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land. Frits Bakker van internetzender
Kozoom legde de twee kampioenen op
de dag na het succes tien vragen voor.
Frits Bakker (Kozoom): Twee wereldtitels
in twee jaar: je zou kunnen zeggen dat
jullie daarmee een smetje hebben weg-
gewerkt op het palmares van België.
Het beste land ter wereld mocht daar
niet op ontbreken, toch?
Frédéric Caudron: ,,Het is niet aan ons
te zeggen dat we het beste land ter
wereld zijn... Maar in elk geval, het
moest toch ooit gebeuren dat België op

de erelijst komt. We hebben genoeg
topspelers om de titel naar huis mee te
nemen.’’
Eddy Merckx: ,,Het geeft inderdaad
een goed gevoel dat we ook op dit vlak
ons land op de kaart aan het zetten
zijn. Daar mochten we inderdaad niet
langer op ontbreken.’’
FB: Jullie waren – als twee top vijf spe-
lers – op papier het beste team, maar je
moet het ook nog maar waarmaken. 

De twee wereldkampioenen Eddy Merckx en Frédéric Caudron met aanhang. Foto: Harry van Nijlen/Kozoom

Lees verder op pagina 3

Viersen, Duitsland – Twee gelouterde
spelers vielen dolgelukkig in elkaars ar-
men. Bondsvoorzitter Reginald Depoor-
ter veegde een traantje weg van emotie
en vanaf de tribune klonk een oorver-
dovend gejuich en getoeter. De wereld-
titel van Eddy Merckx en Frédéric Cau-
dron werd meteen na de finale zowel in
als buiten de arena van de Stadthalle in
Viersen uitbundig gevierd. Onze land-
genoten  zijn op het podium van dit WK
aan een inhaalbeweging begonnen. De
biljartnatie met zo veel grote kampioen

had tot vorig jaar nooit het WK voor
landenteams gewonnen. Op de erelijst
stonden vooral de namen van Zweden,
Duitsland, Turkije, Nederland, maar
geen Belgisch team was er nog in ge-
slaagd het goud te veroveren. Totdat
Merckx en Caudron, twee spelers met
goud in de vingers, vorig jaar met suc-
ces aan een missie begonnen : de Bel-
gen grepen voor het eerst de wereldtitel
in de finale tegen Duitsland. Op de slot-
dag werd die titel verlengd, weer in een
beladen finale tegen het gastland Duits-
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KBBB Gent – 
Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

Als promovendus
naar de Gewestfinale
Metro-man André Bracke heeft met een
gemiddelde van 2,31 de promotie naar
de 40-puntenreeks afgedwongen in het
eigen lokaal. Bracke liet Christiaan Cop-
pens (BC Edelweiss) op het zilver en
teammakker Freddy Raes op het brons
stranden. Hugo Hofman (KOT Melle)
mocht de deur van het lokaal dichttrek-
ken met 0 punten, hoewel hij in twee
wedstrijden met 26 en 27 punten op 30
toch erg dicht bij de winst is geweest.
Bart Van Reeth

René Vermeiren reageert op column over damesbiljart

In 'De Ploeg' spelen vrouwen met 3 ballen
Na de wetenschappelijk onderbouwde column van Pierre Cornelissen in
De Biljartballen van februari onder de titel ‘Zijn mannen en vrouwen nu
gelijk of niet ?’ koester ik weer een greintje hoop. Tot nu toe begreep ik
niks van het vrouwelijk brein maar nadat ik het artikel van Pierre een paar
keer gelezen heb, begint er eindelijk een lichtje te branden in mijn manne-
lijk denkvermogen. Het is nooit te laat om bij te leren, nietwaar ? Dank u
wel, beste Pierre !

niet compleet is, kan er gratis ingeschre-
ven worden via bcdeploeg@telenet.be
En nog iets, beste Pierre, bedankt voor
uw idee van het 4-ball systeem, daar
gaan we zeker over nadenken.  Maar
voorlopig, conservatief als we zijn, zul-
len de vrouwen in De Ploeg, op 3, 4 en
5 mei alsnog spelen met 3 ballen. U
bent er, samen met alle biljartliefheb-
bers, van harte uitgenodigd !

René Vermeiren,
Voorzitter BC De Ploeg

Omdat we in Biljartcentrum De Ploeg zo
goed als dagelijks vrouwen zien biljar-
ten en overtuigd geraakten van hun
ruimtelijk inzicht, bekroop ons de be-
geerte om ze eens onderling in competi-
tie te brengen. Danielle Le Bruyn gaf de
aanzet en de wagen was vertrokken.
Aanvankelijk wilden we het tornooi be-
perken tot België en Nederland, maar
toen de Japanners het wereldkampioen-
schap beheersten werd de link gelegd
naar het land van de rijzende zon. Van-
daar dat we ook heel Europa wilden uit-
nodigen. Zo staan er dus op 3,4 en 5
mei in De Ploeg twintig van de beste
speelsters uit twee continenten en negen
landen aan de biljarttafel van de eerste
editie van de AEJ-Femina Belgian Open.
Er zal op 4 Verhoeven-tafels gespeeld
worden, de voorstelling van de speel-
sters heeft plaats op vrijdag 3 mei om
17 uur, zaterdag 4 mei wordt er begon-
nen om 10 uur, zondag 5 mei volgen de
kwart- en halve finales om 11 en 13 uur
en de finale om 16 uur, gevolgd door de
prijsuitreiking. Alles is gratis te volgen !  
Wie nog meer wil weten kan naar
www.biljartcentrumdeploeg.be surfen.
Daar vind je de namen van de speel-
sters, het reglement, de wedstrijdrooster,
de prijzenpot, de sponsors en nog veel
meer ! Omdat we het vrouwenbiljarten
natuurlijk verder willen promoten heb-
ben we ook een Femina Promotion ge-
programmeerd. Daaraan kunnen alle
biljartende vrouwen deelnemen en kie-
zen tussen vrijspel of drieband op klein
biljart. Er wordt gespeeld op zaterdag 4
en zondag 5 mei en de eerste prijs be-
draagt 500 €. Het reglement en alle in-
lichtingen vind je eveneens op de voor-
melde site. Zolang de deelnemerslijst

Ook de nieuwe wereldkampioene
Natsumi Higaschiuchi zal van de partij
zijn op de Femina Belgian Open.

Belgisch duo heeft goud in de vingers
Vervolg van de voorpagina

Zo’n titel prolongeren in zo’n sterk veld,
het is een topprestatie. Wat was de
kracht van dit Belgisch team in dit toer-
nooi?
EM: ,, Een favorietenrol waarmaken is
niet altijd zo gemakkelijk. Ook hier
geeft dat natuurlijk een goed gevoel dat
het twee keer achter elkaar is gelukt.
We hebben het geluk gehad dat we el-
kaar konden opvangen op de momen-
ten dat het nodig was. Je hebt er niets
aan in een team dat je allebei een
wereldpartij speelt en de ronde daarna
allebei verliest.’’
FC: ,,De beste zijn op papier is nog
geen garantie dat je gaat winnen. Er
zijn eigenlijk genoeg sterke ploegen.
Misschien zijn we even sterk op de twee
plekken, wat niet altijd het geval is bij
alle andere ploegen. Onze kracht? We
weten van elkaar dat we tot het uiterste
gaan, de moed nooit laten zakken en er
alles aan doen om een topprestatie te
leveren. En als we niet top spelen, pro-
beren we gewoon te winnen...’’
FB: Ik zeg niets te veel als ik vaststel dat
de wedstrijd tegen Nederland de lastig-
ste en boeiendste was van het toernooi.
Kun je beschrijven hoe de spanning
was in de slotfase?
FC: ,,Als je tot de laatste carambole
moet wachten op de beslissing, dan is
de spanning op zijn hoogst. Je bent ook
steeds bezig met de wedstrijd die zich
op de andere tafel afspeelt, want je
hebt het niet volledig in de hand. Het
was kwalitatief geen zeer hoogstaande
wedstrijd bij mij, maar dat werd ge-
compenseerd door een reuze dosis
spanning. Goed voor het publiek dus!’’
EM: ,, Dat was inderdaad de match dat
het er niet goed uitzag voor ons. De
spanning was te snijden. Zeker de laat-
ste beurten toen de beslissing ging val-
len. Ik ben blijven vechten tot het laatste

moment voor elk punt en het lukte dan
ook nog om te winnen.’’
FB: Hadden jullie het gevoel beide in
topvorm te zijn op dit toernooi, ondanks
dat er geen super gemiddelden zijn ge-
speeld?
EM: ,, Ik had nog een mooie halve fina-
le plaats gehaald in de World Cup in
Turkije een week geleden. Maar wat is
vorm hè. In Viersen begint alles weer
van nul en telt er voor de rest niets meer
mee.’’
FC: ,,Ik heb naar mijn gevoel onder mijn
niveau gespeeld wat moyenne betreft,
maar had de nodige vechtlust om het tot
een goeie eind te brengen. We speel-
den inderdaad een stuk lager dan vorig
jaar, maar het heeft ook soms te maken
met andere elementen (materiaal, span-
ning, en vorm van de dag). Maar win-
nen is het enige dat telt!’’
FB: Hoe hoog staat dit WK voor landen
voor jullie op de ladder? Hoe belangrijk
is het om deze titels op je palmares te
zetten?
EM: ,,Het blijft een WK, dus de wil om
te winnen zal niet ontbreken. Het be-
langrijkste is de eer, want iets te verdie-
nen is er niet. Jammer, maar aan de an-
dere kant is het wel mooi dat we ook zo
diep kunnen gaan zonder dat er iets te
verdienen is.’’
FC: ,,Een wereldtitel is altijd welkom,
maar ik kan nog steeds niet begrijpen
dat zoiets mag georganiseerd worden.
Als wereldkampioen gaan we naar huis
met 375 euro per man. De UMB zou
een minimum aan prijzengeld moeten
voorzien, maar dat is niet het geval. De
meeste spelers hebben een bepaalde
verplichting tegenover hun eigen bond,
daarom zijn de meeste toppers aanwe-
zig. En dat wordt volgens mij gebruikt
door de organisatie. En als je ziet dat
de zaal vol zit en de entreeprijs rond de
20 euro per dag bedraagt, dan begrijp
ik echt niet hoe zoiets kan. Spijtige
zaak...’’
FB: Klopt het dat het een toernooi is met
een geweldige sfeer?
EM: ,,De sfeer en ambiance in dit toer-
nooi zijn uitgegroeid tot iets uniek. De
Duitsers zijn uitbundig, maar er is ook
een gewoonte ontstaan dat alle Belgen
die er zijn zich ook laten horen. Zo krijg
je dan een volle zaal met volle ambian-
ce. Als je dan in de finale komt tegen
Duitsland kan het niet veel mooier zijn.’’
FC: ,,Er zijn inderdaad twee kampen:
de Duitse supporters en de Belgische
supporters. Het is voor degene die het
meest van zich laat horen :-)’’
FB: Jullie werden weer enorm gesteund
door de Belgische supporters, net als vo-
rig jaar, is dat een stimulans in moeilijke
momenten?
FC: ,,Het is inderdaad leuk om gesteund
te worden door een groot aantal mee-
gereisde supporters.’’
EM: ,,Dat geeft zeker een extra stimu-
lans. Je verliest nooit graag, maar zeker
niet als je die steun voelt.’’
FB: Ik schreef op Kozoom dat Eddy de
beste start had van het toernooi en Fred
de beste eindsprint. Zijn jullie het daar
mee eens?
FC: ,,Ik speelde een heel toernooi goed
geconcentreerd en speelde maar één
super wedstrijd (40 in 13 in de halve fi-
nale), de andere wedstrijden waren van
hetzelfde niveau, dus niet echt opval-
lend. Een betere eindsprint? Eddy heeft
volgens mij ongeveer hetzelfde ver-
haal.’’
EM: ,,Helemaal waar. Ik had zaterdag
een prachtige dag. Eerst met een partij
van 30-1 in 8 beurten en daarna de
winst op Dick Jaspers, die nodig bleek
om door te gaan. Zondag heeft Frede-
ric het verschil kunnen maken en was

het genoeg dat ik gelijk kon blijven in
mijn partij.’’
FB: Wat is het speciale van zo’n WK?
Zijn jullie ook voortdurend aan het kij-
ken wat de teamgenoot doet en naar de
scores op het bord?
EM: ,,Ik kijk niet voortdurend naar de
andere tafel waar Fred speelt, maar je
hebt toch de neiging het allemaal goed
te volgen, hoewel je natuurlijk vooral
zelf ook moet blijven scoren.’’
FC: ,,In ploegverband spelen heeft altijd
iets speciaals, en ik denk dat het ook
leuk is voor het publiek. Je moet het ook
doen voor je partner, niet alleen voor je-
zelf. Samen winnen of verliezen, soms
beter of minder goed spelen, maar

nooit opgeven. Dat is de opdracht.’’
FB: Hebben jullie nog tijd gehad om het
succes te vieren, of gelijk na de huldi-
ging weer naar huis gereisd?
EM: ,,We hebben met al de Belgen nog
wat gedronken in de bar. Daar werden
we na een uurtje al vriendelijk verzocht
om op te stappen. Dus zijn we het met
de familie en enkele vrienden thuis ver-
der gaan vieren.’’
FC: ,,We hebben zeker nog wat tijd
doorgebracht met de Belgische delega-
tie en met de supporters, en dan naar
huis gereisd. Heel veel tijd om te vieren
is er nooit...’’

Frits Bakker/Kozoom
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KBBB Gent – Districtfinale 6de Klasse Bandstoten KB

Gentse finale eindigt met titel 
voor Vanderhauwaert

De installaties van Argos Westveld in
Sint-Amandsberg vormden het decor
voor deze finale waarin de opdracht er-
in bestond, 20 punten te scoren. Chris-
tian Vanderhauwaert (Gouden Marti-
nus) kweet zich het beste van zijn taak
en won met 6 op 8 wedstrijdpunten
overtuigend de finale. Bovendien werk-
te hij af binnen het gemiddelde en was
daarmee meteen de enige van de zes
deelnemers. Seraphin D'Haenens (BC
Edelweiss) mocht van het zilver proeven
en liet in volgorde, homeplayer Eric
Cardon, Frederik Caluwaerts (Union
Sandeman), Hubert Claeys (Royalvrien-
den) en de andere thuisspeler, Bernard
Claerhout, achter zich.

