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maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak
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Zie ook de uitneembare special in dit blad
WK driebanden na 39 jaar weer terug in Antwerpen

OO kk tt oo bb ee rr   22 00 11 33

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”

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Organisator Ludo Dielis tijdens de perspresentatie. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Gabriels biljarts
Op de vier Gabriels tafels van het mo-
del Kronos, geleverd door Loontjens
Biljarts uit Middelburg, zullen voor Bel-
gië naast titelverdediger Eddy Merckx,
Frédéric Caudron, Roland Forthomme,
Eddy Leppens, Peter Ceulemans en Jef
Philipoom in actie komen. Nederland
wordt vertegenwoordigd door Dick
Jaspers en Jean-Paul de Bruijn. Het zijn
klinkende namen die de deelnemers-
lijst vullen. 
Zo verschijnen naast de eerder ge-
noemde cracks ook coryfeeën als Törb-
jorn Blomdahl, Jeremy Bury, Marco Za-
netti en Daniël Sanchez aan tafel. Ze-
ker dient men rekening te houden met

de vijf Koreanen, waaronder Sung-
Won Choi en Kyung-Roul Kim, die
dankzij hun plaats bij de eerste 22 van
de wereldranking geplaatst zijn. 

Nadat op woensdag 16 oktober om
13.00 uur de openingsceremonie
heeft plaatsgevonden, starten de pou-
lewedstrijden. De 48 deelnemers zijn
ingedeeld in 16 poules van drie. De
poulewinnaars plaatsen zich voor de
achtste finales, die op zaterdag 19 ok-
tober gespeeld worden, gevolgd door
de kwartfinales. Op zondag 20 okto-
ber beginnen om 13.00 uur de halve
finales, om 16,00 uur gevolgd door de
finale.

We gaan terug naar april 1974, wanneer er voor het laatst een WK drie-
banden in Antwerpen werd gehouden. Het was in de Stadsfeestzaal, dat
de Japanner Nobuaki Kobayashi het elf jarig durende schrikbewind van
Raymond Ceulemans doorbraak, al was het maar voor één jaar. Het was
met 59-60 in een adembenemende finale. De inmiddels 76-jarige en 21-
voudig wereldkampioen zal niet meer actief aan het toernooi deelnemen,
maar vanaf zijn ereplaats gaat hij zeker geen partij missen. Zijn kleinzoon
Peter is er wel bij.
Van 16 tot en met 20 oktober staat
Antwerpen weer in het teken van dit
meest prestigieuze driebandenevene-
ment ter wereld. De Lotto Arena, waar
dit WK wordt gehouden biedt plaats
aan zo’n 1000 toeschouwers. Naast
een groot aantal privésponsors wordt
het WK structureel ondersteund door

de stad Antwerpen en de provincie
Antwerpen. Het wereldkampioenschap
is tevens opgenomen in het jaarpro-
gramma van Antwerpen Europese
Sporthoofdstad 2013. Met initiatiefne-
mer en ervaren organisator Ludo Dielis
aan het roer is een geslaagd spektakel
gegarandeerd.
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Column Pierre Cornelissen

Een spetterend Superprestige tornooi in
Lommel als afsluiter van het sportjaar en
onze aandacht gaat weer naar de ran-
king-tornooien voor 2013-14. Elders in
dit blad leest U alles over het evenement
in Lommel; de zoveelste parel aan de
kroon van organisator Eddy Leppens en
winnaar, zijn ‘copain’ Frédéric Cau-
dron.
Het belooft een uitdaging van formaat
te worden om aan een volledige kalen-
der Masters te geraken. Toch zijn we
gematigd optimistisch dat er minstens 4
zullen plaatshebben. Het  ondertussen
bekende crisis-spook hangt als een
schaduw over de goede intenties en am-
bities van organisatoren.
BTS bestuur denkt na over alternatieve
formules, steeds met alle ereklassers
want daar gaan de rankingtornooien
over , maar ook over kleinschaligere tor-
nooien die organisatorisch beter haal-
baar zijn voor clubs met beperkte infra-
structuur, budget of ledenaantal.  BTS
kan in belangrijke mate meedenken en
meewerken over de meest ideale formu-
le op maat van de club. 

BTS organiseert voor de KBBB deze ran-
kingtornooien en wij zouden het daar-
om ook wenselijk achten dat er op het
niveau van de districten en gewesten
gesproken wordt over tenminste één tor-
nooi per gewest per jaar. De ranking
van de ereklasse spelers is namelijk
voor gans het land en het is dus al te
gek dat jaar na jaar dezelfde 2 of 3 ge-
westen de organisaties voor hun reke-
ning nemen. Het is trouwens een ideaal
medium voor de propaganda van onze
sport in hun regio. Misschien kan de fe-
deratie een richtlijn in die zin uitvaardi-
gen . Het is bv. best mogelijk om in cri-
sistijden een organisatie kostendelend
met twee clubs uit één gewest, of grens-
overschrijdend , aan te pakken.  Een fi-
naledag het eerste jaar in club A en een
jaar (of 2) later in club B. BTS kan de
clubs daarbij helpen om dit organisato-
risch rond te krijgen.

BTS aan tafel bij de KBBB
Sedert de rumoerige periode rond de
Multi’s in Blankenberge werd er door
BTS aangedrongen op meer overleg
met het bondsbestuur, meer bepaald
over de reglementen die de ereklasse-
spelers aanbelangen. Het is best om,
als betrokken partij, hun mening te ken-
nen over eventuele wijzigingen. Na
veel geduld en lang zoeken werd er op
10 juni ll. eindelijk gepraat. De spirit
van de meeting werd door de deelne-
mers als positief beoordeeld. Het resul-
teerde o.m. in een referendum onder de
spelers  waarvan het resultaat tijdens de
bijzondere algemene vergadering van
BTS  van 7 juli werd besproken en be-
slist. Het resultaat werd aan de NSC
meegedeeld.  Er is bovendien een voor-
nemen om op regelmatige basis de
sportbestuurders van KBBB en BTS, los
van de NSC, onder vier ogen oplossin-
gen voor te bereiden voor opkomende
problemen. Deze kunnen dan beter ge-
motiveerd en harmonieus aan de verga-
dering voorgelegd worden ter goedkeu-
ring. De goede intenties zijn dus de
lucht niet. Het is nu zaak deze in de
praktijk om te zetten.

Mutaties binnen het 
BTS bestuur
Het BTS bestuur werd door een samen-
loop van omstandigheden de voorbije
maanden getroffen door het ontslag van
enkele bestuurders. Meestal heeft het te
maken met omstandigheden waarin za-

kelijke verantwoordelijkheden niet meer
te combineren vallen met het vrijwilli-
gerswerk binnen BTS. Dan moet er voor
de kostwinning gekozen worden en
daarom hebben wij alle begrip voor de-
ze beslissingen.
In de eerste plaats is er het afscheid van
Michel Van Camp, in 2006 een van de
hoofdrolspelers in de toenmalige alge-
mene bestuurswisseling. Michel was
verantwoordelijk voor bestuurlijke za-
ken en werd door zijn veelzijdigheid
aan kwaliteiten als de motor van de ver-
nieuwing beschouwd. Zijn uittreding
moeten we dan ook als een aderlating
beschouwen. Zijn beroepsbezigheden
en verhuis lieten het niet meer toe om te
functioneren op het niveau dat hij zich-
zelf opgelegd had. Ondertussen is be-
kend dat hij ook papa wordt en dat
brengt ook de nodige zorgen met zich
mee. Onze welgemeende dank aan
Michel voor al het nuttige werk aan pro-
cedures en reglementen van onze vere-
niging en de aangename momenten die
we samen doorbrachten. Onze felicita-
ties aan Sabine en Michel voor de ko-
mende gezinsuitbreiding. Wij zullen
ook niet de zwarte vlek vergeten die hij
in deze periode te verwerken kreeg met
het tragisch overlijden van zijn spits-
broeder Joris De Bou. Zelfs tot  op he-
den laat dit sporen na in onze werking.
Joris en Michel, die vriendschap was
een kanjer!
Het is inmiddels ook bekend dat onze
bekwame en aimabele sportbestuurder
André Van Thielen zich gaat terugtrek-
ken zodra zijn opvolger ingewerkt is.
Het betreft Tim Gorrebeeck van BC De
Maan. Wij zullen in de volgende editie

meer aandacht besteden aan de samen-
werking tussen onze meester-IT techni-
cus Robby Sonck, Tim Gorrebeeck en
Trudo Rondas, opvolger van de baas
van ons arbitragekorps Pierre Vanden-
plas. Veel mutaties op korte termijn en
recent moesten we ook nog  het ontslag
aanvaarden van Ferre Van Loco, de BTS
gezant bij de media en medewerker
aan de Superprestige in Lommel. Ook
zijn beroepsleven werd drastisch door
elkaar geschud met agendaproblemen
en demotivatie tot gevolg.
Algemeen zijn we optimistisch over de
opvolging. Wij hopen volgende maand
het volledige team te kunnen voorstel-
len, samen met enkele nieuwe tornooi-
en.

Nieuw lokaal voor
BTS partner KBC Ons Huis –
Geraardsbergen
Op 14 september ll. mochten wij te gast
zijn op het  openingsevenement van het
nieuwe lokaal van KBC Ons Huis. Twee
verdiepingen lager in hetzelfde gebouw
hebben de leden er gezorgd voor een
ware metamorfose. Een lokaal waar de
biljartsport op een perfecte wijze tot zijn
recht komt en waar het een genoegen
zal zijn om te spelen. A new star is
born. 
Er werden dan ook geen kosten noch
moeite gespaard om van de openingre-
ceptie een voltreffer te maken. De demo
met Raymond en Kurt Ceulemans was
op hoog niveau.
Gefeliciteerd kerels; Great job !

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

BTS doet aan maatwerk

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
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Wij wensen alle spelers veel succes tijdens
de wereldkampioenschappen in Antwerpen

Met 2.739 nieuw wereldrecord

Torbjörn Blomdahl met Molinari keu
naar worldcup overwinning

Torbjörn Blomdahl kust zijn Molinari keu. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Torbjörn Blomdahl won in het Griekse
Peloponnesos het World Cup toernooi
met een gemiddelde van 2.739, waar-
mee hij de hele concurrentie het nakij-
ken gaf. De Zweed, die nu 42 World
Cups op zijn naam heeft, versloeg in de
finale Ruben Legazpi (40-19 in 15) en
verbeterde over vijf partijen het wereld-
record dat Frédéric Caudron in 2011 in
Wenen had gevestigd (2.420).

Zelden of nooit was de suprematie van
een speler in een World Cup zo groot
als wat Blomdahl liet zien. De enige
keer dat hij in de problemen werd ge-
bracht was tegen de Vietnamees Tran,
die de hem op 40-40 hield, waarna
Blomdahl met een gelukje de penaltys-
hots won. Na afloop kuste hij zijn Mol-
inari keu, waarmee hij zijn fenomenale
algemeen moyenne speelde.

