
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

® GRATIS verzending van al uw biljartartikelenvanaf € 50,- bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
VLAANDEREN

GRATIS
MEENEMEN

JJ aa nn uu aa rr ii   22 00 11 44

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

Lees verder op pagina 6

Wereldbeker Driebanden Hurghada in Egypte

Eddy Merckx speelt zijn beste tornooi ooit
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www.biljartpoint.nl

Blue Orchid
Thais Restaurant

Osystraat 5  2060 Antwerpen
0032 3 232 27 32

www.blue orchid.be

Thaise Specialiteiten, 
alles steeds vers bereid.
Ook om mee te nemen.

Knip deze adverten e uit en krijg 
bij je gerecht een gra s glas cava of wijn

ter waarde van 4 euro (1 flyer per persoon)

Open van 11.00 uur tot 23.00 uur
Woensdag gesloten

Nieuws komt als complete verrassing

WK Driebanden komt
opnieuw naar ons land

Het ziet er naar uit dat de biljartliefheb-
ber ditmaal geen dertig jaar gaat moe-
ten wachten om de grootste driebandte-
noren tegenover elkaar te zien staan op
een wereldkampioenschap in eigen
land. In de nasleep van de succesvolle
'Brussels Champions Day' , die georga-
niseerd werd door CRB Léopold, wer-
den eerste gesprekken aangeknoopt
met Brussels Minister Guy Vanhengel.
Vanhengel, aandachtig toeschouwer op
dit voorlopig laatste evenement van de
hoofdstedelijke club, raakte gechar-
meerd door het biljart van absoluut top-
niveau dat de toeschouwers in het Zuid-
paleis voorgeschoteld kregen.
De idee om een 'groots' opzet te orga-
niseren groeide en amper een week la-
ter, staken de Brusselaars de hoofden
bij elkaar. Inmiddels vonden ook de
officiële gesprekken al plaats. Vanuit
zijn functie als Minister van Begroting

en Budget, maakt Guy Vanhengel er
een erezaak van het gebeuren naar het
vernieuwde Paleis 12 van de Heizel te
halen. Ten vroegste in 2015, maar re-
ken eerder 2016 of zelfs 2017, zal het
wereldcircus neerstrijken in de hoofd-
stad. In een volgende voorbereidende
fase, kijken de organisatoren richting
practika en financiering. Maar ook
daarin hebben de heren van CRB
Léopold en de Minister het volste ver-
trouwen. Het zou mooi zijn, als binnen
een tijdspanne van enkele jaren, nadat
Ludo Dielis het biljart in Antwerpen
teruggaf aan het volk, onze sport weer
volop in de schijnwerpers komt te staan. 

Wij kijken uit naar dit mega-evenement,
dat qua succes, de bedoeling heeft alle
voorgaande te overtreffen.

Bart Van Reeth

Danielle Le Bruyn en Karina Jetten praten na in het lokaal van CRB Léopold na
afloop van de Brussels Champions Day. De vereniging haalt straks het WK naar
onze hoofdstad.

Belgische Biljartbladen van toen tot nu 
Vanaf deze uitgave
presenteren wij u
maandelijks enkele
biljartbladen uit het
verleden. Filip Steurs
verzamelde de bla-
den en gegevens,
om dat samen te
smeden tot een histo-
rierijk geheel. 
Dankzij Steurs, kun-
nen wij terugblikken
tot 1879.

Le Billard 1879
Het oudste terugge-
vonden Belgische bil-
jartblad werd uitge-
geven te Brussel en
dateert van 1879. Onmiddellijk valt de
invloed vanuit Frankrijk op waar toen de
"biljartmosterd" vandaan kwam.  Het bil-
jartspel vindt zijn oorsprong aan de Fran-
se hoven vanwaar het over gans Europa
verspreid werd en zijn weg vond naar
de cafés, biljartzalen en academies. Eén
van de mooiste verhalen is wel dat van
François Mingaud geboren in de streek
rond Nimes op 4 januari 1771. Als le-
gerkapitein van contrarevolutie werd hij
veroordeeld en zou van 1793 tot 1803
in de gevangenis doorbrengen waar hij
een biljarttafel ter beschikking kreeg. Hij
zou er de pomerans dermate perfectio-
neren dat het mogelijk werd om effect

Le Billard, journal spécial du jeu de billard 1902

1879
mee te geven aan de biljartballen. Voor
de leken : de pomerans is het stukje leder
op het vooreinde van de keu dat contact
maakt met de bal. Vanaf 1827 werden
zijn manuscripten met vernieuwende
figuren gepubliceerd te Parijs, Brussel en
London.  Mingaud gaf her en der gratis
exhibities en verzeilde uiteindelijk in Rot-
terdam waar hij hertrouwde en overleed
op 23 december 1847. De bijdrage van
Mingaud aan de biljartsport valt niet te
onderschatten. Wie hierover meer wil
weten moet biljartjournalist Cees Spran-
gers aan de mouw trekken die over deze
fascinerende figuur veel onderzoek heeft
verricht.

