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Belgisch Kampioenschap – Artistiek Biljart

Tweede BK-titel voor Erik Vervliet
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Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

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

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

“Alles voor de biljarter”

zwakke start, maar de kampioen van
2011 zou dat snel goed maken in de
tweede ronde. Op de tweede speeldag
kon de BK-winnaar van 2012, Walter
Bax, dan weer vertrekken als favoriet
met 65,56 %  en dus meer dan 6 volle
percenten ten opzichte van aartsrivaal
en gewezen wereldkampioen Eric Dael-
man. Vierde deelnemer in het pakket
(en op een derde stek in de tussenstand)
was niemand minder dan Kempenaar
Patrick Vloemans, bezig aan een erg
sterk seizoen -daarvan getuigen zijn uit-

slagen in de rankingtornooien- en zoals
door onze krant reeds voorspeld, beho-
rend tot de grote titelkanshebbers in de
komende jaren. De progressie die Vloe-
mans maakt aan een zelden gezien
tempo, is immers nu al om in te kade-
ren. De halve finales brachten Walter
Bax tegenover Erik Vervliet en Patrick
Vloemans tegenover Eric Daelman. Nie-
lenaar Daelman ontbond zijn duivels
en veegde met een gemiddelde van

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Lees verder op pagina 3

De stemmige zaal Volkshuis in Puurs
vormde net als in 2012 het decor voor
wat kan worden beschouwd als het be-
langrijkste artistieke gebeuren in ons
land. Het BK betekent telkens weer een
hoogtepunt in het kunststoten en als je
weet dat de spelers ook nog eens alle-
maal meewerken aan de organisatie,
dan geeft dit het evenement extra glans.
Ook Peter de Graeve, Rony Baert en
Johan Vandommele, die zich drie da-
gen lang inzetten als referees en schrij-
vers en ook nog de sportleiding waar-

namen, dienen in deze context te wor-
den vernoemd. De KBBB leverde voor
de eerste maal geen medaillesen geen
sportleider en blonk ook uit door afwe-
zigheid van haar bestuur, een ware
schande ! Pas op de slotdag kwam
Theo Cornelis in de hoedanigheid van
ondervoorzitter enkele verontschuldi-
gende woorden uitspreken en dat was
meteen véél te laat. De bond heeft in
Puurs getoond totaal niet geinteresseerd
te zijn in het artistiek biljart, nochtans
één van de disciplines die het Belgische
biljart destijds mee heeft groot gemaakt.
De eerste speeldag was bepalend voor
het behoud van de laatste vier die de
eindstrijd om de nationale titel zouden
leveren. In die kwalificatieronden -die
met acht spelers werd aangevat- gingen
Danny Van Schoor, Roger Everaert,
Angelo Casales en een beetje verras-
send, Marc Jansen voor de bijl. Jansen
kon slechts een percentage van 44,67
laten noteren en dat is behoorlijk onder
het niveau van de Lugo-man uit Deurne
die toch tot de top van de fantasiebiljar-
ters in België behoort. Met exact 50 %
kon Erik Vervliet dan weer wel de kwa-
lificatie meepakken ondanks een erg
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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

16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen

Karakter bezorgt Jean-Paul de Bruijn Nederlandse driebandentitel

Opgedragen aan ernstig zieke vader

V.l.n.r.: Jean-Paul de Bruijn. Foto : Harry Van Nijlen/Kozoom

De Bruijn won in de poulefase al zijn
partijen en rekende in de kwartfinale af
met Herman Slikker. Jean van Erp kwam
ten koste van Jeffrey Jorissen een ronde
verder. Dick Jaspers kon na de confron-
tatie met Barry van Beers zijn materiaal
opbergen en Harrie van de Ven redde
het niet tegen Dave Christiani. In de hal-
ve finale nam Jean van Erp al snel met
20-4 afstand van Jean-Paul de Bruijn.
Op het moment, dat niemand meer een
euro zou durven inzetten op de Bruijn,
viel de productie bij Van Erp stil en liet
de Zeeuw zien wat karakter is. In korte

tijd wist hij het gat te dichten en de na-
genoeg kansloze positie in winst om te
zetten. Met 50-46 uit 45 liet hij een
zwaar teleurgestelde Jean van Erp ach-
ter. Barry van Beers moest voor de twee-
de keer de prestatiedrang van Dave
Christiani ervaren. De Limburger stelde
zijn finaleplaats met 50-39 uit 31 veilig.

Zinderend slot
De finale tussen Jean-Paul de Bruijn en
Dave Christiani werd er een om de vin-
gers bij af te likken. Christiani nam na
een achterstand van 6-18 het heft in

Kenmerkend voor de Nederlandse Masters Driebanden 2013 was de uit-
schakeling van titelverdediger Dick Jaspers in de kwartfinale. Jean-Paul de
Bruijn zorgde voor de nodige sensatie door meerdere malen, vanuit een
bijna verloren positie, alsnog zijn partij in winst om te zetten. Het leverde
de 48 jarige biljarter uit Hulst, die in ons land uitkomt voor BC Deurne, uit-
eindelijk de Nederlandse titel op.

handen en produceerde series van ze-
ven, acht en tien. Met de tussenstand
43-31 leek Christiani voor het eerst in
zijn carrière de Nederlandse drieban-
dentitel te gaan veroveren. De Bruijn
toonde wederom zijn karakter en profi-
teerde op de momenten dat zijn oppo-
nent foutjes in plaats van caramboles
maakte. Het lukte Christiani in de laat-
ste zeven beurten niet om meer dan

twee keer te scoren, terwijl de Bruijn,
gebruikmakend van twee time-outs, met
45-50 zijn tweede Nederlands kampi-
oenschap binnen haalde. Eerst een
vreugde sprong en de armen in de
lucht, dan de warme omhelzing van
zijn vriendin, om vervolgens duidelijk
te maken dat hij deze titel opdraagt
aan de grootste fan, zijn ernstig zieke
vader.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
EK pool Portoroz Kozoom.com 10-20 april
EK alle spelsoorten Brandenburg kozoom.com 12-21 april
Frans kampioenschap driebanden teams kozoom.com 4-5 mei
Bekerfinale driebanden Zundert kozoom.com 8-12 mei
Beker van België driebanden Hooglede kozoom.com 17-19 mei
9-Ball Eurotour Sankt Johann kozoom.com 23-25 mei
Driebanden Duitse Masters Herten kozoom.com 31 mei-2 juni
EK driebandenteams Schiltigheim kozoom.com 6-9 juni
CEB GP ankerkader 71/2 Ronchin kozoom.com 28-30 juni
10-ball Eurotour Sarajevo kozoom.com 15-17 augustus

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

KBBB Nationale Jeugdfinales

Mooi biljartweekend 
stelt alle deelnemers tevreden
Voor de nationale jeugdfinales 2012-
2013 verwelkomde RBC Le Progres uit
Gemmenich de 20 jeugdspelers, hun
begeleiders, ouders en supporters in het
College Notre Dame van Gemmenich,
waar een mooie biljartzaal werd inge-
richt.
Gedurende 2 dagen konden verschil-
lende jeugdspelers met elkaar strijden
om de titel, die door niemand minder
dan Roland Forthomme overhandigd
werd.

Zoals gebruikelijk behaalden verschil-
lende spelers promotie en werd het heel
spannend voor een aantal deelnemers.
Zo was het bijvoorbeeld  jammer dat in
de 5de klasse geen twee kampioenen
uitgeroepen konden worden.

De organiosatoren kunnen desalniette-
min terugblikken op een prachtig biljart-
weekend !

Danny Mathysen
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Recreatief Biljart

Gelegenheidsdeelnemer 
wint 2de Memorial Luc Opel

Van feesten kennen ze iets in het gezel-
lige Merksemse café Ons Genoegen.
Vriendschap is er nog oprecht en die-
genen die te vroeg deze aardkloot ver-
lieten, worden er niet vergeten. En dan
hebben we het ditmaal alweer over Luc
'Opel' Philips, de goedlachse voorzitter
die drie jaar geleden totaal onverwacht
overleed. 
De leden van 'zijn' BC Ons Genot te-
kenden op 22 maart present voor de
2de Memorial, waarbij een papetor-
nooi beslist wie als winnaar zijn naam
ziet prijken op de herdenkingsbeker,
die een ereplaats heeft in het lokaal.
Consternatie alom als voor aanvang
van de wedstrijden -die in koppelformu-
le worden gespeeld- blijkt dat er een

speler te weinig is
om de lijst evenredig
samen te stellen. Dan
maar even op de
schouder tikken van
de toevallig aanwe-
zige  Donic Van
Bosch, die na een
drukke werkdag het
stof komt wegspoe-
len. Veel overreding
heeft de  gedreven
biljarter natuurlijk
niet nodig en aan
het eind van de
avond zal hij het
zich allerminst be-
klaagd hebben. Na
de pauze, waarbij
de leden konden ge-
nieten van de heer-
lijke zelfgemaakte

kippensoep van uitbaatster Mirre, wer-
den de halve finales in ijltempo afge-
werkt en volgde rond 23.00 uur het
'moment suprême'. De finale waarin
Wim 'Bam-Bam' De Rijck tegenover Do-
nic Van Bosch kwam te staan, eindigde
in het voordeel van de gelegenheids-
deelnemer, die na dit onverhoopte suc-
ces aankondigde ook volgend jaar van
de partij te zullen zijn. “Als ik dan toch
meedoe, kan ik evengoed winnen”,
was het commentaar van de lachende
bankbediende. 
De Ons Genot-vrienden maakten er op-
nieuw een memorabele avond van en
dat is in café Ons Genoegen stilaan
meer regel dan uitzondering.  
Bart Van Reeth

Verliezend finalist Wim De Rijck, lokaalhoudster Mirre 
(met kegel en dobbelstenen) en winnaar Donic Van Bosch
aan het einde van een fantastische avond.

70,34 % tegen 55,08, de vloer aan met
Vloemans en bewees daarmee, dat on-
danks een mindere periode en kleine pri-
vé-akkefietjes, nog steeds dient rekening
te worden gehouden met het grootste ar-
tistieke talent nà de legendarische en be-
treurde Raymond Steylaerts. Erik Vervliet
van zijn kant zette de mindere start van
bij aanvang van het seizoen recht en be-
slechte een verbeten strijd tegen Walter
Bax in zijn voordeel. Werden de vorige
kwalificatiesets afgewerkt in een 'Best of
5' systeem, dan zou de wedstrijd om
plaats drie en vier worden uitgevochten
naar 3 winnende sets. De 1/2de finale
leverde een winstpartij op van Vervliet te-
gen Bax (3-1) en Daelman tegen Vloe-
mans, met eenzelfde eindresultaat. Die
uitslag bracht dan Patrick Vloemans en
Walter Bax in de arena om de afvaller
en de bronzen medaillist aan te duiden.
Een kolfje naar de hand van Turnhoute-
naar Bax die met 92,68 % tegenover
59,20 % niemand meer hoefde te over-
tuigen van zijn kunnen. Dat Vloemans on-
danks zijn bijzondere opkomst toch nog
een weg af te leggen heeft, bewijzen de
17 punten die hij in die wedstrijd scoor-
de, waar Walter Bax er zo maar even
114 voor zijn rekening nam. Tijdens de
voorbereiding van de finale, waarbij def-
tig het laken en de ballen werden ge-
poetst, stroomden de artistiek-liefhebbers
de zaal binnen. Onder hen een zekere
Raymond Ceulemans, allergrootste bil-
jarter aller tijden en behoorlijk artistiek-
speler in een niet eens zo ver verleden.
De finale ving aan met set D, waarin net
zoals in de overige sets 10 figuren dien-
den te worden gespeeld. Een ontketende
Daelman, die eerder tweemaal het BK
won, zes zilveren medailles en één bron-
zen mag koesteren, kende een blitzstart
en zorgde bij de vierde figuur voor een
20-15 voorsprong. Drie pogingen op de

vijfde figuur brachten geen punten op
voor de ex-wereldleider, maar Erik Ver-
vliet kon ook daarvan niet profiteren. De
lange terugkerende run van de speelbal
is moeilijk perfect af te zekeren in een
wedstrijd waar het behouden van rust en
controleren van de zenuwen van door-
slaggevende aard kan zijn. Figuur 6 in
de eerste set leidde tot een 26-21 stand
in het voordeel van Daelman die daar-
mee de match bleef domineren. Bij de
volgende drie pogingen haperde de Da-
elman-motor en Vervliet kon een inhaal-
beweging inzetten met in twee beurten
de zevende figuur te scoren en drie pun-
ten voorsprong op Eric Daelman te ne-
men. Ook bij Figuur 8 liet de Schotenaar
zich niet uit zijn lood slaan en hield met
een percentage van 74,14 de 39-43
voorsprong op zijn voornaamgenoot
vast. Figuur 10 (58 in het systeem-hand-
boek) werd bij de eerste herneming door
Daelman vlekkeloos gespeeld en be-
zorgde hem de maximumwaarde van
10 punten. Ondanks de moeilijkheids-
graad wist ook Erik Vervliet met die fi-
guur in één inning weg te komen en dat
bracht na één set de stand op 49-53
voor Erik Vervliet, die met vertrouwen set
2 kon tegemoet zien. In die set scoorde
Vervliet meteen de opener in één ruk
door en verplichte daarmee Daelman tot
weerwerk om de achterstand niet te laten
oplopen. Poging twee bracht niets op
voor de wereldopponent, maar de per-
fect gespeelde figuur na de derde keer,
hield de algemene achterstand op een
redelijk niveau. De stand in set 2 was
dan overigens gelijk, 5-5. Eric Daelman
nam dan over en hoe. Bij de derde figuur
toverde hij de perfectie uit de hoed en
nam afstand met 5-13. Vervliet reageer-
de, zoals het een kampioen past en had
na figuur 3 in set E nog slechts een scha-
mel puntje achter op zijn tegenstander.
De score bleef ongewijzigd tot aan fi-
guur 4 en een nipte misser in de derde in-