Golfbiljart – BNV

Vier ploegen met maximum
Na twee speeldagen voeren vier teams
het klassement in Ere-Nationaal aan met
het maximum van de punten. HOE Me-
re, dat gewoontegetrouw voor de prij-
zen speelt, het sterke DWK Liedekerke
en eerder verrassend BSH Kessel-Lo en

DSV Veerle. In 1ste afdeling betreurt de
BNV het algemeen forfait van DKI Vil-
voorde en een andere eersteklasser,
DPS Roosdaal, verhuisde naar lokaal
Roxy in Kerksken.
Bart Van Reeth

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Triatlon Anag Olomouc kozoom.com 4-6 oktober
Eurotour 9-ball Cyprus kozoom.com 10-12 oktober
WK driebanden Antwerpen kozoom.com 16-20 oktober
Worldcup driebanden Medelin kozoom.com 4-9 nov
European Open 9-ball kozoom.com 4-9 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 1-7 dec
Eurotour 9-ball Treviso kozoom.com 4-8 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 5-12 jan
Masters driebanden Kaatsheuvel kozoom.com 16-19 jan
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 10-16 feb

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

WK 1976 - Oostende

“Mijn systeem ? Nooit missen”,
antwoordde Ceulemans 
Elf jaar na de eerste doortocht,
vormde het casino van Oosten-
de opnieuw het decor voor
een WK, waarin Raymond
Ceulemans weer wraak nam
op Kobayashi. Het Nederland-
se blad 'Biljart' van juli 1976
uitgegeven door de KNBB, be-
richtte er als volgt over :
“1976 was een Grand Cru
Classé voor Raymond Ceule-
mans. Drie wereldtitels zou hij
veroveren : over band, kader
47/1 en het driebanden te
Oostende. Het kader 47/1
moest hem reeds groot plezier
gedaan hebben. Even de pun-
tjes op de i gezet.  Ceulemans
kan ook kader spelen, met een
beetje meer lucht tussen de bal-
len dan de “echte” kadristen
maar vlot 30 gemiddelde.  De
Fransen hadden hem ooit ge-
vraagd of hij het systeem van
Conti speelde, “nee” zei hij ge-
pikeerd “ik speel het systeem
Ceulemans”.  En wat dat dan
wel was vroegen ze hem :
“nooit missen”. En dan het
driebanden, het WK werd georgani-
seerd van 25 -30 mei in het Casino Kur-
saal te Oostende.  Ceulemans had nog
een eitje te pellen met Kobayashi.  Ant-
werpen 1974 was nog niet verteerd.
Weer zouden de Japanners zwaar
weerwerk leveren en halverwege het
tornooi mispakte Ceulemans zich aan
een beresterke Komori. Opnieuw zou
de laatste match tegen de ongeslagen
Kobayashi bepalend zijn voor wie met
het goud aan de haal ging. Kobayashi
ging als een raket van start maar Ceule-
mans was gebeten om te winnen en zou
met een fenomenale eindspurt de Ja-
panner met ippon vloeren. Met een al-
gemeen gemiddelde van 1,500 legde
Ceulemans de driebandenlat weer een
trapje hoger.

De eindstand : 1. Ceulemans, 2. Koba-
yashi, 3. Komori, 4. Dufetelle (Frankrijk)
en op 5. Suguimigu (Peru).  Dielis die
7de zou eindigen op 12 deelnemers
speelde samen met Komori het hoogste
particulier gemiddelde van 2,222.
Ceulemans zette met 12  puntende
hoogste serie neer.
Ook het algemeen gemiddelde over al-
le gespeelde wedstrijden van 1,017
was een nieuwe mijlpaal in de biljart-
sport.

Bronnen : Het Belgische biljartblad Bil-
lard – Sport – Biljart van de KBBB en het
Nederlandse blad 'Biljart', uitgegeven
door de KNBB.

Filip Steurs

Opening van het wereldkampioenschap 
drie banden te Oostende - juni 1976
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TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

Het volgende
nummer 

verschijnt

30 oktober
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden
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Zaak renoveert noodgedwongen

Op De Meir begint in nieuw jasje
aan het seizoen

De brandweer was de hele nacht in de weer om de brokstukken van  het 
ongeval op te ruimen

Biljartcafé Op De Meir in Emblem gaat
met een volledig vernieuwde gevel het
seizoen 2013-2014 in. Het gevolg van
een zwaar verkeersongeval aan het ein-
de van de lente. Een wagen met jonge
inzittenden ging er aan het tollen en be-
landde tegen de zijgevel van de zaak.
Gelukkig raakte het interieur noch de
biljarttafels beschadigd en kan Op De
Meir naast zijn talrijke teams in de Ant-
werpse Beker Willy Meulders, ook met
een gerust hart zijn twee eersteklassers
in de NIDM aan het seizoen laten be-
ginnen. Een ongeluk komt nooit alleen,
zegt men wel eens en dat bewees een
andere jonge chauffeur twee weken la-
ter door pal aan de overzijde van de
straat de gevel te rammen en op zijn
dak te belanden in het midden van de
rijbaan. Op De Meir – uitbater Marc

Verhaegen heeft alvast gesprekken met
het gemeentebestuur aangeknoopt om
de veiligheidsmaatregelen  op deze
druk bereden baan, te herbekijken.

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Vloemans verrassend winnaar 
van tweede rankingtornooi
Vorig seizoen deelde Patrick Vloemans
al enkele tikken uit in het VAS-circuit. Dit
speeljaar lijkt hij het nog beter te gaan
doen. Het heeft er immers alle schijn van
dat de Kempenaar 'gewend' is geraakt
aan het artistieke spel en steeds meer
ambitie toont. De opening van het ran-
kingseizoen vond traditiegetrouw plaats
in BC De Maan in Schelle, thuishaven
van voormalig wereldkampioen Eric Da-
elman, die er voor eigen publiek won,
vóór eeuwige rivaal Walter Bax, Patrick
Vloemans en regerend Belgisch kampi-
oen Erik Vervliet. Met zijn derde plaats
stuurde Vloemans een waarschuwing de
artistieke wereld in, dat er meer dan ooit
met hem zal rekening moeten gehouden
worden. Die profetische woorden wer-
den meteen waarheid, een week later in
de Oostendse OBA. De frisse zeebries
werkte inspirerend en Patrick Vloemans
trok het laken voor de volle 100 % naar
zich toe. Ditmaal bleef Erik Vervliet op
de tweede plaats steken en kwamen Bax
en Daelman niet verder dan een derde
en vierde stek. De snelle opmars van
Vloemans binnen de top 5, zet de vizie-
ren van de tegenstanders alvast op
scherp en daarmee zullen we kunnen
genieten van een  boeiend artistiek sei-

zoen, waar talent, gekoppeld aan con-
centratie en alertheid, het verschil wel
eens zouden kunnen maken.
Bart Van Reeth

Wordt Patrick Vloemans de te kloppen
man ? 

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

NIDM

KBC De Goeie Queue 1 versterkt zich

Roger Roefs
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

club meteen haar ambities kenbaar ge-
maakt. Samen met de behouden ster-
renploeg van BC Deurne 1 en het ook
al ongewijzigde BC De Ploeg 1, gaat
DGQ met Frédéric Caudron, Peter Ceu-
lemans en Eddy Leppens een gooi naar
de titel doen. Roger Roefs wordt opge-
nomen in de ploeg van DGQ 2 in 2de
nationale afdeling, en verdwijnt dus ze-
ker niet van het toneel. Roefs vangt het
seizoen 2013-2014 aan in een sterke
formatie met o.a. Johan Claessen en
Raymund Swertz.
Bart Van Reeth

Michel Van Camp neemt bij het team in
1ste Afdeling de plaats in van Roger
Roefs en daarmee heeft de Oostmalse

CRB Léopold pakt uit met uniek driebandtornooi

Over dames en heren
De Brusselse trots van het biljart, CRB
Léopold, organiseert op zaterdag 30
november haar eerste 'Brussels Cham-
pionsday for Ladies and Gentlemen'.
De club brengt bij de dames, naast
onze eigen Danielle Le Bruyn en Karo-
lien Matthys, ook Karina Jetten
(Nederland) en de Zuid-Koreaanse
Jessica Su Kyung Yea aan tafel. Bij de
heren, eveneens de allergrootste bil-
jarters met Eddy Merckx, Frédéric
Caudron, Peter De Backer, Roland
Forthomme, Peter Ceulemans en Eddy
Leppens. Het ééndagstornooi wordt
opgeluisterd met een xylofoonrecital,
uitgevoerd door Rudy Sterckx en ge-
presenteerd door Kurt Ceulemans. De
toegang is gratis en dus een unieke
gelegenheid voor al wie eens van
dichtbij de wereldsterren van het bil-
jart aan het werk wil zien. Afspraak
op 30 november om 13.00 uur in het

Zuidpaleis, Roger van der Weyden-
straat 3, Brussel.

Bart Van Reeth

De organisatie strikte ook de Neder-
landse Karina Jetten

Nationale website van 
de KBBB is gewijzigd
De website van de Koninklijke Belgi-
sche Biljartbond is voortaan raad-
pleegbaar via de nieuwe  URL :
www.kbbb-frbb.eu 
Ook het e-mail adres van het secre-
tariaat van de KBBB is gewijzigd in :
contact@kbbb-frbb.eu
Bij bezoek aan de oude website kan
u voorlopig zelf nog doorlinken naar
de nieuwe versie.
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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.

WK Driebanden Antwerpen 

Laatste wildcard 
valt in handen van Jef Philipoom

Jef Philipoom. Foto: Harry Van Nijlen Kozoom.com
Met nog één wildcard uit te reiken, koos
de organisatie voor een triootje in Bil-
jartzaal De Deken in Merksem met Jef
Philipoom, Davy Van Havere en Peter
De Backer in de hoofdrollen. Drie deel-
nemers en evenveel wedstrijden naar
40 speelpunten dus, beslissend voor
wie als zesde Belg zou deelnemen aan
het WK. De eerste wedstrijd tussen De
Backer en Van Havere werd een waar
spektakelstuk, waarin 'thuisspeler' en
gewezen Bekerwinnaar Davy Van Ha-
vere uit Kapellen pas bij 19-24 in zijn
voordeel en in 19 beurten, een korte in-
zinking kreeg. Met series van 4 en 5
punten had hij immers reeds in beurt 4,
een 6-16 voorsprong opgebouwd. Pe-
ter De Backer werd beloond voor zijn
sterk defensief spel en een korte reeks
missers van Van Havere, leidden tot de
29-30 stand in de zesentwintigste her-
neming. Daar herpakte de Deurne-spe-
ler zich en nam met een serie van 7
punten een optie op de zege. Een strijd-
lustige De Backer vocht nog terug tot
34-38, maar kon niet verhinderen dat
Davy Van Havere de partij uitmaakte bij
de dertigste poging. In de volgende ont-
moeting mocht Aalstenaar Peter De Bac-
ker één en ander proberen recht te zet-
ten tegen Jef Philipoom, maar ook dat
lukte niet. De heren gaven elkaar geen
duimbreed toe in een erg slopende en
verdedigende wedstrijd, waarbij ze af-
wisselend het spel domineerden. De ge-
sloten partij leidde tot slordig spel en té
voorzichtige rally's waarbij de speelbal
steeds vaker geforceerd werd. Bij een
22-20 achterstand na vierentwintig
beurten, keerde Jef Philipoom terug in
de match en het laten werken van de
'carré' leverde opnieuw punten op.
Toch kon De Backer nog even Philipoom
in toom houden en milderen tot 32-35,
maar moest de gewezen wereldkampi-
oen toen lossen. Eindstand 32-40 in 40
en het publiek kon gaan genieten van
de beslissende wedstrijd tussen Davy
Van Havere en Jef Philipoom.