Hieronder vind je het voorblad van de
allereerste uitgave van 15 januari 1902,
uitgegeven te Brussel. In de eerste uitga-
ven van de Belgische biljartbladen voel
je duidelijk de invloed vanuit Parijs.  Het
was vooral daar en in Noord-Amerika
dat het biljarten enorm populair was.
Aan het einde van de 19de eeuw ston-
den er in Frankrijk naar schatting
100.000 biljarttafels.  Het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat de foto van
Maurice "Le Lion" Vignaux op de voor-
pagina werd afgedrukt.  Hij was hèt
icoon van de biljartsport in Frankrijk en

bij uitbreiding Europa. Vignaux werd
geboren te Frégouville, in het Zuiden
van Frankrijk, in 1846. Onder de lei-
ding van Ubassy zou hij uitgroeien tot
een professionele topspeler. Beroeps-
spelers als Vignaux waren grootverdie-
ners. Tot in de jaren 1960 werd er nog
een onderscheid gemaakt tussen profes-
sionele spelers en amateurs. Vignaux be-
twistte ook geregeld partijen in Noord-
Amerika.  In 1906 zou hij zijn wereld-
titel te Parijs moeten prijsgeven aan de
jonge Willie Hoppe. Vignaux overleed
op 17 februari 1916 te Monte-Carlo.

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.
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Het volgende
nummer 
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5 februari
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direct na de wedstrijden
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Vormgeving:

Nationaal Driebandentornooi AC Invest MB

Van Acker met prijs weg

Steven Van Acker schreef in Eeklo het
nationaal driebandentornooi Grote Prijs
AC Invest op zijn naam. De Eeklonaar
lukte in de finale het beste gemiddelde
en ging zijn ploegmakkers bij de Eek-
lose Biljartclub, Christiaan De Mil en
Leslie Menheer, vooraf. In de lagere

reeks ging de over-
winning naar Guido
De Vos (Royalvrien-
den Oudenaarde)
die het haalde voor
Arnold Cnockaert
(Gouden Sleutel
Gent) en Michel Ge-
vaert (Eeklose Biljart-
club). Voor Cnocka-
ert was het de eerste
deelname aan een
tornooi onder de
nieuwe clubnaam
BC De Gouden Sleu-

tel. Afgelopen zomer ontbond de club
immers haar fusie (ze speelde lang on-
der de naam Gouden Martinus Gent)
en verhuisde naar Mariakerke, deelge-
meente van Gent, waar ooit BC 't Lam-
meke, een biljartbegrip was.
Bart Van Reeth

Steven Van Acker. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

KBBB Antwerpen - Districtfinale 4de Klasse Kader 38/2

Portugese suprematie 
in Antwerpse 90-punten finale
Jorge Gonçalves, de al jaren in ons
land wonende Portugees, die uitkomt
voor Lugo Deurne, heeft al zijn tegen-
strevers het nakijken gegeven in de ac-
comodatie van De Noorderkempen. De
partij tegen Fantastika-man Fonne Bau-
wens, die zilver meenam, draaide uit

op een gelijkspel. De derde plaats was
voor Eddy Bollansee van De Goeie
Queue, die zijn meerdere moest erken-
nen in de winnaar, maar ook in nummer
vier, Frans Bastanie (BC De Leug).

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale – Excellentieklasse Bandstoten KB

Godeyne behaalt medaille in eigen huis
Het is geen sinecure : 150 punten dien-
den er bij elkaar te worden gespeeld in
het lokaal van de Sint-Truidense Biljart
Academie. Ingezetene Jean Godeyne

deed dat met brio en mag zich natio-
naal kampioen noemen. De Limburger
versloeg Nico Van Hanegem van BC
De Gouden Sleutel uit Gent, die de
tweede plaats mocht bezetten en Vik
Heyndrikx, de andere Gentenaar van
Argos-Westveld. In de partij tegen Peter
Mostrey (DOS Roeselare), die uiteinde-
lijk derde werd, kwam Godeyne 21
punten tekort, maar dat kon hem niet
van de eindzege houden.

Bart Van Reeth 

Biljart op het internet

STBA lanceert nieuwe website

Eric De Bremaeker, vrijwilliger van het jaar

KBC De Ster Ninove droeg haar duivel-doet-al Eric De Bremaeker voor als kandi-
daat voor de titel van ‘Vrijwilliger van het jaar’. De sportraad van de stad Nino-
ve, volgde de club in haar advies. Voor De Bremaeker is er immers niets teveel
gevraagd, als het om het belang en de werking van de biljartclub gaat. 

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 5de Klasse Kader 38/2 KB

Johan Deneut naar nationale ronde
finale. Luc Werbrouck van ‘t Oske Tor-
hout eindigde tweede met 5 punten.
Brons was er voor Tom Van Biesen (De
Gildevrienden Beveren), die niet opti-
maal kon profiteren van het thuisvoor-
deel. Op vier vinden we Edmond Baele
(Argos-Westveld) terug en Norbert Van
Muyllem (KBC Ons Huis), rondde
slechts één maal de 60 punten, welis-
waar in een wedstrijd die op een gelijk-
spel eindigde.

Bart Van Reeth

In de Beverse Sporthal Tassijns toonde
Johan Deneut zich de beste van de vijf
finalisten en mocht de eretitel, met 8 op
8 wedstrijdpunten, meenemen naar
GHO Kortrijk. Bovendien speelde de
kadrist uit de Guldensporenstad ook
nog eens promotie en in een wedstrijd
met 5 beurten, de kortste partij van de

De winnaar aan het werk tijdens de
gewestfinale (Foto Dirk Acx)

De Sint-Truidense Biljart Academie deed
het al een poosje zonder, maar sinds
een goede maand heeft de Limburgse
club opnieuw een website. Een must in
moderne tijden en zeker voor een club
die met een uitgebreid ledenbestand en
deelname aan de Nationale Interclub
Driebanden, toch een belangrijke soci-
ale en sportieve functie vervult in biljart-
land. Een fraai ogende welkomstpagina

en duidelijke knoppen maken de websi-
te voor iedereen toegankelijk en ook de
kleurencompositie is met oog voor detail
gekozen. 
Al zitten ze in Sint-Truiden voorlopig
nog in de fase van bewerken en aan-
vullen, dan is de website toch al een be-
zoekje meer dan waard : www.stba.be.