Tweede BK-titel voor Erik Vervliet
Vervolg van de voorpagina

ning van Daelman bracht ook daar geen
verandering in. Eric Daelman kende nog-
al wat problemen met zijn 'kopstoten' en
werd daar bij figuur 5 het slachtoffer
van. Tussenstand : 18-13, met de naam
van Vervliet achter het hoogste punte-
naantal. Bij 27-13 na zes tekeningen
leek het bobijntje meer en meer af voor
Daelman en Vervliet rook duidelijk de
kans op een tweede Belgische titel.
Bracht figuur 7 voor geen van beiden
ook maar iets op, dan pakte Vervliet een
ernstige optie op de eindzege op twee fi-
guurtjes van het einde. Die twee figuren
dienden niet meer gespeeld, nadat  Erik
Vervliet acht punten maakte in één po-
ging, waar Eric Daelman tevreden moest
zijn met nul. Bij een 2-0 setvoorsprong
werd er gerust en konden de beide spe-
lers, los van elkaar gaan herbronnen of
beginnen dromen. Bij de derde herne-
ming in set 2 stond een gelijke stand, 13-
13 op het scorebord en kende Daelman
alle moeite van de wereld om nummer
drie  in punten om te zetten. Erik Vervliet
kon dat wel en liep uit tot 13-20. Het ver-
trouwen bij de Schotense artistieker
groeide zienderogen, nadat grootheid
Eric Daelman in drie beurten bij figuur 4,
tot tweemaal toe werd geplaagd door de
klos en ook nummer drie niet kon verzil-
veren. Toch kon Vervliet met drie missers
ook nu zijn voorsprong niet verder uit-
bouwen hoewel hij wel de remonte van

zijn tegenstrever verhinderde en dat ook
vol hield tot aan figuur 7, waar Daelman
opnieuw de leiding overnam (28-26).
Eric Daelman hervond zijn tweede adem
in beurt 9 (figuur 19 in de handleiding)
en commandeerde de match met 43-38.
De laatste figuur (voor 10 punten) was
dus beslissend en daar faalde de topspe-
ler, drie innings lang. Erik Vervliet ver-
zaakte evengoed en de 2-1 setstand, ge-
combineerd met het weerwerk van Dael-
man, bracht het publiek op het topje van
de stoelen. Amper 2 figuren had Vervliet
dan nodig, om in set 4 (speelset G) weg
te snellen tot 13-8. Zijn opponent was
echter niet onder de indruk en bleef vol-
gen (20-15 na 3 figuren). De vijfde kunst-
tekening op het laken bleek niet het ding
van Erik Vervliet te zijn en al evenmin van
Eric Daelman, wat leidde tot een status-
quo in de score. Figuur 6 zette echter al-
weer een voordeelscore voor Vervliet op
het bord (35-21), het gevolg van enkele
onbegrijpelijke missers van de Rupeli-
aan. Nummer 7 deed Erik Vervliet -met
de 5 punten in 1- al dromen van de titel,
maar Daelman reageerde en bracht de
stand op 48-26, miste driemaal en mocht
mét zilver maar in mineur, zijn meerdere
erkennen in Erik Vervliet, die voor de
tweede maal in drie jaar tijd het Belgisch
Kampioenschap wint ! 

Met de titel op zak naar het EK
Bij het ter perse gaan zijn de drie Belgi-
sche deelnemers aan het Europees Kam-
pioenschap Artistiek Biljart in Branden-
burg (Duitsland) reeds vertrokken. Walter
Bax en kersvers Belgisch Kampioen Erik
Vervliet nemen er deel aan de poules.
Bax is 1ste reekshoofd in een poule met
de nieuwe wereldkampioen, de Turk Gu-
mus en Eric Daelman is geplaatst voor de
hoofdtabel. Naast Gumus vinden we bij
de meest te duchten tegenstanders ook
de naam van de Nederlander Sander Jo-
nen terug. 

Bart Van Reeth
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KBBB Gent – 
Districtfinale 4de Klasse Drieband KB

Derde Klasse 
is feit voor Hofman
Hugo Hofman (KOT Melle) mag in de
toekomst 27 punten gaan spelen. Voor
eigen publiek won hij haast moeiteloos
deze districtfinale naar 22 speelpunten.
Op de tweede plaats was Edmond Bae-
le (Argos-Westveld) de enige finalist die
binnen de moyenne kon blijven. Danny
Bundervoet (Elk Weird' Hem) sloeg
daar niet in, net als Edelweissspeler
Michel Moeykens.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 6de Klasse Bandstoten KB
Van Bulck beste 20-er in BC De Noorderkempen

Europees Kampioenschap Individueel Vrijspel – Dames

Zilver voor Karolien Mathys
Ondanks een erg sterke prestatie in het
driebanden kon de Deense Marianne
Mortensen zich niet plaatsen voor de
eindronde in het libre. Magali Declun-
der (Frankrijk), Susanne Stengel-Ponsing
(Duitsland) en Monique Van Exter
(Nederland) sloegen daar wel in en
mochten de finaleronde aanvatten in
het gezelschap van onze landgenote
Karolien Mathys. Mathys presteerde erg
sterk en met 117 punten behaalde ze
zelfs de op één na hoogste serie.  De
120 puntenreeks van nummer drie, De-
clunder, was trouwens de hoogste van
het hele vrijspel-damestornooi.  De
prestatie van Kariolien Mathys leverde
6 wedstrijdpunten op en dat waren er
twee minder dan goudwinnares Moni-
que Van Exter, maar méér dan goed ge-
noeg voor de zilveren medaille !
Bart Van Reeth  

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Geen enkele deelnemer in het gemiddelde
Een zeer zwakke finale, waarin de
beurten hoog opliepen en geen enkele
finalist binnen de moyenne kon eindi-
gen. Didier Segers (BC De Gildevrien-
den) was de enige die viermaal won en
dan ook de hoofdvogel mee naar huis
mocht nemen. Toch speelde de kampi-
oen slechts één keer nipt binnen het ge-
middelde en verbazingwekkend ge-
noeg tegen zilverhouder Jean-Paul Ver-
plancke (SNBA) zelfs promotie. In de

eindstand mocht ook dat echter niet ba-
ten. Tom Van Biesen, clubmakker van de
winnaar werd derde en Luc Van Vosse-
len (ook De Gildevrienden), vierde. Ben-
ny Van Goethem (SNBA) mocht de deur
van het Beverse lokaal achter zich d
ichttrekken. Didier Segers mag er 42
gaan scoren op de gewestelijke ont-
moeting in Gent, eind april.

Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Districtfinale 4de Klasse Drieband KB
Dirk Janssens wordt geduchte tegenstander
De gekwalificeerden voor deelname
aan de gewestfinale kunnen de benen
alvast beginnen insmeren. Met Dirk
Janssens (BC Sleepbootje) krijgen ze im-
mers een geduchte tegenstrever voorge-
schoteld. Janssens werkte zijn districtfi-
nale bij de 22-ers af tegen 100 % winst

en sleepte ook nog eens de promotie
naar 3de Klasse in de wacht. Brigitte
Vergauwen (BC De Gildevrienden) toon-
de de nodige girlpower en werd ver-
dienstelijk tweede. Thuisspeler Guido
Van Haute (Quality Zele) bleef nog ruim
vóór Georges Maes (BC De Gildevrien-
den), die zonder punten op de laatste
plaats belandde.

Bart Van Reeth

Wordt Janssens de te kloppen man ?

7de Beker van Vlaanderen voor Jeugdspelers

Buitengewoon biljartwerk 
van Tim Van Hoeck

Het jeugdig talent, netjes op een rij
Na enkele jaren met een maximale be-
zetting, kregen ze dit jaar slechts veer-
tien inschrijvingen binnen in DLS Roese-
lare. De laatste dagen vielen dan nog
drie forfaits. Vanaf volgend jaar zullen
ze dan ook de paasvakantie mijden.
Komende organisaties worden verscho-
ven naar 1 of 2 weken na de paasva-
kantie.
Voordeel voor de deelnemers was dat
zij nu 4 wedstrijden mochten spelen in
de eerste ronde.
Na die eerste ronde werden dan in de
namiddag de kwartfinales afgewerkt. In
die kwartfinales werden na spannende
wedstrijden toch enkele verrassende af-
vallers genoteerd: de broers ROEST en
Michael DELECLUYSE, die in de voor-
rondes alle vier zijn wedstrijden won. In
de halve finales gingen Tim VAN
HOECK en Dennis LALEMAN op hun
elan verder en wonnen hun vijfde wed-
strijd van de dag. Slachtoffers waren
Brecht DEBUSSCHERE en Remy VER-
CAMPST.

In de finale maakte Tim korte metten met
Dennis LALEMAN. Dennis die voor ve-
len als favoriet van start ging, bezweek
onder de stress. Jammer voor hem en
zijn club  Warden Oom uit Hooglede
(die toch weer vijf inschrijvingen voor
hun rekening namen) maar het blijft nog
altijd wachten op een eerste West-Vla-
ming op de erelijst. Het dient gezegd:
Tim acteerde outstanding en was dan
ook de terechte winnaar.
Tijdens de receptie na de prijsuitreiking
werd door spelers en begeleiders hun
tevredenheid over de organisatie uitge-
sproken : hapjes in de voormiddag,
heerlijk koud buffet aan democratische
prijzen, voor iedereen een ijsje in de
namiddag, een ruime prijzentafel (met
3 keus, 2 ballonvaarten, trofeeën Stad
Roeselare en Schaal provincie West-
Vlaanderen enz). De  receptie met nodi-
ge drankjes en belegde broodjes zorg-
de ervoor dat allen met een goed ge-
voel terug naar huis konden.
Eddy Dewaele

KBBB Limburg – Nationale Finale 5de klasse bandstoten KB

Martin Maes verrassende winnaar
30 punten

Martin Maes, verrassend winnaar
Deze gewestfinale werd gespeeld in
KHOZ Hasselt. Deelnemers waren in
volgorde van hun eerder  behaald ge-
middelde Willy Geelen en Martin Maes
van B.C. De Optimisten, Jos Daniëls van
de Hasseltse B.A., Jean Franssen van
B.C. Sint Jozef en Werner Plessers van
B.C. De Ketsers Hechtel.
In de eerste speelronde behaalt Willy
Geelen de 2 punten tegen clubgenoot
Martin Maes in 16 beurten. Werner
Plessers speelt in 23 beurten uit tegen
Jean Franssen. Een spijtig voorval dan
in de derde wedstrijd. Jos Daniëls gaat
tot 2 maal toe niet akkoord met een
scheidsrechterlijke beslissing. Hij stopt
de wedstrijd in beurt 11 en verlaat de fi-

nale. Na herschikking van de wedstrij-
den is de stand op het einde van dag 1:
Geelen, 4punten in promotiegemiddel-
de, Plessers 4 punten in gemiddelde en
Maes en Franssen met 0 punten uit het
gemiddelde. 
Wie dacht dat de strijd op dag 2 dan
tussen Geelen en Plessers zou gaan,
dacht fout. In de directe confrontatie be-
haalt Plessers de 2 punten tegen Geelen
en Maes speelt een promotiewedstrijd
tegen Franssen. Gevolg is dat er op-
nieuw 3 kandidaten zijn voor de titel bij
aanvang van de laatste ronde.
Maes en Geelen spelen tegen mekaar
voor de overwinning terwijl Plessers op
de andere tafel moet winnen in maxi-
mum 22 beurten om alsnog de titel te
veroveren. En wat na dag 1 bijna niet
meer mogelijk was gebeurt toch. Martin
Maes wint tegen Willy Geelen en Wer-
ner Plessers wint weliswaar zijn wed-
strijd maar doet er 30 beurten over
waardoor hij uit het gemiddelde zakt.
De verrassende eindstand is dan ook,
gewestkampioen Martin Maes, gevolgd
door Willy Geelen, Werner Plessers en
Jeanke Franssen.
Gust Vanherck

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

Martine Goetkint (BC De Ploeg) die eer-
der al een titel in het driebanden liet op-
tekenen, moest zich ditmaal tevreden
stellen met plaats twee. Toch nog altijd
beter dan de concurrenten van het ster-
ke geslacht, Jef Mathysen (BC De Noor-
derkempen) en Jozef Cornelis (BC He-

rentals), die derde en vierde werden.
De trofee was voor François Van Bulck,
die met zes op zes wedstrijdpunten en
binnen het gemiddelde, bewees de
sterkste van de vier deelnemers te zijn.

Bart Van Reeth

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

KBBB Waasland – Districtfinale 5de klasse Drieband KB

De Kort wint maar Hemelaer gaat door
Promotie, acht op acht en de eindzege;
meer perfect kan men een finale naar
18 punten niet besluiten. Marc De Kort
(BC Sleepbootje) speelde dit huzaren-
stukje klaar, maar... als nieuwe speler
mag hij niet deelnemen aan de gewest-
finale. Die klus is weggelegd voor vice-
kampioen Chris Hemelaer, die in de-
zelfde club als De Kort actief is. Ook
bronswinnaar Omer De Block maakt
deel uit van de Kieldrechtse vereniging
en outsider Guido Bollaert, ook al nieu-
we speler en aangesloten bij SNBA kon
zijn eerste districtdeelname niet verzil-
veren.