Daarin ging Philipoom als beste van
start en dwong Van Havere gaandeweg
tot aanval en repliek. Na 14 innings
speelde de man uit Pulderbos nog
steeds boven de 1,000 moyenne, on-
danks het feit dat zijn tegenstander de
partij gesloten probeerde te houden. Bij
17-6 in 15 beurten reageerde Davy
Van Havere met een mooi gespeelde fi-
guur, maar moest zich tevreden stellen
met slechts één schamel punt. In de eer-
ste ontmoeting van die 7de september
wist Van Havere nog goed de concen-
tratie te bewaren. Blijkbaar had hij het
daar veel moeilijker mee in de laatste
beslissende ontmoeting. Toch begon
ook Jef Philipoom steekjes te laten vallen
en daaruit putte Davy Van Havere dan
weer moed. Een reeks van 4 punten,
met onder andere een prachtige renver-
sé-bal, bracht de jongste van het duo
opnieuw dichterbij (18-11 in 17). De
biljartgoden lieten Van Havere even in
de steek en Philipoom profiteerde van
de opportuniteit om verder uit te lopen
tot 23-11 in 19. De reeks van 6 punten
die Davy Van Havere dan uit de keu to-
verde, bracht niet alleen hem, maar ook
de spanning terug in de wedstrijd. Al-
thans voor even, want Philipoom had
de waarschuwing dat hij beter geen
fouten meer maakte begrepen en liep
met vlot en oogstrelend driebandspel
terug uit tot 29-17 (serie van zes in de
twintigste herneming). Figuren, ge-
speeld met erg veel balgevoel brachten
Jef Philipoom voorbij de psychologische
kaap van 30 punten, terwijl zijn tegen-
strever zelfs de 20 speelpunten nog niet
had bereikt (33-18 in 22). Bovendien
weerhield de klos Van Havere dan ook
nog eens van enige remonte, tot hij in
beurt 24 toch zijn tweede adem vond
en met een reeks van 7 terugkwam tot
34-26. Een geluksbal bracht de loco-
motief van Davy Van Havere onder
stoom en in de zesentwintigste herne-
ming was zijn achterstand al geslonken
tot 1 punt (34-33). De reactie van Phili-
poom liet echter niet op zich wachten,
want de meer ervaren speler leek te be-
seffen dat het nu alles of niets zou zijn.
Een  reeks van 5 punten leverde zo
goed als zeker de zege op, maar de
overgeconcentreerde Kempenaar liet
het laatste punt liggen. Dat deed hij niet
in beurt 27. Jef Philipoom maakte zijn
werk af en verzekerde zich van de wild-
card en deelname aan het WK Drie-
banden in Antwerpen. 

Bart Van Reeth

Nu ook in Nederlands verkrijgbaar

Billiard ebooks voor iPad
Daniel Zimmermann: ‘Ik heb
een behoorlijk aantal biljart-
boeken op de boekenplank,
naar schatting tussen de 20 en
30. Samen wegen ze denk ik
ongeveer 20 kilo en ze zouden
een kleine koffer vullen, als ik
ze ooit mee zou willen nemen
naar mijn biljartclub. Ik heb
vaak overwogen om ze te scan-
nen naar mijn laptop, zodat ik
ze altijd mee kan nemen. Toen
de iPad op de markt  kwam, re-
aliseerde ik me dat biljartboe-
ken nu niet alleen in  digitale
vorm konden worden meegeno-
men, maar dat alle voordelen
van de nieuwe techniek be-
schikbaar waren en de boeken
konden worden verrijkt met vi-
deo’s, uitleg en 3D-modellen,
voor het gebruiksgemak. 
Gelukkig ken ik voortreffelijke
schrijvers via cursussen waar-
van ik deel uitmaakte: Xavier
Gretillat, Laurent Guénet en Sté-
phane Nole. Hoewel ik Andre-
as Efler niet persoonlijk kende,
wist ik van de buitengewone re-
putatie van zijn boeken. Daar-
om heb ik hem geschreven en
over mijn project verteld. 
Alle schrijvers gingen er spontaan mee
akkoord om betrokken te worden in dit
avontuur, en om hun boeken toe te voe-
gen en samen met mij aan te passen
voor de iPad.  

Dit was ongeveer 18 maanden gele-
den. Sinds die tijd hebben we 17 boe-
ken gepubliceerd in zes talen. We zijn
er vooral trots op dat we kunnen aan-
kondigen dat er sinds een maand twee
boeken beschikbaar zijn in het Neder-
lands. 

‘’’Big Points in Driebanden‘’, een alles-
omvattend boek over driebanden en
‘’Carambole Biljart – Basis’’, beide boe-
ken zijn van Andreas Efler.
Op www.carambooks.com staan alle
boeken tot in detail beschreven, aange-
vuld met screenshots en demo’s van vi-
deos. U kunt de boeken kopen in de
Apple’siBookstore, alleen beschikbaar
voor de iPad’’.  

Daniel Zimmermann, www.carombooks.com

Golfbiljart

GBC Peulis vliegt er stevig in 
De golfbiljartclub Peulis, gelokaliseerd
in café paradijs te Peulis-Putte is in volle
voorbereiding naar het 33ste  tornooi,
een BGB Master A tornooi, dat zoals
voorheen  zal plaatsvinden in zaal
Forum te Beerzel-Putte van zondag 27
oktober tot en met de finale op 10 no-
vember 2013 en gespeeld op 10 bil-
jarts Verhoeven.
Voor de kwalificaties van deze  finales
kan gespeeld worden op zondag 27-
en woensdag 30 oktober, vrijdag 1- en
woensdag 6 november vanaf 14.00
uur ,  en op maandagen 28 oktober of
4 november en donderdag 7 november
vanaf 19 .00 uur.   
De inschrijvingen worden verwacht
voor 20 oktober via fonsverreth@hot-
mail.com , tel: 0473/394501 of zegel-

jos@hotmail.com , tel: 0479/652048.
Het nationaal kampioenschap voor
spoorwegpersoneel is gepland op don-
derdag 31 oktober te 14u. onder lei-
ding van  willem.rigo@skynet.be , tel:
0499/250505.
Een open 50+ tornooi , voorbehouden
aan personen boven deze gezegende
leeftijd start om 18 uur op donderdag
31 oktober.

Op zondag 3 november vanaf 14.00
uur is er een open duotornooi met een
beperking tot 6 duo s per biljarttafel.
De trofee der kampioenen,  een tornooi
onder regie van de Belgische golfbiljart-
bond,  en voorbehouden  aan de huidi-
ge kampioenen van België , de provin-
ciale - en verbondskampioenen , tenein-
de de kampioen der kampioenen te
kennen .

11 november is hier de voorziene dag
met start te 13.30 uur

B.C. Peulis verwacht een massa deelne-
mers en supporters en hoopt U te mo-
gen begroeten op een van haar inrich-
tingen.

Fons Verreth

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

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



Tickets:
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   5,00 euro
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 12,50 euro
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 20,00 euro

* 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 t/m 20 oktober 2013
Lotto Arena Antwerpen

De dagprijzen en abonnementen exclusief kosten

Special uitneembaar



Grootheden blikken terug- en vooruit

Kondigt het WK een nieuwe dageraad aan ?

Raymond Ceulemans en Ludo Dielis poseren voor hun evenbeeld, aan de vooravond van het WK Driebanden in Antwerpen

DDB : Laten we eerst een duik in het ver-
leden nemen. Wat zijn jullie herinnerin-
gen aan de wereldkampioenschappen
in Antwerpen in 1953 en 1974 ?

LD : Ik was amper acht jaar in 1953 en
ken daar alleen de verhalen over .
1974 was een der eerste WK' s waar-
aan ik deelgenomen heb. Op 24 jarige
leeftijd werd ik er wereldkampioen pen-
tathlon in de finale tegen Raymond Ceu-
lemans. Mijn ambitie was altijd  zo kort
mogelijk achter Raymond eindigen. Ik
ben eigenlijk als invaller meegegaan en
wilde absoluut tweede zijn achter groot-
meester Ceulemans. Ik stond 2-0 achter
en kom terug tot 2-2 en in kader 71/2
is Raymond inmiddels aan het uitspelen.
Ik word wereldkampioen  en eindigde
ook nog eens vierde in het driebanden.
De pentathlon werd in volgorde ge-
speeld : vrijspel 500 punten, kader
47/2 : 400 punten, bandstoten 200
punten, kader 71/2 : 300 punten en
drieband 60 punten. 

RC : In 1953 werd ik als toeschouwer
van 17 jaar geïmponeerd door Tiedtke,
Rombouts, Vingerhoedt, Navarra en
Bernard Siguret, de enige van alle deel-
nemers van toen, die nog in leven is. Ik
droomde ervan daar ooit te mogen bij
zijn. Mijn droom werd later werkelijk-
heid. Ik herinner me nog de finale van
toen : Vingerhoedt staat 50-45 achter
tegen Navarra maar heeft nog de na-
beurt. Hij mist zijn laatste punt en Na-
varra wordt met  50-49 wereldkampi-
oen. Ik verlies in 1974 zonder nabeurt
op identiek dezelfde manier tegen de
Japanner Kobayashi. Een geluksbal
brengt een serie van 6 punten tot stand
en Kobayashi maakt met het kleinste
verschil uit. Er namen toen twaalf spe-
lers deel en je speelde tegen iedereen
in die tijd. Twaalf spelers betekende
dus elf matchen spelen... Nu gaat de

selectie 'vlotter'. Je kan meteen uit je
poule worden gekletterd. Ik heb nog
mooie herinneringen aan de markante
figuren die toen in het biljart rondlie-
pen.
Leopoldo Carrera, om er maar één te
noemen, was een charmeur en deed
de harten van alle vrouwen op hol
slaan. Hij nipte tijdens de wedstrijden
uit een klein zakflesje dat hij verborg in
de bovenzak van zijn hemd. We heb-
ben nooit geweten wat daar in zat. Au-
gust Tiedtke was dan weer erg ver-
strooid. Ofwel vergat hij zijn keu mee
te brengen, ofwel zijn identitieitskaart.
Maar één van de twee vergat hij vast
en zeker. Het WK van 1974 werd ge-
organiseerd door Julien Van den Berg-
he. Een crème van een man die later
nog sportbestuurder is geworden bij de
wereldbond UMB.