Bart Van Reeth 

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Driebanden KB
BC De Ploeg kaapt twee eerste plaatsen weg

ne) nam de derde stek in vóór Georges
Mathieu (Merksem DC), Wim de Smet
(BC De Leug) en Noorderkemper Mario
Verhulst.
Bart Van Reeth

Martine Goetkint paste de heren een
kleedje

KBBB Antwerpen - Districtfinale  6de Klasse Driebanden KB

Dehertefelt van 15 naar 18 punten
Van in het begin was het duidelijk dat
het tussen twee personen ging, François
Vercammen van BC De Kring en Pieter
Dehertefelt van BC De Ploeg. Louis Mor-
telmans (3de met 4 wedstrijdpunten en
een gemiddelde  van 0.305) was ziek
aan de wedstrijd begonnen en zou zich
op de tweede dag wel herpakken maar
dan was het reeds te laat. Pieter Deher-
tefelt verloor de tweede dag verassend
van één van de twee BC Avenue spe-
lers, Rudi Van Hoof (4de met 2 wedstrij-
punten en een moyenne van 0,210) .
Wat hem bijna de titel koste, maar kon
het terug rechtzetten tegen een op dat
moment vrij goed spelende François
Vercammen (2de met 6 matchpunten en
een gemiddelde  van 0,314 en een
hoogste reeks van 6). Eddy Matthys
(5de met 2 wedstrijdpunten en een ge-

midelde van 0,205) van BC Avenue
won wel het duel tussen de beide BC
Avenuespelers, maar kwam te kort in de
andere partijen. Pieter Dehertefelt als
nieuwe speler (1ste met 6 punten en een
moyenne van 0,424) won de finale met
een promotie naar 18 speelpunten,
maar het is de tweede in de eindstand
“François Vercammen” die het district
Antwerpen zal vertegenwoordigen op
de gewestfinale bij BC Kapelse. 

Marcel Van Mensel

Winnaar Dehertefelt mag als nieuwe
speler niet naar de gewestfinale

BOUWMATERIALEN - CONTAINERS
BETON - VLOEREN - KLINKERS

VAN PELT N.V.
www.vanpelt-nv.be

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

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

KBBB Waasland – Districtfinale 5de
Klasse Bandstoten KB

Goud en brons voor
De Gildevrienden
Met een eerste en een derde plaats de-
den de leden van BC De Gildevrienden
het meer dan behoorlijk in deze afreke-
ning naar 30 punten. Willy Haegens
ging met de hoogste eer lopen en mag
de gewestelijke finale in Brugge gaan
spelen. Franky De Witte (BC Sleepboot-
je) werd eervol en ook nog binnen het
gemiddelde tweede. Gildevriend Geor-
ges Maes lukte het bronzen plaatje,
maar het gemiddelde bleef veraf. Dat
gold ook voor hekkensluiter Gerry Wa-
terschoot van de Sint Niklase Biljart
Academie.

Bart Van Reeth

Martine Goetkint (BC De Ploeg) liet
haar mannelijke tegenstrevers even zien
wie er de broek draagt bij de 18-ers.
Niet alleen won ze al haar wedstrijden,
ze nam ook tussendoor de promotie
naar 4de Klasse mee, maar mag als
nieuwkomer niet deelnemen aan de Ge-
westfinale. Dat doet clubgenoot Koen
Van Looveren, die tweede werd, in haar
plaats. Marcel Van Mensel (Arena Deur-

KBBC beleeft opnieuw succesvol seizoen

Zowel in NIDM als Gewestbeker 
ijzersterk bezig
Met 10 ploegen in de NIDM en BDG is
de Koninklijke Brugse Biljartclub goed
vertegenwoordigd. In BDG Kader klein
staan de Brugse ploegen netjes na el-
kaar in de linkerkolom. De titel halen
wordt moeilijk maar ze spelen goed bil-
jart, in BDG Drieband klein staat Brugse
1 op een verdienstelijke 2 de plaats
maar meer zal er niet inzitten. De kop-
loper Carambole Midelkerke 1 is dit sei-
zoen ongenaakbaar. Brugse 2 in deze
reeks heeft te kampen met nipte verlies-
partijen en moet dringend het tij doen
keren. In de NIDM reeksen hebben
Brugse 4 en 5 niet hun beste seizoen en
staan beide in de rechterkolom van hun

reeks in 4de Nationale. Brugse 3 daar-
entegen zit volop op titelkoers in 4de
Nat. En zeker nu hun teamkapitein Eric
Boeckaert de promotie naar Excellentie-
klasse op drieband match heeft afge-
dwongen moeten ze resoluut hun tite-
lambities waarmaken. Zeevis André 2
draait een goed seizoen en strijdt met
Kortrijkse, Eeklose en Biljartvrienden
Gent om de 2de plaats in de reeks. Zee-
vis Andre 1 heeft na een slechte 1ste
seizoenshelft zich volledig herpakt en
staat mooi 7de in zijn reeks en is bijna
mathematisch zeker van het behoud.

Lieven Serweytens

KBBB Nationale Finales – Bruggelingen presteren sterk in Vrijspel

Henk Schoe haalt na amper drie jaar
biljart al titel binnen

Henk Schoe maakt goede progressie

In het weekend van 9 en 10 februari

speelde  Henk Schoe (Brugse BC)  in het
verre Rochefort de nationale finale 70
punten vrijspel  op kleine tafel. Henk
won maar liefst 4 van de 5 wedstrijden
en speelde ook 4 promotiepartijen met
een algemeen promotiemoyenne van
3,79.  Zijn beste wedstrijd was tegen
Van Nieuwenhuyze .  Henk maakte de
70 punten in 13 innings met een hoog-
ste reeks van 25. Voor iemand die am-
per 3 jaar actief is op het groene laken
een prachtprestatie. Op het zelfde mo-
ment speelde een andere Bruggeling,
Walter de Busscher, de Nationale Fina-
le 120 punten vrijspel op de kleine tafel.
Na een vlotte start met 3 winstpartijen
en één gelijkspel moest Walter in de
laatste wedstrijd toch de duimen leggen
tegen Jos Lauwers, het verschil amper 5
punten maar ook het verschil tussen
plaats 1 of 2. Walter werd verdienstelijk
2de  met 7 matchpunten en een promo-
tiegemiddelde van 9,45. 

Lieven Serweytens
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Lees ook uw favoriete krant op: WWW.DEBILJARTBALLEN.BE

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

KBBB Nationale Finales Vrijspel KB

Slechts één titel richting Wallonië
De librefinales werden op één uitzondering na een titelverdeling onder de
Vlaamse deelnemers. Enkel in de 4de Klasse kon een Waal de zege mee
huiswaarts nemen. In de 6de klasse zorgde de piepjonge Arno Van Hoof
voor dé verrassing.

Excellentieklasse 
(300 punten)
De verre verplaatsing van Roeselare
naar het Luikse Herstal heeft de moeite
geloond voor Peter Mostrey (DOS Roe-
selare). De Westvlaming moest slechts
tweemaal de duimen leggen en kreeg
het zwaarste pak slaag van vice-kampi-
oen Olivier Collart (BC Strombeek).
Mostrey kon in die wedstrijd 'amper'
196 punten op het scorebord laten zet-
ten. Albert Beyers van BC Vottem kon
met net 6 matchpunten, evenveel als de
nummers 1 en 2, de laatste podium-
plaats bemachtigen. Roland Van Hoof
(BC Kruishuis) eindigde vierde. John
Huizinga (BC Sint Jozef Zutendaal) en
Nicolas Bievelez (AS Charleroi) werden
vijfde en zesde, maar konden qua ge-
middelde niet aan de minimumvereiste
voldoen.  

1ste Klasse (210 punten)
12,80 : met dat lage gemiddelde (de
ondergrens is 10,70...), maar met
100% winst, blies Freddy Van Camp
van BC Op De Meir de tegenstrevers
van de tafel in Limburg. Vincent Mulpas
(BC Kapelleveld) werd verdienstelijk
tweede met één verliezende wedstrijd
tegen de kampioen. De Brusselaar liet
wel een promotiematch optekenen te-
gen derde, Jos Weytens (BC Sint Jozef
Zutendaal), die hetzelfde deed in de
ontmoeting met Ioannis Gournis (BCAC
Damprémy en vijfde in de eindstand).
Ook Jacques Coupienne (BC Grâce-
Hollogne), die net buiten de podium-
plaatsen viel, speelde een promotiepar-
tij tegen Etienne Saey (Quality Zele) die
op zijn beurt niet verder kwam dan de
laatste plaats.

2de Klasse (160 punten)
Limburger Hans Delnoij (BC Ten Hout)
keerde met de kampioenstitel terug uit
Gent, waar hij de maat nam van num-
mer twee, Johnny Leirens (BC Couronne
Wemmel) en zijn meerdere moest er-
kennen in Eddy Bollansee (DGQ Oost-
malle), die derde eindigde. Delnoij
speelde verder drie promotiematchen te-
gen de nummers vier en vijf, Freddy Me-
sure (KBC Metro) en Jacques Misson
(ABC Binche). Ook Luc Masset (BC Vot-
tem) onderging hetzelfde lot en dat le-
verde Hans Delnoij naast de gouden
medaille ook  nog eens de bevordering
naar 1ste Klasse op. 

3de Klasse (120 punten)
Zes deelnemers en liefst drie promoven-
di. De derdeklasse-finale werd een wer-
velend spektakelstuk waarin Jos Lau-
wers (Hoeilaartse BC) de hoofdrol ver-
tolkte. De Brabander verloor slechts één
maal en mocht dus terecht de kroon op
het hoofd zetten. Walter De Busscher
(Brugse BC) werd tweede en mag met
zijn promotie de kampioen vergezellen
naar de 2de Klasse. Dat geldt ook voor
bronswinnaar Marcel Croes (BC Sint Jo-
zef Zutendaal), die nog Pascal Mothy
(BC Elouges), Luc Hendrickx (KBC Col-
oma) en André Dohogne (BC Vottem)
achter zich liet.

4de Klasse (90 punten)
In deze reeks vinden we de enige
Waalse winnaar van de nationale vrij-
spelfinales terug. Charles Bouchat van
BC Oursons scoorde 8 op 10 wedstrijd-
punten en zette daarmee zijn dominan-
tie in de verf. Geert Vroemans (BC
Stoemptermoroep) die een mooie voor-
bereiding speelde, werd tweede. Op
drie eindigde Denis Hustinx (BC Sint Jo-
zef Zutendaal), de vierde plaats ging
naar Eric Van Den Buverie (BC Volhar-

ding), die ook nog een promotiematch
voor zijn rekening nam tegen hekken-
sluiter Paul Donfut (BCAC Damprémy).
Net voor die laatstvernoemde eindigde
het avontuur voor Jean-Pierre Berckmans
(Welkom Zaventem).

5de Klasse (70 punten)
De stunt van de drie promoties in 3de
Klasse, werd bij de 70-ers nog eens
dunnetjes overgedaan. Henk Schoe
(Brugse BC), Jean-Michel Museur (LRNB
Basècles) en Marcel Nizet (RBC Flémal-
lois) spelen volgend seizoen allen een
categorie hoger. Met deze namen heeft
u meteen ook de top drie van de natio-
nale finale, in volgorde. Vier, vijf en zes
werden Christian Van Nieuwenhuysen
(BC Brigand), Henri De Mesmaeker
(STBC) en Bert Roosemont (Real Putte).

6de Klasse (55 punten)
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
En dat beseffen ze bij BC De Ploeg
maar al te goed. Hun 17-jarige ver-
tegenwoordiger Arno Van Hoof,
klaarde de klus in het Luxemburgse
Vaux en keerde met de titel terug. Het
jonge talent schakelde zijn tegenstan-
ders, Vicente Munoz (CRB Léopold),
Benjamin Bellen (STBA), Nicolas Culti-
aux (LNRB Basècles), Dirk Janssens
(Sleepbootje Kieldrecht) en RBC Vaux-
thuisspeler Jean-Marie Botty uit. Als kers
op de taart promoveert Van Hoof ook
nog naar de 5de Klasse.

7de Klasse  (40 punten)
Jean Franssen van BC Sint Jozef is de
beste 7de Klasser. De Zutendaalse li-
brespeler hield David Cater (ACB Na-
men) op twee wedstrijdpunten en deed
datzelfde met de bronzen Eddy Dewae-
le van CBC-DLS Roeselare en vierde
Christian Ilegems ( BC Strombeek).
Plaats vijf en zes waren voor respectie-
velijk de Waalse Mireille Vandaele
(RBC Vaux) en Roger Janssens (Grob-
bendonkse BA).

Bart Van Reeth

In de 1ste Klasse werd Freddy 
Van Camp kampioen, ondanks een 
lage moyenne

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 Antwerpen – Districtfinale 4e Klasse Drieband KB

Vanhout grijpt ticket voor gewestfinale

stranden op de tweede plaats. Club-
maat van Van Hout, Staf Verlinden werd
derde en voor Filip Vogelaere (BC Are-
na Deurne), die wellicht de mooiste fi-
guren in deze finale op tafel legde, ein-
digde de dag in mineur. Dino Vanhout
is met zes op zes matchpunten de onbe-
twiste gewestfinalist.

Bart Van Reeth

BC Kapelse speelde gastheer voor de
22-ers finale, waarin John Bossant (BC
De Maan), met een promotie uit de
voorronden, de te nemen kaap leek te
zijn. De wedstrijden vertaalden zich
echter in een triomftocht voor Dino Van-
hout (DGQ Oostmalle) die alle drie de
tegenstanders versloeg en Bossant deed

Dino Vanhout genoot zichtbaar van zijn
succes 

KBBB Limburg – Nationale Finale 1ste klasse Vrijspel KB

Lokaalhouder kan nationale titel
niet in Limburg houden

Op 8 en 9 februari richtte BC Sint Jozef
Zutendaal de nationale finale naar 210
punten vrij spel in. In volgorde van hun
behaalde gemiddelde in hun gewest
kwamen aan het acquit: Joannis Gour-
nis van BCAC Damprémy (21.71), lo-
kaalhouder van BC Sint Jozef Jos Weyt-
jens (16.15), Vincent Mulpas van BC
Kapelleveld (16.06), Freddy Van Camp
van BC Op de Meir (13.54), “invaller”
Etienne Saey van BC Quality Zele
(11.36) en tenslotte Jacques Coupienne
van BC Grâce-Hologne (11.35). 
De eerste ronde gaat netjes van start.
We noteren overwinningen van Van
Camp tegen Mulpas in 17 beurten, We-
ytjens tegen Saey in 13 en Gournis te-
gen Coupienne in 13 pogingen. In de
tweede ronde verliest lokaalhouder We-
ytjens even de pedalen en wordt verrast
door Mulpas in 9 beurten. Verder in de-
ze ronde winstpunten voor Saey tegen
Gournis en Van Camp tegen Coupien-
ne. In de laatste ronde van dag 1 her-
pakt Jos Weytjens zich en speelt meteen
de beste wedstrijd van deze finale, We-
ytjens – Gournis in 5 beurten. Van
Camp wint nu zijn derde wedstrijd te-

gen Saey in 18 innings en Mulpas pakt
de 2 punten tegen Coupienne in 12
beurten.
Dag twee komt evenwel moeizaam op
gang, drie partijen in 15, 19 en 21
beurten. Doorslaggevend in deze ronde
is de vierde overwinning van Van
Camp en het verlies van Weytjens die
dag 1 afsloot in een mooi promotiege-
middelde. De enige die Freddy nog kon
bedreigen was Vincent Mulpas die
evenwel op verlies van Van Camp
moest rekenen.
Maar zoals verwacht liet Van Camp
geen steek vallen en won zijn vijfde par-
tij in 12 beurten. 
De uitslag luidt dan ook : kampioen
Freddy Van Camp, gevolgd door Vin-
cent Mulpas, Jos Weytjens, Jacques
Coupienne, Joannis Gournis en Etienne
Saey die de rij sluit. Er vielen geen pro-
moties in deze finale, de beste wedstrijd
was zoals eerder gezegd voor Jos We-
ytjens in 5 beurten en de hoogste serie
werd gemaakt door Jacques Coupienne
met 125.