Bart Van Reeth 
Hemelaer vervangt De Kort op de 
nationale finale

KBBB  – Nationale Finale 3de Klasse Kader 47/2

Yves Jacobs nationaal kampioen met promotie

In het Limburgse bronsgroen eikenhout,
meer bepaald in Zutendaal was de
Maaslandse B.A. gastgever voor de na-
tionale finale 90 punten kader 47/2.
Deelnemers waren Renaud Raskinet van
Royal B.C. Flémallois, Gilbert Declerck
van K. B.C. Zonder Effect, Thomas Ca-
luwaerts van K. B.C. Zanzibar, Yves Ja-
cobs van K. B.C. De Goeie Queue, Paul
Vos van de Limburgse B.C. Lido en tot
slot Christian Hecq van B.C. Nivellois.
Na de drie speelronden van dag 1 was
het wel duidelijk wie met de grootste
ambitie en beste vorm afgezakt was
naar Zutendaal. Yves Jacobs stond over-
tuigend aan de leiding met 6 punten en
promotiegemiddelde na wedstrijden in
respectievelijk 10 beurten tegen Tho-
mas Caluwaerts, 7 beurten tegen Gil-
bert Declerck en 5 tegen Christian
Hecq. De enige die dan nog enigszins
kon volgen was Renaud Raskinet met 4

punten na winst tegen Hecq en Vos,
maar verlies tegen Caluwaerts.
Toch laat Yves een steekje vallen in zijn
eerste wedstrijd van de tweede dag. Hij
moet de 2 punten aan Paul Vos laten.
Vermits Raskinet de 2 punten pakt tegen
Declerck wordt het nog spannend in de
laatste ronde. In een directe confrontatie
moeten Jacobs en Raskinet strijden voor
de titel. Maar zo overtuigend als Yves
aan de finale begon, zo overtuigend
eindigt hij ook en speelt deze beslissen-
de wedstrijd uit in 12 beurten.
Als terechte nationaal kampioen wordt
Yves Jacobs dan ook gekroond  met
promotie. Als verdienstelijke tweede ein-
digt Renaud Raskinet, gevolgd door
Thomas Caluwaerts, Paul Vos, Gilbert
Declerck en Christian Hecq.
Gust Vanherck

Yves Jacobs was een maatje te groot
in Zutendaal

KBBB Waasland – Districtfinale 2de Klasse Drieband KB

Trio legt duimen tegen thuisspeler
Met Franky Van Mele, die vice-kampi-
oen werd, Kris Waem die de bronzen
plak meenam en Robert Noppe met de
rode lantaarn in de hand, had BC De
Gildevrienden een waar trio 34-spelers
afgeleverd op de finale in SNBA. De

drie konden echter niet optornen tegen
thuisspeler Marc Thuy, die bovendien
als enige binnen de moyenne eindigde
en zich van een plaats in de gewestfi-
nale verzekerde in het district Dender.
Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten KB

Librecht oververdiend 
naar de nationale finale
Koninklijke Kortrijkse BC had op zaterdag 16 maart de  vier spelers te gast
die zouden strijden voor de gewestelijke titel in 2e klasse bandstoten klein
biljart.  Natuurlijk was daar een ticket voor de nationale eindstrijd aan
verbonden.
Na het jammerlijke forfait van Filip Ver-
speelt (Kasteeldreef) en de vruchteloze
zoektocht naar een vervanger van het
district Gent konden we toch een finale
samenstellen met 4 spelers. Het waren
dan ook de clubgenoten Luc Vangans-
beke en Michel Millet (beiden Konink-
lijke Kortrijkse BC) die het tegen elkaar
opnamen in de eerste ronde. Kenden ze
elkaar te goed ?  Was er sprake van
spanning ?  Feit was dat het voor bei-
den een heel moeilijk begin was.  Pas in
de 15e beurt werd een reeks gemaakt
van meer dan 10 punten. Het werd dan
ook een marathonpartij van maar liefst
22 beurten en de clubvoorzitter van de
Kortrijkse wist dan toch de winst te be-
halen (80-64). Op de andere biljarttafel
ging het er een stuk voortvarender aan
toe tussen Geert Librecht (Zonder Effect
Oudenburg) en Luc D’Hondt (Quality
Zele). In de beginfase was het een nek-
aan-nekrace, maar toen sloeg Luc een
kloof dankzij een reeks van 22 caram-
boles op rij.  Luc maakte de partij uit in
de 17e beurt. Wat we echter niet me-
teen vermoedden maakte Geert toch
nog waar: hij gaf het beste van zichzelf
en liet de partij op een draw eindigen
door in zijn nabeurt gelijk te maken met
een reeks van 22! Dat getuigde van
vechtlust en inzet!
In de tweede ronde zette Geert Librecht
al gauw de wedstrijd een beetje naar
zijn hand tegen Luc Vangansbeke.
Maar zoals aangegeven bij de voorstel-
ling van de spelers is Luc een vechter tot
het laatste punt is gemaakt. Zo kwam hij
toch nog terug tot op 6 punten van
Geert, maar verder kwam Luc niet meer
(80-74 in 21 beurten). Op de andere
biljarttafel zwoegde men zich te pletter.
Het werd dan ook een strijd tegen el-
kaar en de beurten, maar ook wel eens
tegen zichzelf. Uiteindelijk wist Michel
Millet dan toch de wedstrijd te winnen
na een marathonpartij van 25 beurten.
Luc D’Hondt bleef uiteindelijk steken op
68 punten.

De derde ronde kon het nog alle kanten
uit voor alle spelers. Elkeen had nog
kans op de gewestelijke titel, maar de
een stond er al beter voor dan de an-
der. Luc Vangansbeke nam een heel
gretige start tegen Luc D’Hondt en zo
stonden er na 10 beurten reeds 49 pun-
ten achter zijn naam. Jammer genoeg
verwaterde de partij daarna helemaal
en werd er meer gekeken om niks te
gunnen aan elkaar dan er toch nog een
mooie partij van te maken. Luc Vang-
ansbeke kon de partij toch winnend af-
sluitend na een slopende partij in maar
liefst 30 beurten. Luc D’Hondt bleef ach-
ter met 62 punten. Dan had de andere
partij gelukkig meer ‘biljart’ om het lijf.
Michel Millet speelde niet alleen tegen
zijn tegenstander maar ook een beetje
tegen de beurten. In een gelijk opgaan-
de wedstrijd kon Michel het pleit bijna
in zijn voordeel beslechten in de 17e
beurt. Dat zou net genoeg geweest zijn
om zijn gemiddelde te behalen en dus
ook de titel opleveren. Hij miste echter
nipt met de finish in zicht. Geert Librecht
maakte dankbaar gebruik van de mis-
ser en behaalde de partijwinst in de
19e beurt. Michel bleef steken op 4
punten. Geert Librecht konden we dus
terecht uitroepen tot gewestelijk kampi-
oen 2e klasse bandstoten klein biljart.
Hij zal het gewest Beide Vlaanderen
vertegenwoordigen op de nationale fi-
nale in  Brabant. Luc Vangansbeke
werd tweede voor zijn ploegmakker Mi-
chel Millet.  Luc D’Hondt moest met de
spreekwoordelijke rode lantaarn terug
naar Zele. Zoals gewoonlijk bij een ge-
westelijke finale in de Koninklijke Kort-
rijkse zorgde het bestuur voor de nodi-
ge arbitrage alsook voor enkele mooie
prijzen voor de spelers. Onder andere
een guldenspoor, een boekje met Kort-
rijkse dialectwoorden, boeken over
kunst & architectuur, wielrenner Marcel
Kint en nog een boek over monumenten
sierden de prijzentafel.
Frederik De Moor

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 on-
der gaan. Nestor Van Meirvenne (BC
De Gildevrienden) hield in het Sleep-
bootje Chris Hemelaer van de organise-
rende vereniging af  en gunde collega

Marc De Kort slechts plaats drie. De an-
dere Gildevriend, Georges Maes werd
laatste en bleef net als twee en drie on-
der de moyenne. Nestor Van  Meirven-
ne mag begin april aantreden in de ge-
westelijke finale.
Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 4de Klasse Drieband KB

Fel bevochten zege gaat naar Botterman
Vijf op acht matchpunten Speelde
Christian Botterman (Hoeilaartse BC) bij
elkaar in Waver. Dat waren er net even-
veel als podiumcollega Christophe For-
ton (BC Couronne), die het echter op
basis van de moyenne moest afleggen.
Patrick Nijns (K&V Diest) ging met de
bronzen medaille om de hals naar huis,

Steven Huysman (BC Overijse) werd
vierde en voor Rik Vandersloten (BC Ex-
celsior) leken de 22 punten nog wat
hoog gegrepen. Botterman mag begin
juni als nationaal finalist in Doornik aan-
treden.

Bart Van Reeth

Golfbiljart BNV – Ere-Nationaal

VDB Everberg landskampioen 
Na een bewogen seizoen waarin DWK
Liedekerke, GAN Diepenbeek en VDB
Everberg elkaar afwisselden aan de
kop van het klassement, zijn het de
Everbergenaren die met de titel mogen
pronken. Verrassend genoeg eindigt
HOE Mere, landskampioen in het sei-
zoen 2011-2012 pas op een vierde
plaats. DWK Liedekerke werd tweede
en GAN Diepenbeek derde. Voor DSV
Veerle is het liedje in Ere-Nationaal uit
en ook GER Aarschot en DRR Asse,
voor wie de degradatie al eerder vast-
stond, zien zich veroordeeld tot 1ste
Nationale. Cosmos Kraainem dat hard
terugvocht na een erg zwakke sei-
zoensstart, is gered !  Uit 1ste Nationa-
le A, B en C stijgen kampioenen PDH
Heverlee, OHL Leuven en ODT Sint-Joris-
Winge naar de hoogste afdeling. Nog
vermeldenswaard : in de marge van de

golfbiljartcompetitie heeft Peter De Bac-
ker, tevens ere-klasser in het drieban-
den, het in het golfbiljart belangrijke tor-
nooi van Aalst gewonnen bij de duo’ s,
samen met zijn vader.
De eindstand van het seizoen 2012-
2013 :
1. VDB Everberg 38
2. DWK Liedekerke 34       
3. GAN Diepenbeek 34
4. HOE Mere 32
5. DPS Roosdaal 22
6. PEU Putte 20
7. ATH Roeselare 17
8. ZJE Westerlo 17
9. COS Kraainem 16

10. DSV Veerle 15   
11. GER Aarschot 11
12. DRR Asse 8

Bart Van Reeth
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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

Herkent u dit gebouw straks nog?

Bouw- en breekwoede in Halle-Zoersel

Biljartcentrum De Ploeg in Halle-Zoersel
ondergaat stapsgewijze een hele trans-
formatie. Werd vorig jaar de achter-
bouw nog helemaal vernieuwd en kwa-
men er twee matchbiljarts bij, dan was
het nu de beurt aan de veranda, die
van de voorgevel werd verwijderd.
Ook het zonneterras, dat grenst aan de
tuin, wordt in een nieuw kleedje gesto-
ken. Het zijn de eerste operaties van ve-
le die de accomodatie een nieuwe, dy-

namische uitstraling moeten geven. Bil-
jartcentrum De Ploeg wil met de 'rema-
ke' uitgroeien tot  dé standaard van het
biljart in de streek. Met de focus op de
komende triptiek, waarvan de AEJ-Fem-
ina Belgian Open het koninginnestuk
wil zijn, wordt er aan de Kapellei, hard
gewerkt door aannemers en bereidwilli-
ge clubleden. Daarmee is dan meteen
de helft van het succes al verzekerd. 
Bart Van Reeth

Beetje bij beetje krijgt De Ploeg haar nieuwe gelaat

KBBB  – Nationale finale Interclub Mixte

Gentse Biljartvrienden winnen 
na nek aan nek wedstrijden

In het Sint Truidense tenniscentrum
“Wimbledon” is tevens de Sint Truiden-
se Biljartacademie gehuisvest. Dit
S.T.B.A. was gastgever voor de natio-
nale finale interclub mixte. Deelnemen-
de ploegen waren B.C. Biljartvrienden
Gent, B.C. Kapelleveld, B.C. Woonde-
cor en de Limburgse ploeg van
B.C. Sint Jozef uit Zutendaal.
Om niet te vervallen in een opsomming
van de talrijke wedstrijden die gespeeld
werden in de verschillende disciplines
kunnen we beter dag 1 van deze finale
in zijn geheel samenvatten. Helaas
kwam B.C. Kapelleveld niet voor in de-
ze finale tot nu toe. Buiten die ene winst-
match van kaderspeler André Crabbe
tegen John Huizinga van B.C. Sint Jozef
vielen er voor de Brusselaars geen wed-
strijdpunten te noteren. B.C. Woonde-
cor daarentegen wint zijn 2 ontmoetin-
gen, staat dus op 4  met 10 wedstrijd-
punten. Plaats 2 is dan voor de Gentse
Biljartvrienden gevolgd door B.C. Sint
Jozef. Door de overwinning in de eerste
ontmoeting van dag 2 van Biljartvrien-

den Gent op B.C. Kapelleveld (6-0) ko-
men deze op 4 ontmoetingspunten en
12 wedstrijdpunten. Dit brengt terug
wat spanning in deze finale want min-
stens 2 van de 3 spelers van B.C.
Woondecor moeten winnen om zich na-
tionaal kampioen te kunnen kronen.
Maar de spelers van B.C. Sint Jozef
hebben besloten deze finale al strijdend
te verlaten. Ze kunnen weliswaar de titel
niet meer binnenhalen maar zullen strij-
den voor de eer. Dit lukt hen opperbest.
Ze slagen er in met 6-0 in wedstrijdpun-
ten te winnen wat maakt dat B.C.
Woondecor op 4 ontmoetingspunten en
10 wedstrijdpunten blijft steken.
De einduitslag is dan ook, kampioen
Biljartvrienden Gent met een zeer ont-
roerde William van Mol, voor B.C. Sint
Jozef die uiteindelijk nog tweede werd
en B.C. Woondecor op de derde plaats
en de zeer onfortuinlijke maar daarom
niet minder verdienstelijke ploeg van
B.C. Kapelleveld.

Gust Vanherck

De BV Gent-spelers heffen het glas ; de buit is binnen !

Poging om bond te federaliseren mislukt

VBL speelt erkenning kwijt
De VBL (Vlaamse Biljartliga) heeft een
aangetekend schrijven van Vlaams Mi-
nister Philippe Muyters ontvangen met
de mededeling dat de biljartsport in
Vlaanderen zijn erkenning door de
Vlaamse Regering zal kwijtspelen. Zon-
der de splitsing in twee liga's (een
Vlaamse en een Waalse) met overkoe-
peling van de KBBB zal de intrekking
van de erkenning nog deze maand ge-
beuren. De VBL kan geen geloof-
waardig vierjarenplan meer indienen
en  zonder samenwerking  met de KBBB
krijgt VBL ook geen plaats in Bloso, ver-
mits (administratief)  het internationale
karakter van de biljartsport ontbreekt.
Alle inspanningen van de laatste vier
jaar om de KBBB te overtuigen zich aan
te passen aan de federale realiteit van
dit land, zijn dus vergeefs geweest. De
mislukking van het project zadelt initia-

tiefnemer Pierre Cornelissen en de twin-
tig mede-oprichters van de vzw VBL met
een kater op. Maar vooral de sport zelf
is het grote slachtoffer van de niet-split-
sing. De 400 KBBB-leden die zich in
2009 achter het federaliseringsidee
schaarden met de bedoeling erkenning
en gesubsidieerde jeugdopleiding
binnen te halen, worden feitelijk door
de bond genegeerd. Het wordt helaas
weer wachten -en niemand weet hoe-
lang- tot er opnieuw een initiatief wordt
genomen en de betrokkenen zich rond
de tafel zetten. Zoals het er nu naar uit-
ziet, zal het land nog eerder worden ge-
splitst dan de Koninklijke Belgische Bil-
jart Bond, die halsstarrig blijft vasthou-
den aan een voorbijgestreefde unitaire
structuur. Spijtig !