Bart Van Reeth 

KBBB Nationale Finale 3de Klasse 
Vrijspel MB

Promovendus Van Hees 
te sterk voor tegenstrevers
Ondanks zijn jonge leeftijd en dus ge-
ringere ervaring, ondervond Stef Van
Hees (BC De Coeck) weinig problemen
in de wedstrijden van deze nationale fi-
nale. Met 10 op 10 matchpunten en bo-
vendien de promotie naar tweede klas-
se, toonde de Kempenaar zijn absolute
superioriteit. Tweede werd Luc Saliën
van K&V Diest, derde Charles Parent
(BC Vottem) en vierde Rocco Massafra
(BC Ten Hout). Op de vijfde en zesde
plaats konden Frédéric Vanderveken
(BCAC Damprémy) en Joris De Mayer
(SNBA), die in eigen huis speelde, elk
slechts één keer de 90 punten vervol-
maken.
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

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 2de Klasse Kader 38/2 KB

Nico Van Hanegem 
steekt boven tegenstrevers uit
In het knusse lokaal van BC Volharding
te Izegem werd er op 14 december ge-
streden voor de gewestelijke titel in 2e
klasse kader 38/2 klein biljart.
Thuisspeler Jean Himpe (BC Volharding)
kende een heel moeizame start in de
eerste partij en daar profiteerde Nico
Van Hanegem (BC Gouden Sleutel) ten
volle van.  Na 8 beurten prijkte Nico
reeds met 153 punten (met reeksen van
43 en 58)op het scorebord terwijl Jean
slechts 30 punten totaliseerde.  Maar
toen stokte de machine van Nico heel
even wat Jean de kans gaf om zijn pun-
tentotaal op te krikken met 2 reeksen
van 36.  Nico sloot de partij af in de
12e beurt (160 punten) en Jean behaal-
de 113 caramboles.
Op de andere tafel maakten Peter Tho-
mas (Koninklijke Brugse BC) en Johan
Verbrugghe (KBC Gilde Hoger Op Kort-
rijk) er een nek-aan-nek race van.  Beide
spelers maakten op regelmatige basis
hun punten maar dat leidde niet meteen
tot hoge series. Toen Johan toch een
beetje loskwam in de 12e beurt met een
reeks van 47 liet hij zijn laatste twee
punten liggen. Peter maakte met een
reeks van 9 caramboles een einde aan
een spannende match.
In de tweede ronde leek Jean Himpe op
volle toeren te draaien en af te stevenen
op winst want na 6 beurten stond hij
reeds op 117 punten (met reeksen van
56 en 57). Maar Peter Thomas bleef
ook zijn punten scoren en kwam op
kousenvoeten terug in de match.  Met
nog 15 caramboles in de nabeurt
maakte Peter er een gelijkspel van in 13
beurten.
De andere wedstrijd was toen al even
beëindigd want Nico Van Hanegem
overdonderde Johan Verbrugghe.  Am-
per 4 beurten had Nico nodig om de
160 punten te totaliseren (84-42-0-34)
en dat resulteerde in een fabelachtig
partijgemiddelde van maar liefst
40.00.  Johan (en de andere aanwezi-
gen) konden enkel maar toekijken en
hun petje afnemen voor zoveel branie

van de UMB-secretaris.
De laatste ronde deed er voor Jean en
Johan niet veel meer toe, maar iedereen
sluit een gewestelijke finale graag af
met een goed gevoel. Jean wou het
thuispubliek niet ontgoochelen en bood
hen dan ook nog een mooie overwin-
ning aan in 10 beurten. Op de andere
biljart werd er gestreden voor de ge-
westelijke titel. Er werd al eens haasje-
over gedaan op het scorebord en het
biljarten ging al eens wat moeizamer
gedurende de derde partij van de na-
middag, maar Nico Van Hanegem wist
het laken toch naar zich toe te trekken in
12 beurten, terwijl Peter Thomas strand-
de op 136 caramboles.
Het eindklassement toonde duidelijk
aan dat er deze namiddag op een
goed niveau werd gebiljart. Alle spelers
behaalden namelijk de minimummoyen-
ne van 12.00. Verbrugghe Johan legde
beslag op de vierde plaats met een ge-
middelde van 12.11. In zijn zog maar
toch met 3 matchpunten behaalde Peter
Thomas 12.32 moyenne de derde
plaats en Jean Himpe totaliseerde ook 3
matchpunten maar deed met 12.37 een
ietsje beter dan Thomas en eindigde zo
op de tweede plaats. Dan kunnen we
wel stellen dat Nico Van Hanegem er
met 6 matchpunten en een algemeen
gemiddelde van 17.14 er toch wat bo-
ven uit stak. Hij zal dan ook het gewest
Beide Vlaanderen vertegenwoordigen
op de nationale finale van 22 & 23 fe-
bruari 2014 in het gewest Limburg.  Als
Nico daar eenzelfde prestatie kan neer-
zetten als in deze gewestelijke finale
achten wij hem zeker niet kansloos om
de nationale titel te veroveren.
Het biljartlokaal was bij het beëindigen
van de laatste partij al redelijk leeg wat
dan toch een beetje een aparte sfeer
gaf voor de proclamatie.  De spelers lie-
ten evenwel niet na om bezige bij Jules
Decru te bedanken voor de goede ont-
vangst en de verzorgde service.