Gust Vanherck

De finalisten poseren na afloop / foto Eddy Knapen
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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

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.

KBBB Gent – Districtfinale 2de Klasse Bandstoten KB

Verspeelt verzuipt tegenstand
Edelweiss aardig in de buurt met een
gemiddelde van 4,19, maar het tekort
van 4 matchpunten wrong hem in de
eindafrekening de nek om. Richard Van
Haelter (ook Edelweiss) kon geen enke-
le van de dubbele partijen winnen en
trok puntenloos een streep onder de fi-
nale. Freddy Mesure (KBC Metro) gaf
forfait om in een andere discipline aan
de nationale finale deel te nemen.

Bart Van Reeth

Filip Verspeelt schakelde de tegenstand
vakkundig uit

KBBB Limburg – Gewestfinale  2de Klasse Kader 47/2 MB

Kampioen als enige in het gemiddelde
om de gewestelijke
titel 120 punten, Ka-
der 47/2. Sven Mal-
lants (BC Ten Hout)
scoorde in zijn eer-
ste partij tegen Lou
Van Der Voort
(KHOZ) een mooie
reeks van 99 punten
en eindigde in 10
beurten. Jacques
Verheyen (Hasseltse
BA) lukte terzelfder-
tijd een reeks van
57 tegen  Robert
Vrancken (ook Has-
seltse BA). Tegen

Mallants  speelde Verheyen ook uit in
10 beurten en dit was eigenlijk al vol-
doende om in zijn laatste match tegen
Vrancken rustig de partij uit te spelen
en zo met het maximum der punten en
als enige in het gemiddelde, de titel op
zak te steken.  Sven Mallants werd
tweede, Robert Vrancken derde en Lou
Van Der Voort vierde.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

KBBB Nationale Finales Vrijspel MB

De Hertog kampioen, 
Doom scoort hoogste reeks
Met de titel in Excellentieklasse voor Ives De Hertog en een tweede plaats
voor Karolien Matthys in 1ste Klasse zet het Geraardsbergse KBC Ons Huis
zich op de librekaart. Toch onthouden we dat in de Excellentieklasse, de fi-
nalisten, zonder uitzondering, onder het gemiddelde bleven.

2de Klasse (120 punten)
In het Westvlaamse Oudenburg liet Tho-
mas Caluwaerts (BC Zanzibar Leuven)
geen steken vallen en werd met het
maximum van de punten nationaal kam-
pioen. Jos Weytjens (BC Sint Jozef be-
zette plaats twee en Freddy Van Camp
(BC Op De Meir), die ook al een titel
pakte in 1ste Klasse op het klein biljart,
ging met het derde diploma op de loop.
Vier was voor thuisbiljarter Gilbert De-
clerck (ZE Oudenburg), vijf voor Ioannis
Gournis (Les Amis du Cercle) en zes ten-
slotte,voor Jacques Coupienne (BC Grâ-
ce-Hollogne), die de wedstrijdpunten
ontbeerde.

3de Klasse (90 punten)
Jozef Peeters (BC Sint Jozef), zesde, Jo-
han Verbrugghe (GHO Kortrijk), vijfde,
Eric Somers (BC De Leug), vierde, Con-
stant Lenaerts (BC Vottem), derde en
Pascal Redant (AS Charleroi) die twee-
de werd, bleken geen partij voor win-
naar Fabrice Bouchat (BC Couronne),
die de regelmatigste speler bleek te zijn
en met de hoogste moyenne de titel
binnenhaalde.
Bart Van Reeth

Excellentieklasse 
(300 punten)
Ives De Hertog (BC Ons Huis Geraards-
bergen) leverde het beste librewerk op
het matchbiljart en werd nationaal kam-
pioen in Dison. Het zilver was voor
Gentenaar Guy De Fauw (Argos West-
veld). Carlos Doom (BC Volharding),
houder van plaats drie, penseelde de
hoogste reeks van 194 punten op het la-
ken. Eddy Bettens van het Deurnese BC
Lugo werd vierde, net als alle deelne-
mers, onder het  gemiddelde. 

1ste Klasse (200 punten)
Karolien Matthys (BC Ons Huis Ge-
raardsbergen) verraste net als vorig sei-
zoen vriend en tegenstrever met de titel
van vice-kampioen. Voor de hoogste eer
moest ze Herwig Cappelle (GHO Kort-
rijk)  laten voorgaan, die twee match-
punten meer beurde dan de Oost-
Vlaamse zelf. Sven Mallants (BC Ten
Hout) verzekerde zich van de laagste
podiumplaats en deed daarmee ruim-
schoots beter dan nummer vier, Jean-
Pierre Berrier (RT Moeskroen) en num-
mer vijf, John Huizinga (BC Sint Jozef),
die zonder wedstrijdpunten bleef.

KBBB Antwerpen – Districtfinale 3de Klasse Drieband KB

Geen maat op het spel van Ludo Vrancx

Met in de voorronde reeds een promo-
tie gespeeld was de favoriet natuurlijk
Ludo Vrancx van BC Avenue. Maar zo-
als altijd moet elke wedstrijd gespeeld
worden.  De eerste wedstrijd tegen Gui-
do Meulders van BC Fantastika ging ge-
lijk op tot de 35ste beurt. Daar ging het
bijna fout voor Ludo Vrancx. Met nog 1
punt te maken voor Vrancx, kwam Gui-
do Meulders nog in 6 beurten langszij
en zag het er even spannend uit, maar
strandde op twee punten van partijwin-
naar Ludo Vrancx, 27-25 in 42 beurten.
Ondertussen op de andere tafel ging

het tussen beide
ploegmaten van BC
Polygoon Rik Verwilt
en Johan Bracke,
waar Verwilt  zijn
ploegmaat geen
schijn van kans gaf
en de partij won met
duidelijke 27-14 cij-
fers en dit in 35
beurten.
Ludo Vrancx tegen
Johan Bracke werd
ook hier weer een
promo wedstrijd in
35 beurten ;  27-21
voor Vrancx. Bij de

partij Rik Verwilt  tegen Guido Meulders
ging het nu iets minder vlot voor Rik Ver-
wilt  die met een 27-22 in 47 beurten
overwinning toch nog de partij naar
zijn hand wist te zetten. Wat dus een
spannende finale zou opleveren tussen
Verwilt en Vrancx. Maar op het niveau
van Ludo Vrancx stond geen maat en hij
maakte de wedstrijd nu ook af in 35
beurten ; 27-17. Met een totaal ge-
middelde van 0.720 wordt het een ge-
duchte klant voor de gewestfinale in BC
De Ploeg op 19 maart.
Marcel Van Mensel

De sportieve finalisten, broederlijk naast elkaar

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

Op 0,49 van de promotie en met 8
wedstrijdpunten op 8, heeft Filip Ver-
speelt (BC Kasteeldreef) bewezen een
maatje groter te zijn dan zijn opponen-
ten. Nochtans kwam nummer twee, Eric
Vandeweghe, van de inrichtende club

Jacques Verheyen mag naar de nationale finale

Met vieren begonnen ze aan de strijd

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Verplichtingen weerhielden 
Charles Saerens van deelname
Charles Saerens won de dstrictfinale
Drieband naar 42 punten haast met de
vingers in de neus. De Antwerpse kam-
pioen van BC Avenue, die de laatste ja-
ren de muren van zijn clublokaal met ti-
tels liet behangen, was wegens familia-
le verplichtingen verhinderd voor deel-
name aan de gewestfinale. In zijn
plaats trok vice-kampioen Frans De Roo-
ver (BC Kapelse) naar die ontmoeting.
Voor Saerens, die altijd op meesterlijke
wijze het driebandspel naar zijn hand
weet te zetten, scheelt zijn forfait wel-
licht een kampioenstitel en een erever-
melding aan de muren van biljartlokaal
New Avenue. 

Bart Van Reeth
Charles Saerens moest deelname aan
finale intrekken
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KBBB – Nationale Finales Kader 38/2 KB

Prestatie van Eddy Berger 
letterlijk om in te ‘kaderen’

Excellentieklasse (300 punten)
Petje af voor Eddy Berger (Maaslandse
BA) die in Sint-Amandsberg zijn vijf
tegenstrevers versloeg, terecht kampioen
werd en in de wedstrijd tegen Marcel
Angeletti van RBC Disonais, die vierde
eindigde, een moyenne neerpootte van
75,00 (300 punten in 4 beurten), wat
meteen het finalerecord betekende. Her-
wig Cappelle (GHO Kortrijk) werd twee-
de met vier wedstrijdpunten minder. Car-
los Doom (BC Volharding) werd derde
en Eddy Bettens van BC Lugo keerde met
de voorlaatste plaats op zak, naar Ant-
werpen terug. Guy De Fauw van finale
organisator Argos Westveld werd met
twee matchpunten laatste.

1ste Klasse (220 punten)
In BC De Noorderkempen toonde Peter

Mostrey (DOS Roeselare) zich de sterk-
ste en beurde het maximum van de pun-
ten. Mostrey liet Leon Smolders van BC
Herentals achter zich met zilver om de
hals. Peter Duyck (ook DOS Roeselare)
bezette plaats drie en deed daarmee
beter dan Albert Beyers (BC Vottem) en
Georges Van Haut (BC Kapelleveld),
die respectievelijk de vierde en vijfde
plaats innamen.

2de Klasse (160 punten)
Knappe prestatie van Yves Jacobs
(DGQ Oostmalle) die in West-Vlaande-
ren Limburger Lou Van Der Voort
(KHOZ) het nakijken gaf met 8 op 8.
Thomas Caluwaerts (KBC Zanzibar)
nam het brons mee op basis van een
beter gemiddelde dan de nummers vier
en vijf, Gilbert Declerck (ZE Ouden-
burg) en Christian Hecq (BC Nivellois).

3de Klasse (120 punten)
In een uitgebreid verslag elders in deze
krant kan u lezen hoe Geert Librecht (ZE
Oudenburg) afstand nam van Christo-
phe Van Parijs (BC Kapelleveld), Jean-
not Mayeur (RBC Oupeye), Paul Peeters
(STBA), Jean-Claude Cornil (BCAC
Damprémy) en Gert Van Der Velden
(KOT Meer)

4de Klasse (90 punten)
Tom De Ruyte (SNBA) werd nationaal
kampioen. Na hem volgden Vottem-
thuisspeler Constant Lenaerts, Edwin
Van Baelen (KBC Zanzibar), Robert Van
Roosbroeck (De Krabbers), Jozef Pee-
ters (Sint Jozef) en Jean Buelens van
RBC Jumetois.

Bart Van Reeth

WWW.KSNBA.BE
NATIONAAL 3 - BANDEN TORNOOI NR 39

“ VAN OVERLOOP”
De Sint-Niklase Biljart Academie richt in haar lokaal

“Biljartcenter De Witte Molen”, Gladiolenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas,
een nationaal driebanden tornooi in op matchbiljart.

Dit individueel tornooi is open voor alle spelers in het bezit van een geldige lidkaart van de
K.B.B.B.

Met medewerking van de stad Sint-Niklaas.
De partijen worden gespeeld in poules van drie (twee wedstrijden) met gelijke beurten naar

verminderde punten. 
Men kan niet meer van poule wisselen na de eerste deelname.

18 speelt naar 15, 22 speelt naar 18, 27 speelt naar 22, 34 speelt naar 27, 42 speelt naar 34,
50 speelt naar 42, Ereklassers spelen naar 50.

Bij gelijkheid van punten, telt het proportioneel gemiddelde en vervolgens penalty’s.
De deelnemers worden ingedeeld in DRIE reeksen :

reeks A : 3° en 4° KLASSE ( 22 - 18 )
reeks B : 1° en 2° KLASSE ( 34 - 27 )

reeks C : Ereklasse, Hoofdklasse en Excellentie (Ere-50 - 42)
In de week wordt er gespeeld vanaf 19 uur en in het 

weekend vanaf 14 uur.
De Spelers van de 2e wedstrijd dienen om 20 uur of 15 uur aanwezig te zijn.

In de mate van het mogelijke zal er rekening worden gehouden met beletdagen als ze 
gedetailleerd worden weergegeven.

INSCHRIJVINGSGELD : 12.50 EURO ook te betalen bij verwittigd forfait.
In geval van onverwittigde forfait wordt er 20 euro aangerekend.
Meer dan 15 minuten te laat komen is automatisch forfait !

Er zijn geldprijzen voorzien voor de finale : 
A, B en C reeks : 1st 250 euro, 2de 150 euro, 3de 100 euro.

Sluiting der inschrijvingen : maandag 26 maart.
Trekking heeft plaats in de daarop volgende week.

FINALE VRIJDAG 7 JUNI 2013 - 19.00 UUR
EEN SPELER KAN MAAR EENMAAL VAN POULE VERANDEREN

Inschrijvingen richten aan : WILFRIED LAUREYS
Vlasbloemstraat 28, 9100 Sint-Niklaas

GSM : 0468 15 87 11 - email : wilfried.laureys@telenet.be
SPORTKLEDIJ IS VERPLICHT, onvoorziene gevallen worden door de inrichters beslist 

volgens de reglementen van de K.B.B.B.
Inschrijvingen van buiten het gewest Beide Vlaanderen worden gekeurd door de 

gewestelijke sportbestuurder.

WWW.VANOVERLOOP.BE

WK Biljart Driebanden

Negenendertig jaar na de legendari-
sche wedstrijd tussen Raymond Ceule-
mans en Nobuaki Kobayashi in de Ant-
werpse Stadsfeestzaal wordt het
Wereldkampioenschap Driebanden
terug in Antwerpen georganiseerd. Dit
evenement is één van de speerevene-
menten in het programma van Antwer-
pen Europese Sporthoofdstad 2013. De
huidige organisator Ludo Dielis eindig-
de 39 jaar geleden als vierde op het
WK. 