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten KB

Ludo Hermans, met promotie 
maar zonder titel
De gewestkampioen 2de klasse band
(80 ptn) moest komen uit een recht-
streekse finale met 6 spelers. Deelne-
mers waren Ludo Hermans en Frank
Clauwers van de K. Breese B.C., Jos
Weytjens en John Huizinga van B.C.
Sint Jozef, Paul Vos van B.C. Lido en de
“outsider” Hary Kosecki van de inrich-
tende club Kon. Hoop op Zege.
Al van meet af bleek dat alle spelers
zeer gemotiveerd aan de tafel kwamen.
Met op momenten subliem bandenspel
werkten zij de eerste avond af. Dit ver-
taalde zich weliswaar niet altijd in korte
wedstrijden maar daar zullen tactische
overwegingen ook wel voor iets tussen
zitten.
Het niveau werd op dag twee zelfs nog
opgekrikt. Alle spelers gingen voluit hun
kans. Dit uitte zich in een aantal zeer
aantrekkelijke en korte wedstrijden, 1
maal 15, 2 maal 12 en de beste wed-
strijd van de finale in 10 beurten.
Als kampioen van deze kwalitatief
hoogstaande finale werd gekroond,
John Huizinga van B.C. Sint Jozef. Op
plaats twee eindigde Ludo Hermans van
K. Breese B.C.. Ludo komt 1 wedstrijd-
puntje te kort maar behaalde met een

eindgemiddelde van 5.54 promotie
naar 1ste klasse, 110 punten. Op de
volgende plaatsen eindigden respectie-
velijk Paul Vos, Frank Clauwers, Jos
Weytjens en Hary Kosecki.

Gust Vanherck

Ludo Hermans

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Posities wijzigen niet
Na 19 speeldagen blijft BC Deurne 1
op kop in 1ste Afdeling. Uit bij Biljart-
express 1 wonnen de Antwerpenaren
met 0-8. Rechtstreeks titelconcurrent BC
De Ploeg 1 deed hetzelfde in de thuis-
wedstrijd tegen het veroordeelde Quali-
ty Zele, maar kwam daarmee dus geen
stap verder. BC De Ploeg 1 krijgt in de
hoogste afdeling volgend jaar het ge-
zelschap van BC De Ploeg 2 dat de
kampioenstitel in 2de A binnenrijfde. 
AFDELING 1
BC DEURNE 1
Het komt er op aan in de laatste drie
wedstrijden geen steken meer te laten
vallen om de landstitel binnen te halen. 
AFDELING 2 A
DE PLOEG 2
Is kampioen en staat volgend seizoen sa-
men met De Ploeg 1 in de 1ste Afdeling.
AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2
Krijgt stilaan uitzicht op de titel.

AFDELING 3A
DE GOEIE QUEUE 2
Staat aan de leiding
AFDELING 3B
DEURNE 2 
Speelt met kampioensambities.
AFDELING 3C 
DISONAIS 1
Mag beginnen dromen van 
2de Afdeling.
AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1
Is kampioen. 
AFDELING 4A
MISTER 100 LIER 8 en DE COECK 3
AFDELING 4B
HERENTALS 3
AFDELING 4C
BILJARTEXPRESS 4
AFDELING 4D
ZANZIBAR 3 en DAMPREMY AC 1
AFDELING 4 E
DOS ROESELARE 3
AFDELING 4F
BV GENT  2
AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2

Bart Van Reeth
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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

antwerp
datacente r

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

29/04/13 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC Kortrijkse 1

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

22/04/13 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC Op De Meir 1
06/05/13 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC Woondecor 1

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

Europees Kampioenschap Individueel Driebanden U21

Wesley Van Apers brengt medaille 
mee uit Brandenburg

In het Duitse Brandenburg heeft Wesley
Van Apers uit Putte bij Mechelen de
bronzen medaille in het driebanden ver-
overd, weliswaar op een gedeelde der-
de plaats met de Spanjaard David
Martinez. Het goud was voor de Turk
Olmer Karakurt die overtuigend zijn
partijen won en een eindresultaat kon
voorleggen van 165 punten in 162
beurten en 12 wedstrijdpunten. Tweede
werd Juan David Zapata Garcia, ook al

een Spanjaard. De Fransman Adrien Ta-
choire viel net naast het podium met
evenveel matchpunten als onze landge-
noot. Van Apers wist 101 caramboles
te ronden op een totaal van 176 beur-
ten. Lang niet slecht voor de jeugdspeler
die onder de vleugels van Pol Stroo-
bants aan een sterke opmars in biljart-
land bezig is.

Bart Van Reeth

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

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 

KBBB Antwerpen – 
Gewestfinale 4de Klasse Drieband MB

Herman Wijns 
is beste 4de Klasser
De twee Heistenaren van BC Woon-
decor, Herman Hens en Frans Belle-
kens waren geen partij voor Herman
Wijns (DGQ Oostmalle) die de eind-
zege en de promotie naar 3de Klasse
en 22 speelpunten binnenhaalde. An-
ders was het gesteld met vice-kampi-
oen Willy Janssens van het Ravelse BC
De Coeck die uiteindelijk moest onder-
doen voor de winnaar, maar toch de
twee eerstgenoemde naar de slacht-
bank leidde in BC Kruishuis, dat gast-
heer speelde voor deze ontmoeting.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden MB

First Lady doet reputatie eer aan
Dat Danielle Le Bruyn (BC De Ploeg)
geen kat is om zonder handschoenen
aan te pakken, is in de biljartwereld een
bekend gegeven. De meervoudig drie-
bandkampioene en first lady van de bil-
jartsport zette ook nu weer haar man-
nelijke rivalen in de schaduw. In BC De
Maan in Schelle won Le Bruyn met nipte
cijfers van haar clubgenoot Marcel
Simons en hield ze Ronny Nuyens
(BV Turnhout) netjes op een derde
plaats. René Van Der Sloten (BC Ave-
nue) moest verstek laten gaan en dat
zorgde voor dubbele partijen in deze
27-ers afrekening. Danielle Le Bruyn zal
voor het gewest Antwerpen in de arena
treden tijdens de nationale finales in
Welkenraedt, in mei.

Bart Van Reeth

Daniëlle Le Bruyn. Foto: Dirk Acx,
www.billiardsphoto.com

Europees Kampioenschap Individueel Vrijspel U17 – KB

Geen bekroning voor deelname Van Hees
Stef Van Hees keert zonder medaille en
noemenswaardig resultaat terug uit
Brandenburg. De  nochtans regelmati-
ge jeugdspeler was geen partij in de
kwartfinale voor de Nederlander Jim
Van De Zalm, die met klassebiljart
brandhout maakte van de Kempenaar.

De erg jonge Van Hees heeft nog wel
een pak groeimarge en toonde zich de
voorbije jaren in eigen land als één
van de 'coming men' van het vader-
landse biljart. 

Bart Van Reeth

Live beelden: www.kozoom.com
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EEN TRIOOTJE
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IN DE PLOEG?
Internationale Triptiek moet Biljartcentrum op de kaart zetten

Leden slaan geestdriftig handen 
aan 'DE PLOEG'
In het kader van haar profilering als hét biljartcentrum van de Voor-
kempen, pakt De Ploeg uit met een bijzonder drieluik met internationale
allure. De belangrijke triptiek heeft de leden en sympathisanten van het
Zoerselse biljartmekka, letterlijk 'de handen aan de ploeg' doen slaan. 
Dat de bereidwilligheid tot medewerking
en de solidariteit onder de biljarters er
erg groot is, wordt bewezen door het feit
dat voor het topevenement AEJ- Femina
Belgian Open zo maar even méér dan
25 scheidsrechters en noteerders bereid
werden gevonden hun bijdrage te leve-
ren aan het welslagen van de eerste stap
naar de verankering van Biljartcentrum
De Ploeg als toonaangevend model in
het biljartlandschap. Reeds enkele jaren
en erg opvallend dit seizoen werpen
voorzitter René Vermeiren, uitbaatster en
meervoudig biljartkampioene Danielle Le
Bruyn en duivel-doet-al Luc Sebreghts
zich op als dé promotoren van de biljart-
sport. Dat het loont staat vast ; thuisclub
BC De Ploeg zag haar ledenaantal

drastisch stijgen en in tegenstelling tot de
algemene tendens in ons land vinden
meer en meer jongeren terug de weg
naar de klassieke biljarttafels in Zoersel.
Ook het toenemende aantal vrouwen is
representatief voor de professionele wer-
king die in Biljartcentrum De Ploeg aan
de dag wordt gelegd. 
De organisatoren lijken met dit drieluik
een patent te willen gaan nemen op or-
ganisaties van buitengewone aard,
doorspekt met frisse en vernieuwende
ideeën en een aanpak die uniek is in de
carambolewereld. Die aanpak kan trou-
wens op alle bijval rekenen van de
steeds actiever wordende leden, die
daarmee permanent hun enthousiasme
en inzet tonen.

Triptiek – Deel 1 – Voorronde Europacup Driebanden

Topspelers strijken neer in Halle -Zoersel
Op vrijdag 26 april wordt in Biljartcen-
trum De Ploeg het startschot gegeven
van de 'Voorronde Europacup Drieban-
den'. Het is meteen ook de aftrap van
het drieluik dat op 12 mei zijn beslag
krijgt met de finale van het Kampioen-
schap van België Driebanden  voor Da-
mes. Vijf teams van vier spelers uit even-
veel landen komen er aan het acquit en
mogen zich proberen te verzekeren van
een finaleplaats. Onder de landskampi-
oenen wordt uiteindelijk uitgemaakt wie
er met de Europese titel aan de haal

gaat. Dat de vijf teams met drieband-
spelers van absolute wereldklasse aan
de biljarttafels zullen staan hoeft dan
ook geen betoog. Er wordt doorlopend
gespeeld op vrijdag en zaterdag en de
laatste en wellicht belangrijkste partijen
worden afgewerkt op zondag 28 april.
Wie het heir van het Europese drie-
bandbiljart de degens wil zien kruisen
kan gedurende drie dagen GRATIS te-
recht in Biljartcentrum De Ploeg. De
wereldklassespelers staan garant voor
inzet en spektakel.

Triptiek – Deel 2 – AEJ Femina Belgian Open

Heren worden drie dagen 
'buiten spel' gezet
De organisatie van een enkel aan da-
mes voorbehouden open tornooi heeft
dan toch gestalte gekregen. En hoe. De
bestuurders van Biljartcentrum De Ploeg
hebben zich uit de naad gewerkt om dit
evenement op poten te zetten en onder-
weg alvast geen steken te laten vallen.
De AEJ Femina Belgian Open moet hoe
dan ook een succes worden en met de
excellente voorbereiding ziet het daar
zeker naar uit. Liefst zesendertig dames
nemen van 3 tot 5 mei de biljartburcht
in en strijden er op 6 kleine- en 4 match-
biljarts om de eer. De heren worden
even letterlijk 'buiten spel' gezet.Twintig
deelneemsters van het allerhoogste ni-
veau proberen elkaar de loef af te ste-
ken op de matchtafel in de discipline
driebanden. Onder hen alvast regerend
wereldkampioene Natsumi Higashiu-
chi. Naast de Japanse treedt ook alles
wat wereldwijd naam en faam heeft in
het damesbiljart aan tijdens deze unie-
ke internationale driedaagse, een pri-
meur voor ons land. Simultaan met het
hoofdtornooi komen ook nog eens
zestien vrouwen de kleine biljarttafels
bezetten om uit te maken wie met de ti-
tel van winnaar van het 'Promotion'-tor-
nooi naar huis gaat. Op de 2,10 meter-
tafels staan de disciplines vrijspel en
driebanden op het programma. Om de
organisatie zo vlekkeloos mogelijk te la-
ten verlopen investeerde Biljartcentrum
De Ploeg in een aangepaste acommo-
datie. Zo wordt er ruime parking voor-
zien voor toeschouwers en officials,
wordt er met een infobalie en drank-
bonnenstand gewerkt en moet een gro-
te partytent op het terras fungeren als

restaurant. Tientallen medewerkers, le-
den, sympathisanten en vrijwilligers zul-
len drie dagen lang de handen uit de
mouwen steken om alles zo vlot moge-
lijk te laten verlopen. Biljartcentrum De
Ploeg brengt ook meer dan twintig refe-
rees op de been om het sportieve ge-
deelte te begeleiden. Op zondag 5 mei
wordt de arbitrage verzorgd door een
team van officiële topscheidsrechters
met aan het hoofd Martin Spoormans,
die de finale leidt ! 
Ook bij dit gebeuren is de toegang ge-
heel GRATIS en wie voor dit boeiende
spektakel afreist naar Halle-Zoersel, kan
zich alvast praktisch voorbereiden met
het onderstaande plan :

Natsumi Higashiuchi 

Triptiek – Deel 3 – BK Driebanden voor Dames

Slaat nieuwe formule aan ?
Precies een week na het kerngebeuren
van de triptiek, de AEJ Femina Belgian
Open, zwaaien in Biljartcentrum De
Ploeg de deuren alweer open voor de
vrouwen. Het officiële Kampioenschap
van België Driebanden voor Dames
wordt dan beslist op de 2,84 meter-
tafels. Thuisspeelster Danielle Le Bruyn is
naar goede gewoonte torenhoog favo-
riet voor de begeerde titel en krijgt wel-
licht Jamie Buelens opnieuw als sterkste
opponent tegenover zich. Het BK geldt
als afsluiter van  het biljartdrieluik in De
Ploeg en is meteen een belangrijke for-
muletest. De KBBB besloot immers voor-
taan dit kampioenschap voor dames

niet langer te laten plaatsvinden in Blan-
kenberge, maar te verplaatsen naar het
voorjaar en op locatie te laten spelen.
Met de garantie op succes en de ver-
diende sporen bij de organisatie van
eerdere evenementen, hoeft het  niet te
verbazen dat ook dit gebeuren weer
werd binnengehaald door het Zoerselse
biljartcentrum. Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 mei zetten de vrouwen hun
beste beentje voor. Wie van kortbij wil
meemaken welke dame het goud rond
de hals mag draperen is tijdens deze
tweedaagse welkom in Biljartcentrum
De Ploeg. Ook dan is de toegang weer
geheel GRATIS.

