op de taart krijgt de biljart-
liefhebber ook nog een Snooker PTC-tor-
nooi voorgeschoteld in november. 
Mag ik de organiserende tenoren van
bovenstaande evenementen oproepen
om zoveel mogelijk aandacht te beste-
den aan hun PR en Marketing ? Het is
maar dat een product altijd beter ver-
koopt, als de verpakking ervan leuk
oogt. Bij het promoten van de biljart-
sport wringt het schoentje daar immers
al veel te lang. Uw krant daarentegen,
doet het op dat vlak verre van slecht en
wint nog maandelijks aan populariteit.
Van onze kant betrekken we dan ook
zoveel mogelijk mensen bij ons project. 
De komst van de jonge redacteurs
Pieter-Jan Van Bosstraeten en Sven Cau-
dron betekenden al een zegen voor de
promotie van het snooker en de heren
werken zich inmiddels stevig in, in de
klassieke disciplines. Nick De Groote,
medebestuurder van de Belgische Golf-
biljart Bond zette zelf de stap en con-
tacteerde ons met een vat vol ideeën om
ook deze onderbelichte tak van de keu-
sporten in de toekomst de nodige aan-
dacht te schenken. Dat valt niet in dove-
mansoren en de lezer zal merken dat
ook de golfbiljarter voortaan bediend
wordt in De Biljartballen.
Zelf geeft Nick De Groote in dit nummer
reeds zijn visitekaartje af met een
prachtige reportage over de vervaardi-
ging van biljartlakens bij Iwan Simonis.
We gaan erop vooruit. 2013 oogt
hoopvol. De redactie wenst iedereen
een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Proost !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Er is nogal wat commotie ontstaan om-
trent de kalender en de praktische aan-
pak, althans voor wat betreft de meer-
voudige verplaatsingen van de Ere-klas-
sers, op het Belgisch Kampioenschap
Multi-Disciplines in Blankenberge. Het
staat vast dat er in de marge nogal wat
zal gediscussieerd worden door de be-
trokken partijen KBBB en BTS, over stra-
tegie en practica. Enerzijds is dat spij-
tig, anderzijds houdt het al diegenen
die een verantwoordelijkheid dragen in
de biljartwereld scherp, en dat is pre-
cies wat onze sport nodig heeft. Het ont-
breekt ons nog steeds aan dynamiek en
een vaak gebrekkige samenwerking of
het ontberen ervan, zijn daarvan de
oorzaak. Dat is een vaststelling en zeker
géén verwijt aan wie dan ook. Noch-
tans oogt de biljarttoekomst beter dan
ooit tevoren. Want hoe dan ook huldi-
gen we straks weer onze vaderlandse
kampioenen in de klassieke disciplines
en niet in het minst de winnaar van de
driebandenfinale op zondag 13 janua-
ri. Het voorjaar moet 's werelds grootste
vrouwelijke speelsters naar De Ploeg in
Zoersel  lokken om er naast de ama-
teurs (men hoopt op een ruim deel-
neemstersveld) de Femina Belgian
Open te betwisten in het driebanden en
vrijspel. Tijdens het Pinksterweekend
slaan de Artistiek Biljarters hun BK-ten-
ten op in Puurs, net als in 2012.
Naar jaarlijkse gewoonte staat in het
West-Vlaamse Hooglede ook de Beker
van België Driebanden alweer gepro-
grammeerd. De aanvang van het nieu-
we schooljaar betekent ook de opening

KBBB Antwerpen - Districtfinale 8ste klasse vrijspel KB

Van Looveren van 30 naar 40 punten

Milenca Stuyck van BC Polygoon was
niet zo goed begonnen in haar partij te-
gen Koen Van Looveren van BC De
Ploeg.  4 beurten niets, dan een serie
van 8 wat de wedstrijd deed kantelen in
haar voordeel. Koen was ook niet al te
denderend begonnen en keek na deze
serie tegen een achterstand van 4 pun-
ten. Met daarna een gelijk opgaande
wedstrijd die Milenca eigenlijk niet uit
handen mocht geven, won Koen in 22
beurten 30-26 toch nog de wedstrijd.
Deze wedstrijd was bepalend voor de
uiteindelijke einduitslag. In de andere
partij tussen Louis Mortelmans en ploeg-
genoot bij BC Lugo Alfons Magdelyns,
is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook
hier heeft Alfons de wedstrijd uit handen
gegeven. Louis won de partij in 23
beurten met 30-27. De partij tussen
Koen Van Looveren en Alfons Magde-
lyns was in 11 beurten uitgespeeld met
een schitterende serie in begin van de
wedstrijd van 11 punten voor Koen Van
Looveren die uiteindelijk met 30-7 won.
Ook tegen Louis Mortelmans was het
met een serie van 12  dat Koen Van
Looveren de wedstrijd in een definitieve
plooi legde. Louis speelde niet zijn
beste wedstrijden en verloor in 14 beur-
ten 9-30. De wedstrijd tussen Louis Mor-
telmans en Milenca Stuyck, hier is Mi-
lenca eigenlijk nooit in de problemen
geweest en won de wedstrijd in 18
beurten 12-30. De wedstrijd tussen Al-
fons Magdelyns en Milenca Stuyck was
wel met meer spanning, maar uiteinde-