Programma

Woensdag 16 oktober
13 uur: opening 
Wedstrijden om 14 uur, 16 uur, 19.30

uur en 21.30 uur

Donderdag 17 oktober 
Wedstrijden om 14 uur, 16 uur, 19.30
uur en 21.30 uur

Vrijdag 18 oktober
Wedstrijden om 14 uur, 16 uur, 19.30
uur en 21.30 uur 

Zaterdag 19 oktober 
14 uur: 1/8ste finale 
16 uur: 1/8ste finale 
20 uur: 1/4de finale 
22 uur: 1/4de finale 

Zondag 20 oktober
11 uur: halve finale 
13 uur: halve finale 
16 uur: finale 
18 uur: slotevent 

Toegangskaarten
Kaarten voor de wedstrijden op woens-
dag 16, donderdag 17 en vrijdag 18
oktober kosten 5 euro per dag.
Kaarten voor de wedstrijden op zater-
dag 19 en zondag 20 oktober kosten
12,50 euro per dag.
Abonnement voor alle dagen: 20 euro. 

KBBB Brabant – Gewestfinale 5de Klasse Drieband MB

De nationale finalist heet Ilegems
Tijdens de Nationale finale in Momalle,
begin juni, zal Christian Ilegems (Strom-
beek BC) de Brabantse eer verdedigen.
Ilegems ging Marc Marcelis (URSM
Drogenbos) met evenveel matchpunten,
maar een beter gemiddelde vooraf. Pe-
ter De Keyzer (RC Garnier) kwam op
drie aangewaaid met slechts 4 op 8,
maar speelde wel promotie en mag het
volgend seizoen een categorie hoger

gaan proberen. Geert Van Dongen
(Hoeilaartse BC) bleef in het kielzog van
de nummers één tot en met drie en be-
hield zo ruime voorsprong op rode lan-
taarn Jean Dreezen (BC Amicale) die
moeilijkheden ondervond om de 18
punten in een aanvaardbaar gemiddel-
de te scoren.

Bart Van Reeth

Eddy Berger speelde een sterke finale
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16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen

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

25/03/13 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC Quality Zele 1

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

18/03/13 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – Oostendse BA 1

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276

2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

Tickets :
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   7,50 euro (alle kosten inbegrepen)
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 15,00 euro (alle kosten inbegrepen)
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 25,00 euro (alle kosten inbegrepen)
Bestellen :
* www.teleticketservice.com
* Vanuit België: 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min)
* Vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (0,45 EUR/min)
* Vanuit alle andere landen: +32 34 0000 34

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

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

www.espa-biljarts.be

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

Magistrale Eddy Merckx 
maakte 40 punten in 7 beurten 

Eddy Merckx in de finale van zijn wereldpartij tegen Murat Naci Coklu. 
Foto: Harry van Nijlen/Kozoom

Zo’n seizoen als vorig jaar, zou Eddy
Merckx dat ooit nog kunnen overtref-
fen? Het lijkt bijna van niet : de 'kleine'
grote kampioen werd in 2012 eerst
Belgisch kampioen, daarna met
Frédéric Caudron wereldkampioen lan-
denteams, hij won de Belgische super-
prestige en werd tenslotte ook nog
wereldkampioen in Porto. Hij is een
zeldzaam fenomeen in de sport waarin
hij in zijn beste dagen het haast onmo-
gelijke kan realiseren, zoals op die dag
dat hij in de Duitse competitie een
wereldrecord partijgemiddelde van 50
caramboles in zes beurten speelde. De
hele wereld stond verbaasd. Zo’n jaar
als vorig jaar? Het is onmogelijk, zei-
den de volgers van het driebanden,
toen Merckx aan het begin zijn Belgi-
sche titel verspeelde aan Roland Fort-
homme en in de Agipi Masters de eind-

ronde niet haalde. Maar in de World
Cup van Antalya stond in de vroege
middaguren weer een Eddy Merckx
aan het biljart die naar een eenzame
hoogte steeg. Hij won zijn partij tegen
Murat Naci Coklu met 40-12 in zeven
(!) beurten. Zeven beurten, 5.714 ge-
middeld en een serie van zeventien in
de vijfde beurt, waarmee hij zijn score
van 14 naar 31 bracht. Twee beurten
later gleed hij door de finish met een
staande ovatie van het publiek. Zelfs
wat Adnan Yüksel, toch ook groots met
dertien beurten tegen Ahmet Alp
presteerde, viel er een beetje bij in het
niet. En ook wat Torbjörn Blomdahl en
Marco Zanetti in de eerste ronde lieten
zien met 12 beurten. Soms is Eddy
Merckx nu eenmaal magistraal als hij
aan de tafel staat...
Frits Bakker

KBBB Waasland – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten KB

Winst van Waem is stilaan eerder
gewoonte dan verassing

spelen en dat is eerder een gewoonte
aan het worden, dan dat het een ver-
rassing zou zijn.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Nationale finale 7de klasse Vrijspel KB

Gewestvoorzitter 
houdt nationale titel in Limburg
Op 2 en 3 februari was BC Ten Hout
gastgever voor de nationale finale 40
punten vrij spel op klein biljart. Afgaan-
de op de deelnemerslijst konden twee
spelers als titelkandidaat beschouwd
worden ; Eddy Dewaele van  CBC-DLS
Roeselare en David Cater van AC. B.
Namen. Beiden kwamen met promotie
uit hun gewestfinale. De inrichter en me-
nig supporter zetten hun centen natuur-
lijk op de Limburgse gewestvoorzitter Je-
anke Franssen. En ja, hij voldeed dan
ook volledig aan de gekoesterde ver-
wachtingen. Met de nodige zenuwen
wist hij op dag 1 alle 3 zijn partijen te
winnen en netjes in het gemiddelde te
blijven. Titelkandidaat Cater stond op 2
met 1 verliespartij en in het gemiddelde.
Op rang 3 staat dan Christian Ilegems
van de K. Strombeekse BC. gevolgd
door Eddy Dewaele, Mireille Vandaele
van RBC Vaux en de onfortuinlijke Ro-
ger Janssen van de Grobbendonkse
B.A. Op dag twee kreeg David Cater
evenwel al meteen een tweede neder-
laag te verwerken van Mireille Vandae-
le , 40-29 in 15 beurten. Eddy Dewae-
le wint van de nog maar eens ongeluk-
kige Roger Janssen. Franssen wint in de-
ze ronde ook van Christian Ilegems en
komt zo op 8 punten. Meteen staat vast
dat hij de nieuwe nationale kampioen
is. In de laatste ronde wint David Cater
dan nog van de kampioen, wint Eddy
Dewaele van Mireille Vandaele en gaat
Roger Janssen nog maar eens ten on-
der, dit keer tegen Christian Ilegems.
Tijdens de huldiging van de kampioen

spreekt de gewestelijk sportbestuurder
Frie Fransen ook nog zijn bewondering
uit voor de moed en inzet van Christian
Ilegems die in deze finale aantrad met
serieus gekwetste ribben na een lelijke
val enkele weken voordien.
De einduitslag is dan, kampioen Jean
Franssen van BC Sint Jozef Zutendaal,
David Cater van AC. B. Namen, Eddy
Dewaele van CBC-DLS Roeselare,
Christian Ilegems van K. Strombeekse
BC, Mireille Vandaele van RBC Vaux en
om de rij te sluiten Roger Janssen van
de Grobbendonkse B.A.. En tot laat in
de avond speelde Madeleine met Jean
zijn bekerke en klonk alom “daar in het
bronsgroen eikenhout….”.

Gust Vanherck

Tornooi Zeevis André, Brugge

Peter De Backer 
wint oppermachtig de A reeks 
Het 24ste tornooi  Zeevis Groothandel
André – KBBC was een succesverhaal.
115 inschrijvingen, geweldige partijen
in alle reeksen, negen schitterende fina-
listen en een massale opkomst van sup-
porters tijdens de finaledag. Wat kan je
als organiserende club meer wensen ?
In de C reeks ging de finale tussen thuis-
speler Marc Beirens, Johan Deneut (Ex-
celsior Wimbledon Menen) en Johan
Vermeulen (BC ‘t Oske) Ondanks een
dubbele promotie in de finale (0,614
Moyenne) werd Johan Deneut verdien-
stelijk 3de .  Johan Vermeulen bleek de
meest stressbestendige, ervaren  en
slimste speler van het drietal te zijn en
werd eindwinnaar in de C reeks voor
Bruggeling Marc Beirens. In de B reeks,
twee  Eekloonaars, Ronny De Baets en
Armand Goethals. De derde eend in de
bijt was Bruggeling Daniel De Poorter.
Daniel had een offday in de finale en werd 3de en tegen Armand Goethals

had hij  weinig verhaal. Hij won zijn
beide partijen met een gemiddelde van
0,686 op de finaledag waardoor hij
nipt de promotie naar excellentieklasse
miste (op basis van zijn algemeen tor-
nooigemiddelde). In de A reeks vonden
we drie kleppers van formaat, De immer
sympathieke Leslie Menheer en de nooit
te onderschatten Freddy Staelens,  bei-
de van de Eeklose Biljartclub zouden
een poging doen om de ongenaakbare
Peter De Backer te verslaan. In de eerste
wedstrijd speelde Freddy Staelens een
zwakke partij tegen Leslie Menheer om
zich nadien flink te herpakken tegen Pe-
ter De Backer, maar toch de duimen te
leggen. De finale tussen Leslie Menheer
en Peter De Backer was immens span-
nend maar de Aalstenaar stak op het
einde van de partij een serieus tandje
bij. De verdiende winnaar was  Peter
De Backer met in de finale 120 caram-
boles in 77 innings of maar liefst 1,558
moyenne.
Lieven Serweytens

Peter De Backer lacht voldaan na zijn
tornooizege

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

Kris Waem speelde zich dit seizoen al
meermaals in de kijker en ook nu weer
gaat hij in het bandstoten met de district-
stitel aan de haal. Waem werkte tegen
100 % af  in het lokaal van Quality Ze-
le, waar Sleepbootje-speler Peter Rosier
vice-kampioen werd en de eigen Zeelse
vertegenwoordigers, Patrick Stevens en
Urbain Van Landeghem plaats drie en
vier bezetten. Kris Waem mag in Gent
de gewestfinale naar 40 punten gaan

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

De Gentse biljartfanaat Rudy Meule-
man stuurde ons deze vertederende
foto van zijn kleindochtertje Laura
aan de biljarttafel. Jong geleerd, ...
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Biljarten is tof ……maar die spelers
zijn er te veel aan !  Of toch niet ??
Als dit verschijnt, zullen we hoogst-
waarschijnlijk al wel weten wat de uit-
komst is geweest van de niet-inschrijving
van Eddy Leppens voor het EK in Brand-
enburg.  Is er een regeling uit de bus ge-
komen ? Heeft iedereen zich ingegra-
ven ?
Ik vond het toch de moeite een paar
woorden op papier te zetten hierom-
trent omdat de verschillende reacties uit
de biljartwereld mij soms wel verwon-
derden en ja…zelfs laten schrikken heb-
ben. Persoonlijk heb ik gereageerd via
Kozoom, FB en andere media. Als BTS
hebben wij gereageerd via een brief
aan de KBBB die wij eveneens op onze
website hebben geplaatst. Ik herhaal, ik
weet niet wat de evolutie is wanneer dit
verschijnt, want ik schrijf dit vlak voor
mijn vertrek naar Turkije voor de wereld-
beker daar. Dus half februari.
Alhoewel mijn e-mail adres (dacht ik !!)
niet wijd verspreid was, wisten niet wei-
nigen de weg hiernaar te vinden. Ik ga
hier geen bloemlezing geven van de
verschillende quote’s, maar ik zag er
wel een algemene trend in, die voor
sommigen onder jullie misschien al lang
bekend was, maar voor mij redelijk con-
fronterend. Er is bijlange na geen eens-
gezindheid onder het biljartend volkje !
de reacties zijn er allemaal van veront-
waardiging, maar het gaat van boos-
heid op de bond en steun voor Eddy,
maar eveneens het tegenovergestelde !!
Er zijn mensen die vinden dat Eddy niet
zo hevig moet reageren. Het is altijd
wat met die spelers, hoor ik dan.
Wablief ? je kan toch in alle eerlijkheid
niet zeggen dat de fout van de federatie
niet nadelig is voor een professionele
biljarter. Mag je dan niet opkomen voor
je rechten en het dit aankaarten ?  Nu
doen sommigen het voorkomen of zij de
slachtoffers zijn en niet Eddy, raar volk-
je die biljarters. Er zijn mensen die zo-
wiezo vinden dat de spelers (allemaal
en de ereklassers in het bijzonder)

enorm verwende heren zijn, die te pas
en te onpas zeuren, zich te kort gedaan
voelen en afgeven op de officiële
bondsinstanties.  
Tegelijkertijd wordt BTS er bij betrokken,
want “zij zijn enkel geïnteresseerd kri-
tiek te kunnen hebben op de bond en
zijn bestuur” Jawadde !
Uiteraard heb je langs de andere kant
ook uitersten, waarbij men vind dat de
agiusstal eens degelijk moet uitgemest
worden. Zwart-wit typeert het biljartland
tegenwoordig. Een redelijk ontluisteren-
de ervaring voor mij. Ik dacht dat we al-
lemaal de toekomst en het welzijn van
onze sport voor ogen hadden. Blijkbaar
heb ik het mis, spijtig ! maar ja wie ben
ik ? Volgens sommige reacties moet ik
mij zelfs onthouden mijn mening te ge-
ven, want ik hou mij nog niet lang ge-
noeg met biljart bezig ! Als staaltje van
ivoren toren en behoud van posities kan
dat tellen.
Af en toe zien we toch een lichtpuntje
en dat is fijn. Er is overeenstemming be-
reikt dat een afvaardiging van BTS en
KBBB elkaar op zeer korte termijn zullen
ontmoeten voor een gesprek ten gronde
over de onderlinge relaties en de toe-
komst. Dat vind ik positief en ik hoop
dat we één en ander kunnen uitklaren
en in het belang van onze sport samen
aan de toekomst kunnen werken.
Volgens mij hebben wij de taak om ons
als biljartland te profileren, meer dan
dat we dit in de voorbije decennia heb-
ben gedaan. Uiteraard tonen we ons
met onze kampioenen en titels, maar er
is meer nodig. Nationale tornooien, zo-
als Multi’s en Beker, samen met de BTS
tornooien worden nu aangevuld door
een aantal privé initiatieven zoals WK
dit jaar en de Wereldbekers in Antwer-
pen voor minstens de komende drie
jaar.  Er beweegt terug iets, we gaan
het immobilisme een halt toeroepen en
dan is het beter om dit in gesloten slag-
orde te doen.
Men zegge het voort.