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

RESTAURANT – BRASSERIE – HOTEL
PLEISTERPLAATS VAN DE BILJARTWERELD

Handelslei 55 – 2980 Zoersel (Sint-Antonius)
Tel. 03 / 384 04 74 – Fax. 03 / 384 06 21 

info@deheidebloem.net – www.deheidebloem.net

PARKING TOESCHOUWERS

PARKING VOORBEHOUDEN

femina promotion

bonnen verkoop

WC Heren

WC Dames

BAR

femina belgian open
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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

Helaas: Wishful thinking. Deze keer is
de golfsport aan de beurt en geen mens
die daarover zeurt. Zij hebben ook 90
jaar moeten wachten totdat er een Bel-
gische speler aandacht genoeg kreeg
om zijn sport in sneltempo ‘In The Pictu-
re’ te brengen. Waren wij een jaartje
terug niet even enthousiast over het ta-
lent van Luca Brecel? Men zag toen on-
middellijk wat dit teweeg kan brengen.
Helaas heeft hij tot op heden nagelaten
om te bevestigen. Komt wel.
Nicolas Coolsaert heeft voor de golf-
sport nog net dat tikkeltje méér verwe-
zenlijkt dan onze biljartvoorvaders
Ceulemans-Dielis. De tijd is natuurlijk
niet te vergelijken en zeker niet wat
communicatie betreft. Raymond en Ludo
hebben er destijds alles uitgehaald wat
erin zat.  Zonder enige afbreuk te willen
doen aan het talent en de prestaties van
Coolsaert blijven wij toch weer met een
wrang gevoel achter. 
Hoeveel wereldkampioenen Biljart moet
een land hebben om aandacht te krij-
gen?

Coolsaert staat voorlopig geparkeerd
rond de 40e plaats op de wereldrang-
lijst. Hij heeft wel het geluk dat hij een
sport beoefent die vooral in de USA  ra-
zend populair is en die gemakkelijk de
grote sponsors aantrekt door het uitge-
breide TV aanbod. Het is hem van har-
te gegund; ik heb zelf wat jaren gegolfd
en besef zeer goed hoe uitzonderlijk ge-
talenteerd hij moet zijn om het al tot
plaats 40 te brengen.
Het is opvallend hoe Coolsaert plots
zijn pagina krijgt op VRT teletekst, ook
als hij met vakantie is. Men herbenoemt
het dan tot ‘voorbereiding’. Is het dan
zo onmogelijk om op VRT een biljartpa-
gina te hebben met de belangrijkste
evenementen,bv: Nidm 1e afdeling, Eu-
ropese en Wereld-kampioenschappen,
Agipi Masters, Wereldbekers, etc.. Ik
heb het vermoeden dat het vooral om
een tekort aan georganiseerde commu-
nicatie gaat. Waarom moeten wij
steeds maar naar de NOS teletekst 619
kijken om de resultaten van onze spe-
lers in het buitenland te kunnen volgen. 
Wij kunnen alleen maar blijven dromen
dat Ph. Muyters en Co eens een punt
van acquit komen spelen in aanwezig-
heid van de pers. In Antwerpen wel-
licht, op het WK 2013 of t.g.v. de
wereldbeker van 2014. 

Als we eens bekijken wat er zoal op
touw gezet wordt voor het jaar van de
golfsport dan stellen we vast dat het
toch gaat om een ideale marketing-mix
van media en below-the-line activiteiten.
De medewerking van de clubs hier hier-
in veelbetekenend. Zij organiseren initi-
aties, promotie, vorming, etc..Benieuwd
wat het als resultaat gaat geven. Het is
wel gemakkelijker een sport te promo-
ten die in een mooi groen kader ge-
speeld wordt en wat meer tot de ver-
beelding spreekt. 
Wij spelen toch ook in een groen (of
blauw) kader?! Grapje. Het stemt me
wel blij dat een sport met een redelijk
hoge drempel en imago zich wil popu-
lariseren. Golf klinkt duurder dan het is.
Het zijn vooral  supersponsors zoals
UPS, Volvo, etc..die het imago graag
exclusief houden. Het is merkwaardig
dat op de website van de Kon. Belgi-
sche Golf Federatie wel gewag ge-
maakt wordt van de keuze als Sport van

het Jaar 2013 maar er verder verwezen
wordt naar Bloso, de Vlaamse over-
heid. Laat het nu precies Bloso zijn die
de Vlaamse Biljartliga in 2012 erkende
en je zal snel beseffen wat we op ter-
mijn aan promotiemogelijkheden aan
onze neus voorbij zien gaan. Het is in-
derdaad zo dat de VBL zijn Bloso er-
kenning deze maand zal verliezen.
Terug naar af ! BTS (ex-VES vzw), en
verscheidene prominenten waren mede-
oprichter van VBL en betreurt het dat er
in de schoot van nationaal geen meer-
derheid gevonden kan worden om de
federatie te splitsen in twee liga’s vol-
gens taalgemeenschap. Wij betreuren
deze onomkeerbare gang van zaken.
We gaan er niet beter van worden.
Waar het schoentje dan wel wringt la-
ten we over aan het oordeel van de bil-
jartliefhebber die dit leest.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter 

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Biljart, Sport van het jaar 2013

www.btsnv.be
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Willie Hoppe alias 'Mister Billiards'
Biljarthistorie

Vlnr: Johnny Layton, Otto Reiselt en August Kieckhefer

Vanaf 1933 tot 1952 zouden Willie
Hoppe en Welker Cochran het drie-
bandlaken volledig naar zich toe trek-
ken.  Hoppe’s naam en faam in het ca-
rambolespel, het carom billiards, was
echter al veel eerder gemaakt.  Voor die
tijd was hij al meerdere malen tot
wereldkampioen bij de professionals
gekroond in het kaderspel. Ook hier
weer een Amerikaans onderonsje twee-
maal verstoord door de Antwerpenaar
Edouard Horemans. De bijnaam van
Willie Hoppe was Mr. Billiards. Zijn
ganse leven zou in het teken van het bil-
jarten staan.

Karakteristieke zijdelingse 
afstoot
William Frederick Hoppe werd geboren
op 11 oktober 1887 te Cornwall Lan-
ding aan de oevers van de Hudson, niet
ver van New York.  Vader Frank
(°1863) was kapper en aansluitend aan
de barber shop hield moeder Frances
(°1867 Hoffman) een lunch room open.
In de zaak stond een pooltafel.  De klei-
ne Willie zou vanaf zijn vijf jaar met het
spelletje kennismaken en samen spelen
met zijn broer Frank (°1885).  Opa
Hoffman maakte een houten bankje
voor de kleine Willie en kon hij dan nog
niet aan de bal dan ging hij op de bil-
jarttafel liggen met zijn voeten onder de
kerosine lampen.  Aan dit spelen op
jonge leeftijd hield Hoppe zijn karakte-
ristieke zijdelingse afstoot over.  Willie
had nog 3 zussen Verena (°1889), Lilli-
an (°1893) en Irma (?) en nog een
broer Albert (°1891). Vader Hoppe zag
brood in het biljarttalent van zijn zonen
en ging in 1995 met hen op tour in de
staat New York voor een aantal exhibi-
ties en wanneer er geen interesse was
trachtte hij klanten van de lokale biljart-
zaak te verleiden tot een wedstrijd voor
geld met zijn zonen.  Van dat moment
af werden ze verplicht ernstig te trainen
onder vaders alziend oog die hen in het
Duits onderrichtingen gaf of een tik te-
gen de oren als het resultaat onder-
maats was. Het talent was Maurice Da-
ly, ex-wereldkampioen en uitbater van
twee biljartzaken in New York City, ter
ore gekomen die hen uitnodigde voor
een aantal exhibities.  Daly maakte va-
der er merkzaam op dat Willie meer
aanleg had voor het carambolespel
dan voor het poolbijarten.  Van die dag
zou de carrière van Willie een nieuwe
wending nemen. Al snel zou hij series
maken van over de 300 in het vrijspel

en 30 over band.  Vader verkocht de
zaak en zou zich full time bezighouden
met exhibities en de carrière van zijn
jongste zoon.  Broer Frank had er de
brui aan gegeven. Tijdens exhibities in
Chicago in de winter van 1897-1898
zou Willie Frank Ives ontmoeten, een
briljant biljarter en all-round atleet die
voordien al uitblonk in rolschaatsen,
wielrennen, baseball en paardrijden.
Frank Ives zou Willie leren hoe hij in het
vrijspel en kader de biljartballen steeds
aan de kop van de biljart kon houden.
Ives zou jong sterven aan een te goed
leven.  Vader peperde Willie in om
nooit een druppel alcohol te nuttigen.
Op 14-jarige leeftijd startte hij met wed-
strijden en een jaar later in 1902 kon
hij door bemiddeling van Jacob Schaef-
fer aan de slag in Parijs in de Billard Pa-
lace van de Olympia aan de Rue des
Capucines.  In die dagen waren Mauri-
ce Vignaux, Louis Curé en Firmin Cas-
signol er de publiekstrekkers. Willie had
onderdak bij de familie Kammerer.
Kammerer was de schoonvader van Ja-
cob Schaeffer.  Hij zou er 3 maanden
tegen betaling spelen en elke week
stuurde hij zijn salaris na aftrek van de
onkosten naar huis toe. Er werd gead-
verteerd met “Le Jeune Américaine, Wil-
lie Hoppe, Garçon Extraordinaire”.  Het
was gebruikelijk dat er weddenschap-
pen werden afgesloten op de wedstrij-
den die werden bijgehouden door een

vaste bookmaker.  Tijdens een wed-
strijdje “over rood” wenkte een Ameri-
kaanse toeschouwer Willie met de
woorden : ”Ik heb 500$ op je ingezet,
als je wint zijn ze voor jou”.  Het bleek
de staalmagnaat Charles Schwab te
zijn.  Willie die zich al rijk rekende
kreeg last van de zenuwen en kog geen
punt meer maken. In 1903 ging hij op
tourné met Jacob “The Wizard” Schaef-
fer op dat ogenblik een van de beste ka-
derspelers.  Schaeffer sr. was een snelle
speler die op gevoel speelde, niet het ty-
pe dat veel uitleg gaf of figuren uitre-
kende. Schaeffer was gekend voor zijn
formidabele  massés.  Alhoewel klein
van gestalte was er geen figuur die hij
niet kon maken.  Hij kon zowel rechts-
als linkshandig afstoten. Willie zou
weer veel bijleren. Op 15 januari 1906
op 18-jarige leeftijd zou hij te Parijs in
het Grand Hotel een gooi doen naar
het wereldkampioenschap kader 47/1
naar 500 punten tegen de Franse
meester Maurice Vignaux die toen voor-
aan in de 60 was. Comte de Drée een
biljartautoriteit was scheidsrechter. Bij
de rustpauze stond het 266 – 228 voor
Vignaux. Uiteindelijk zou Hoppe met
500 – 322 winnen met een gemiddelde
van 20 20/24 en 14 1/23 voor Vig-
naux.  Hoppe zou met $ 5.000 aan
prijzengeld en fooien naar huis gaan.
Zijn carrière was voor goed gelanceerd
en hij zou meerdere malen wereldkam-
pioen worden in het kaderspel.  De
waarde van een wereldtitel op jaarba-
sis werd geschat tussen de $ 20.000 en
$ 50.000.  Tussendoor  zou hij nog een
exhibitie spelen in het Witte Huis voor
president Taft in 1911.  In de jaren dat
hij kader speelde zou Edouard Hore-
mans nog een opgemerkte entré maken
in het wereldje van de professionals.
Horemans werd wereldkampioen in de
jaren 1925 en 1928. Vanaf het midden
van de jaren ’30 gaat hij zich richten
op het driebanden.  Tot en met het ein-
de van de jaren ’30 is het Welker Coch-
ran die overheerst maar vanaf de jaren
’40 tot 1952 zal Hoppe de plak zwaai-
en en behaalt hij regelmatig tornooige-
middelden van boven de 1,000.  De
gemiddelden zijn echter niet altijd
100% te vergelijken met wat nu wordt
gespeeld.  In 1944 verandert men het
reglement en mag je tijdens de wed-
strijd de speelbal van je voorkeur kiezen
(wit of geel, maakt niet uit) bovendien
werd 1 strafpunt gegeven voor een op-
zettelijke verdedigingsstoot (een figuur
dat nooit tot een drieband kan leiden)
en 5 strafpunten voor 2 opeenvolgende
verdedigingsstoten.  Op het internet
vind je nog redelijk wat filmpjes over
zijn optredens waar je zijn hele karak-
teristieke en weinig orthodoxe afstoot
kan bekijken.  Naast wedstrijden speel-
de hij veel exhibities. In 1941 zou voor
het eerst zijn boek “Billiards As it should
be played” worden uitgegeven.  Het is
een prachtig boek dat je nog te koop
kan vinden op het internet als je wat ge-

duld hebt.  Het bevat een hele resem
aan foto’s en figuren vergezeld van he-
le duidelijke uitleg. Het is meerdere ma-
len heruitgegeven in verschillende ma-
ten en vormen.  Er bestaat bijvoorbeeld
een recentere versie bewerkt door Fran-
cis Connesson.  Het boek bespreekt alle
aspecten van het biljartspel met de na-
druk op het driebanden waaronder het
“Diamond System”.  Hoppe zou dit zelf
niet of nauwelijks toegepast hebben.
Het biljarten zat er bij hem zo van kinds
af aan ingebakken dat hij alle figuren
op gevoel kon spelen.   Hij hechtte veel
belang aan concentratie, focus en een
goede voorbereiding.  Uit zijn boek
blijkt dat hij er de voorkeur aan geeft
om met beperkt effect te spelen en als
het kan zonder. Net voordien in de uit-
gave van LIFE magazine van 21 april
1941 wordt er een artikel aan Hoppe
besteed met nadruk op de fotografie
van meerdere figuren.  Met behulp van
een stroboscopisch fotoapparaat wor-
den figuren over hun ganse beweging
vastgelegd waarbij je perfect de looplij-
nen van de drie ballen kan zien.  Wat
opvalt is dat de baan van de ballen
vaak parabolisch is en pas na enige tijd
overgaan in een rechte lijn. In een uit-
gave van het Popular Mechanics maga-
zine van 1946 zou heel deze oefening
nog eens worden overgedaan met be-
hulp van stroboscopisch lampen die el-
ke 2 miljoenste van een seconde aan-
en uitsprongen en een Speed Graphic
camera met open sluiters.