Frederik De Moor

KBBB Gewest Beide Vlaanderen aan de feesttafel

“Terugkeer van het gemeenschaps
gevoel is de drijfveer”

Het vierde feest van het Gewest Beide
Vlaanderen, in Salons Mimosa in Eeklo
werd andermaal een succes.
Het feest werd de eerste maal georga-
niseerd in 2010, naar aanleiding van
30 jaar Voorzitterschap Gewest Beide
Vlaanderen door Roland De Paepe. Zijn

betiteling als ere-
Voorzitter, is stilaan
een begrip gewor-
den.
Het is de bedoeling
om de clubleden en
de bestuursleden van
alle clubs, de kans te
geven om eens per
jaar samen te komen
in vriendschap en
sportiviteit.
“Onze drijfveer bij
de organisatie van
een dergelijk jaar-
feest, is de terugkeer
van het gemeen-
schapsgevoel onder
de biljartspelers, de
bestuurders en de
sympathisanten aan
te sterken. Dit kan al-
leen maar de kwa-
liteit van de biljart-
sport en de daarbij
horende vriend-
schapsbanden ten
goede komen. De
hoge kwaliteit op
wereldvlak van onze
top-biljartsporters,
waar wij reeds de-
cennia lang fier op
kunnen zijn, mogen
niet in de tijd verva-
gen en daarom blijft
het belangrijk om sa-

men in de juiste richting verder te gaan.
Een richting, die zijn oorsprong vindt,
vanuit iedere club zelf, rond de biljart-
tafel”, aldus voorzitter Arthur Standaert
in zijn openingsrede.

Bart Van Reeth

Arthur Standaert begeesterde de aanwezigen met zijn
toespraak

KBBB Brabant – Rechtstreekse Gewestfinale 1ste Klasse Vrijspel KB

Vilvoordse BC heeft winnaar in huis
Hedwig Vandenbussche (Vilvoordse
BC) heeft in Jette de districtstitel meege-
graaid. Vandenbussche won al zijn
matchen en speelde zelfs een ge-
middelde van 23,333 tegen nummer
vier, Marc Van Vaerenbergh van BC
Couronne (uitslag 210 – 58). Het werd
een langdurige finale met in de regel,

lage gemiddelden door te veel
beurten, alhoewel Fabrice Bouchat
(BC Couronne)  één partij kon uitspelen
in  6 beurten met een gemiddelde van
35,000 en een reeks van 117, en
daarmee tweede eindigde. Sébastien
Decoen (BC Kapelleveld) werd vierde
en Johnny Leirens van het Wemmelse
BC Couronne, moest met de rode lan-
taarn beschikken. Eén kanttekening
toch, bij deze sportieve en door té wei-
nig toeschouwers bijgewoonde finale.
De hele administratie van de finale ver-
liep in het ééntalig Frans. Dit zou in het
Brussel van vandaag niet meer moge-
lijk mogen zijn.

Roland Smitz /Bart Van Reeth 

NIDM – 4de afdeling B

Le Bruyn met niet-alledaagse prestatie
In de thuiswedstrijd van BC De Ploeg 4
tegen BC Polygoon 2, heeft Danielle Le
Bruyn een gemiddelde van 0,880 neer-
gezet. De Zoerselse won de drieban-
dwedstrijd tegen Joseph Vantournhout
met 4-22 en had daarvoor amper 25
pogingen nodig. Tot drie keer toe scoor-
de Le Bruyn bovendien een reeks van 3
punten. Dat ze haar beste verdedigen-
de werk uit de kast haalde, bewijst dan
weer de laatste nul-reeks van haar
tegenstander, 11 beurten lang. 0,880 is
een eerder uitzonderlijke moyenne in
de vierde afdeling, waar bij de 22-ers
het gemiddelde meestal rond de 0,600
schommelt.

Bart Van Reeth
Daniëlle Le Bruyn. Foto: Dirk Acx.
www.billiardsphoto.com

Lees ook uw favoriete krant op:

WWW.DEBILJARTBALLEN.BE
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Driebanden - 1st Brussels Champions Day

Het tornooi van de gelijkspelen 
in CRB Leopold

De leden van CRB Leopold tekenden
voor een perfecte organisatie, waarbij
de toeschouwers en onder hen, de ge-
nodigden, op alle vlakken werden ver-
wend, niet in het minst op het sportieve.
Veel enthousiast volk rond de drieband-
tafels met als aandachtige toeschou-
wers Raymond Ceulemans en Ludo Die-
lis en opgemerkte gasten, Brussels mi-
nister Guy Vanhengel, Dirk Van Meche-
len en voetbalbons Alain Courtois. Het
echtpaar Sterckx zorgde op xylofoon en
klavier voor de muzikale omlijsting,
waarbij ook de hoogtepunten in de
wedstrijden werden opgeluisterd met
korte tunes. Je kan dit mini-tornooi mak-
kelijk bestempelen als de dag van de
gelijkspelen, als je weet dat met een mi-
nimaal aantal wedstrijden tot driemaal
toe een draw op de scoreborden ver-
scheen. Eddy Merckx en Eddy Leppens
beten daarmee de spits af, want in een
duel op het scherp van de snee, dat
aanvankelijk werd bestempeld als een
verloren zaak voor Merckx, sleepte de
nieuwste inwoner van Aartselaar, toch
nog de 30-30 in 16 beurten uit de
brand. Al dient gezegd dat het Leppens
was die nog een ferme inhaalbeweging
uit de keu schudde met de meet in zicht.
Het duel Frédéric Caudron – Peter Ceu-