Ferre

Column Pierre Cornelissen

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

Indignados

Indignados

Het is een bekend gegeven dat BTS de
voorbije jaren regelmatig klokkenluider
van dienst was over toestanden binnen
de Belgische biljartwereld die extra
aandacht vroegen of voor verbetering
vatbaar waren. Dat dit niet altijd met
dank aanvaard wordt door de nationa-
le beleidsorganen is een menselijk feno-
meen. Niks verkeerd daarmee totdat le-
den van BTS, met name de spelers,
hard aan de bel beginnen te trekken om
aandacht te vragen voor diverse pro-
blemen waarvan zij de dupe zijn.
Vermits BTS de vereniging is die de be-
langen van zijn leden dient te verdedi-
gen, de ereklasse-spelers in de eerste
plaats, willen wij ons mengen in het de-
bat.
Wat wij dus in deze krant schrijven , ik-
zelf , Ferre Van Loco of andere bestuurs-
leden is dus de weergave van wat er
leeft onder de ereklasse-spelers of van
wat wij aan onze doelstellingen toevoe-

gen.    Vaak gaat het over een gebrek
aan respect, mediacommunicatie of
transparantie maar soms ook over fla-
grante fouten. Ereklasse-spelers zijn
vaak professionals of verdienen een
centje bij door intensief bezig te zijn
met hun sport; training, aantreden in
buitenlandse competities bv. wat een
grote verantwoordelijkheid  en zware
belasting van hun agenda met zich
meebrengt. Dat is op zich dan weer een
mogelijke voedingsbodem voor relatio-
nele problemen. 

Het leven van een internationaal top-
sporter wordt vaak onjuist ingeschat of
ondergewaardeerd, niet alleen door be-
leidsmensen maar ook door biljarters
die uitsluitend op nationaal niveau aan-
treden of buitenstaanders die er alleen
maar de glorie van onthouden. Deze
topspelers zijn geen zakkenvullers zoals
wel eens onterecht wordt beweerd. Wil-
len zij de kost kunnen  verdienen moet
er, naast het noodzakelijke  aangebo-
ren talent, ook veel geïnvesteerd wor-
den in energie, tijd, mental training,
topmateriaal, reiskosten , etc...om nog
maar te zwijgen over het verwerken
van  onontkoombare  teleurstellingen en
de noodzaak om zichzelf steeds weer
te motiveren om zover mogelijk  de top
te bereiken. De beslissing om van biljar-
ten een beroep of bijverdienste te ma-
ken  vergt veel moed en is zeer ingrij-
pend. De meeste getalenteerde spelers
worden trouwens meer gedreven door
de passie voor het spel dan door geld-
gewin. Elkeen die regelmatig “onder-
weg” is voor zijn hobby weet inmiddels
wel dat de hobby veel geld kost aan in-
schrijvingsgeld, auto-en verplaatsings-
kosten, consumpties, boetes, etc.. er zit-
ten er ook (enkele) tussen die al eens
durven blijven ‘plakken’ foei!

Het sociale netwerk in de biljartwereld
is niet te vergelijken met bv. de golfsport
of voetbal waar in de rand wel veel za-
ken afgesloten worden. Daar is dus
maar sporadisch iets uit te halen.

De conclusie is dat BTS  zijn verant-
woordelijkheid wil opnemen  om voor
zijn leden het beste kader te creëren
waarin zijn hun beroep of hobby kun-
nen uitoefenen.  
Wij trachten ook een minimum aan tor-
nooien te organiseren maar daar wringt
soms het schoentje sedert de economi-
sche crisis heerst en waarvan we nog
lang niet het einde in zicht hebben.

Wij nodigen alle potentiële organisato-
ren uit om met ons te komen praten om
een creatieve formule uit te werken. Als
de organisatie van een BTS masters met
het nodige enthousiasme wordt  aange-
pakt, resulteert dat zeker niet in een fi-
nanciële aderlating, integendeel. Zet
Uw club mee op de kaart van de toon-
aangevende clubs!

Overleg BTS-KBBB
In de nasleep van problemen die er ont-

staan waren n.a. de Multidisciplines in
Blankenberge en o.m. de Europese in
Brandenburg is er op 11 maart  nu toch
overleg gepland tussen delegaties van
BTS en de KBBB. De deadline van deze
editie van De Ballen zal ons niet toela-
ten om daar nog verslag over uit te
brengen maar dat wordt item No 1
voor het nummer van April.

Pierre Cornelissen
Voorzitter Billiard Topsport

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS
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KBBB Nationale Finale 6de Klasse Vrijspel

17-jarige grijpt nationale titel
Criticasters en doemdenkers lopen er
genoeg rond in het biljart. Hoe vaak
krijgen we niet te horen dat onze sport
te zeer aan het vergrijzen is en dat de
jeugd geen interesse meer heeft voor
het carambolespel ?  Arno Van Hoof
van BC De Ploeg legt de zwartkijkers bij
deze het zwijgen op. De 17-jarige
speelde zowel in de district- als de ge-
westfinale naar 55 punten libre, ieder-
een de broek uit. Dat leverde hem een
ticket voor deelname aan de nationale
finale op en ook daar bewees Van Hoof
zijn kunnen, dat het resultaat is van in-
tensieve training, gekoppeld aan de no-
dige beredenering van het 'spelletje'.
Arno Van Hoof behoort met deze zege
tot het (voorlopig nog) kleine kringetje
van jonge spelers in wiens biljartspel
toekomstmuziek zit. De jongeling is aan-
gesloten bij het Zoerselse BC De Ploeg
en daar maken ze elke dag werk van
het aantrekken en begeleiden van de
jeugd. Waar de vereniging tot voor en-
kele jaren meedeinde op het zwalpen-
de biljartschip, is ze nu dynamischer en
gedrevener dan ooit een schoolvoor-
beeld van jongerenwerking. Arno Van
Hoof vertoeft in zijn club inmiddels in
het gezelschap van andere talentvolle
jongeren als Koen Van Looveren, Mike
Teulinghx en Pieter Dehertefelt. Stuk
voor stuk jeugdige enthousiastelingen,
die zonder uitzondering regelmatig hun
titeltje meepikken. En dan hebben we
het nog niet over de dames gehad. Ook
hier investeert BC De Ploeg in een suc-

NIDM

Peter De Backer speelt 
(voorlopig ?) seizoensrecord
In de 2de Afdeling A van de Nationale
Interclub Driebanden op Matchbiljart
liet Peter De Backer (BC Quality Zele)
John Brouwers van BC Polygoon even
alle kleuren van de regenboog zien. De
Backer won zijn partij in de Brasschaat-
se thuishaven van Brouwers met 5-42 in
een schamele 10 beurten of met een ge-
middelde van 4,200 ! In de hele NIDM-
competitie van het seizoen 2012-2013
is dit tot op heden de hoogst gespeelde
moyenne. Totnogtoe stond het seizoens-
record met 3,125 op naam van Roland
Forthomme (Zanzibar Leuven). Met de-
ze score treedt Peter De Backer in het
voetspoor van Eddy Merckx, de eerder
vermelde Forthomme en andere Cau-
dron’ s die elk op hun beurt al eens voor
hallucinant hoge gemiddelden zorgen.
Bart Van Reeth

Peter De Backer 4.200
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

cesvolle werking. Naast uiteraard het
icoon van het vrouwenbiljart, Daniëlle
Le Bruyn, zullen we straks vaker de na-
men horen van een zekere Greet Evers
of Martine Goetkint, die recentelijk haar
eerste titel veroverde in het driebanden
op klein biljart. Wat mogelijk is bij BC
De Ploeg, kan in andere clubs ook. Jon-
geren en vrouwen hebben wél interesse
in het biljart. Je hoeft enkel het enthousi-
asme wat op te wekken...

Bart Van Reeth

Arno Van Hoof, eerste van een nieuwe
jeugdlichting ?

Twee rubrieken ruimen plaats

Wijzigingen in krant moeten leiden
tot nog meer en beter nieuws
Het ‘FRANK’S VRAAGJE’ van februari handelde over het al of niet simultaan spe-
len van de drieband troosting en finale op het BK in Blankenberge. 208 lezers
vonden dat de troosting beter afgewerkt kan worden vóór de finale en amper 12
lezers willen de dingen laten zoals ze zijn. Daarmee heeft u dan net de uitslag ge-
lezen van ons LAATSTE Frank’s Vraagje. Tot veertien maal toe hebben we de meest
relevante biljartvragen laten stellen door Frank Nicolaï en telkens konden we re-
kenen op grote respons vanwege onze lezers. Onze lezers die zich meestal aan-
sloten bij de visie die pleitte voor verbetering en verandering. Helaas, zo groot het
enthousiasme was bij de biljartliefhebber om de zaken op een andere manier te
gaan aanpakken, zo weinig animo herkenden we bij de gevestigde biljartinstan-
ties met op kop de KBBB, die met al deze informatie tot op heden NIETS heeft ge-
daan. Frank heeft (voorlopig) geen vragen meer. Misschien dat er nu eindelijk toch
iets wordt gedaan met de antwoorden ? Ook de ‘UITSLAGEN-TELEX’, waarin de
leiders van alle reeksen en alle disciplines uit elke provincie werden opgenomen
verschijnt niet meer. Deze informatie is te ‘sec’ en neemt teveel plaats in. Boven-
dien is wat dat betreft, alles perfect opvraagbaar via de diverse websites van de
KBBB. De vrijgekomen ruimte besteden we liever aan artikels, die vaak meer zeg-
gen dan alle statistische gegevens samen. En zo ziet u maar hoe De Biljart Ballen
steeds verder en positiever evolueert en trouw blijft aan haar intentie : het maan-
delijks (be)dienen van de biljartliefhebber, de achterkamerspeler en de wereld-
topper en iedereen die onze sport een warm hart toedraagt ! 
Bart Van Reeth

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

BC De Ploeg 1 moet terrein prijsgeven
Na zestien speeldagen neemt BC Deur-
ne 1 steeds verder afstand van titelcon-
current BC De Ploeg 1. De Goeie
Queue 1 heeft de derde voor de twee-
de plaats in het klassement geruild en
heeft nu evenveel matchpunten als De
Ploeg 1. De Oostmallenaren vallen wel
terug op een lagere moyenne. Biljartex-
press 1, dat 7 op 8 wedstrijdpunten
pakte op bezoek bij De Witte Molen 1
blijft zorgeloos meedraaien bovenin.
Het telt drie punten minder dan De
Ploeg en DGQ, maar slaat wel een
kloofje met het peloton.

AFDELING 1
BC DEURNE 1
De kans op de landstitel neemt van
week tot week toe.

AFDELING 2 A
DE PLOEG 2
Staat stevig op kop.

AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2
Neemt verder afstand van de concur-
renten.

AFDELING 3A
COURONNE 1
Behoudt ook na 16 ronden de leiding.

AFDELING 3B
DEURNE 2  
Heeft overgenomen van Op De Meir 4.

AFDELING 3C
DISONAIS 1
Laat dan toch MISTER 100 Lier 3 achter
zich.

AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1
Is autoritair leider

AFDELING 4A
DE COECK 3

AFDELING 4B
HERENTALS 3

AFDELING 4C
BILJARTEXPRESS 4

AFDELING 4D
ZANZIBAR 3

AFDELING 4 E
BRUGSE 3

AFDELING 4F
KORTRIJKSE 5

AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2

Golfbiljart BNV

Twee leiders, twee achtervolgers
DWK Liedekerke blijft op kop van de
rangschikking en moet niet langer GAN
Diepenbeek naast zich dulden. Die rol
werd overgenomen door VDB Everberg
dat nu ook 30 punten telt, evenveel als
de Vlaams-Brabanders dus. Met 28
punten hebben de Limburgers de derde
plaats ingenomen en daar staan ze op
dezelfde hoogte als HOE Mere. De vier
zijn dus nog allemaal in de running
voor de landstitel en hoeven de achter-
blijvende concurrenten eigenlijk niet
meer te vrezen. DPS Roosdaal volgt op
de vijfde plaats met 20 punten.

1. DWK Liedekerke 30
2. GAN Diepenbeek 30
3. VDB Everberg 28
4. HOE Mere 28
5. DPS Roosdaal 20
6. PEU Putte 18
7. ZJE Westerlo 14
8. ATH Roeselare 11
9. DSV Veerle          11

10. COS Kraainem 9   
11. GER Aarschot 8
12. DRR Asse 8

Bart Van Reeth

De “Rio” wil opnieuw biljarters aantrekken

Zoerselse biljarttempel werkt aan nieuwe start

In de zomer van 2012 verhuisde KBC
De Goeie Queue naar haar nieuwe
complex in Oostmalle. Dat betekende
het einde van het competitiebiljart in de
KBBB in de stemmige Zaal Rio in Sint-An-
tonius-Zoersel. De club en de locatie zijn
en waren een begrip in de biljartwereld
en elke biljarter uit de streek  heeft er wel
eens aan de tafels gestaan. Het weg-
trekken van De Goeie Queue resulteerde
in de afspraak dat er gedurende één sei-
zoen geen biljart meer in de KBBB
mocht worden gespeeld. De activiteiten
van de ADL-clubs (nevenbond), Mintjens
Coördinatie 1 en 2 en EG-Elec zorgden

ervoor dat alvast de kleine biljarttafels
niet onbezet bleven. Uitbater Ken Tous-
saint kijkt alvast vooruit en wil bij aan-
vang van het seizoen 2013-2014 een
gloednieuwe club aan de acquits bren-
gen om deel te nemen aan de Beker
Willy Meulders en bij voldoende interes-
se eventueel ook in de NIDM. De 39-ja-
rige uitbater-biljarter kan rekenen op de
steun van mede-initiatiefnemers Guy Ver-
ellen en Frank Vanderhallen en verwacht
op de verkennende vergadering van 16
maart al 15 tot 20 geïnteresseerden die
het biljart in de Rio nieuw leven willen in-
blazen. Een naam voor de nieuwe club
is er nog niet, maar als de vergadering
haar fiat geeft tot oprichting zal vast al-
les in een stroomversnelling komen en
breidt met de nieuwkomer het biljart-
landschap weer een beetje meer uit. Een
zaak met twee matchbiljarts, twee bil-
jarts van 2,10 meter, een golfbiljart en
drie pooltafels schept enorme mogelijk-
heden voor een nieuwe club en draagt
uiteraard bij aan het imago van de bil-
jartsport. Bovendien krijgt de biljartzaal
ook nog een grondige opknapbeurt, zo-
dat ze er bij aanvang van het nieuwe
seizoen helemaal klaar voor zijn daar in
Zoersel. 
Wie interesse toont om mee de schou-
ders onder deze nieuwe vereniging te
zetten of wie spelend lid wil worden,
kan contact opnemen met Ken Toussaint
op het GSM-nummer 0473/870721 of
via e-mail toussaintken@hotmail.com. 
Bart Van Reeth

Ken Toussaint haalt de dekzeilen van de
tafels. Binnenkort wordt er weer compe-
titie gespeeld in de 'Rio'.
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Artistiek Biljart – Rankingtornooi De Witte Molen

Vervliet toont zich in Sint-Niklaas

Wou Erik Vervliet duidelijk maken dat
hij klaar is voor het Belgisch Kampioen-
schap medio april ?  Toeval is de supe-
rieure prestatie van de Schotenaar, die
twee jaar geleden nog als underdog de
BK-titel wist mee te grissen, allerminst. In
150 pogingen over 7 sets scoorde hij
377 punten of een gemiddelde van
71,81 %. Daarmee gaf hij alvast ran-
kingaanvoerder Walter Bax nipt het na-
kijken en nam zelfs ruim afstand van ar-
tistiek-icoon Eric Daelman die amper

58,86 % liet noteren. Dat heeft vast en
zeker te maken met het feit dat –spijtig
genoeg naar jaarlijkse gewoonte- de
gewezen wereldkampioen weer alle
last omtrent de organisatie van het BK
op de schouders te dragen krijgt. Ge-
lukkig kan Daelman altijd rekenen op
de steun van zijn artistieke acolieten die
vaak tegen de stroom in roeiende, de
nodige solidariteit en betrokkenheid
aan de dag leggen, in het besef dat
daar in de nabije toekomst althans, van
de KBBB niet veel steun te verwachten
valt.  Of zoals Jos Reypens in zijn co-
lumn al eens aangaf : het artistiek biljart
bestaat nog bij de gratie van een hand-
vol idealisten ! We hopen dan ook sa-
men met alle ‘kunststoot’ liefhebbers dat
de organisatorische beslommeringen
van het BK de sportieve prestaties van
Eric Daelman en de anderen niet te zeer
in de weg staan, en we weer drie spec-
taculaire biljartdagen mogen beleven.
Steek onze Belgische ‘artiesten’ een
hart onder de riem en woon op 12-13
en 14 april het Belgisch Kampioen-
schap bij in Zaal Volkshuis, Willem De
Vochtstraat 7 te 2870 Puurs. De toe-
gang is gratis en u helpt hiermee deze
sport, waarin ons land ook alweer
wereldleider is, te herwaarderen. Het
Artistiek Biljart, in België de feitelijke er-
fenis van grootheid Raymond Steylaerts,
verdient dit méér dan ooit.