Nachtfinale met meer dan 
4.000 toeschouwers
In 1949 zou hij een opgemerkte exhibi-
tiewedstrijd spelen tegen Ezequiel Na-
varra in Buenos Aires. Hoppe verloor
de tiendaagse naar 1.500 punten drie-
banden tegen de jongere Navarra met
1500 – 1216 in 1212 beurten.  De
nacht van de finale werd er gespeeld
voor meer dan 4.000 toeschouwers.
Het Argentijnse biljart was toen al een
tijdje aan een steile opmars bezig met
epigonen als Leopoldo Carrera en de
gebroeders Navarra.

Na het gewonnen “wereldkampioen-
schap” van 1952 hing Willie de com-
petitiekeu aan de haak en zou hij enkel
nog exhibities spelen en wat meer van
het leven genieten in Miami. Terwijl hij
zijn ganse leven als een asceet had ge-
leefd zou hij nu al eens een sigaret ro-
ken en een pint drinken. Willie trouwde
en scheidde tweemaal en had een
dochter Alice en een zoon William Jr.
bij zijn eerste vrouw Alice Walsh.  Op
27 december 1923 zou hij via het ge-
recht het hoederecht over zijn zoon
overdragen aan zijn ex-vrouw.  In 1927
zou zij via het gerecht het definitieve
hoederecht over beide kinderen aan-
vragen.  Op 9 december 1946 over-
leed ze na een operatie. Zijn neef Ge-
rald Holton, zoon van Irma Hoppe, de
jongste zus van  Willie, die hem regel-
matig zag toen hij nog in Philadelphia
woonde zou hem omschrijven als een
alleraardigste gentleman.   Dan
McGoorty zou hem omschrijven als een
gereserveerde, vriendelijke aristocraat.
Willie, Mr. Billiards, altijd netjes in het
pak of smoking gaf de sport zijn hoog-
ste aanzien en glorie.  Op 1 februari
1959 zou hij overlijden in Miami.  En-
kele maanden later zou ook Welker
Cochran sterven en werd er een punt
gezet achter de hoogdagen van het
Amerikaanse carambolebiljart.  Even
nog zou Sang Chun Lee een lichtje laten
flikkeren in New York. 

Filip Steurs  

Bronnen : Thirty Years of Billiards by
Willie Hoppe, Billiards As it should be
played by Willie Hoppe, LIFE magazine
1941, Popular Mechanics magazine
1946, website Charles Ursitti
www.charles.ursitti.com, Mundo depor-
tivo juli 1949, El Grafico juli 1949, di-
verse krantenartikelen.

Nog zes maanden en het is zover, van 16-20 oktober 2013 in de Lotto
Arena. Staat het WK driebanden al in de agenda? Vorige keer hadden we
het over August “Augie” Kieckhefer, de man die door de 1,000 barrière
ging. Het was de periode begin jaren 1900 toen figuren als Johnny
Layton, Otto Reiselt en Augie de plak zwaaiden in het driebanden.

Vlnr. Edouard Horemans, Welker Cohran, Kinrey Matsuyami, Willie Hoppe en 
Felix Grange
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KBBB – Nationale Finale Excellentieklasse Kader 47/2 MB

Peter Vandeloo gaat er met de titel vandoor

De finalisten op een rij na een spannende en sfeervolle dag

Medio maart werd deze finale beslecht in het nieuwe lokaal van
RC Garnier in Leuven. Peter Vandeloo beleefde als winnaar een geweldige
dag. Het stimuleerde hem om zelf in de pen te kruipen en 'zijn' finalerelaas
te doen.

Pierre Vandenplas die zich buigt over
de kaderlijnen. Hoe vaak hebben we
dat al niet gezien?
Maar Pierre Vandenplas die zich buigt
over de kaderlijnen, met de keu in de
hand, en die zelf een kaderstootje doet?
Wel, dat was er te zien in het nieuwe
biljartlokaal Casablanca van de oudste
club van het land, RBC Garnier.
Pierre was deelnemer aan de nationale
finale Excellentie klasse 47/2.
Ik had al veel horen vertellen over Pier-
re, dat hij een goeie kadrist is, één en al
rust, met een mooie afstoot.
Nu kan ik dat bevestigen: we hebben
samen kader gespeeld. 
Biljarten herleeft in de Casablanca. Pri-
ma materiaal, nieuwe ballen, goed ver-
warmde biljarts, goed proper, en veel te
snel voor ons.
Maar het is goed dat we iets hebben
om over te zeuren, namelijk dat het ma-
teriaal te snel is: we zouden anders im-
mers geen echte kaderspelers zijn.
We zouden anders immers geen uit-
vluchten kunnen verzinnen. Want het
ligt nooit aan ons.
Er was een goede sfeer rond het biljart
en in de zaal. Weinig maar geïnteres-
seerde toeschouwers.
Naast Nestor Pierre waren er Eddy Ber-
ger, Peter Vandeloo, Koen Saver en An-
dy De Bondt. 
Laatstgenoemde is ook al een beetje

een Nestor, maar de jeugdige trekjes
overheersen toch nog. 
De beste partij was van Eddy Berge r:
220 in 5 beurten! Asjeblief. Probeer dat
zelf maar eens.
De hoogste reeks van 130 was voor Pe-
ter Vandeloo. Hij kon later ook nog de
titel wegkapen.
De indrukwekkendste stoten waren van
Andy De Bondt. (Niet te zot hé jong ge-
weld !!)
En de rust kwam van Pierre.
Er was heel goeie arbitrage, en er was
het toeziend oog van Hubert Deraedt.
We speelden niet altijd even goed,
maar 't was ook lang niet slecht en het
was er in ieder geval plezant.
Vriendelijke uitbaters. Je voelde soms
die speciale gezellige biljartsfeer uit de
jaren 70. 
We bleven plakken tot na middernacht.
Ik dronk een Duvel, een glas bier, een
glas Champagne van het madammeke
achter de toog. 
Ik kreeg drie kussen van het madamme-
ke. En dronk dan nog een glas Cham-
pagne... maar dat bleek dan het glas
van Pierre te zijn. Ik weet het allemaal
niet meer zo goed. 
In ieder geval: aan gans het bestuur en
de club Garnier: "Proficiat, merci, en
goe bezig mannen !!"

Peter Vandeloo

KBBB Waasland – Districtfinale 6de Klasse Drieband KB

Gelijke matchpunten 
maar hoogste moyenne gaat door
Een finale waarin de twee deelnemers
elkaar liefst vier maal partij moesten ge-
ven om uit te maken wie de gewestfina-
le speelt. Beide spelers wonnen elk twee
partijen, maar het betere eindgemiddel-
de van Theo Van Craenenbroeck (BC
Sleepbootje) gaf de doorslag, ondanks
dat de moyenne toch niet werd bereikt.

Opponent Tom Rotthier van BC De Gil-
devrienden speelde wel in één wed-
strijd promotie, maar viel dus af door
het lagere cijfer bij de eindafrekening.
Theo Van Craenenbroeck is nieuwe spe-
ler bij de 15-ers en heeft dus zeker nog
groeimarge.
Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Opgelet met vervangers

Op 21 en 22 maart werd in MBA de
gewestfinale 55 punten Bandstoten be-
twist. Vijf deelnemers hadden zich na
de voorronde hiervoor geplaatst: Paul
Gaethofs (BC De Optimisten), Willy De
Greeve (HBA), Albert Vantongeren (BC
De Ketsers Hechtel), Hans Delnoij (BC
Ten Hout) en Gel Ali-Rezah (HBA) die
werd opgeroepen als invaller na het for-
fait van MBA- speler Marcel Moerman.
Het onderlinge HBA- treffen werd ge-
wonnen door Ali – weliswaar maar met
1 puntje- terwijl Albert het nog net in het
gemiddelde haalde van Hans. 
Dat de welbekende “biljartdemonen”
van de partij waren bleek al vanaf het
begin: wat mis kon lopen liep mis en
missers  op een millimeter waren aan de
orde in beide partijen met een hoog

aantal beurten als gevolg. Ook in de
derde partij bleef dit spelbeeld behou-
den. Ondanks een sterke eindspurt van
Hans kon Paul de winst binnenhalen
maar bleef onder het gemiddelde.
In wedstrijd 4 en 5 verging het de spe-
lers al niet veel beter behalve voor Ali
die, als enige, een middel gevonden
had om de kwalijke invloeden van de
kwelgeesten weg te werken: hij won
zijn tweede partij van de avond tegen
Paul op schitterende wijze in 13 beur-
ten. In de andere wedstrijd was er winst
voor Willy tegen Albert. Aan het einde
van de avond stond Ali dan ook met 4
matchpunten en als enige in het ge-
middelde. Ook tijdens de tweede speel-
dag verging het de spelers niet beter:
missers op een haartje alom! Willy
haalde het weliswaar van Hans, en
Paul van Albert, waardoor beiden, met
gelijke punten geklasseerd en hun laat-
ste onderlinge partij nog te spelen, nog
uitzicht hadden op de eindzege. Ze
stonden allebei wel nog steeds buiten
het gemiddelde en moesten dus een
zeer sterke wedstrijd spelen en tegelijk
hopen op een uitschuiver van Ali.
Dit gebeurde echter niet. Ali liet zich
niet verstoren door de "boze geesten"
en ging gewoon op zijn elan verder.
Met winst in 14 beurten tegen Hans en
in  16 beurten tegen Albert werd hij de
verdiende winnaar van de finale en
werd hij uitgeroepen tot “Gewestkampi-
oen”. Paul werd uiteindelijk 2de na
winst tegen Willy die 3de eindigde;
Paul en Albert respectievelijk 4de en
5de. Dus, zoals de titel het al liet ver-
moeden; onderschat een invaller nooit !

Jacques Verheyen

Gel Ali Rezah liet zich niet hinderen
door de biljartdemonen

Op het eerste zicht zou je het bijna geloven. Niets is echter minder waar. Aan de
vooravond van de sloop van de veranda van Biljartcentrum De Ploeg in Zoersel, le-
verden bestuursleden en uitbaatster Daniëlle Le Bruyn alvast hun bijdrage met wat
'voorbereidend werk'. De Ploeg ondergaat stelselmatig een metamorfose en het ver-
dwijnen van de verouderde veranda en de aanleg van een nieuw zomerterras pas-
sen perfect in de gedaantewissel die het biljartcentrum ondergaat.

Bart Van Reeth

Hooligans in het biljart ?

Afbreken die handel ! Vernieuwing en verbetering is de boodschap.

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste Klasse Bandstoten KB

Enige deelnemer met gemiddelde 
wint finale naar 110 punten

Luc Van Stappen (op de foto in het
colbert van BC Kapelse) is nationaal
finalist. 

Luc Peeters (BC Op De Meir ) moest
noodgedwongen forfait geven. On-
danks één verliesmatch tegen nummer
drie Roland Van Hoof (BC Kruishuis), ei-
gende Luc Van Stappen (BC De Maan)
zich met twee klinkende overwinningen
de titel en de deelname aan de natio-
nale finale toe. Onder het gemiddelde
eindigden in volgorde op de tweede
plaats Eddy Bettens (BC Lugo Deurne),
de eerder vermelde Roland Van Hoof
op drie en Patrick Mintjens (BC Arena)
op vier. De nationale finale met Van
Stappen als vertegenwoordiger voor
het gewest Antwerpen, wordt afgehan-
deld op 27 en 28 april.
Bart Van Reeth
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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

Jonas Dewit ontwierp ditmaal een
'Woordslang'. Wanneer je een on-
onderbroken lijn vormt vanaf de letter in
het midden, krijg je de voornaam en
naam van een bekend Nederlands drie-
bandspeler. Stuur de oplossing voor 10
mei naar De Biljart Ballen, p/a Bart Van
Reeth, Victor Govaerslaan 16 bus 32,
2170 Merksem. Onder de goede in-
zendingen verloten we weekabonne-
ment voor het WK driebanden in okto-
ber in Antwerpen.
Oplossing van ons maartnummer: 
Biljartkeu
Frans Vroemans uit Morkhoven is de ge-
lukkige winnaar van een weekabonne-
ment voor het WK driebanden in okto-
ber in Antwerpen. 

WOORDSLANG

KBBB – Nationale finale Interclub Schaal Alexis

Gents onderonsje in Limburg 
bijna verstoord door S.T.B.A.

Je zou bijna denken dat je in Gent was
tijdens deze finale. Niet minder dan 3
van de 4 ploegen die te gast waren op
deze nationale finale Interclub Alexis
kwamen uit Gent. Dit trio werd aange-
vuld door de Limburgse ploeg van
S.T.B.A. uit Sint Truiden.
In de eerste ronde stak Biljartvrienden
Gent 1 meteen de 2 punten op zak te-
gen clubgenoten Biljartvrienden Gent 2.
Zij waren zeker nog in de winning
mood na de behaalde nationale titel in
de interclub mixte een week eerder.
Ook nu trad deze ploeg aan met het
trio William van Mol, Lucien Strypens
en Marc Baetens. Dan pakt Metro Gent
de punten tegen S.T.B.A.. Dit S.T.B.A.
neemt dan onmiddellijk revange tegen
de eerste winnaar Biljartvrienden Gent
1.  KBC Metro Gent wint dan vervol-
gens ook haar tweede wedstrijd en sluit
als koploper deze eerste finaledag af.