DBB : Welke landen gingen er sindsdien
op achter- en op vooruit ?

LD : Ons eigen land is nog steeds domi-
nant in het biljart, maar  Frankrijk, Duits-
land en Nederland zijn toch behoorlijk
sterk geworden. Frankrijk had destijds
met Boulanger al een sterke speler in
huis. In de jaren zeventig van de vorige
eeuw dook plotseling Japan op met Ko-
bayashi. Buiten Europa, zijn het vooral
Aziatische landen die aan een opmars
bezig zijn. Achteruitgang zie ik eigen-
lijk nergens.

RC : Landen die zeker sterk vooruitge-
gaan zijn: Zuid-Korea en Turkije. Ik ken
in Seoul een boulevard waar 14 clubs
gevestigd zijn met 50 tafels elk, 22.000
clubs zijn er actief in Zuid-Korea en het
land telt 1.000.000 spelers. Wij blijven
vooruitgaan maar de anderen benen
wel bij. In de toekomst zal het gevaar
allicht vooral uit die hoek komen. Ik
weet ook niet zo meteen een land te

noemen dat achteruit ging in de laatste
dertig jaar.

DBB : Betekent dit WK een nieuw begin
voor de biljartsport ?

LD : Onze sport heeft klappen gekre-
gen. Het biljart verdween gaandeweg
uit de horecazaken.  Gelukkig evolue-
ren we nu naar mooie en ruime biljart-
zalen, zoals in andere landen. Daar is
het biljart nooit onderworpen geweest
aan een cafécultuur. Door onze sport
met grote evenementen als dit WK te
promoten, hoop ik dat we vertrokken
zijn en dat we de aandacht van de me-
dia opnieuw kunnen trekken..

RC : Vroeger had je echte idealisten in
het biljart en stonden ook de liefhebbers
als één man achter de sport. Vandaag
is er veel individualisme, maar ook de
ontspanningsmogelijkheden zijn enorm
en voor iedereen bereikbaar gewor-
den. Bovendien geeft de media voor-
rang aan sporten waar veel geld in om-
gaat. Het is via grote evenementen dat
je je moet profileren. Wat we tot hiertoe
zien en horen is positief. Mensen zijn
blij dat er weer eens wat gebeurd dat
onze sport kan promoten en de media
is ditmaal wel mee. Ik heb vertrouwen in
een goede afloop.

DBB : De mediabelangstelling zal er al-
vast zijn. Maar valt of staat niet alles
met de toeschouwers en de kijkers ?

LD : Ik hoop dat de belangstelling
blijft. We moeten het vuur brandende
houden. Onze persconferenties wor-
den alvast druk bijgewoond. Vooral
door de schrijvende pers dan. Gaan-
deweg heb ik toch gevoeld dat het be-
gon te leven : mensen die mij aan-
spreken en terug refereren naar de
grote dagen. “Weet je nog Ceule-

mans, en die en die finales... ?” De
toeschouwers zijn volop hun entreetic-
kets aan het kopen en  ATV zal de
ganse week aandacht besteden aan
het WK. Sporza zendt zaterdag de
kwartfinales live uit vanaf 20.00 uur.
Op zondag  om 13.00 uur, één van
de halve finales en om 16.30uur de fi-
nale. Kozoom doet de internetcaptatie
en Eurosport brengt eventueel ook nog
eens alles in uitgesteld relais. Ik heb
vertrouwen in een massale opkomst tij-
dens de finaledagen, zaterdag en
zondag. Het ene geeft immers het an-
dere de hand.

RC : Zelfs ik ben zenuwachtig. Je moet
niet vragen welke druk er op Ludo rust.
De mediabelangstelling is en blijft het
belangrijkste. Dat was vroeger ook al
zo. Alleen waren de journalisten en het
grote publiek veel nauwer betrokken bij
het biljart. Ik herinner me nog een titel in
het vet in de kranten die toen alles over
biljart berichtten : 'Het rijk van Ceule-
mans ten einde ?' Dat was na een ver-
liesmatch tegen Koya Ogata in 1965.
Daar werd toen wekenlang over ge-
sproken. En niet alleen in biljartmid-
dens, hé. Mijn gevoel zegt dat het WK
in oktober een succes wordt en dat moet
een enorme boost aan de sport geven.
Na 39 jaar afwezigheid van het WK in
Antwerpen, bakermat van het moderne
biljart, kijken er toch heel wat mensen
naar uit.  

DBB : Met welke landen en nog belang-
rijker, namen, moeten we straks ernstig
rekening houden ?

LD : België heeft als land met zes abso-
lute topspelers, erg goede kaarten.
Maar de Italiaan Zannetti bijvoorbeeld
beschouw ik als uiterst gevaarlijk. Een
tijd geleden vroeg hij me nog : “Er
wordt toch niet naar 40 punten ge-
speeld ?”. Uiteraard beslis ik dat niet,
dat doet de wereldbond UMB. Even la-
ter klopte hij Frédéric Caudron tot drie-
maal toe in het systeem '40'. Ik heb hem
toen gezegd dat  die speelwijze dus
toch zo slecht nog niet is (lacht). Zuid-
Korea brengt ook zes spelers in stelling
en kan voor de verrassing zorgen. 

RC : Wat de landen betreft, heb ik de-
zelfde mening als Ludo, maar schrijf bij
de spelers ook de Zweed Torbjörn Blom-
dahl niet af. De man heeft een grote bil-
jartbagage en kan zwaar uithalen op
de juiste momenten. Blomdahl is een 'a-
flapper'. Altijd gevaarlijk. Je moet hem
kloppen, want hij stuikt nooit in mekaar.
Hij is mentaal zó sterk... Ook Dani San-
chez, de Spanjaard kan soms 'rare' din-
gen laten zien op de biljarttafel.

DBB : Het spelniveau ligt steeds hoger
en meer spelers raken aan elkaar ge-
waagd, toch moet ik de vraag stellen ;
wie wordt wereldkampioen in Antwer-
pen ?

LD : Frédéric Caudron. Hij lijkt me echt
opgeladen en gefixeerd om dit kampi-
oenschap te winnen temeer omdat het
in Antwerpen is. Als grootst mogelijke
concurrent voor de titel zie ik nog een
landgenoot, Eddy Merckx. En dan zijn
er nog een pak spelers die er  tot nu toe
'net niet' zijn geraakt. Misschien wordt
het voor één van hen nu een keer 'net
wél' ! 

RC : Ik zie ook Caudron als grootste
kanshebber. Hij is de verbeterde uitga-
ve van Dielis en Ceulemans in hun tijd.
Hij kan wereldkampioen worden in alle
disciplines. Als het aankomt op de ech-
te kwaliteit van het biljartspel dan is
Fredje absoluut de sterkste. Maar ik blijf
erbij dat het opletten wordt voor Zuid-
Korea. Daar zitten rare gasten bij.
Dong bijvoorbeeld, die in eigen land de
wereldbeker manche won tegen Dani
Sanchez...

Bart Van Reeth

Het carambolebiljart zat jarenlang in het slop en lijkt eindelijk terug zijn plaats op de sportieve ladder te gaan in-
nemen. Er is opnieuw geloof en dat doet mensen dromen en hopen. Sommigen gaan verder en nemen zelf het ini-
tiatief. Ludo Dielis is er zo eentje. De gewezen sterbiljarter en meervoudig wereldkampioen, haalt het WK drie-
banden naar de Antwerpse Lotto Arena. Het is geleden van 1974 dat de Scheldestad nog eens kon uitpakken met
deze hoogdagen van het biljart. Ook Raymond Ceulemans, allergrootste biljarter aller tijden, die gedurende zijn
hele carrière oog in oog stond met Dielis, verheugt zich op het evenement. Niet in het minst omdat kleinzoon Pe-
ter Ceulemans ook nog eens deelneemt met de wildcard van de bond op zak. Een terug- en vooruitblik met de
éminence-grises van het biljart.



Derde keer, goede keer? en verschillende Zuid-Amerikaanse lan-
den die vandaag de toon zetten. Pre-
cies omwille van die internationale uit-
straling hebben VOKA- Antwerpen, tal
van bedrijven, maar ook de stad Ant-
werpen, de provincie Antwerpen en de
Vlaamse overheid niet geaarzeld om
mee hun schouders te zetten onder dit
wereldkampioenschap. 
Alle elementen zijn aanwezig om van
het WK Driebanden 2013 een histori-

Van 16 tot 20 oktober 2013 wordt
de Antwerpse Lotto Arena het epi-
centrum van de internationale bil-
jartwereld. Driebanden is zonder
meer de populairste discipline van
het zogenaamde carambolebiljar-
ten. Het WK Driebanden is dan ook
een van de belangrijkste evene-
menten op de internationale biljart-
kalender en draagt bij tot de uit-
straling van Antwerpen als Europe-
se Sporthoofdstad 2013. 

Dirk van Mechelen

Ludo Dielis

sche editie te maken. Met zes Belgische
topspelers beschikken we bovendien
over het potentieel om de titel in eigen
stad te houden. Iets wat niet lukte in
1953 en 1974, moet in 2013 met
Merckx, Caudron, Leppens, Forthom-
me, Ceulemans en Philipoom wél kun-
nen. Derde keer, goede keer? 
Dirk Van Mechelen, voorzitter van het
organisatiecomité 
Ludo Dielis, organisator

Een uitgelezen buitenkans
Het WK driebanden moet en zal het bil-
jarten weer op de kaart zetten. Zeker
weten. Het kan immers niet ontkend, het
biljarten heeft de laatste jaren ingeboet.
Het klassieke café met biljart, café bil-
jart, verdwijnt stilaan. In een taverne is
geen plaats meer voor de biljarttafel. In
onze kranten verhuist biljart naar de
korte berichtjes, rechts onderaan op de
pagina. Op TV is er geen beeld meer
van de opvolgers van Ceulemans-Dielis.
Een plotse prestatie op de snookertafel
maakt veel meer los, frustrerend voor de
Caudron’s en de Merckx’en van deze
wereld.
Tot Ludo Dielis vindt dat het genoeg is
en in Antwerpen terug het wereldkam-
pioenschap driebanden gaat organise-
ren. Binnenkort is het zover. Negenen-
dertig jaar na het legendarische duel
Kobayashi-Ceulemans  wordt er in de
Scheldestad opnieuw gestreden voor de
opperste biljarttitel.  Hoogtijd, maar be-
ter laat dan nooit. Dit WK biedt onze
traditionele biljartsport een enige bui-
tenkans! Wij vertrouwen erop dat de
biljartliefhebber die kans grijpt. Plaats is
er genoeg in de schitterende Lotto Are-
na. De drempel is laag gelegd, de in-
komprijs bijzonder democratisch.  Alles
laat voorzien dat in de Lotto Arena een
bruisende ambiance zal heersen. De
media zullen het driebanden opnieuw

uitvinden. Sporza zendt rechtstreeks uit
(kwartfinale, halve finale en finale), ATV
geeft de openingsceremonie zelfs recht-
streeks, de kranten zullen volgen, de
zaal zal vol zitten, de voorverkoop
loopt als een trein. Het WK is dé kans
om het driebanden bij het brede pu-
bliek, het volk, opnieuw in de belang-
stelling te brengen.
Ik zie je graag terug in de Lotto Arena!