Bart Van Reeth

‘De betreurde Raymond Steylaerts geldt
nog steeds als voorbeeld voor de ar-
tistiek-idealisten’

Marco Jansen is bezeten van het biljart

Mecenas wil met AEJ rol spelen in de
herwaardering van de biljartsport

Marco Jansen verder dan dat. “Ook bij
derdeklasse-voetbalclub Cappellen doe
ik mijn duit in het zakje en de Puurse
wielervereniging WIK mag ook op on-
ze sponsoring rekenen. Door de steun
van AEJ kunnen clubs en evenementen
makkelijker overleven en meer nog ;
hun dromen waarmaken. Voor mij gaat
het niet enkel om de naambekendheid
van het bedrijf. Ook de appreciatie die
ik krijg is van doorslaggevende aard
om ermee door te blijven gaan”, ver-
duidelijkt de zaakvoerder van het be-
drijf dat om aan de groei tegemoet te
komen, binnenkort een gloednieuw be-
drijfspand neerzet in Kapellen.   
AEJ is een gespecialiseerde firma in
nieuwbouw- en renovatieprojecten voor
particulieren & KMO’ s en levert de no-
dige vakkennis voor zowel privé-wonin-
gen, winkels als kantoren. De dienstver-
lening van het bedrijf overstijgt het tra-
ditionele electriciteitswerk en met het
plaatsen van Gyprocwanden en pla-
fonds, domotica- installaties op maat,
immotica, ICT en microelectronica profi-
leert AEJ zich breed in de bouw- en re-
novatiesector. De firma gaat er prat op
dat haar medewerkers beschikken over
een brede kennis van informatica,
elektronica en elektriciteit. Dit laat toe
om de klant een totaalservice te garan-
deren op vlak van installatie, onder-
houd en herstellingen van zowel elektri-
citeitswerken als geïntegreerde domoti-
ca. Ook voor lichtstudies kan u bij het
Stabroekse bedrijf terecht. AEJ werkt
hierbij nauw samen met CL Antwerpen.
De medewerkers kunnen dan ook vak-
kundig advies verlenen bij de aanpak
van elk bouwproject. AEJ beschikt ver-
der over een zogenaamde ‘Dringende
Interventielijn’ die 7 dagen op 7 en 24
uur op 24 telefonisch bereikbaar is voor
alle noodinterventies. Om aan de klan-
tenvraag optimaal te kunnen blijven vol-
doen is het bedrijf ook permanent op
zoek naar nieuwe medewerkers. Kort-
om, de inzet van Marco Jansen en zijn
AEJ om het de klanten en de biljartvere-
nigingen naar de zin te maken is van
die aard, dat iedereen er uiteindelijk
wel bij vaart.
Bart Van Reeth

Selectie is bewijs van erkenning

BOIC stuurt Merckx naar Wereldspelen
De negende editie van de Wereldspe-
len gaat dit jaar door van 25 juli tot 5
augustus in het Colombiaanse Cali. De
spelen werden in het leven geroepen
om ook atleten, actief in niet-Olympi-
sche sporten de aandacht te geven die
ze nog te vaak ontberen in media en
sportmiddens. Naast handboogschut-
ters, rollerskaters, korfballers en acro-gy-
mers zal er ook een driebandbiljarter
aan het acquit komen in het Zuid-Ameri-
kaanse land. Het Belgisch Olympisch-

en Interfederaal Comité selecteerde re-
gerend wereldkampioen Eddy Merckx
voor deelname. Daarmee rekent het
BOIC niet enkel op een medaille voor
ons land, maar drukt ze vooral haar er-
kentelijkheid uit tegenover de biljart-
sport en Eddy Merckx in het bijzonder.
Het voelt goed aan, te weten dat op het
hoogste sportechelon het biljart niet als
'dode' sport wordt gekwalificeerd.

Bart Van Reeth

Maandelijks gratis weekabonnement
voor het WK driebanden Antwerpen
Jonas Dewit bezorgde ons deze keer
een doorlooppuzzel. Onder de goede
inzendingen verloten we vanaf nu elke
maand een weekabonnement voor het
bijwonen van het Wereldkampioen-
schap Driebanden in Antwerpen, dat
plaatsvindt van 16 t.e.m. 20 oktober
2013. Stuur de oplossing voor 10 april
2013 naar Bart Van Reeth, Victor Go-

vaerslaan 16, postbus 32, 2170 Merk-
sem. Vergeet niet uw adres en telefoon-
nummer te vermelden.
De oplossing van het kruiswoordraadsel
in onze februari-editie was: KLOS

John Meertens uit Niel-bij-As is de ge-
lukkige winnaar. Zijn WK-abonnement
valt binnenkort in de bus. 

DOORLOOPPUZZEL

1. Kleur, 4 punten bij snooker
2. Pooltoernooi tussen EU en USA, ver-

gelijkbaar met Ryder-cup in golf
3. Recordkampioen driebanden
4. Nederlands driebander
5. Biljartdiscipline
6. Biljartdiscipline
7. Biljartterm
8. Huidig wereldkampioen drieban-

den

De oplossing van ons januari-kruis-
woordraadsel was 'BANDSTOTEN'.
Winnaar Jos De Buf ontving in de Ant-
werpse New-Avenue zijn keu uit han-
den van Bart Van Reeth.

9. Stad waar wereldkampioenschap
driebanden 2013 doorgaat

10. Kleur, 5 punten bij snooker

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 Mechelen-Lier – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Promotie van Depooter bekroont 
prestatie bij de 55-ers
Luc Depooter (Mister 100 Lier) vertrekt
met promotie naar de gewestfinale. De
Lierenaar won 100 % van de wedstrij-
den en ging slechts één maal boven de
15 beurten. Wesley Van Apers (Real
Putte) tekende voor plaats twee. Robert

Van Roosbroeck (BC De Krabbers)
kwam als derde over de eindmeet en
gaf nog het nakijken aan Patrick Boels
(BC Orly) en thuisspelers Jan Andries
en Eduard Piessens.
Bart Van Reeth

Voor de biljartsport is Marco Jan-
sen een geschenk uit de hemel. De
42-jarige ondernemer uit Hoeve-
nen-Stabroek is zelf door het bil-
jartvirus gebeten en wil de promo-
tie van onze sport zo snel mogelijk
in een stroomversnelling brengen.
Met zijn bedrijf AEJ toonde hij
reeds zijn engagement op de
achterzijde (niet toevallig de be-
langrijkste pagina) van dit blad en
in BC De Ploeg, waar hij teams
sponsort in de Antwerpse Drieband
Liga en de Beker Willy Meulders
(KBBB). Maar er is meer dan dat,
véél meer…

Enkele weken geleden werd AEJ immers
hoofdsponsor van BC Deurne, het
wereldteam met o.a. Jaspers en Merckx
in de rangen, dat dit seizoen in de
NIDM-competitie een gooi doet naar de
landstitel. “Het is toch schrijnend dat
zulk een team van absolute topsporters
geen aandacht krijgt van grote sponsors
uit het bedrijfsleven. Het biljart is mijn
passie en door mijn engagement ver-
klaar ik de sport mijn liefde”, zegt een
gedreven Jansen. Met de insteek van
AEJ hoopt de zakenman het Deurnese
wereldteam ook volgend seizoen bij el-
kaar te kunnen houden en naar nog ho-
gere prestaties te stuwen. En dat het niet
bij BC Deurne eindigt, bewijst ook het
feit dat AEJ er in de Merksemse biljart-
tempel De Deken ook nog even een
ADL-team bijneemt. Als klap op de vuur-
pijl tekende het bedrijf ook nog voor de
sponsoring van het Wereldkampioen-
schap Driebanden in Antwerpen, in ok-
tober van dit jaar ! Maar eerst zit het
AEJ-Femina Belgian Open damestor-
nooi er nog aan te komen. En zoals de
naam het zelf zegt ; alweer figureert
Marco Jansen met zijn bedrijf als mece-
nas van dit gebeuren. AEJ wil zich als
bedrijf in volle expansie met opdrachten
in binnen- en buitenland verankeren in
sportmiddens. Naambekendheid is
daartoe een absolute voorwaarde. En
hoewel de focus op de heropstanding
van de biljartsport blijft liggen, kijkt
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KBBB Limburg – Nationale finale 3de Klasse Kader 38/2 KB

Promotie Geert Librecht 
enige uitschieter in deze finale

In het weekend van 16 en 17 februari
waren de finalisten 120 ka 38/2 te
gast in de Kon. Breese B.C.. De 6 deel-
nemers waren in volgorde van gespeeld
gemiddelde, Geert Librecht van K. B.C.
Zonder Effect, Christophe van Parijs van
B.C. Kapelleveld, Gert Van der Velden
van K.O.T. Meer, Jean-Claude Cornil
van BCAC Damprémy, Jeannot Mayeur
van R.B.C. Opeye en de Limburgse  af-
gevaardigde Paul Peeters van Sint Trui-
dense B.A.
Over het verloop van deze finale kun-
nen we kort zijn.
De 9 wedstrijden van dag 1 kunnen
samengevat worden als middelmatig tot
…….. Alleen de latere kampioen Geert
Librecht blijft in het gemiddelde en staat
dan ook terecht met 3 gewonnen wed-
strijden op plaats 1. Hij wordt gevolgd
door Christophe van Parijs met 4 punten
en juist onder het gemiddelde. De
achterstand van de andere spelers qua
gemiddelde is dan al zo groot dat er op
dag 2 bijna biljartmirakels moeten ge-
beuren willen zij nog een kans maken.
Zoals verwacht wordt dag 2 dan ook
een verderzetting  van dag 1. Een licht-
punt zijn evenwel de 2 promotiewed-
strijden van Librecht die hiermee op 3
komt en bijgevolg  promoveert naar

160 punten.
De uitslag van deze finale is dan, kam-
pioen Geert Librecht met promotie, ge-
volgd door Christophe Van Parijs, Jean-
not Mayeur, Paul Peeters, Jean-Claude
Cornil en Gert Van der velden. Buiten
Geert Librecht bleef iedereen onder het
gemiddelde. De reden hiervoor, zoals
gewoonlijk 5 spelers, 5 meningen.

Man van de finale
Met alle respect voor de kampioen zou
ik toch iemand anders als “man van de
finale” willen benoemen,  en wel
Gustaaf  “Gusje” Jennen, bouwjaar
1935 ! Nog maar eens was hij de
steunpilaar in zijn club, hij verzorgde
de biljarttafels, hij zorgde voor de
broodjes, hij zorgde voor de vlaai, hij
heeft 2 dagen plichtbewust zitten schrij-
ven, hij ruimde achteraf alles op, kort-
om: HIJ WAS ER !
Terecht werd hij dan ook bij de huldi-

ging extra bedankt door de gewest-
voorzitter Jean Franssen en kreeg hij
ook lof van Jean Claude Cornil voor het
onthaal en de verzorging van deze fi-
nale.

Gust Vanherck

KBBB Gent – Districtfinale 4de Klasse Drieband MB

Marc Cosyns onbetwist kampioen
Achttien punten op matchbiljart lijken
nog wat hoog gegrepen voor Jan Land-
rieu van BC Royalvrienden. Hij kon
geen enkel matchpunt meegraaien en
scoorde slechts in één wedstrijd boven
de helft van de speelpunten (16 in wel-
iswaar 58 beurten). De laatste plaats
was dan ook zijn lot. Bovendien was
Landrieu de enige deelnemer die versto-
ken bleef van het obligate gemiddelde.

Edmond Baele van Argos-Westveld
deed met één winstmatch net iets beter,
maar Sandra De Letter (Elk Weird’hem)
hield de titel van vice-kampioen in eigen
lokaal. Kampioen werd met zes op zes
Marc Cosyns, collega van Baele bij Ar-
gos-Westveld. Hij mag zijn kunnen to-
nen tijdens de gewestfinale.

Bart Van Reeth

KBBC Centrum-Haspengouw – Districtfinale 6de Klasse Drieband KB

Finale start in mineur
Als we de deelnemers aan deze finale
op een rijtje zetten kunnen we zeggen
dat André Claes van B.C. De Opti-
misten het “buitenbeentje” was. De an-
dere 4 deelnemers waren namelijk alle-
maal “Hasselaren”.  Zo zijn daar Henri
Wauters en Marc Gerits van de inrich-
tende club Kon. Hoop op Zege en Valè-
re Vandevoort en Antoine Vanlingen
van de andere Hasseltse club H.B.A.
Wat eigenlijk een gezellige biljarttwee-
daagse had moeten worden startte
evenwel in mineur. Speler Vanlingen
vond het na de eerste wedstrijd nodig
de scheidsrechter van dienst uit te schel-
den na een terechte beoordeling van
een spelfase. Na meerdere aanmanin-
gen en zelfs na tussenkomst van clubge-
noot Vandevoort bleef Vanlingen zijn
scheldwoorden herhalen. Toen de
scheidsrechter besloot deze uitlatingen
op het wedstrijdblad te noteren vond
Vanlingen het nodig zijn jas aan te trek-
ken en deze finale te verlaten. Een spij-
tig verhaal dat waarschijnlijk nog wel
een staartje krijgt…
De vier overgebleven finalisten speel-
den deze finale dan verder en gaven
het beste van zichzelf, constant flirtend
met het gemiddelde, maar dan aan de
onderkant. Op het einde van de eerste

speeldag stonden alle vier spelers gelijk
met 2 wedstrijdpunten en een verschil
van 0.012 in gemiddelde tussen plaats
1 en 4 . Na een spannende eindstrijd
op dag 2 kroonde Marc Gerits van de
inrichtende club K.H.O.Z. zich dan tot
districtkampioen. Hij werd op de voet
gevolgd door André Claes en Henri
Wauters. Valère Vandevoort sluit de
rangschikking en kon als vierde helaas
niet doorstoten naar de gewestfinale.