lijk was het ook hier dat Alfons Maged-
lyns nipt de wedstrijd uit handen gaf en
verloor met 27-30 in 23 beurten.
Koen Van Looveren is de terechte win-
naar met een algemeen gemiddelde
van 1.91 (promotie naar 40), tweede
met een mooi gemiddelde 1.36  is Mi-
lenca Stuyck .  Louis Mortelmans en Al-
fons Magdelyns eindigden respectieve-
lijk derde en vierde maar onder het ge-
middelde.

Koen Van Looveren zal het district Ant-
werpen vertegenwoordigen op de ge-
westelijke finale bij BC Stoemtermoroep
op 19 januari 2013.

Marcel Van Mensel

KBBB Leuven – Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

Vier deelnemers onder het gemiddelde
Niemand van de eigen club kon zich
plaatsen voor de finale in KBC Astrid.
Met zes op zes toonde Rik Vandersloten
van KBC Excelsior zich de sterkste 30-

bandspeler. Hij gaf zijn vier opponen-
ten het nakijken en mag zich klaarma-
ken voor de gewestfinale. Christiaan
Brems (Kunst & Vermaak Diest), Renaat
Stas (BC Dobber), Eddy Morret (Korten-
bergse BC) en Pierre Beckers (Zanzibar
Leuven) deden de rit in de aangegeven
volgorde uit en eindigden allen onder
het gemiddelde. Morret speelde noch-
tans  een promotiematch tegen Stas,
maar ook dat mocht opgeteld met de
andere wedstrijden, niet baten.

Bart Van Reeth 

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de Klasse Vrijspel KB

Hendrickx boekt meteen zijn tweede reisje
BC De Krabbers kon niemand afvaardi-
gen op deze gewestfinale in eigen huis.
Toch geniet de Itegemse club de eer om
ook gastheer te mogen spelen voor de
nationale finale op 9 en 10 februari.
Eddy Luyten (BC Herentals) verraste van-
op de laatste stek door kampioen Luc
Hendrickx (KBC Coloma)met 120 pun-
ten in 14 beurten voor voldongen feiten

te zetten.  Hendrickx herpakte zich ech-
ter subliem tegen de nummers  twee en
drie, Rudy De Busscher (BC Calypso) en
Johan Smets van het Turnhoutse BC
Kruishuis en keerde terecht met de ge-
westtitel  terug naar Onze Lieve Vrouw
– Waver. Volgende maand zien ze Hen-
drickx terug in Itegem.
Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Kris Waem alweer baas in finale
Ook in deze bandstootfinale naar 30
punten op matchbiljart liet Kris Waem
(BC Gildervrienden) zich niet onbe-
tuigd.  In het Sleepbootje in Kieldrecht
moest hij alleen verlies incasseren tegen
Patrick Stevens (Quality Zele) die ver-
dienstelijk de plaats van vice-kampioen
bezette. Het brons ging naar Urbain
Van Landeghem (ook Quality Zele) die

één gelijkspel afdwong en met 1 scha-
mel punt afsloot vóór thuisspeler  Peter
Rosier die ook dat ene draw-punt be-
machtigde, maar op moyenne toch als
laatste finishte. Kris Waem mag deelne-
men aan de gewestelijke finale in febru-
ari.

Bart Van Reeth 

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Masters Artistiek Rosmalen urlive.tv 4-6 jan 
BK Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 6-13 jan 
NK bandstoten groot ereklasse Rosmalen urlive.tv 11-13 jan 
Driebanden Agipi kozoom.com 25-27 jan 
Driebanden eredivisie Lochem urlive.tv 27 jan
Driebanden Agipi kozoom.com 1-3 febr
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 11-17 febr
WK driebanden teams Viersen urlive.tv 21-24 febr  

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

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
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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