Met biljartminnende groeten,     
René Vermeiren,
persverantwoordelijke/presentator WK
driebanden Antwerpen

Met de organisatie van dit WK is België
aan zijn zesde editie toe. Na Brussel
(1929) en Oostende (1964 en 1976)
wordt Antwerpen (1953 en 1974) in
2013 voor de derde maal de thuisha-
ven van de driebanders. 
Biljarten en in het bijzonder driebanden
is een democratische sport bij uitstek.

Een sport die je samen met vrienden be-
oefent, op café of in een biljartclub. Ter-
wijl de meeste drieband-evenementen
op prestigieuze locaties worden geor-
ganiseerd, heeft de organisatie van het
WK Driebanden 2013 resoluut voor
een andere formule gekozen. De Lotto
Arena beschikt over een accommodatie
waar veel volk in perfecte omstandighe-
den kan genieten van internationale top-
sport van de bovenste plank, met schit-
terende caramboles, gedurfd aanvals-
spel en tactische verdedigingsstoten. De
democratische prijzen zorgen ervoor
dat iedereen, in de voorrondes of tij-
dens de finales, zijn of haar favoriet live
en van zeer dichtbij aan het werk kan
zien. En dit alles dank zij de steun van
onze vele sponsors, waarvoor een wel-
gemeend woord van dank. 
De biljartsport heeft de voorbije decen-
nia de wereld veroverd. Met miljoenen
actieve spelers en tienduizenden clubs
zijn het onder meer Zuid-Korea, Japan



Jaar Locatie                          Kampioen
1928 Reims Edmound Sousa
1929 Brussel Edmound Sousa
1930 Amsterdam Henk Robijns
1931 Barcelona Henrique Miro
1932 Vichy Henk Robijns
1933 Caïro Henk Robijns
1934 Barcelona Claudio Puigvert
1935 Algiers Alfred Lagache
1936 New York Edward Lee
1937 Keulen Alfred Lagache
1938 Buenos Aires Augusto Vergez
1949 Buenos Aires René Vingerhoedt
1952 Buenos Aires Pedro Carrera
1953 Antwerpen Enrique Navarra
1958 Barcelona Enrique Navarra
1960 Buenos Aires René Vingerhoedt
1961 Amsterdam Alfredo Suarez
1963 Neuss Raymond Ceulemans
1964 Oostende Raymond Ceulemans
1965 Hilversum Raymond Ceulemans
1966 Buenos Aires Raymond Ceulemans
1967 Lima Raymond Ceulemans
1968 Düren Raymond Ceulemans
1969 Tokio Raymond Ceulemans
1970 Las Vegas Raymond Ceulemans
1971 Groningen Raymond Ceulemans
1972 Buenos Aires Raymond Ceulemans
1973 Caïro Raymond Ceulemans
1974 Antwerpen Nobuaki Kobayashi
1975 La Paz Raymond Ceulemans
1976 Oostende Raymond Ceulemans
1977 Tokio Raymond Ceulemans
1978 Las Vegas Raymond Ceulemans
1979 Lima Raymond Ceulemans
1980 Buenos Aires Raymond Ceulemans
1981 Caïro Ludo Dielis
1982 Guayaquil Rini van Bracht
1983 Aix-les-Bains Raymond Ceulemans
1984 Krefeld Nobuaki Kobayashi
1985 Heeswijk-Dinther Raymond Ceulemans
1986 Las Vegas Avelino Rico
1987 Caïro Torbjörn Blomdahl
1988            geen Torbjörn Blomdahl
1989            geen Ludo Dielis
1990            geen Raymond Ceulemans
1991            geen Torbjörn Blomdahl
1992            geen Torbjörn Blomdahl
1993 Aalborg Rini van Bracht
1995 Grubbenvorst Jozef Philipoom
1996 Hattingen Christian Rudolph
1997 Grubbenvorst Torbjörn Blomdahl
1998 Rezé Dani Sánchez
1999 Bogota Frédéric Caudron
2000 Saint-Étienne Dick Jaspers
2001 Luxemburg Raymond Ceulemans
2002 Randers Marco Zanetti
2003 Valladolid Semih Sayginer
2004 Rotterdam Dick Jaspers
2005 Lugo Dani Sánchez
2006 Sankt Wendel Eddy Merckx
2007 Cuenca Ryuji Umeda
2008 Sankt Wendel Marco Zanetti
2009 Lausanne Filipos Kasidokostas
2010 Sluiskil Dani Sánchez
2011 Lima Dick Jaspers
2012 Porto Eddy Merckx

* Tussen 1988 en 1992 werd het kampioenschap over meerdere toernooien
gespeeld.

Wereldkampioenen
van 1928 tot heden

België heer en meester 
in medaillespiegel
Tot op heden heeft België maar liefst 29 wereldkampioenschappen in het drie-
banden behaald. Hiervan nam Raymond Ceulemans er 21 voor zijn rekening.

1 België 29 9 12 50
2 Nederland 8 6 11 25
3 Spanje 6 4 4 14
4 Zweden 5 6 1 12
5 Argentinië 4 4 6 14
6 Japan 3 14 12 29
7 Egypte 2 3 1 6
8 Frankrijk 2 2 5 9
8 Italië 2 2 5 9

10 Duitsland 1 3 3 7
11 Griekenland 1 3 1 5
12 Verenigde Staten 1 2 1 4
13 Peru 1 1 2 4
14 Turkije 1 0 0 1
15 Oostenrijk 0 2 4 6
16 Denemarken 0 2 3 5
17 Zuid-Korea 0 1 1 2
18 Portugal 0 1 0 1
18 Uruguay 0 1 0 1
20 Mexico 0 0 2 2
21 Colombia 0 0 1 1
21 Zwitserland 0 0 1 1
Totaal 66 66 76 208

Plaats Land Goud Zilver Brons Totaal

Waardevol geschenk
Het AWDC (Antwerp World Diamond Centre) zal de winnaar met een
waardevol geschenk belonen, dat wordt voorgesteld tijdens de persconferentie
op 2 oktober.

Lotto Arena

De Lotto Arena opende haar deuren op
10 maart 2007. In deze multifunctione-
le en makkelijk bereikbare evenemen-
tenhal worden zowel topsportwedstrij-
den als concerten en shows georgani-
seerd. De zaal heeft een maximale ca-
paciteit van 8.050 plaatsen (met staand
middenplein) en is hiermee de enige
middelgrote zaal van België. Zij lokt
jaarlijks meer dan 350.000 bezoekers
naar de evenementen die hier plaats-
vinden.

Een project met de stad 
Antwerpen
De Lotto Arena is het resultaat van een
Publiek-Private Samenwerking tussen de
stad Antwerpen en het management van
het Sportpaleis. Er ging een investering
mee gepaard van 13.000.000 EUR,
waarvan 6.000.000 EUR gedragen
werd door de Stad Antwerpen in samen-
werking met de Europese en Vlaamse
Gemeenschap. De Lotto Arena gold als
sluitstuk van een investering van

25.000.000 EUR in de ontwikkeling
van de Sportpaleissite (opknapbeurt
Sportpaleis in 1997, nieuwe voorbouw
in 1999,  Hospitality Center in 2005).
De Nationale Loterij tekende een over-
eenkomst van 10 jaar om als naam-
sponsor op te treden met haar meest suc-
cesvolle product Lotto.

Een kleine kopie van het 
Sportpaleis
De Lotto Arena is een kleinere kopie van
het Sportpaleis. Het gebouw beschikt
over twee verdiepingen die goede zicht-
lijnen bieden aan het publiek. Door het
intiemere karakter van de zaal zit het
publiek hier als het ware met zijn neus
op de actie.
Elk zitje in de Lotto Arena heeft een
equivalent met dezelfde gegevens in het
Sportpaleis zelf. Aan organisatoren
biedt dit de mogelijkheid om probleem-
loos van zaal te ‘switchen’ als de be-
langstelling voor het aangekondigde
evenement alle verwachtingen overtreft.



www.molinaricues.com

C
RM

30
TB

D
T

C
RM

30
TB

BL

C
RM

30
TB

G
R

C
RM

BL
16

C
RM

BL
17

C
RM

BL
18

C
RM

SC
13

C
RM

SC
1-

8

C
RM

SC
14

C
RM

SC
1-

9

™

Uni-Loc® Weight Cartridge System

Uni-Loc® Quick Release Joint
embedded in Phenolic

Gratis Keutas*
bij een 

CRMBL17 of 18
*zolang de voorraad strekt

Molinari™Cues
Nederland:
Loontjens Biljarts
Dam 21, 4331 GE, Middelburg
0031118611455

België:
PDB-art, Peter De Backer
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Loontjens Biljarts met Gabriels leverancier van het WK

Gabriels biljarts is al jaren actief als
vaste leverancier van topevenementen,
zo waren ze eerder dit jaar leverancier
van het EK in Brandenburg en het WK
teams in Viersen. Ook bij eerdere WK's
zoals in Sluiskil, Lausanne (Zwitserland)
en Lima (Peru) werd op Gabriels ge-
speeld. Voor het aanstaande kampioen-
schap in de Lotto Arena is gekozen om
zes Gabriels Kronos tafels (waarvan 2
oefen tafels) te plaatsen in de uitvoering
met Zebrano banden, zoals foto hieron-
der. Deze toernooitafels worden voor
een gereduceerde prijs aangeboden,
direct verkrijgbaar na het toernooi.  Ver-

der zal er gedurende het evenement
een stand aanwezig zijn met alle pro-
ducten van Loontjens Biljarts, de high-
end Molinari keulijn is daar te bezichti-
gen en een primeur van het nieuwe
Molinari krijt. 

Technische omschrijving
De Kronos High-end wedstrijdtafel is de
opvolger van de "Imperator". De tafel
rust op vier massief Granieten voeten.
Het onderstel is een staalconstructie met
vier regelpoten en een uitzonderlijk
zwaar uitgevoerd frame in HEB 100
profiel, voorzien van 27 regelpunten

voor de fijnregeling van het speelvlak.
Deze FST surface is 3-delig uitgevoerd
en 60 mm dik.  Nieuwe bandconstruc-
tie op basis van NFC (Natural Fiber
Composite) wat een uitzonderlijk hoge
en regelmatige densiteit heeft, afwer-
king met HPL (High Pressure Laminate)
in diverse uitvoeringen naar keuze. De
banden zijn voorzien van Kleber P37
rubbers. 
Deze tafel is voorzien van een nieuw
geïsoleerd, verwarmingssysteem met
een vermogen van 1000 Watt, voor-
zien van een programmeerbare thermo-
staat met afstandsbediening, alsook een

laken Simonis 300 Rapide in kleur naar
keuze. Deze Kronos werd geïntrodu-
ceerd tijdens de 2011 UMB Wereldbe-
ker Driebanden te Wenen, waar me-
teen een nieuw wereldrecord algemeen
toernooigemiddelde van 2,420 werd
gevestigd door Frédéric Caudron. Dit is
de tafel die ook in de toekomst gebruikt
gaat worden voor alle UMB wereldbe-
kers en wereldkampioenschappen.