Gust Vanherck

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 1ste Klasse Drieband MB

Freddy Van Kerckhove wint zwakke finale
Was het verdedigend spel van de deel-
nemers de oorzaak of speelden andere
factoren als stress en druk een rol ? Met
uitzondering van nummer drie Luc D’-
hondt (Quality Zele) slaagde niemand
van de finalisten erin ook maar één
maal  de 34 speelpunten binnen het ge-
middelde vol te maken (0,610 onder-
grens). Met 6 op 8 wedstrijdpunten trok

Freddy Van Kerckhove (Quality Zele)
aan het langste eind en verzekerde zich
van deelname aan de gewestfinale. Je-
an-Paul Verplancke (SNBA) nam het
tweede diploma voor zijn rekening en
Werner Backman (Sleepbootje) moest
met lege handen terug naar Kieldrecht.

Bart Van Reeth

KBBB Centrum-Haspengouw - Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

Willy Geelen de uitblinker
gezeten door Jos Daniëls van de Has-
seltse Biljart Academie die ook met  4
punten maar 0.04 onder het promotie-
gemiddelde bleef. Plaatsen 4 en 5 wer-
den respectievelijk bezet door Rudi Jac-
quet van de Kon. Sint Truidense Biljart
Club en Jean Rooyakkers van BC Ten
Hout met 0 ptn. Netjes tussenin op
plaats 3 stond Martin Maes van BC De
Optimisten met 2 ptn.
De eerste twee wedstrijden van dag
twee waren al meteen voltreffers : Ma-
es-Daniëls in 15 beurten en Jacquet-Ro-
oyakkers in 11 pogingen, meteen de
beste partij van de finale. Deze wed-
strijden werden dan gevolgd door Gee-
len-Jacquet in 13 beurten. Gezien de
klassering nu al grotendeels vaststond
waren de laatste 2 partijen nog een ver-
plicht nummertje.
Kampioen werd Willy Geelen van BC
De Optimisten met promotie, gevolgd
door clubgenoot Martin Maes, Jos Da-
niëls van H.B.A., Rudi Jacquet van
K.S.T.B.C. en Jean Rooyakkers van BC
Ten Hout die de rij sluit. De eerste 3
plaatsten zich voor de gewestfinale die
ook weer doorgaat in K.H.O.Z.

Gust Vanherck

Op 6 en 7 februari werd in Kon. Hoop
op Zege te Hasselt de districtfinale Cen-
trum-Haspengouw naar 30 punten
bandstoten op klein biljart gespeeld.
Op papier een open finale gezien alle
finalisten met een goed gemiddelde uit
de voorronde kwamen. Maar na de
eerste speeldag werden de machtsver-
houdingen toch al duidelijk. Willy Gee-
len van BC De Optimisten ging op kop
met 4 punten en promotiegemiddelde.
Hij werd evenwel direct op de hielen

KBBB Gent – Districtfinale Excellentieklasse driebanden MB
Hoge beurtenaantallen, lage gemiddelden
Feest in Lovendegem. Kasteeldreefspe-
ler Steven de Bleecker veroverde de
districtstitel bij de 42-ers in de eigen
thuishaven. Alleen de dubbele partij te-
gen Geert Nachtergaele (GM Gent)
kostte de kampioen twee wedstrijdpun-
ten. Niet voor niets liet Nachtergaele
zich dan ook tot zilverwinnaar kronen.

Franky Dupont (BV Gent) nam de laatste
podiumplaats in en liet Luc Wulfranck
(Union Sandeman), puntenloos achter
zich. Het feit dat De Bleecker de enige
was die de moyenne wist te behalen,
bewijst zijn superioriteit in deze finale.

Bart Van Reeth

KBBB Centrum-Haspengouw - Districtfinale 3e Klasse Drieband KB

76-jarige Mechelmans mag 
Engelbos en Lazaros vergezellen
In een zeer gemoedelijke en vriend-
schappelijke sfeer werd dit biljarttreffen
in de HBA ook een voltreffer. Vooral op
de eerste dag werd er door alle spelers
aan een hoog gemiddelde gespeeld.
Patrick Engelbos van STBA stak er met
kop en schouders boven uit met partijen
in 28 en 36 beurten en een hoogste
reeks van 8 ! Jean Mechelmans van BC
Vincent uit Zolder liet zich met zijn 76
jaar niet onbetuigd en behaalde ook 3
partijpunten met een promotiematch er-
bovenop. Etienne Reynders van BC Op-
timisten uit Heusden maakte zowaar
twee reeksen van 7, alhoewel deze niet
volstonden om matchpunten binnen te
rijven. Ook Robert Truyers van dezelfde
club stond zijn mannetje en won een

partij. De plaatselijke vedette ‘Mita’
Metalidis Lazaros, behaalde slechts 1
punt op deze eerste dag, weliswaar
toch met een mooi gemiddelde. Enkele
externe factoren strooiden voor Engel-
bos roet in het eten op de tweede dag.
Hij bakte er hierdoor nog weinig van en
moest de titel laten aan Mechelmans die
zijn beide partijen won in een meer dan
fatsoenlijk gemiddelde. Mita stelde zijn
deelname aan de gewestfinale veilig
door in zijn laatste partij Reynders nog
te kloppen. Hij mag binnenkort samen
met Mechelmans en Engelbos strijden
voor de Limburgse titel in BC De Opti-
misten in Heusden.

Jacques Verheyen
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KBBB Turnhout-Mol – Districtfinales Bandstoten 

Vier op zes volstaat voor titel
3de Klasse (55 punten)

Bc Stoemptermoroep en het district Turn-
hout-Mol heeft met Geert Vroemans
haar kampioen afgeleverd. Met vier op
zes wedstrijdpunten toonde Vroemans
zich de beste in de Biljartpalace. Ho-
meplayer Paul Wilms zette de zilveren
kroon op het hoofd. Gomaar Goossens
(BC DAF Herentals) nam stelling op drie
en Ludo Heylen (BC Herentals) behaal-
de het gemiddelde niet en werd laatste.

4de Klasse (40 punten)
Jens Van Orshaegen (BC Herentals)
veegde de tegenstand op een hoopje

en mag de districtseer gaan verdedigen
tijdens de gewestelijke finale. Alfons
Van Den Bergh (TBA) verzekerde zich
van de tweede plaats, vóór Dimitri Wit-
teman (BV Turnhout) en John Koks van
BC De Coeck.

5de Klasse (30 punten)
In Roger Wouters (BC Excelsior) moest
kampioen René Bastiaens (Molse BA)
zijn meerdere erkennen. Dat was me-
teen de enige wedstrijd waarin de Mol-
lenaar onderuit ging. Frank Michiels
van BC Viroma werd derde en François
Van Hout (BC Herentals) sloot de rij.
Bart Van Reeth 

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 

Bij het afscheid van een monument

Rik De Saedeleer 
hield van voetbal en biljarten
“Rik De Saedeleer is overleden, weet
je dat hij zelfs al in stilte begraven is
?” Ik moet even naar adem happen
als een geëmotioneerde Jean Vincke
me die mededeling doet aan de tele-
foon. De Saedeleer, dat is toch de le-
gendarische voetbalcommentator uit
mijn jeugd en ex-voetballer van het
‘grote’ Racing Mechelen? Sterven zul-
ke monumenten ook? Helaas wel, al
heeft hij er op zijn 89ste toch nog ve-
len vóór hem zien gaan.”Wist je ook
dat hij een verdienstelijk biljarter was
?”. Alweer verrast Vincke me met zijn
vraag. In januari 2003 schreef de
Brusselse journalist van Het Laatste
Nieuws in ‘Sportwereld’ onder de
naam ‘Poepa’ een stuk over Rik De
Saedeleer dat bekroond werd met de
André Derre-prijs. “Of we dat stuk
over vriendschap en genegenheid nog een keer willen publiceren als eer-
betoon aan de commentator die dacht en sprak met zijn hart ?”

Heimwee…
Eigenlijk betekende nieuwjaar vieren
ook dit keer niet veel meer dan het ver-
wisselen van kalender, de facteur een
extraatje geven en een paar goede
voornemens rondstrooien. 
Tenminste, zo is het meestal , ware het
niet dat voor sommigen onder ons op
de een of andere manier toch ook altijd
weer wat tranen blijken los te zitten in
de eerste dagen van het nieuwe jaar…
Maar hoe dan ook, ik hou van deze tijd
van het jaar, want niemand lijkt gehaast
en in deze periode geven mensen
waarvan je het niet verwachtte ineens
veel warmte af en duren knipogen net
een tiende van een seconde langer dan
gebruikelijk. Geef toe, het is een heer-
lijke tijd waarin mensen het best goed
met elkaar voorhebben, al zal diezelfde
man of vrouw ook dit jaar weer in pak-
weg een file een stevig woordje zitten
schelden en opnieuw mopperen als de
verjaardag vergeten wordt en de bloe-
men net naast het hart worden geplant. 
Al voel je haast onmiddellijk het jaar el-
ke dag en beetje ouder worden, toch
groeit in het begin van het nieuwe jaar
de tederheid vaak tot boven de kruinen
van de bomen en is luisteren naar wat
andere mensen vertellen een heerlijke
bezigheid. Want ergens zijn we alle-
maal hetzelfde: we worden graag ge-
vangen in de behaaglijkheid van onze
omgeving. En is het dan zo bevreem-
dend dat er wordt verlangd naar de te-
derheid van de kleine momenten, zoals
een streling over een opgewonden ge-
zicht of een gestolen blik vol verlangen
tussen een man en een vrouw?
Dit jaar wil ik af en toe opnieuw de man
zijn in wie het kind even heeft overge-
nomen. Enkel vreugde kennen, des-
noods mag een beetje kinderverdriet,
maar dan wel van het soort dat met een
simpel snoepje wordt getroost. En dan
wil ik ook wel eens in mijn heimwee
graaien. Zeker niet naar het afgelopen
jaar, maar dieper, verder, mooier dan
Osama Bin Laden en ander nutteloos
geweld. Neen, dan grabbel ik naar
mensen van lang geleden, en dan moet
ik denken aan de inmiddels 78-jarige
Rik De Saedeleer, die niet alleen een uit-
stekend voetballer was, maar ik mis
vooral zijn nooit meer geëvenaard voet-
balcommentaar. Commentaar over het
échte voetbal, onbedorven door geld
en transfers en business-seats, en shirtjes
van eenentwintig miljard. Ik geniet de
eer Rik van nabij  te kennen , omdat we
beiden naast het voetbal nog een ande-
re passie delen; namelijk het biljarten.
We hebben samen met een paar ande-
re journalisten - waaronder de befaam-
de Herman Jacqmijns - vaak de Hol-
landse collega’s geklopt in het drieban-

den. En Rik was altijd onze kapitein in
deze felbevochten interland België - Hol-
land. Ze kregen ‘op hun sodemieter’,
die kaasvreters, maar na afloop hingen
ze altijd in trosjes rond onze Rik, omdat
hij kon vertellen over Wembley en de
vele Cup Finals die hij er had meege-
maakt, gekruid met details, alsof het
eindsignaal pas een uurtje geleden ge-
floten werd.
We zien mekaar niet zo vaak meer,
want Rik woont ergens aan onze kust,
sukkelt een beetje met de gezondheid
en doet het de laatste maanden kalm-
pjes aan. We hebben samen nooit wil-
de momenten gecreëerd, waarschijnlijk
omdat hij net als ik een beetje een ro-
manticus is en een melancholieker en
dat betert er niet op met ouder te wor-
den  Het is niet meer de Rik van ‘Daar is
‘m, daar is ‘m, Goooooal!’
Wembley bestaat niet meer en dus hoeft
Rik De Saedeleer niet meer te gaan.
“Ach ik heb geen spijt dat ik niet meer
hoef te gaan”, zei Rik me, “Het schoon-
ste was toch voorbij, en het schoonste,
dat heb ik meegemaakt. Mij resten al-
leen de herinneringen”. En een beetje
heimwee, maar dat zegt Rik niet, daar-
om is hij op zijn achtenzeventigste nog
steeds een tikkeltje te trots. 
Ik was eigenlijk nog een kind toen Rik
die mooie momenten beleefde. Ik aan-
bad hem, want voor mij was hij de uit-
vinder van het voetbalspelletje. Kan
men zich inbeelden hoe de adrenaline
in mij tekeer ging toen ik vele jaren later
samen met mijn idool aan de biljarttafel
stond ?
In die tijd waren mijn fijnste zondagen
de zondagen waarop mijn vader
vroeg: “Wil je mee naar het voetbal?”
Heerlijk, samen met vader te voet naar’
den Daring’ voorloper van het vorig
jaar ter ziel gegane R.W.D.M.  Bij Da-
ring speelde toen Asaka, een van de
eerste Kongolese voetballers in België.
Na de training durfde hij wel eens zijn
karig maandloon een beetje opvijzelen
met trapdemonstraties. Hij legde de bal
op de stip en verkondigde de schare ge-
trouwen dat hij, mits een kleine gelde-
lijke beloning, het zware lederen ding
– het waren toen nog van die bruine, le-
deren ballen die loodzwaar werden als
je er in de regen mee speelde –  pal op
de deklat zou knallen. Zulks geschied-
de. We bleven ademloos  bij zoveel
kunde en vergaten haast te kauwen op
onze karaboeia, de zwarte drop (‘ka-
lich’ zei men in Brussel) die een andere
neger in wit jasje langs de zijlijn  ver-
kocht.
Asaka lachte een ferme rij witte tanden
bloot en kwam naar de zijlijn gestapt
om zijn beloning in ontvangst te nemen.
Hij schudde daarbij iedereen de hand,

of je nu mee had gewed of niet en of je
hem ja dan neen iets toestopte, hij sloeg
niemand over. Niemand.
Hij had iets majestueus, de zwarte reus
met het atoomschot in zijn maat 48 .
Ook naar mij stak hij steevast zijn hand
uit, waarbij hij met die andere kolen-
schop, tegen de richting in,  zacht over
mijn vlasblond haar streek. Zijn hand
was warm en ik voelde ze tintelen, om-
dat hij waarschijnlijk toen al dacht, dat-
gene wat ik nu zo vaak ervaar: waar-
om moeten wij toch altijd geconfron-
teerd worden met haat en achterdocht
en niet met liefde en begrip ?
Dat, lieve lezers en lezeressen, zijn de
dingen uit het voetballeven waaraan ik
denk als ik in mijn heimwee grabbel.
Dingen die nooit meer terug komen, om-
dat tijden veranderen en ook de voet-
balsport daaraan niet kan ontsnappen.
Of zie je Mbo Mpenza na de match
Moeskroen – Antwerp al ballen tegen
de deklat shotten? Ik niet !
Wat echter ook weg is, maar we met
z’n allen mits een haast onopgemerkte
kleine inspanning kunnen terug halen, is
een eerlijke  handdruk. De  handdruk
zoals Asaka hem 45 jaar geleden gaf.
En waarom zouden we daar niet ons
thema van het jaar 2003 van maken?
‘De eerlijke handdruk’
De vele handjes die we de voorbije ja-
ren haast reflexmatig rondstrooiden

zouden we vanaf vandaag in ons
binnenste een echte betekenis kunnen
geven. En er hoeven geen beklijvende
woorden bij, want geloof me, de per-
soon wiens hand je met jouw vingers
omstrengelt, zal de trilling voelen die de
eerlijke gedachte uitstraalt.