lemans werd een kat-
en muisspel in verde-
diging, waarbij de
minste fout aan bei-
de kanten zonder
genade werd afge-
straft. Ceulemans
hield de wereldkam-
pioen aanvankelijk
goed in toom en liep
snel uit tot 8-16 na
amper 6 pogingen,
maar een serie van
11 punten reduceer-
de de uitgangsposi-
tie van de jonge
Ceulemans in de vol-
gende beurten. Fré-
déric Caudron glun-
derde al bij 29-23 in
de 11de beurt, maar
moest na 13 herne-
mingen de 30-30
stand herkennen.
Jessica Su Kyung
Yeo, die haar eerste
tornooi speelde
waarin ook iets te
verdienen viel, hakte
inmiddels Karolien
Matthys met 15-8 in
23 innings, in de
pan. De wedstrijd
van Eddy Merckx te-
gen Roland Forthom-
me werd er ééntje
om in te kaderen. Al-

thans toch voor de Luikenaar, die niets
weggaf en met 9-30 in amper 13 beur-
tjes, de wedstrijd won, goed voor een
moyenne van 2,307. Dat hebben er te-
gen Merckx nog niet te veel ge-
presteerd. Op de buurtafel dolf Su Ky-
ung Yeo intussen het onderspit tegen de
ervaren Danielle Le Bruyn (7-15 in 20),
terwijl Peter De Backer het vuur aan de
schenen legde van Caudron, met fijn
defensief spel. Dat was in eerste instan-
tie ook nodig, nadat hij in beurt 16 te-
gen een 25-13 achterstand aankeek.
De Backer haalde zowat alles uit de
kast en zorgde voor het derde gelijkspel
van de namiddag, in 24 pogingen. Ka-
rina Jetten had inmiddels -op zachte
kousjes- haar matchen gewonnen en
mocht zich, na de douche die ze Mat-
thys bezorgde, opmaken voor het fina-
letreffen met Danielle Le Bruyn. Dat was,
na kort rekenwerk, ook het feit voor Ro-
land Forthomme en Peter De Backer.
Ging Le Bruyn erg goed van start met 5-
1 in 2 beurten, dan werd ze al snel in-
gehaald door een erg zuiver spelende
Jetten, die ongezien fraaie bricoles uit
de keu wist te halen en daardoor het ei-
gen vertrouwen zag toenemen. Le Bru-
yn milderde bij een 12-13 stand in de
veertiende herneming, maar Karina Jet-
ten knokte zich naar de zege, met 12-
20 in 22 beurten. Danielle Le Bruyn zag
haar speelbal niet lopen zoals het moet,
en de missers op een haar werden de
Zoerselse uiteindelijk fataal. 
De finale tussen Roland Forthomme en
Peter De Backer werd lang geen spek-
takelstuk, tenzij voor de liefhebbers van
het verdedigende spel. De twee sloegen
erin, elkaar de hele tijd dood te leggen
en dan ziet het publiek weinig sensatio-
nele punten maken. Tot het moment (bij
13-11) dat De Backer dan toch brak en
Roland Forthomme de sprint naar de ze-
ge kon inzetten. De Aalstenaar zou er
toch nog 8 op het paneel flikkeren, al-
weer het resultaat van een accurate de-
fensie, maar Forthomme won na het Bel-
gisch Kampioenschap, eerder in 2013,
ook de eerste uitgave van de 'Brussels
Champions Day' (40-19 in 29 pogin-
gen).

Bart Van Reeth

CRB Leopold sloot de novembermaand af met de
organisatie van haar '1st Brussels Champions Day'.
Een initiatief dat zes van de beste Belgische drieban-
ders bij de mannen aan tafel bracht en ook vier dames
mochten hun figuurkennis komen demonstreren in het
Brusselse Zuidpaleis. De wedstrijden werden gespeeld
bij de heren naar 30 beurten en bij de dames naar 15.
Bij de finale werd het doel opgetrokken naar respec-
tievelijk 40 en 20 punten.

Ook scheidsrechters Françoise Doncquier en 
Marina Verbruggen waren van de partij

Roland Forthomme ontvangt zijn prijs
uit handen van de echtgenote van
Guy Vanhengel