Als op dag 2 S.T.B.A. wint van Biljart-
vrienden Gent 2 komen deze op 4 ont-
moetingspunten met 8 wedstrijdpunten.
Metro Gent kan nu gaan rekenen. Min-
stens 1 van de drie spelers moet winnen
en samen moeten ze minstens 214% ca-
ramboles spelen tegen Biljartvrienden
Gent 1 die geen aanspraak meer kun-
nen maken op de titel. Na verlies van
Freddy Mesure tegen Marc Baetens en
winst van Alex Vanpeteghem tegen
Lucien Strypens kroont François Ver-
snoyen KBC Metro Gent tot kampioen
in een (halve)marathonwedstrijd tegen
de niet aflatende William van Mol.
Nationaal kampioen Interclub Alexis is
dus KBC Metro Gent. Op de tweede
plaats komt dan nog S.T.B.A. die de
beide vriendenploegen uit Gent voor-
gaat, respectievelijk Biljartvrienden
Gent 1 voor2.
Gust Vanherck

Metro keert met de Schaal Alexis terug naar thuishaven Gent

Biljart voor volwassenen met een handicap

Eerste lustrum Wisselbeker Ludo Dielis 
Na vier eerdere edities was het de beurt
aan de vijfde editie van de Wisselbeker
Ludo Dielis en werd dus het eerste
lustrum van dit biljarttornooi voor vol-
wassenen met een handicap gevierd. 
In 2008 wenste Ludo Dielis de biljart-
sport te promoten bij volwassenen met
een handicap, zij het geestelijk of licha-
melijk, en organiseerde voor de eerste
keer de ‘Wisselbeker Ludo Dielis’ te Sta-
broek, een vrijspel tornooi met 12 parti-
cipanten.
Het concept : gehandicapten kregen de
gelegenheid om onderling een gezellig
potje te biljarten met als inzet een
wisselbeker.
De 4 voorgaande edities hadden elk
een andere winnaar opgeleverd en er
werd vol verwachting uitgekeken wie
dan wel de lustrumeditie zou winnen.
34 deelnemers speelden op woensdag
20 februari proefwedstrijden om te be-
palen met welke handicap aan het ei-
genlijke tornooi moest deelgenomen
worden. De meeste deelnemers kregen
een handicap van 5, sommigen 10 of
15. De beste deelnemers kregen zelfs
een handicap van 35 ! 
Op zaterdag 22 en zondag 23 maart
kwamen 34 deelnemers dan samen in
de polyvalente ruimte van het Sterren-
huis in Brasschaat.
De deelnemers kwamen uit voor De
Vluchtheuvel uit Stabroek, Ludentia uit
Brasschaat, Albe uit Hoogboom, De
Wingerd uit Westmalle, De Steiger uit
Antwerpen en Sterrenhuis uit Bras-
schaat.
Iedere deelnemer speelde 2 wedstrijden
op zaterdag en 2 op zondag. Elk kwar-
tier maakten 4 spelers hun opwachting
om een wedstrijdje van maximaal 15
beurten te spelen. De eerste die zijn
handicap haalde, won. Bij gelijkspel na
15 beurten werd er overgeschakeld
naar penalties zoals in de finales van
de Beker van België op het klein biljart
in Hooglede : de ondertussen bekende
acquitstoten. Stond het na 5 acquitsto-
ten nog steeds gelijk, werd naar de
band getrokken om de winnaar te be-
palen. 
Alle spelers gaven het beste van zich-
zelf en streden voor ieder punt. Het tal-
rijk opgekomen publiek werd getrak-
teerd op spannende wedstrijden die al-
le kanten uitkonden. Meer dan eens

werden pareltjes van figuren gespeeld
die niet zouden misstaan in de beste
leerboeken. 
Voor de allereerste keer in 5 jaar slaag-
de een deelnemer er in om zijn wed-
strijd in 1 beurt uit te spelen: Bram Vo-
gels maakte vanop acquit een hele
mooie reeks van 10 punten in de derde
ronde.
Met 4 spelers in de halve finales liet De
Vluchtheuvel uit Stabroek zien welk ta-
lent er in hun rangen rondloopt.
De kleine finale tussen Bjorn Brees en
Steven Tops werd uiteindelijk gewonnen
door Bjorn.
Flip Verhoeven en Bram Vogels vochten
in de finale een ware titanenstrijd. Bei-
den hadden zichtbaar last van zenu-
wen. De kansen gingen over en weer.
Flip Verhoeven haalde uiteindelijk als
eerste de meet : 5 edities, 5 verschillen-
de winnaars.
Na 2 spannende en uiterst sfeervolle
dagen was dit het resultaat:

1. Flip Verhoeven
2. Bram Vogels
3. Bjorn Brees
4. Steven Tops
5. Paul Van Steenbergen
6. Chris Seymons
7. Henri Philipaert
8. Bart Rombouts
9. Anita Struyf

10. Danny Hoste
11. Adriaan De Groof
12. Quinten Simons
13. André Casteels
14. Patrick Huybrechts
15. Nick Goessens
16. Michel Kalombai
17. Luc Van Brabant
18. Frans Dams
19. Dirk Dils
20. Peter Hostens
21. Jaak Backx
22. Jan Van Dooren
23. Yves Verbeeck
24. Albert Jinius
25. Erik Driessens
26. Theo Dictus
27. Eddy Roelandts
28. Frank Segers
29. Liesbeth Hofmans
30. André Vlayen
31. Staf Bovoy
32. José Mens
33. Tuur Delwart
34. Peter Voet

Een dikke proficiat aan alle deelnemers.
Ik ben echt trots op jullie.
Onze dank gaat uit naar de personen
uit de omkadering die dit alles mogelijk
hebben gemaakt: de initiatiefnemer Lu-
do Dielis; de organizatoren Yves Bis-
schops en Nadia Verwilt ; de scheids-
rechters Ronny Peerdens, Jean en Rik
Verwilt en Bart Van den Bulck van BC
Polygoon en de sportleider John Aerts
van BC Deurne en alle anderen die een
handje hebben toegestoken achter de
schermen in de begeleiding van de ge-
handicapten en in de bediening achter
de toog.

Bij deze zijn jullie allen uitgenodigd om
volgend jaar een bezoekje te komen
brengen tijdens de volgende editie of
misschien zelfs mee te doen.

Bart Van den Bulck

KBBB Antwerpen -Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Winst van Vroemans 
bevestigt sterk seizoen
Met opeenvolgende zeges in verschil-
lende disciplines wordt de vermelding
van zijn naam stilaan een gewoonte in
deze krant. Geert Vroemans toonde
zich ook nu weer de beste in de Deur-
nese Lugo en bezorgde zijn club
Stoemptermoroep uit Geel, een nieuwe
zege. Vroemans behaalde zijn gewest-
diploma ten nadele van Michel De Bal
van KBC De Goeie Queue, Luc Depoo-
ter (Mister 100 Lier) en Eddy Bollansee,
die voor dezelfde club als De Bal speelt.
Bollansee behaalde zijn gemiddelde
niet en dat deed toch wel bij enkele
medespelers de wenkbrauwen fronsen.
De Oostmalse speler kan zich wellicht
beroepen op een off-day. In het laatste

weekend van april treedt Geert Vroe-
mans als vertegenwoordiger van het
gewest Antwerpen aan in de nationale
finale in Basècles.
Bart Van Reeth

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m
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KBBB Brabant – Gewestfinale 2de Klasse Drieband MB

Bustos naar Welkenraedt 
voor Nationale Finale
De gewestfinale werd overtuigend ge-
wonnen door Miguel Bustos van CRB
Léopold, die als enige binnen de moy-
ennegrenzen bleef. Een gemiddelde
van 0,574 en 7 wedstrijdpunten, twee
meer dan vice-kampioen Leonardo Sier-
ra Cano, die voor Vilvoordse uitkomt.
Bovendien speelde Bustos tegen 0,931
(27 punten in 29 beurten) Savelkoul
van de tafel. Een niet vaak vertoonde

moyenne op dit niveau. Mike Savelkoul
(KBC Zanzibar) pakte brons en eindig-
de vóór ploeggenoot Thomas Caluwa-
erts en Guy Van Moer van BC Couron-
ne uit Wemmel. Miguel Bustos mag de
koffers pakken richting Oostkantons, om
de nationale finale te gaan betwisten in
Welkenraedt op 11 en 12 mei.

Bart Van Reeth

KBBB Brugge-Zeekust – Districtfinale 1ste Klasse Drieband KB

Sterke Serweytens wint en promoveert
Lieven Serweytens stond in Brugse BC
aan het thuisbiljart en schonk zijn club
een zege die kan tellen. Vier op zes
matchpunten bezorgden de Breydel-
zoon de kampioenstitel en met een al-
gemeen gemiddelde van 0,982 ook
nog eens de promotie naar de Excellen-
tieklasse. De mooiste overwinning was
die tegen Broeckaert, waar Lieven Ser-
weytens zijn 42 punten liet noteren in
amper 34 beurten (1,235 moyenne).
Serweytens klopte in volgorde Sacha
Landuyt (Knokke) , Eddy De Baere (BiGi
Oostkamp) en mede-Bruggeling Eric
Broeckaert. De Gewestfinale wordt ge-
speeld in Gent op 20 en 21 april.

Bart Van Reeth
Kampioen en promovendus 
Lieven Serweytens

KBBB Brabant – Gewestfinale Excellentieklasse Drieband MB

Leuvenaar naar nationale finale
Wilco Meusen van KBC Zanzibar zal
het gewest Brabant vertegenwoordigen
op de nationale finale van de 42-ers in
het lokaal van CRB Léopold in het Brus-
selse Zuidpaleis, in mei. Luc Winckel-
mans (BC Couronne) volgde nochtans
goed en kon lang aanspraak maken op
de titel. De winst van Meusen tegen de
puntenloos laatst geëindigde Rudi Van
Laethem (ook BC Couronne) met 1,000
moyenne en een serie van 8 punten,

was echter van doorslaggevende aard
om met het ereteken naar huis te mogen
gaan. De 8 puntenreeks was de hoog-
ste van het finaleweekend en werd door
Wilco Meusen gedeeld met Christian
De Trenoye, ook al van BC Couronne,
die derde eindigde, onder het ge-
middelde. Kurt Vandevelde (K&V Diest)
tenslotte, werd vierde. 

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 1ste Klasse Drieband KB

Vier op acht volstaat voor titel
Freddy Mesure (Metro Gent) ging in
Evergem tweemaal kopje onder bene-
den het gemiddelde en won evenveel
wedstrijden met promotiecijfers. Dat vol-
stond om de titel van districtkampioen
bij zijn naam te laten schrijven en zich
te verzekeren van deelname aan de
gewestelijke ronde. Willy Cools van
Eeklose BC verwierf 2 matchpunten
meer maar moest het afleggen op basis

van de algemene moyenne. Rudi De
Meyer van het organiserende BC Edel-
weiss was een identiek lot beschoren en
Achille De Coninck (Gentsche BA) zag
geen enkele partij met winst bekroond.
François Versnoyen (Metro Gent) had
voor aanvang van de finale reeds zijn
deelname ingetrokken.

Bart Van Reeth

KBBB Denderstreek – Districtfinale 1ste Klasse Drieband KB

Probleemfinale levert 
Van Goethem als kampioen af
Het ontbreken van een derde speler op
de deelnemerslijst en het forfait van
Yves De Hertog (KOH) zadelde het in-
richtende Sint-Martinus met organisato-
rische problemen op. Gelukkig konden
ze in Aalst nog rekenen op de eigen ge-
kwalificeerde spelers, die er dan maar
noodgedwongen een onderonsje van

maakten.  Daarbij ging Glenn Van Goe-
them vlot naar de eindmeet, ten nadele
van François De Backer (8 matchpunten
en 0,753 gemiddelde). Van Goethem
mag zich voorbereiden op de Geweste-
lijke Finale in Gent.

Bart Van Reeth

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 1ste Klasse Drieband KB

Vandemaele brengt zege naar Moeskroen
De taalgrensbewoners toonden zich op-
permachtig in Kortrijkse BC, waar Paul-
André Vandemaele kampioen werd en
in het kielzog zijn maat bij Risquons-
Tout, Marc Florin meenam naar de
tweede plaats. Slachtoffers van dienst
waren op plaats drie, Michel Millet van
de inrichtende club, die echter wel pro-

motie naar de Excellentieklasse mee-
graaide en Philippe Leyn van DOS Roe-
selare, die aan zijn deelname geen en-
kel wedstrijdpunt overhield. Vandemae-
le wordt in Gent verwacht voor de Ge-
westelijke Finale.

Bart Van Reeth

Editoriaal

Vaststellingen
Voor alle duidelijkheid: ik uit geen kri-
tiek, ik stel alleen maar vast! Ook deze
krant, die zijn bestaan dankt aan het
naïeve idealisme van uitgever Ad
Smout, voor wie het nog steeds een on-
rendabele inspanning blijft en onderge-
tekende, die elk vrij uurtje in zijn drukke
agenda benut om GRATIS de biljartpre-
staties van klein en groot te belichten,
wacht nog steeds op de eerste tege-
moetkoming van de KBBB. Onder luid
applaus van de bondsbestuurders zag
De Biljartballen in Vlaanderen het le-
venslicht in augustus 2011. Verder dan
wat vage beloften is het echter nooit ge-
komen… Zelfs van enige logistieke
medewerking is geen sprake! Dat alles
staat in schril contrast tot de appreciatie
en de felicitaties die we overal mogen
ontvangen van de ‘gewone’- en ‘grote’
biljarters, die er het belang wel van in
zien. Dat een sportbond afwezig blijft
bij een orgaan dat gratis promotie
maakt en als voelader fungeert, is in el-
ke andere sport totaal ondenkbaar! We
kunnen alleen maar hopen dat naar
aanleiding van de komende Beker van
België-finales, hier en daar eindelijk de
pellen van de ogen vallen en dat nieu-
we mensen een andere dynamiek ont-
wikkelen om onze sport opnieuw voor-
uit te stuwen. KBBB, verras ons! En of
het voorgaande nog niet genoeg slecht
nieuws was, we moeten het opnieuw
stellen zonder redacteur in het Golfbil-
jart. Nick De Groote maakt niet langer
deel uit van het bestuur van de Golfbil-
jartbond en is ook niet meer gemanda-
teerd om bijdragen over deze authen-
tiek Vlaamse biljartvorm aan te leveren.
Wat de reden van het ontslag van Nick
bij de bond ook moge zijn, we verlie-
zen een gedreven man die voor 100 %
de kaart van ‘zijn’ sport trok en dat re-
sulteerde in boeiende bijdragen en bo-
vendien in aankondigingen en adver-
tenties vanuit die hoek. Dat gaf ons blad
(even) meer armslag en bovendien kon-
den de golfbiljarters genieten van de er-
kenning van én de promotie voor hun
sport. Wij wachten op een nieuw sig-
naal uit de golfbiljartwereld… 
Alle competities in de NIDM en de ge-
westen, individueel en in teamverband
lopen weeral het seizoenseinde tege-
moet. De vele biljarters die professio-
neel en hobby-matig, uit idealisme, voor
het plezier, voor de sport, het sociale
contact of om wel tien andere redenen,
wekelijks aan het biljart staan, maar
voor wie de nodige steun van bovenaf
ontbreekt, wensen we hierbij van harte
te feliciteren! 