Poepa

KBBB Waasland – Districtfinale 5de Klasse Drieband MB

Kampioen promoveert met slechts
één gewonnen wedstrijd
Eén wedstrijd winnen met een ge-
middelde van 0,576 en in de andere
twee ontmoetingen zonder glans ten
onder gaan. Nestor Van Meirvenne
(BC De Gildevrienden) hield in het
Sleepbootje Chris Hemelaer van de or-
ganiserende vereniging af en gunde

collega Marc De Kort slechts plaats
drie. De andere Gildevriend, Georges
Maes werd laatste en bleef net als twee
en drie onder de moyenne. Nestor Van
Meirvenne mag begin april aantreden
in de gewestelijke finale.
Bart Van Reeth

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum

Lausanne Masters driebanden kozoom.com 15-17 maart
Agipi driebanden finale kozoom.com 21-24 maart
Pool Korea kozoom.com 26 maart
Masters driebanden Zevenbergen kozoom.com 28-31 maart
EK Classics Teams Soissons kozoom.com 5-7 april
EK pool kozoom.com 10-20 april
EK alle spelsoorten Brandenburg kozoom.com 12-21 april

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

www.biljartpoint.nl
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Editoriaal

Laat van je horen !
kaarten gingen. Dat was goed voor de
teamgeest en bovendien een erg toffe
vorm van ontspanning. Vandaag zijn
die spelershomes en autocars gevuld
met spelers van de meest uiteenlopende
nationaliteiten die zonder uitzondering
geen woord met elkaar wisselen. En dat
komt dan niet zozeer door de taalbarri-
ère. Nee, ze hebben het te druk met
naar hun e-mails en tekstberichten te sta-
ren op I-pads, laptops en I-phones. Een
stootje gaan doen, na de training of de
wedstrijd, zoals de Nederlandse ster-
voetballer Simon Tahamata in de perio-
de dat hij voor Beerschot en Germinal
Ekeren speelde, is er niet meer bij. Ta-
hamata is verleden tijd, net als het Kei-
zershof in Ekeren waar hij aan de bil-
jarttafel stond. En net als Germinal Eke-
ren dat ooit nog de Beker van België
naar Antwerpen bracht. En wellicht net
als Beerschot binnenkort, waar voor de
zoveelste keer het schip aan het kapsei-
zen is.Toch blijft het leuk om zien dat -
op die plaatsen waar men erin ge-
slaagd is de authenticiteit te bewaren-
echte vrienden nog wel rond de schaar-
se biljarttafels samen komen of een
kaartje leggen of de combinatie van
beide, er plezier maken en de grote fi-
losofische discussies samen met de ac-
tualiteit de revue laten passeren. Meest-
al leidt het laatste tot het eerste. We
moeten dat koesteren en trachten zoveel
mogelijk sportievelingen op te nemen in
onze biljartwereld, die het zich echt niet
meer kan permitteren nog verder te
krimpen. Maar die alleszins de plicht
behoudt haar sociale en maatschappe-
lijke rol te vervullen ! Ik krijg telkens kou-
de rillingen als er weer een overlijdens-
bericht van een collega-biljarter in mijn
brievenbus of mailbox belandt. De in-
stroom is verwaarloosbaar vergeleken
bij de 'uitstroom' en dat is veront-
rustend. Ik doe daarom nog maar eens
de oproep : steek uw tijd en energie in
het motiveren van jongeren. Leer de
jeugd de geneugten en de 'beleving'
van het carambole-biljart, moeder van
alle biljartdisciplines. Probeer opnieuw
de waarden van trouw en clubliefde
over te brengen en vooral : breng ook
eens goed nieuws. Tussen alle overlij-
densberichten door zou het voor onze
redactie ook eens een leuke verade-
ming betekenen om te vernemen dat er
geboorten, jubilea of huwelijken plaats-
vinden in jullie club. Dat goede nieuws
publiceren we maar al te graag. Laat
van je horen !  

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Rik De Saedeleer ruilde het tijdelijke
voor het eeuwige en behoort vanaf nu
tot de selecte kring van eeuwige legen-
den. Met zijn stem op allerhande dra-
gers zal de voetbalcommentator bij de
komende generaties vast mythische allu-
res aangemeten krijgen. De Saedeleer
behoorde tot één van de laatste gene-
raties waarvoor 'een biljartspelletje spe-
len' met vrienden en collega's onder el-
kaar na het werk of gewoon als de ge-
legenheid zich voordeed, de normaal-
ste zaak van de wereld was. Zelfs aan
het einde van zijn carrière waren er in
Vlaanderen nog weinig café' s waar
géén biljart stond. Hoewel het icoon
van Racing Mechelen mij in jaren met
zo'n 40 eenheden klopt herinner ik me
nog levendig hoe we als puber op zon-
dagmiddag -na de taak bij de jeugdbe-
weging- naar het parochiehuis of de
jeugdclub trokken om er 'een stootje te
doen' zoals dat toen heette. Tijden ver-
anderen en parochiehuizen en café' s
werden tavernes, clubs en brasserieën.
Vandaag zijn dat 'lounges', 'lunchcafé'
s' en 'eetcafé' s' Samen daarmee ver-
anderden ook de gewoonten van Jan
met de pet. Jan gaat niet meer na het
werk op café een 'stootje doen'. Jan
gaat nu lunchen of dineren in de beslo-
tenheid van het eigen gezelschap,
waarrond meer en meer hoge muren
worden opgetrokken. Want we hebben
het druk met van alles en nog wat.
Maar vooral met onszelf en ons onvoor-
stelbaar belangrijke ego ! Een andere
grootheid uit ons vaderlandse voetbal,
Luc Millecamps hoorde ik recent op de
radio, met heimwee in de stem vertellen
hoe de Rode Duivels en de spelers van
zijn eigen SV Waregem in de spelers-
homes en autocars steevast aan het

In Memoriam

Heengaan Staf Van den Nouweland
is nieuwe klap voor BC Den Hof
Amper een maand nadat de Lierse club afscheid moest nemen van Staf Van Til-
borg, verliest ze nu de 73-jarige Staf Van den Nouweland. Hij was de trotse
echtgenoot van Lina Verlinden, vader van vier kinderen en grootvader van vier
kleinkinderen.
Onze redactie biedt haar medeleven aan, aan de nabestaanden, vrienden en
kennissen van de overledene.    

KBBB Antwerpen – Districtfinales Bandstoten KB

Sterk nummer van Eddy Bollansee
3de Klasse (55 punten) 
Als er prijzen te rapen vallen duikt de
naam Eddy Bollansee wel vaker op.
Ook ditmaal toonde de DGQ-speler
zich de betere op de finale in BC De
Leug. Bollansee pakte de trofee met drie
uit drie gewonnen wedstrijden en het
op één na hoogste gemiddelde (3,11).
Dat laatste werd overtroffen door vice-
kampioen en clubgenoot van de kampi-
oen, Michel De Bal, die met een moy-
enne van 3,85 niet ver uit de buurt van
de promotie bleef. Nummers drie en
vier, Frans Dumez (BC Calypso) en Ed-
dy Aerts (BC Fantastika) bleven steken
onder het gemiddelde.  

4de Klasse (40 punten)
Walter De Swaene (BC Avenue) over-
won alle tegenstand in BC De Middel,
maar kreeg niets cadeau. Getuige daar-
van het lage algemeen gemiddelde van
2,26. Ronny Peerdens van BC Polygoon
werd tweede maar kon net als brons-
winnaar Henri Verwilt (ook BC Poly-

goon) en Mike Teulinghx (BC De Ploeg)
niet binnen het gemiddelde eindigen. 

5de Klasse (30 punten)
BC De Middel-vertegenwoordiger Luc
Peeters overklaste de tegenstrevers in
Schelle en stak redelijk vlot het gewest-
ticket in de binnenzak. Plaatsen twee en
drie gingen naar BC Arena-spelers Filip
Vogelaere en Louis Masson. Jurgen Bee-
laerts (BC Lugo) mocht de deur dicht-
trekken.

6de Klasse (20 punten)
Jef Mathysen, oude rot in het vak en
peetvader van BC De Noorderkempen
flirte met het gemiddelde op de Ant-
werpse Linkeroever en moest eigenlijk
alleen tegen Martine Goetkint (BC De
Ploeg) alles uit de kast halen. De Zoer-
selse driebandkampioene werd dan
ook terecht tweede. Louis Mortelmans
(BC Lugo) en Marcel Van Mensel (BC
Arena) strandden op drie en vier.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste Klasse Drieband KB

Uitmuntende Neyens wint

Vooral het lage tempo waarin de fina-
listen aan de slag gingen viel op in de
gezellige zaal van Biljartvrienden Turn-
hout. Frans De Roover (BC Kapelse) die
als vice-districtkampioen de plaats  van
Charles Saerens (BC Avenue) had inge-

nomen moest in de openingswedstrijd
de suprematie van Paul Neyens (KBC
Carambol) ondergaan. Dat, gecombi-
neerd met een minder vlot spel zorgde
voor de nederlaag. Op de tweede tafel
viel het verdict pas na bijna twee uur
spel. Luc Verberckt (BC Herentals) -met
reeds de promotie naar 50 punten op
zak uit de districtfinale- versloeg Wim
De Muynck van BC Op De Meir. In de
ontmoetingen tussen De Muynck en Ne-
yens en De Roover – Verberckt werd
een versnelling hoger geschakeld en
dat  resulteerde in winst voor Paul Ney-
ens (37-42 in 34 beurten) en bij het an-
dere finalistenduo voor Frans De Roover
(42-30 in 50). De derde en beslissende
wedstrijd eindigde opnieuw in het voor-
deel van Neyens, die daarmee als eni-
ge 6 matchpunten achter zijn naam had
staan. De Duffelaar mocht dan ook de
gewesttitel opspelden. Wim De Muynck
werd tweede mét promotie na het de-
monstreren van knap en zuiver biljart-
werk. De Roover werd derde en district-
promovendus Verberckt vierde. Paul Ne-
yens is nationaal finalist. 

Bart Van Reeth

Paul Neyens pakte de volle buit mee
naar Duffel

Driebandentornooi Oostendse Biljart Academie

Plovie draagt overwinning op 
aan overleden medestichter 

In de februari werden de finales betwist
van het driebandentornooi op matchbil-
jart. Voor de OOSTENDSE B.A. was
het evenwel een dag van uitersten. In de
voormiddag had immers de uitvaart-
plechtigheid plaats van de overleden
medestichter van de Oostendse BA,
Achiel De Grieck. Achiel stond veertig
jaar geleden aan de “wieg” van de
OBA, toendertijd nog gevestigd in de
“Prins Boudewijn” aan de Sint Sebasti-
aansstraat.
Achiel was in zijn glorietijd een geducht
vrijspel- en kaderspeler en genoot niet
alleen aanzien in de florerende
Oostendse biljartwereld doch ook ver
daar buiten. De finale van het drieban-
dentornooi “Voorzitter OOSTENDSE
B.A.” werden betwist in twee reeksen:
de hoogste reeks met Herbert Plovie
voor de OOSTENDSE B.A. met Leslie
Menheer van de Eeklose BC en de win-
naar van vorig jaar, Bart Rossel van
K.A. Union Gent.
In de B-reeks waren het Johan Van De
Voorde (Eeklose BC),Erwin Hongenaert
(BC Elk Weird' Hem Eeklo) en Jean-Pier-

re Baete (Biljartvrienden Gent) die de
ere- plaatsen onder elkaar zouden ver-
delen. Het was uiteindelijk de speler uit
het Meetjesland, Van De Voorde, die
met twee overwinningen zich verzeker-
de van een eerste plaats, na ruime winst
tegen Baete. Deze laatste had nochtans
zijn eerste wedstrijd met overtuigende
27-10 cijfers in 31 beurten, gewonnen
van Hongenaert. In de A-reeks verloor
Leslie Menheer na twee uur en twintig
minuten wedstrijd en een thriller van for-
maat, slechts met één punt van Bart Ros-
sel. Thuisspeler Plovie wist tegen hoofd-
klasse-speler Menheer een gelijkspel af
te dwingen. Voor de eindoverwinning
ging het alzo tussen de lokale speler,
Plovie en Rossel. Beiden waren aan el-
kaar gewaagd, doch na enkele missers
op het einde van de wedstrijd was het
uiteindelijk de lokale speler, Herbert Plo-
vie die de wedstrijd met winst afsloot en
zijn overwinning opdroeg aan de over-
leden Achiel De Grieck. Dit tornooi was
reeds aan zijn vijftiende organisatie toe,
de tiende maal onder huidig voorzitter
Joël Vandenbroucke.

Walter Van Wesemael
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Keep your IT Infrastructure close to home

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
• S ingle or multiple racks, cages or private suites
• E nhancement of your business continuity
• D isaster 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
• R eal-time access, badges, power usage and finance management
• Flexible or fixed power commitments
CARR IERS :
Belgacom - Telenet - Colt Telecom - Eurofiber - Syntigo - NL-IX - Mobistar
SPEC IFICA TIONS :                                                                                               
• V ery high Security level
• T riple fire detection (thermal, gas and early smoke detection)
• Carrier neutral
• Cold Aisle containment racks (Green environment)
• S tandard 2x32 Amp plugsets (upgradeable)
• N+1 Power infrastructure
• N+1 Cooling infrastructure
• I ndustry leading SLA
• T riple fiber entries

Contact us at

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

web www.antwerpdc.be

antwerp
datacenter

A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renova eprojecten
voor par culier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privé-woningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installa e van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renova e
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domo ca installa e op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud tradi onele en moderne elektrische installa es
• Home Automa on / Immo ca
• ICT & Microelectronica

Dringende interven es 24/7

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

betre ende elektriciteit

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

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN