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 5de Klasse Vrijspel KB

De Vos gaat voor nationaal goud
In het rustige en gezellige lokaal van
KBC Warden Oom Hooglede streden
medio december, vier spelers voor de
gewestelijke titel in 5e klasse vrijspel
klein biljart.  
Als thuisspeler ook als bestgeklasseer-
de aan een gewestelijke finale begin-
nen is niet altijd een voordeel.  Maar
Gilbert Vuylsteke (KBC Warden Oom)
kon met de lichte favorietenrol toch vrij
goed om. Zo kende hij in zijn eerste
partij van de dag weinig weerstand
van Willy  Haegens (KBC Gildevrien-
den Beveren) maar Gilbert had toch
wel 23 beurten nodig om Willy defini-
tief terug te wijzen.  Op het andere bil-
jart verging het Alain Steffens (Konink-
lijke Brugse BC) eigenlijk heel goed.
Met een tussenstand van 65-45 in zijn
voordeel ten opzichte van Guido De
Vos (BC Royalvrienden Oudenaarde)
kon hem in principe maar weinig meer
gebeuren.  Maar dat biljart een raar
spelletje is dat weten we allemaal en
plots kon Alain geen punt meer ge-
maakt krijgen.  Guido profiteerde van
de inzinking om met kleine series naar
de eindmeet te gaan.  Gelukkig voor
Alain kon hij in zijn nabeurt nog gelijk-
stellen met een reeks van 3.
In de volgende wedstrijd kreeg Gilbert
Vuylsteke toch wat meer weerstand ge-
boden van Alain Steffens en dat resul-
teerde in een beklijvend duel tot in de
17e beurt (50-49 tussenstand).  Toen
plaatste Gilbert een kleine tussenspurt
om dan terug in de 23e beurt zijn laat-
ste carambole te maken. AIain bleef
steken op 60 punten. Guido De Vos
had toen reeds zijn tweede partij win-
nend afgesloten in 17 beurten met on-
der andere een reeks van 28. Ook nu
kon Willy Haegens te weinig weer-
stand bieden al moet hij toch wel meer
in zijn mars hebben dan we in deze ge-
westelijke finale van hem mochten zien.

Alain haalde in zijn derde partij van de
avond nog mooi en degelijk biljart uit
zijn biljartkeu en kreeg met een reeks
van 24 punten in de 15e beurt de par-
tijwinst in zicht om uiteindelijk een
beurt later uit te spelen met 7 carambo-
les.  Ook in deze partij zagen we niet
meteen de beste Willy Haegens die
bleef steken op de helft van de te ma-
ken punten.
De titelmatch was eigenlijk nooit een
echte wedstrijd.  Daarvoor was Guido
De Vos toch wel iets te zeer gebrand
op eindwinst of was het Gilbert die wat
overmand werd door stress. Guido
snelde naar winst met reeksen van on-
der andere 10, 15 en 26 om de partij
al na 13 beurten te beëindigen. Gilbert
had er op geen enkel moment iets te-
gen in te brengen en behaalde slechts
de helft van zijn te spelen punten.
Het eindklassement was dan ook vrij
duidelijk: op de 4e plaats eindigde
Willy Haegens zonder wedstrijdpunten
en met een algemeen gemiddelde van
2.01, dus onder het minimumge-
middelde. Alain Steffens legde beslag
op de 3e plaats met 3 matchpunten en
een gemiddelde van 3.27, Gilbert Vu-
ylsteke telde 1 matchpunt meer dan
Alain maar behaalde een lager alge-
meen gemiddelde van 2.98 wat toch
nog goed bleek te zijn voor de 2e
plaats. Maar de laureaat van de dag
was Guido De Vos. Met het promotie-
gemiddelde van 4.03 en 5 wedstrijd-
punten op zijn conto toonde hij zich
duidelijk de sterkste van deze geweste-
lijke finale. Hij zal dan ook zeker willen
schitteren op de nationale finale in het
gewest Brabant op 15 & 16 februari
2014. Wij dichten hem daar zeker
kansen toe om de nationale titel te be-
machtigen.

Frederik De Moor

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

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

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

Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)

Zondag van 9.00 tot 13.00 uur
Correspondentieadres:

Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36
9870  MACHELEN (O.-Vl.)

frederik.de.moor1@telenet.be
0496/26.44.85.

KBBB Antwerpen – gewestfinale 3de Klasse Vrijspel KB

Formaat 230 speelt parten
Met uitzondering van thuisspeler Guido
Deckx (BC De Ster Balen), zijn alle deel-
nemers gewoon aan het biljartformaat
210. Dat speelde duidelijk een rol in de-
ze finale, die gespeeld werd op 230 en
gewonnen door  Deckx zelf. Jorge Gon-
calves (BC Lugo Deurne) werd vice-kam-

pioen en was de enige die de Balenaar
de baas kon. Marc Staal en Ludo
Cloots, allebei aangesloten bij BC De
Middel bleven net als de nummer twee
onder de minimum. Zij wonnen elk
slechts één wedstrijd naar 120 punten.
Bart Van Reeth 

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Vanden Broek bereikt nationale finale 
veren plaquette en Jozef Van Eester van
BC De Deken had genoeg aan 1 match-
punt voor de bronzen medaille. Peeters
was de enige van de vier die niet in het
gemiddelde speelde. De nationale fina-
le, waaraan Vanden Broek deelneemt,
wordt in Brabant gespeeld.
Bart Van Reeth  

De sterke prestatie van Ferre Vanden
Broek levert een ticket voor de natio-
nale finale op

Ferdinand Vanden Broek heeft in het ei-
gen lokaal van BC Kapelse de gewestti-
tel binnengehaald bij de 70-ers. Was
de Kapellenaar nog onverwacht op de
finalistenlijst komen te staan, dan toon-
de hij zich onklopbaar tegenover de
rechtstreeks gekwalificeerde deelne-
mers. Luc Peeters (BC De Middel), die
met de rode lantaarn in de hand een
punt zette achter zijn deelname, was de
enige die ‘de Ferre’ met een gelijkspel
van de winst kon houden. Davy Van
Osch (BC De Coeck) veroverde de zil-
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Golfbiljart - BNV

Germinal Aarschot 1 geeft forfait
Veertien wedstrijden werden er voor de
kerst afgewerkt en na een flinke portie
haasje over, staat VDB Everberg aan de
kop van het klassement in Ere-Natio-
naal. De Vlaams-Brabanders hebben al
vijf punten afstand genomen van DWK
Liedekerke en  vertrekken in januari met
een driepunten voorsprong op recht-
streeks titelconcurrent HOE Mere. In
1ste Nationaal lijkt BB Malderen de

race naar de titel te hebben ingezet.
Het telt vijf punten meer dan PEU Putte
2. In 2de Nationaal A geeft Germinal
Aarschot 1, forfait voor de rest van het
seizoen. Het speelt alle punten kwijt en
de rangschikking werd inmiddels aan-
gepast. Germinal Aarschot 2, blijft ver-
der spelen in 2de Nationaal B, maar
geeft dan weer verstek voor de Beker.
Bart Van Reeth 

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Vrijspel MB

Titel wordt naar GHO Kortrijk gebracht
Kortrijkzanen hebben iets met goud. In
1302 namen ze de guldensporen af
van de Franse ruiterij en hingen ze op
aan het plafond van de kerk. Johan Ver-
brugghe (GHO Kortrijk) nam alle hoop
bij zijn mede-finalisten weg en hing na
afloop het goud om de eigen nek.
Slechts in één partij - tegen Freddy Van
Camp van BC Op De Meir, die als der-
de finishte – onderging Verbrugghe de
zure smaak van de nederlaag (120-43
in 7 beurten). Het laagste beurtenaantal
van de hele finale trouwens. Joseph
Weytjens (BC Sint-Jozef Zutendaal) ver-
zekerde zich van de vice-kampioensti-
tel, met driemaal winst en tweemaal ver-
lies. Fabrice Bouchat (BC Couronne)
viel net buiten het podium, maar bleef
wel nog ruim vóór Ioannis Gournis
(BCAC Damprémy) en Francis Bosse-
loirs (Fecher Soumagne), die onder de
moyenne bleven.

Bart Van Reeth Johan Verbrugghe (K.Ghok)

Driebanden - Wereldbeker - Egypte

Eddy Merckx na zege in Hurghada 
terug aan wereldtop

Het beste dat Eddy Merckx ooit heeft la-
ten zien in een World Cup werd be-
loond met de eindzege in Hurghada.
De tweevoudige Belgische wereldkam-
pioen won de laatste World Cup in de
finale tegen Tayfun Tasdemir: 40-22 in
16 beurten. De eindcijfers waren impo-
nerend: 200 caramboles in 90 beurten,
goed voor 2.222 gemiddeld.
,,Het beste tornooi op gemiddelde dat
ik ooit heb gespeeld'', sprak Merckx
voor een volle zaal na afloop glunde-
rend. Daarvoor werd hij door de Egyp-
tische toeschouwers gevierd als een
groot kampioen, werd hij na het podi-
um heen en weer getrokken tussen ca-
mera's en fotografen. Hij onderging het
gelaten en professioneel, met een gepo-
seerd vriendelijke lach.
Zijn carrière heeft maar heel even een
kleine hapering gekend na zijn vorige
grote successen. Twee wereldtitels zijn
de hoogtepunten in Merckx' loopbaan,
zijn laatste dateert van 9 september
2012 in het Portugese Villa Nova de
Gaia. Zijn laatste World Cup haalde hij
twee jaar geleden in Trabzon, Turkije.
De top twaalf positie van één van de
meest succesvolle Belgische biljarters
van de laatste tien jaar kwam langza-
merhand in gevaar, maar na de World
Cup zege in Hurghada is de man,
wiens vader hem ooit noemde naar de
grootste wielrenner aller tijden, terug
aan de wereldtop.
Daar waar hij thuishoort, zo liet Eddy
Merckx in zijn zegetocht in het vakan-
tieoord aan de Rode Zee zien, met een
glanzende vorm vanaf de start. Er was
op zijn weg naar het goud geen tegen-
stander die hem ook maar kon bedrei-
gen. De Turk Ahmet Alp niet (40-8 in
14), de Koreaan Jung Han Heo nog het
meest (40-33 in 14), Lütfi Cenet niet
(40-18 in 21, Sung-Won Choi niet (40-
30 in 25) en Tayfun Tasdemir in de fina-
le al helemaal niet.
Vanaf de start was Merckx superieur,
eerst met series van vijf en negen (21-9)
en na een korte opleving van Tasdemir
(21-17) zeker niet in de slotfase, toen
onze stoïcijnse landgenoot, met zijn
prachtige, flitsende afstoot, demarreer-
de naar 32-20, 38-20 en 40-22.
De top tien van de wereld, behalve
Sung-Won Choi, kreeg Merckx niet op
zijn weg, omdat ze stuk voor stuk sneu-

velden in het zicht van de finish. Jérémy
Bury en Dick Jaspers al heel vroeg,
daarna ook Torbjörn Blomdahl, Filippos
Kasidokostas en Marco Zanetti en ten-
slotte, geveld door Tayfun Tasdemir, de
meest gelouterde Belg van deze jaren :
Frédéric Caudron.
Tayfun Tasdemir vuurde doeltreffende
pijlen af op de wereldkampioen, maar
kon dat kunststukje daarna niet meer
herhalen. De andere Belg nam een
snoeiharde revanche, stijlvol, slag-
vaardig en superieur.
Het tornooi sloot de cyclus af, waarin
Torbjörn Blomdahl twee keer tot win-
naar werd gekroond, in Antalya en Pel-
oponesse. De Zweed was daardoor na
de halve finale van de World Cup in
Medellin al zeker van de eindzege in
de World Cup.
Het was zijn elfde sinds hij zijn carrière
startte. De eerste was in 1988, waarin
hij net als in 2007 vier keer een World
Cup tornooi won. De andere winnaars
dit jaar waren Dong Koong Kang in
Zuid-Korea, Frédéric Caudron in Co-
lombia en Eddy Merckx in Egypte.
Frédéric Caudron blijft met 456 punten
leider van de wereldranglijst en verste-
vigt zelfs zijn positie. Filippos Kasidoko-
stas stijgt met 329 punten ten koste van
Jérémy Bury (7e met 282) naar de top
drie, Torbjörn Blomdahl (406) is tweede
na Caudron. Vier en vijf zijn Marco
Zanetti en Sung-Won Choi met 317 en
286. Eddy Merckx kreeg na afloop van
de World Cup cyclus een prijs voor de
beste partij van het jaar (40 in 7 beur-
ten, 5.714), Jérémy Bury voor de hoog-
ste serie: 24.
Volgend jaar zijn er zes tornooien voor
de World Cup : in Istanbul, Athene,
Guri, Antwerpen (Schelle), Medellin en
Hurghada.