Sinds deze zomer zijn ook uitvoeringen
van het succesvolle Kronos model lever-
baar in de speelmaat 230x115cm en
210x105cm.



Torbjörn Blomdahl 1978, 1988, 1991, 1992 en 1997 Jozef Philipoom 1995

Daniël Sanchez 1998, 2005 en 2010 Frédéric Caudron 1999

Dick Jaspers 2000, 2004 en 2011 Marco Zanetti 2002 en 2008

Eddy Merckx, 2006 en 2012 Ryuji Umeda 2007

Filipos Kasidokostas 2009 Christian Rudolph 1996

Deelnemende voormalige wereldkampioenen
Foto’s : Harry Van Nijlen/Kozoom.com



Overige 
deelnemende

spelers

Jae Ho CHO
KOR

Lüfti CENET
TUR

Murat Naci COKLU
TUR

Adnan YÜKSEL
TUR

Martin HORN
GER

Tayfun TASDEMIR
TUR

Dong Koong KANG
KOR

Jérôme BARBEILLON
FRA

Michael LOHSE
DEN

Martin BOHAC
TSJ

Michael KANG
USA

Chung-Bok LEE
KOR

O TAKESHIMA
JAP

Huberney CATANO OSPINA
COL

Pedro PIEDRABUENA
USA

Nikos POLYCHRONO-POULUS
GRE

Miguel CANTON
VEN

Sameh SIDHOM
EGY

Riad NADY
EGY

Jean-Paul DE BRUIJN
NED

Alexander SALAZAR
COL

Javier TERAN
ECU

Kouji FUNAKI
JAP

Roland FORTHOMME
BEL

Khaled SALEM
EGY

Sergio JIMENEZ
ESP

Andrea Bitetti
ITA

Juan-Carlos DEL SALTO
ECU

Jung Han HEO
KOR

Eddy LEPPENS
BEL

Peter CEULEMANS
BEL

Arnim KAHOFER
AUS

Mario G. ARANHA
POR

William VILLANUEVA
VEN

Dinh Nai NGO
VIE

Sung-Won CHOI
KOR

Kyung-Roul KIM
KOR

Jérémy BURY
FRA



Wedstrijdschema

Organisatiecomité WK Driebanden
Antwerpen 2013
Voorzitter de heer Dirk Van Mechelen
Ondervoorzitter de heer Luc Luwel
Penningmeester de heer Ludo Dielis

Organisatiecomité
de heer Dirk Van Mechelen
de heer Luc Luwel
de heer Ludo Dielis
de heer Bernard Van Milders
de heer Bart Verhelst
de heer Koen Helsen
de heer Luc Janssens

mevrouw Lieve De Block
de heer René Vermeiren
de heer Luc Hulselmans
de heer Frank Jaspers
vzw WK BILJART DRIEBANDEN 2013
ANTWERPEN
Rechtbank van Koophandel Antwerpen
0841.544.977

Maatschappelijke zetel
Markgravestraat 12
2000 Antwerpen
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Het WK Driebanden van 1974

Kobayashi steekt stokken in de wielen

Ook het WK driebanden te Antwerpen
in 1974 zou uitdraaien op een thriller
net zoals in 1953 toen René Vinger-
hoedt in de beslissende wedstrijd met
1 punt zou verliezen van de Argentijn
Enrique Navarra. Ditmaal trok Ray-
mond Ceulemans aan het kortste eind
tegen de Japanner Nobuaki Kobayashi,
weer met 1 luttel punt verschil in diezelf-
de Stadsfeestzaal als in 1953. Zowel
Ceulemans als Vingerhoedt zouden een
hoger algemeen gemiddelde realiseren
dan de eindwinnaar. Nog een bizarre
gelijkenis was het feit dat zowel Vinger-
hoedt als Ceulemans een verliespartij
zouden spelen tegen een landgenoot

die hen erg duur te staan kwam. Vin-
gerhoedt tegen Frans Rombouts en Ceu-
lemans tegen ....Ludo Dielis, de organi-
sator van het aanstaande WK 3B in de
Lotto Arena. Vingerhoedt eindigde 2de
tussen 2 Argentijnen, Ceulemans idem
dito tussen 2 Japanners. De deelnemers
in volgorde van de uiteindelijke ranking
waren de volgende : Nobuaki Kobay-
ashi (AG 1,312 - Japan) - , Raymond
Ceulemans (1,325 - België), Yoshihira
(1,130 - Japan), Ludo Dielis (0,984 -
België), Richard Bitalis (0,927 - Frank-
rijk), Lopez (1,056 - Argentinië), Rico
(0,864 - Spanje), Thögersen (0,884 -
Denemarken), Doggen (0,867 - Neder-
land), Gonzalez (0,835 - Colombië),

Torres (0,710 - U.S.A.)
en Chart (0,531 - Egyp-
te). Wil je het volledige
uitslagenbord zien ?
Surf dan snel naar
www.bcdedeken.be.
Filip Steurs”

BELGIE CEULEMANS Raymond
CEULEMANS Raymond werd geboren op 12.7.37 en na zijn verblijf te Grobbendonk woont hij nu
op de Grote Markt 29 te MECHELEN. Zijn levensloop is ons allen overbekend.
Aangesloten bij - affilié au B.C. Royal - Mechelen

Champions de Belgique Championnats du monde
Kampioenschappen van België Wereldkampioenschappen
1 x vrij/libre 1 x vrij libre
2 x 47/1 1 x bandstoten/par la bande
1 x 47/2 11 x driebanden/troisbandes
5 x 71/2 2 x pentathlon
8 x bandstoten/par la bande

12 x driebanden/troisbandes
4 x pentathlon

Championnats d’Europe
Kampioenschappen van Europa
4 x 71/2
7 x bandstoten/par la bande

12 x driebanden/troisbandes
2 x penthathlon

Hij maakte deel uit van de overwinnende ploeg van de Europabeker. 4 fois il faisait partie de l'équi-
pe victorieuse de la Coupe d'Europe.
Hij maakte tweemaal deel uit van de Belgische ploeg, kampioen van Europa penthathlon per ploeg.
2 fois il faisait partie de l'équipe belge, championne d'Europe, penthathlon par équipe.
Won 7 maal de Simonis-beker - il gagnait 7 fois la Coupe Simonis.
Houder van de Nationale Trofee van Sportverdienste (1967). Lauréat du Trophée National de Méri-
te Sportif (1967).

BELGIE
DIELIS LUDO

DIELIS Ludo werd geboren te DEURNE-ANTWERPEN op 23 fe-
bruari 1945. Amper 9 jaar oud leerde hij zijn eerst stoten via
zijn vader van JOS. VERVEST. Ludo liep school aan het athe-
neum te Deurne en woont sedert 1961 in het café ARENA, F.
Craeybeckxlaan 50-52 aldaar.
Aangesloten bij/affilié au B.C. ARENA, Deurne.
Championnats de Belgique
Kampioenschappen van België 3 x 71/2
3 x bandstoten/par la bande
Championnats d'Europe
Kampioenschappen van Europa
1 x 71/2
3 x bandstoten/par la bande
1 x penthatlon
Wereldkampioenschap
Championnat du Monde
1 x penthathlon
Maakte 3 x deel uit van de Belgische ploeg, kampioen van Eu-
ropa penthatlon per ploeg.
3 fois il faisait partie de l'équipe Belge, championne d'Europe,
penthatlon par équipe.

DENEMARKEN
THØGERSEN Peder

Hij werd geboren op
4.10.1944 en is restaurant-
houder in Kopenhagen Dene-
marken.
Hij won driemaal het kampi-
oenschap van Denemarken
Driebanden.

Z-AMERIKA
LOPEZ Marcello

Werd geboren in Argentinië
in 1931. Hij is wereldrecord-
houder hoogste reeks drie-
banden met 15 punten te
Oostende 1964.
Record cab Zuid-Amerika met
een algemeen gemiddelde
van 1.132. Houder van alle
Argentijnse records.

Z-AMERIKA
GONZALES Alfonso

Werd geboren op 21 januari
1930 en won achtereenvol-
gens het kampioenschap drie-
banden van Columbië in
1946 - 1955 - 1968 - 1970 -
1972. Hij won het kampioen-
schap van Zuid-Amerika in
1967 en 1973.

N-AMERIKA
TORRES Frank

1972 eindigde 2e in de Bur-
bank Sectional.

1973 wint het kampioen-
schap van de Burbank Sectio-
nal.

AFRIKA
CHART NICOLAS

Hij werd geboren op 19.9.
1919 en woont in Egypte te
Kaïro in de Elfisstraat 11. Chart
werd kampioen van Egypte in
1970 vrij spel, in 1971 over
band, in 1972 driebanden, in
1973 vrij spel. Hij won het
driebanden kampioenschap
van de CALB in 1974.

JAPAN
KOBAYASHI Nobuaki

1966 3 banden kampioen-
schap Japan 2e.
1967 kampioen van JAPAN
3 banden.
1967 kampioen van JAPAN
47/1.
1968 3 banden kampioen-
schap JAPAN 2e.

SPANJE
RICO

Rico werd geboren op 12.2.
1931 en woont in Madrid.
Hij behaalde 1.621 particu-
lier gemiddelde tijdens het
kampioenschap van Europa
en werd 4 maal kampioen
van Spanje.

NEDERLAND
DOGGEN Jan

Hij werd geboren op
29.5.1918 en woont nu te
Heerle (Nederland, Herelse-
straat 97.
Hij werd viermaal kampioen
van Nederland Driebanden.

FRANKRIJK
BITALIS Richard

Algemeen gemiddelde 
1.019.
Deze Franse kampioen werd
geboren op 10.1.1946 en
woont nu te PAU, 
rue Carnot, 33. F. 64.000.

JAPAN
YOSHIHARA Yoshio

Werd geboren op 8 oktober
1946 te Nakano-doni, Koto-
mami, Nakatadogun Kaga-
wa-ken.
YOSHIO YOSHIHARA woont
nu te OSAKA 28-15, 1-chro-
me KYOBASHI, Higashiku.
Hij is geaffilieerd bij de KEI-
HAN BILLIARD. In het ALL NI-
PON 3 CUSHION CHAMPI-
ONSCHIP, het nationaal 3
banden kampioenschap van
Japan, behaalde hij de drie
laatste jaren achtereenvol-
gens 1,000, 1,000 en 1,197
algemene gemiddelden.