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Nog een geluk dat er een bende opti-
misten rondloopt in het biljart, die be-
langloos en altijd met het nodige en-
thousiasme, initiatieven nemen om onze
geliefde sport te bevorderen. Ludo Die-
lis verricht dagdagelijks erg noeste ar-
beid om het Wereldkampioenschap
Driebanden in Antwerpen in oktober tot
een succes te maken. Bij De Ploeg in
Zoersel –en daar kan je in deze editie
moeilijk naast kijken- hebben ze het or-
ganisatievirus te pakken en Bibot is al
volop aan het focussen op het inrichten
van drie Wereldbekertornooien, waar-
van het eerste in 2014 plaats moet vin-
den. Daarbovenop  organiseren ze bij
Mister 100 in Lier, bij Op De Meir in
Emblem, in de Oostendse OBA, de
KSNBA en ga zo maar door, hun jaar-
lijkse tornooien in allerhande disciplines
en spelvormen. Goed nieuws denk je
dan, ware het niet dat geen enkel van
deze initiatieven ook maar op enige
steun van de Koninklijke Belgische Bil-
jart Bond kan rekenen… Met het afwij-
zen van alle mogelijke pistes om de
bond te federaliseren en daarmee een
eigentijdse (jeugd)werking op te kunnen
zetten, dachten we dat het absolute
dieptepunt was bereikt. Tot we op 14
april neerstreken in Puurs om er de fina-
le van het BK Artistiek Biljart bij te wo-
nen. U heeft het wellicht al gelezen in
ons voorpagina-artikel, maar toch wil ik
het hier nog eens herhalen; het in ge-
breke blijven van de KBBB bij deze fi-
nale getuigt van een nooit eerder gezie-
ne desinteresse, spijts de stuntelige en
ongeloofwaardige pogingen van Theo
Cornelis om verontschuldigingen aan te
bieden. Te laat! Het respect bij spelers
en toeschouwers voor de KBBB heeft de
laatste jaren al flinke knauwen gekre-
gen, nog even en het is helemaal weg.

KBBB Brabant – Gewestfinale 1ste Klasse Drieband MB

Pierre Vandenplas : 
winst en ticket naar Excellentieklasse
Mét promotie naar de 42 puntenklasse
én de nationale finale spelen in Charle-
roi op 11 en 12 mei. Pierre Vandenplas
(RC Garnier) overklaste in eigen huis de
tegenstanders, die zonder uitzondering
wel allemaal binnen het gemiddelde
hun finale afwerkten. Francesco Rusello
van BC Couronne eigende zich de
tweede plaats toe, vóór Michel Sterck-
val (Strombeek BC) en Herman Ver-

achtert (KBC Zanzibar). Frans Swinnen,
collega van de kampioen bij Garnier,
viel af door verwittigd forfait. Nummer
drie, Sterckval, presteerde het van tot
tweemaal toe een reeks van 7 punten te
scoren tegen winnaar Vandenplas, me-
teen de hoogste serie van de gewestfi-
nale.

Bart Van Reeth

De Superprestige Driebanden 2013 gaat door in
Lommel van zondag 25 augustus tot en met 

vrijdag 30 augustus 2013. Dus terug zes dagen en
1/2 finale en finale op vrijdag deze keer.
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Lausanne Billard Masters 2013 met vier wereldkampioenen in halve finale

Zanetti wint van Caudron 
in spannende finale

Marco Zanetti. Foto: JP Parmentier
De eerste editie van de Lausanne
Billard Masters werd gewonnen
door de Italiaan Marco Zanetti, die
Frederic Caudron domineerde in
een finale waarvan het publiek met
volle teugen kon genieten. 
Deze eerste Lausanne Billard Masters
(LBM) werd gehouden in het centrum
van Lausanne, Zwitserland, in het
Casino de Montbenon. Tijdens de drie
dagen van het evenement, kon het pu-
bliek getuige zijn van een fantastisch
spelniveau met grote runs en onver-
wachte scenario's. De uitgenodigde
spelers waren Torbjörn Blomdahl
(ZWE), Frederic Caudron (BEL), Dick

Jaspers (NED), Jeremy Bury (FRA),
Marco Zanetti (ITA), Martin Horn (D),
Rene Hendriksen (ZWI) en Michel
Boulaz (ZWI).
Het evenement begon met twee poules
van vier spelers, met aan de ene kant
Caudron-Bury-Zanetti-Boulaz en aan de
andere Blomdahl-Jaspers-Horn-Hendrik-
sen. Dit met als resultaat, dat er vier
wereldkampioenen naar de halve finale
gingen. Hierin was Frédéric Caudron
met 40-28 duidelijk beter dan Dick Jas-
pers en bleek Marco Zanetti in slechts
vijftien omlopen met 40-38 sterker dan
Torbjörn Blomdahl. De Zweed bleef in
de strijd om de derde en vierde plaats
overeind tegen Jaspers.
De laatste wedstrijd was een grote top-
per tussen de doorwinterde Zanetti en
Caudron. De routiniers speelden erg
goed en vermaakten een overvolle are-
na. Met een 40-33 overwinning,
schreef de Italiaanse Zanetti in zeven-
tien beurten de eerste Lausanne Billard
Masters op zijn naam.

Eindklassement
1. Marco Zanetti (Italië), 2. Frederic
Caudron (België), 3. Torbjörn Blomdahl
(Zweden), 4. Dick Jaspers (Nederland),
5. Jeremy Bury (Frankrijk), 6. Martin
Horn (Duitsland), 7. Rene Hendriksen
(Zwitserland), 8. Michel Boulaz (Zwit-
serland).

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Kader 47/2 MB

Bouchat terecht nationaal kampioen
met winstpartij in drie beurten
Op zaterdag 9 en zondag 10 maart was KBC Gilde Hoger Op Kortrijk
gastheer voor de 6 nationale finalisten in 4e klasse kader 47/2 match bil-
jart.  Natuurlijk dichtten we  clubspeler Johan Verbrugghe, collega van
ondergetekende, alle kansen toe om de titel te veroveren, hij was tenslot-
te titelverdediger.

En op zaterdag begon het ook goed
voor onze clubmakker. Hij won van
Constant Lenaerts (BC Vottem) in amper
9 beurten.  Een goede start voor een
mooi vervolg, zo hoopten we. Op de
andere tafel deed Gino Mastripieri (BC
Ten Hout) niet onder en ook hij maakte
in de 9e beurt zijn partij uit tegen Alfons
Vervoort (BC Herentals).  De als 6e ge-
plaatste speler Daniël Hardy (BC Nivel-
lois) klopte de op papier sterkste speler
Fabrice Bouchat (BC Couronne) na een
marathon van 20 beurten.
In de volgende wedstrijden op zaterdag
konden we niet meer van een constante
spreken, spelers die de eerste ronde
sterk speelden wisten het even niet meer
in de daaropvolgende match, terwijl Fa-
brice Bouchat zich stilaan wist op te
richten en toch zijn biljartspel tijdig
terug vond, met 2 promotiepartijen tot
gevolg.  Toch even aanstippen dat Fa-
brice een partij uitspeelde in slechts 3
beurten !
Niemand stond na dag 1 nog met het
maximum van 6 wedstrijdpunten, maar
tevens had niemand nog een 0 op zijn
conto staan. Misschien was Daniël Har-
dy wel de grootste pechvogel, want hij
verloor 1 partij op slechts 1 punt. Dat
ene punt had voor hem wel een wereld
van verschil kunnen zijn.
Op zondag 10 maart waren er nog 3
speelrondes af te werken.
Maar het was toen al duidelijk dat het
voor Johan Verbrugghe aartsmoeilijk
zou worden om zijn titel te prolongeren.
Hij had het wat laten afweten op zater-
dag, maar dat belette hem toch niet om

een leuk en mooi weekend te ervaren.
Alvorens de laatste ronde aan te van-
gen werd het duidelijk dat maar liefst 3
spelers nog in aanmerking kwamen
voor de nationale titel. Natuurlijk had
de ene het wat meer zelf in de hand
dan de andere, maar het kwam de
spanning toch allemaal ten goede be-
halve misschien voor de spelers zelf.
Het biljartniveau konden we in de laat-
ste ronde nog maar moeilijk bestempe-
len als hoogstaand, maar de vechtlust
bij de spelers toonde toch dat men er tot
het uiterste zou voor gaan.  Rond de
klok van 17u30 konden we dan toch
een eindstand laten opmaken door de
gewestelijk sportbestuurder van Beide
Vlaanderen, Albert Verbeken. De noch-
tans niet zo goed gestarte Fabrice Bou-
chat trok uiteindelijk aan het langste
eind en mag zich terecht nationaal kam-
pioen noemen in 4e klasse kader 47/2
match biljart.  Met 8 wedstrijdpunten en
een algemeen gemiddelde van 4.83 –
maar promotie met 3 wedstrijden op 5
– verwees hij Daniël Hardy naar een
tweede plaats.  Daniël behaalde 7
matchpunten en behaalde een moyenne
van 3.63.  Gino Mastripieri vervolle-
digde het podium met 6 matchpunten
en 4.38 gemiddeld.  Johan Verbrugghe
behaalde uiteindelijk nog de 4e plaats,
voor Alfons Vervoort  – beiden even-
eens in het gemiddelde.  Enkel Constant
Lenaerts wist het minimumgemiddelde
van 3.00 niet te behalen en beëindigde
de finale dan ook op de 6e plaats.

Frederik De Moor

KBBB Waasland – Districtfinale 3de Klasse Drieband KB

Twee superwedstrijden volstaan
niet voor promotie
Twee partijen met een gemiddelde van
respectievelijk 0,729 en 0,750, en dus
ver boven de grens van 0,688 volston-
den niet voor Etienne Saey (Quality Ze-
le) om de promotie naar 34 punten
binnen te halen. Eén wedstrijd ver be-
neden het gemiddelde tegen nummer
twee, Peter D'haens (BC Sleepbootje)

verhinderde dat. Dylan Van Leuven-
hage, collega van D'haens bij de Kiel-
drechtenaren werd derde en Roland
D'hondt (SNBA) sloot het hek. Etienne
Saey heeft zijn plaats in de gewestfina-
le beet.

Bart Van Reeth 

Europees Kampioenschap Individueel Driebanden – Dames

Klompenhouwer Europees Kampioene 

Op wat het grootste carambole tornooi
ooit heet te zijn in Brandenburg heeft
onze landgenote  Danielle Le Bruyn met
knap biljartwerk een plaats in de kwart-
finales van het driebanden    afge-
dwongen. Daarin kreeg ze de Turkse
Gulsen Degener tegen zich en die ont-
moeting overleefde ze niet. De Neder-
landse Thérèse Klompenhouwer – in ons
land vorig jaar nog actief bij BC Deur-
ne- verzekerde zich wel van deelname
aan de halve finale na winst tegen In-
grid Engelbrecht (Oostenrijk). Karina

Jetten, de andere Nederlandse deel-
neemster won dan weer haar partij te-
gen Marianne Mortensen uit Denemar-
ken en de Duitse Steffi Träm versloeg de
uit Oostenrijk afkomstige Natascha Al-
Mamar. De twee Hollandse meiden de-
den dan hun ding in de halve finale en
dat zorgde voor een geheel oranje fi-
nale. Daarin moest Karina Jetten buigen
voor Thérèse Klompenhouwer die victo-
rie mocht kraaien bij het binnenhalen
van de Europese titel.
Bart Van Reeth 

Europees Kampioenschap Individueel Driebanden Mannen

Wachten op nummer 29

Races naar 40 punten. Dat was het con-
cept in Brandenburg, waar de absolute
top van Europa de ballen over het groe-
ne laken mocht laten rollen. Onze land-
genoot Frédéric Caudron zorgde in zijn
halve finalepartij tegen de Italiaan
Marco Zanetti voor de nodige sensatie
door in de zesde beurt een serie van 28
punten te scoren. Daarmee ziet de Oost-
mallenaar zijn naam toegevoegd aan
het kleine kransje, waar tot nader order
ook nog Raymond Ceulemans en
Roland Fothomme deel van uitmaken,
van recordhouders van de hoogste drie-
bandreeks ooit. Het blijft echter wach-
ten tot iemand die 29ste carambole op

het scorebord schildert en daarmee
waarschijnlijk voor een hele poos het al-
leenrecht neemt op de recordtitel. Schril
in contrast tot deze fenomenale presta-
tie stond dan weer het feit dat Caudron
uiteindelijk de wedstrijd van Zanetti ver-
loor met 40-37 cijfers in 12 innings.
Nochtans had de nummer één van de
wereld bij 16-31 in de zevende beurt
het commando overgenomen en daar-
mee een serieuse optie op de winst ge-
nomen. Marco Zanetti liet zich ook in
de finale niet onbetuigd en keerde met
de Europese kampioenstitel terug naar
het zonnige land van de pasta. 
Bart Van Reeth

Frédéric Caudron en Marco Zanetti feliciteren elkaar. 
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Therese Klompenhouwer en Karina Jetten. Foto: Harry Van nijlen/Kozoom



De Biljart Ballen, 3e jaargang, april/mei 2013 pagina 16

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