N. Kobayashi, le futur vainqueur, pénétre dans la salle de jeu lors de l'ouverture
du championnat du monde aux trois bandes.
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WK Pentathlon 1965 in Antwerpen

Goud en zilver 
voor Ceulemans en Schrauwen

Het verzorgde programma van een biljartorgie die tien dagen duurde

Ceulemans krijgt een oplawaai van
Koya Ogata in het onderdeel drieban-
den

Koya Ogata en de scheidsrechters van dienst worden in de schijnwerpers gezet

In de gelagzaal van de Opera, de thuishaven van de Boerinnekens, uitgebaat
door Clement Van Hassel. Ook op de foto Ogata en Ceulemans

Met alle driebandgekte rond het ko-
mende WK in Antwerpen in het achter-
hoofd, zouden we nog het WK Penta-
thlon van 1965 in het Antwerpse Sport-
paleis vergeten. De nostalgiekers onder
ons worden op hun wenken bediend. 
De volgende disciplines werden toen
gespeeld : Libre (500ptn), Kader 47/2
(400ptn), Kader 71/2 (300ptn), over
band (200ptn) en drieband (60ptn).
De deelnemers, in volgorde van eindre-
sultaat, waren 1.Raymond Ceulemans
(België), 2.Tony Schrauwen (België),
3.Henk Scholte (Nederland), 4.Sieg-
fried Spielmann (Duitsland), 5.Johann
Scherz (Oostenrijk), 6.Koya Ogata (Ja-
pan) en 7.Manuel Girves (Argentinië).  
Wie geïnteresseerd is in de details en
de volledige uitslagen kan terecht op
www.bcdedeken.be.

Filip Steurs

Clement Van Hassel en zijn vrouw Polleke. De man met de keu is waarschijnlijk Marcelo Lopez, maar het zou ook de Argentijnse deelnemer Girves kunnen zijn.
Misschien kunnen de lezers ons uitsluitsel geven ?

Alle grote namen van toen zetten hun handtekening naast hun biografie

Ceulemans en Schrauwen broederlijk naast elkaar in het programmablad
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SALPHO
Salphensebaan 1
2390 Oostmalle

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

Mail: info@salpho.be

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

internationale biljarttopper
Frédéric Caudron.

UITGEBREIDE SNACK & BISTRO KAART

Biljartlokaal KBC DE GOEIE QUEUE

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

Vereniging van Ereklassespelers vzw

Machinebouw  Realisa e Prototypes
Technische uitrus ngen
Piping  Apparatenbouw

Ontwerp en uitvoeringstekeningen op CAD

Deurnesebaan 3, 2170 Merksem (Antwerpen)
Marc van Hoof

Telefoon: +32 (0)3 644.84.85
Fax: +32 (0) 644.51.36
Email: info@btsnv.be

Website: www.btsnv.be

Hoofdsponsor Billiard Topsport

Zesde Cuvino Superprestige Driebanden

Superprestatie op Superprestige  

Tot aan de halve finales bleef Peter Ceulemans de trotse bezitter van de
kortste partij en de hoogste moyenne, 40 punten in 14 beurten en 2,857
Bovendien maakte de Mechelaar ook nog een reeks van 13 en 16 punten
in één wedstrijd. Pas in de finale zou een zekere Frédéric Caudron met de
eer van de kortste partij aan de haal gaan...

De halve finales werden enerzijds een
heruitgave van de Beker van België,
waar Frédéric Caudron en Peter De
Backer elkaar terugzagen en Wereld-
kampioen Merckx het mocht opnemen
tegen zijn voornaamgenoot Eddy Lep-
pens. Caudron nam onmiddellijk de lei-
ding in de partij naar 40 punten.  Na
12 pogingen had de Waalse Vlaming
er al 27 tegen 9 op het scorebord
staan. Dat was echter het moment dat
De Backer repliceerde met een serie
van zeven en opnieuw kon gaan deel-
nemen aan het spel. Op de andere bil-
jarttafel liep Eddy Merckx snel uit, maar
een erg geconcentreerde Leppens bleef
goed volgen tot 17-22 in de tiende
beurt. Toen nam Merckx met vier stuks
opnieuw afstand (17-26). Frédéric Cau-
dron bleef ondanks middelmatig terug-
kerende speelballen toch scoren en zet-
te met een serie van vijf de wedstrijd
verder naar zijn hand (33-16 in 14 her-
nemingen). Leppens klampte in de veer-
tiende beurt terug aan en telde er 23 te-
gen 26 voor Merckx. Peter De Backer
lukte het inmiddels zijn tegenstander
dood te leggen, hoewel die er nog
slechts drie moest scoren. Caudron be-
sefte dat hij de gevaarlijke De Backer
niet verder mocht laten naderen en
maakte 39-18 in de zeventiende herne-
ming. De wedstrijd Leppens-Merckx
bleef uitermate spannend. De twee hiel-
den mekaar ei zo na in evenwicht en na
16 beurten lazen we de 25-29 stand in
het voordeel van Eddy Merckx af. Peter
De Backer zou zijn huid duur verkopen
en zijn erg defensief spel leverde pun-
ten op. Bij 39-20 in 19 scoorde de Be-
kerwinnaar er nog twee, maar dan
maakte Frédéric Caudron met een
prachtig effectshot de wedstrijd uit.
Eindstand 40-24, want De Backer nam
er nog twee voor zijn rekening in de na-
beurt. Merckx klemde Leppens op 25
punten vast en liep in de achttiende
beurt uit tot 25-34. De Limburger speel-
de dan plots erg vlot en demonstratief
biljart en wipte met pareltjes van figuren
zowaar over Merckx (38-34), die -zoals
gewoonlijk amper aangeslagen- ant-
woordde met een serie van drie. Eddy
Leppens kon door een misser, bij 39-37
niet uitmaken, maar daarvan profiteer-
de Eddy Merckx niet en Leppens kon op
een daverend applaus rekenen bij 40-
38. De nabeurt van Merckx leverde
toch nog één punt op, maar dat vol-
stond niet om Leppens van de finale-
plaats te houden.

Wervelende finale kent 
unieke hoogtepunten
Een professioneel presenterende Kurt
Ceulemans riep Frédéric Caudron in
een imitatie die het midden hield tussen
Gangnamstyle en een jonge Carl Huyb-
rechts en Eddy Leppens, die nog eens
de moonwalk van Michael Jackson
neerzette, aan de biljarttafel voor het
beslissende treffen van de zesde Cuvino
Superprestige in Lommel. Een finale
waarin de twee boezemvrienden recht
tegenover elkaar kwamen te staan, of
zoals Caudron het treffend wist te ver-
woorden : “vanavond zijn we even vij-
anden”. Leppens mocht de spits afbijten
en deed dat voortreffelijk met een reeks
van zeven punten. Frédéric Caudron
maakte er slechts ééntje en moest er in
de tweede inning alweer drie slikken.
Met fijn en zuiver spel keerde Caudron
dan terug tot 10-6. Leppens liet in de
derde herneming zijn eerste steek val-
len, en werd door zijn ploegmaat bij
DGQ Oostmalle onmiddellijk afgestraft.
Met een serie van acht punten nam all-
rounder Frédéric Caudron zowaar de
leiding over (11-14) en bouwde zijn
voorsprong verder uit tot 12-17 in de
vierde beurt. Kleine slordigheden van
Leppens leverden speelbare figuren op,
maar ook Caudron miste voor het eerst
bij de vijfde poging. De nulbeurt van
Eddy Leppens veranderde echter niets
aan de stand. Tenminste tot 'Fredje' alle
registers opentrok en met magistraal
stootwerk, 13 punten scoorde en de
stand op 13-30 bracht. We waren toen
amper zes beurten ver. De Leppens-re-
pliek kon tellen : met een reeks van 10
punten kroop  de Lommelse driebander
opnieuw in het kielzog van Caudron
(23-30 in zeven innings). Frédéric Cau-
dron bewaarde de rust en liep van 23-
32 naar 23-35, maar miste de sprint
naar de eindmeet in beurt negen. Eddy
Leppens maakte er gebruik van om
terug te komen tot 26-35, maar Cau-
dron bleef op  eenzame hoogte biljar-
ten en maakte een einde aan de partij
met een reeks van alweer vijf punten,
won daarmee de zesde uitgave van de-
ze superprestige en deed het record
van de kortste partij van Peter Ceule-
mans sneuvelen! De wedstrijd was al-
leszins één van de betere die we de af-
gelopen jaren zagen en alvast Frédéric
Caudron bewees in Lommel tot de ab-
solute topkandidaten voor het komende
WK in Antwerpen te behoren.
Bart Van Reeth

De twee finalisten en organisatoren Eddy Leppens en Frédéric Caudron bij aan-
vang van de finale. Foto Harry van Nijlen/Kozoom  
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Editoriaal

Pro Biljart !

Michel Cielen neemt afscheid als Natio-
naal Sportbestuurder bij de Koninklijke
Belgische Biljart Bond. Cielen heeft zich
altijd met 'ups and downs' van zijn taak
gekweten en stelde het belang van de
biljartsport steeds voorop. Enkele kleine
incidenten -waaronder het Europa ge-
krakeel rond Eddy Leppens- brachten
zijn stoel weleens aan het wankelen,
maar vallen deed hij nooit. Michel Cie-
len zet nu een punt achter een mooie
KBBB-carrière en kan terugblikken op
een succesvolle doortocht. Kijkend naar
de toekomst wensen we hem alle geluk
toe. In afwachting van de komst van de
'witte raaf', om de sportbestuurder op te
volgen, wordt de functie van Cielen
voorlopig ingevuld door François De
Coninck, huidig Sportbestuurder van
het KBBB Gewest Antwerpen. En dat is
goed nieuws, want op de 'Swa' kan je
rekenen. Hij behoort immers tot de
steeds kleiner wordende schare van bil-
jartliefhebbers, die belangloos hun
energie en vrije tijd in hun geliefkoosde
sport steken. We wensen hem veel suc-
ces toe en hopen dat er op zeer korte
termijn een valabele vervanger wordt
gevonden. Geen sinecure, want men-
sen als Cielen en De Coninck dragen
een immens grote bagage aan know-
how en ervaring mee. Laten we ook
hopen dat er nu eens iemand van de
'jonge' garde zich geroepen voelt en
opstaat om een nieuwe wind door de
biljartbond te laten waaien. Voelt u zich
aangesproken ? Neem dan snel contact
op met de KBBB, want de duizenden
amateurs kijken uit naar een nieuwe da-
geraad in de biljartsport. Uitkijken doen
we ook allemaal naar 16 oktober, want
dan opent de Antwerpse Lotto Arena de
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Frédéric Caudron verovert Kimchi
Topvorm is niet te vatten, ongrijpbaar,
het komt en het gaat.’’ Het is een ge-
vleugelde uitspraak van Frédéric Cau-
dron, die de grillen van de tafel, de bal-
len en de speler zelf als geen ander kent
en zich nooit aan voorspellingen voor
een tornooi of een wedstrijd waagt.
Met een geweldige finale in het Kimchi
tornooi, gewonnen door Caudron (40-
36 in 13 beurten) tegen een ook weer
fantastisch spelende Marco Zanetti, be-
wees onze landgenoot dat hij het nieu-
we seizoen in een voortreffelijke vorm is
begonnen.
Winnaar van de Superprestige in Lom-
mel, winnaar in de topper in de Neder-
landse competitie, waarin hij Dick Jas-
pers met grote voorsprong versloeg,
twee sterke partijen in de World Cup
van Guri tegen Roland Forthomme en
Eddy Leppens (allebei met 2.000 ge-
middeld), een ongelooflijke comeback
tegen Dani Sánchez in de kwartfinale,
die eindigde in 40-40 en door penalty’s
(5-2) werd gewonnen door de Span-
jaard.
In het Kimchi tornooi was Caudron weer
super op dreef, met overwinningen op
Kyung Roul Kim in de kwartfinale (40-34
in 19), Eddy Merckx in de halve finale
(40-29 in 14) en tenslotte tegen Marco
Zanetti in de finale met 40-36 in 13
beurten.

,,Mijn algemeen gemiddelde was
2.086 met een heel goede laatste dag'',
rekende Caudron voor. Hij scoorde 120
in 46 innings (40 in 19, 14 and 13). ,,Ik
hoop dat ik die goede vorm kan houden
voor het volgende toernooi in Grieken-
land.''
De Belg had het beste voor het laatst be-
waard in het huis van één van zijn spon-
sors. Vooral de serie van zestien in de fi-
nale was een streling voor het oog. ,,Ik
vond hem zelf ook super gespeeld, al
zeg ik dat niet graag van mezelf’’, rea-
geerde Caudron na de partij.
Het tornooi kreeg een ontknoping met
de beste spelers: Caudron, Zanetti,
Merckx en Sánchez.
Caudron stond in de traditionele vader-
landse klassieker weer eens tegenover
Merckx en besliste die partij in 14 beur-
ten. Zanetti deed het in net zo veel beur-
ten tegen Sánchez. Het was de aanloop
naar een zinderende finale, een botsing
tussen de twee onbetwiste topspelers
van het gouden Agipi team. Dit keer
was Caudron de sterkste met een
prachtig eindschot.

De scores in de finale:
Caudron: 2-4-0-7-1-0-16-1-0-5-1-1-2
Zanetti: 7-7-0-1-2-1-7-2-1-6-2-0-0

Bron: Frits Bakker/Kozoom

Een tornooi of activiteit organiseren ?

Werkt graag met u samen !

Wij verzorgen uw publiciteit en maken 
uw evenement tot een absoluut succes !

Inlichtingen : bart.van.reeth2@telenet.be of 0485 / 28 65 93 

www.debiljartballen.be

...hier is iederéén kampioen ...

Café
ONS GENOEGEN

Frans Adriaenssensstraat 121
2170    Merksem

03/644 79 81

2 biljarts van 2,10 meter

Gesloten op zondagnamiddag 
en maandag

deuren voor het WK Driebanden 2013.
In deze editie van onze krant, kon je er
moeilijk nog naast kijken. De 'world-
stars' van het driebanden, zijn straks in
levende lijve te bewonderen en be-
twisten op zondag 20 oktober wie er
met de titel van wereldkampioen ons
land verlaat. Of de titel hier kan hou-
den, natuurlijk. We mogen al eens
chauvinistisch zijn. De organisatie heeft
beloofd te zorgen voor een piekfijne set-
ting en omkadering en rekent op de
komst van alle biljartliefhebbers. De toe-
gangsprijzen werden uiterst democra-
tisch gehouden en ook dat moet u moti-
veren om in oktober de weg naar Ant-
werpen te vinden. De gewestelijke com-
petities zijn intussen ook van start ge-
gaan en bij het ter perse gaan startte
ook de Nationale Interclub Driebanden
op Matchtafel. Van 6de tot Excellentie-
klasse ; de liefhebbers hebben de keu
weer van stal gehaald en storten zich
thans met vol enthousiasme op hun
sport. Sommigen zelfs alsof hun leven
ervan af hangt. Dat is en blijft mooi om
te zien. De Biljartballen verwacht dan
ook, in dit derde seizoen dat we ver-
schijnen, méér en méér bijval van de
sportbestuurders van districten, ge-
westen en vooral clubs om de nodige in-
put te geven. Laat ons weten wat er ge-
beurt. Motiveer uw club en lokalen om
hun (financiële) inbreng te doen om het
voortbestaan van ons medium te garan-
deren of doe zelf uw duit in het zakje
door ons in contact te brengen met po-
tentiële adverteerders en sponsors.
Vooraleer uw tornooi of activiteit aan te
kondigen: contacteer ons en waar-
schijnlijk vinden we wel een unieke de-
al, waarvan we beide sportief beter
worden en die bovendien financieel al-
leen maar aantrekkelijk kan zijn.
Pro Biljart !
Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

KBBB Nationale Jeugdcommissie

Steuts gaat, Mathysen en Masson komen

Na vele jaren actief geweest te zijn in
de Nationale Jeugdcommissie, heeft
Jean-Louis Steuts besloten het voorzitter-
schap over deze commissie over te dra-
gen. Recent werd door de Raad van Be-
stuur van de Koninklijke Belgische Bil-
jartbond (die Jean-Louis Steuts zeer
dankbaar is voor het werk dat hij de
voorbije jaren geleverd heeft) zijn opvol-
ger benoemd, Danny Mathysen, die
geen onbekende is aangezien hij reeds
gedurende vele jaren actief deel uit-
maakte van de Nationale Jeugdcommis-
sie, aanvankelijk als adjunct nationaal
sportbestuurder jeugd en de voorbije ja-
ren als nationaal sportbestuurder jeugd.
Deze laatste functie wordt sinds dit sport-
seizoen overgenomen door Louis Mas-

son, die reeds verscheidene jaren erva-
ring heeft opgedaan binnen het bestuur
van het Gewest Antwerpen. Adjunct na-
tionaal sportbestuurder jeugd, Patrick
Engelbos, en sportief medewerker, René
De Cuyper, blijven actief binnen de wer-
king, waardoor de continuïteit dus ver-
zekerd blijft. 
De nationale jeugdcommissie is bereik-
baar per e-mail via voorzitter Danny
Mathysen (contact@kbbb-frbb.eu) en
sportbestuurder Louis Masson (louis.mas-
son@telenet.be).

Danny Mathysen volgt Jean-Louis
Steuts op

Nationaal sportbestuurder jeugd, 
Louis Masson, verdiende reeds zijn
sporen in het Gewest Antwerpen
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Doosje met 2 krijtjes – schuurblokje  pomeransvormer 
invisible keugrip – 2 handschoentjes (zw) links of rechts.

Totale waarde pakket is € 44,70

Nu via de
webwinkel 

€ 27,95
www.caudron billiardproducts.com

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

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)
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NODIGEN U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.C. DE PLOEG
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHTAFEL

B.C. DE PLOEG 1 – 1ste Nationale afdeling
07/10/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – BC De Goeie Queue 1
28/10/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – KBC Zanzibar 1

B.C. DE PLOEG 2 – 1ste Nationale afdeling
30/09/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – Op De Meir 1
21/10/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – KBC Zanzibar 1

De wedstrijden vinden plaats in:
Biljartcentrum De Ploeg

Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

www.debiljartballen.be

PUZZEL
De oplossing stuurt u terug naar :
Bart Van Reeth – Victor Govaerslaan 16 bus 32 – 2170 Merksem.
Uit de juiste inzendingen wordt de winnaar van een Abonnement voor het 
WK Driebanden 2013, geloot.

De eerste letter van een volgend woord, is de laatste letter van het vorige woord.
Met de vakjes a, b, c, d en e vorm je een biljartterm.

1. Tak van de biljartsport
2. Belgisch driebander
3. Houtsnijkunstenaar
4. Snookerterm
5. Europa (afkorting)
6. Kleur bij snooker
7. Nederlands driebander
8. Tak van de biljartsport

9. Deze voetballers zijn op weg naar
Brazilië

10. Insect met effect (cryptisch)
11. Poolvariant
12. Tak van de biljartsport
13. Sportkanaal
14. Biljartmeubel
15. Bouwblokken

Wim Koolen uit Schilde is de gelukkige winnaar van ons vorige raadsel
en ontvangt eerstdaags zijn abonnement.

KBC Ons Huis kijkt naar de toekomst

Nieuw lokaal is pareltje

De bestuursploeg van Ons Huis zorgde samen met zoon en vader Ceulemans
voor een geslaagde openingsceremonie 

In één woord : prachtig ! KBC Ons Huis
uit Geraardsbergen kreeg de gelegen-
heid om te verhuizen naar een nieuwe
locatie. Eén verdieping lager in hetzelf-
de gebouw aan de Visstraat, werden
de twee matchbiljarts en drie kleine bil-
jarts opnieuw opgesteld. Maar dan wel
in een ruimte, die met de prachtige gro-
te ramen nog groter lijkt dan ze eigen-
lijk al is. Nagelnieuw tapijt, alles ge-
schilderd in een zacht en rustgevend
grijs, modern sanitair, een functionele
bar, een hypermodern verwarmings-
systeem en het enthousiasme van de
hardwerkende leden. Kortom, alles is
aanwezig om op een uitnodigende ma-
nier de Geraardsbergenaren terug aan
het biljarten te zetten.
De club telt nog 23 leden en houdt dat
aantal ook stabiel. Vandaag spelen er
twee teams in de Beker der Gewesten
en één in de 4de Afdeling van de
NIDM. Enkele jaren geleden moesten
ze  noodgedwongen uitwijken en kwa-
men zo aan de Visstraat terecht, om er
als privaat club een nieuw leven te be-
ginnen. KBC Ons Huis heeft een lange
geschiedenis en traditie. De vereniging
zag het levenslicht in 1936 en nodigde
in 1966 Raymond Ceulemans uit om
een demonstratiewedstrijd te spelen ter
gelegenheid van het 30-jarig bestaan.
Dat wilden de Oost-Vlamingen nog
eens overdoen bij de opening van het
nieuwe speellokaal en zo stonden Ray-
mond en zoon Kurt Ceulemans ook nu
weer aan de tafel. In een drieband-
onderonsje naar 15 punten liet de oud-
gediende zien dat hij het nog steeds
kan en in de tweede partij nam -de ook
niet te onderschatten telg- Kurt dan weer
revanche. Met een gesmaakte demon-
stratie artistiek biljart van Raymond
werd het officiële gedeelte van de ope-

ning besloten. Waarna tijdens een stijl-
volle receptie, waarbij de natjes en
droogjes elkaar in ijltempo opvolgden,
nieuwe plannen werden gesmeed en de
bestuurders Lucien Capiau, Clery De
Beck, Nico Mangelinckx, Walter Tem-
merman en John Vandenhende, de krijt-
lijnen naar de toekomst toe, uitzetten.

Bart Van Reeth
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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
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