De top zestien van de World Cup in
Hurghada met gemiddeldes:
1 Eddy Merckx, België, 2.222
2 Tayfun Tasdemir, Turkije, 1.876
3 Frédéric Caudron, België, 1.985
4 Sung-Won Choi, Korea, 1.704
5 Vinh Ly The, Vietnam, 1.716
6 Quyet Chien Tran, Vietnam, 1.500
7 Lütfi Cenet, Turkije, 1.361
8 Hyung Bum Hwang, 1.289
9 Marco Zanetti, Italië, 1.707

10 Jung Han Heo, Korea, 1.697
11 Filippos Kasidokostas, Nederland,

1.578
12 Torbjörn Blomdahl, Zweden, 1.533
13 Murat Tüzül, 1.526
14 Kostas Papakonstantinou, Grieken-

land, 1.523
15 Jean Paul de Bruijn, Nederland,

1.290
16 Birol Yumaz, Turkije, 1.230.

De toptien van de World Cup cyclu:
1 Torbjörn Blomdahl 246 punten
2 Frédéric Caudron 160
3 Eddy Merckx 150
4 Jérémy Bury 134
5 Dong Koong Kang 130
6 Filippos Kasidokostas 124
7 Sung-Won Choi 122
8 Tayfun Tasdemir 113
9 Dick Jaspers 106

10 Marco Zanetti 80.

Met dank aan Frits Bakker
Foto: Kozoom/Harry Van Nijlen

Multi’s Blankenberge
Publiek kan kennismaken met nieuwe speelwijze
Wie wou kennismaken met het 4-ballen
systeem, dat het biljart voor jongeren
aantrekkelijker moet maken en educa-
tief  wil bijdragen tot beter biljart, bleef
op zijn honger zitten in BC De Noor-
derkempen. De initiatie in de Kalm-
thoutse club kon op 28 januari 2013,
door omstandigheden, niet plaatsvin-
den. De Antwerpse jeugdsportbestuur-
der Sonja Don Porto Carerro had bo-

vendien ook een initiatie van het 5-Ke-
gelbiljart op het programma staan en
zag zich genoodzaakt ook daar af te
gelasten. Toch zullen zowel het 4-ballen
systeem als het 5-kegelspel worden
voorgesteld tijdens de Multi’s in Blan-
kenberge en wel door niemand minder
dan Jean-Louis Steuts.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Vrijspel MB

De Hertog tweede, Bettens pas vijfde
Noch Ives De Hertog (KBC Ons Huis),
noch Eddy Bettens (DGQ Oostmalle),
toch twee routiniers in het vrijspel, kon-
den de titel meenemen in het Waalse
Damprémy. De eerste eindigde op de
tweede plaats en Bettens won slechts
één wedstrijd, waarmee hij laatste
werd. Peter Debaes won al zijn partijen
en kan dus zijn diploma aan de muur

hangen in DOS Roeselare. Francis For-
ton (DWM Sint-Niklaas) met brons en
Guy De Fauw (Argos-Westveld), op stek
vier, vervolledigen het uitslagenpallet.
Uitschieter in deze finale was de 300-
54 zege in 3 innings van De Hertog te-
gen De Fauw.

Bart Van Reeth

Mode en biljart gaan hand in hand

Fotoshoot aan de biljarttafel
Het Brusselse modehuis “Marcel, le fa-
buleux Marcel de Bruxelles” heeft de bil-
jartzaal van CRB Léopold uitgekozen
om de fotoshoots voor haar nieuwe
collectie te maken. Het modehuis dat
aanwezig is in zeven Europese landen
en in alle Belgische steden, maakte de
voorbije jaren een flinke opmars in de

fashion-wereld. Dat ze de locatie van
het Zuidpaleis kozen, is dus een hele
eer voor de Brusselse biljartclub, die
steeds vaker met vernieuwende ideeën
en het 'out of the box'-denken, van zich
laat spreken.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Kader 47/1 MB

De Bondt pakt prijs mee
Het jonge Antwerpse biljarttalent Andy
De Bondt heeft in Westvlaanderen de
nationale titel veroverd. Enkel Peter De-
baes bleek van De Bondt te kunnen win-
nen en dan nog wel met het promotie-
gemiddelde. De DOS Roeselare-speler
werd dan ook verdienstelijk tweede. Jo-
han Devos (CRB Léopold) bezette de
laagste podiumplaats, en ondanks het
feit dat hij er net naast viel, boekte Nic-
ky Defraeye van DGQ Oostmalle toch
een fel bevochten zege tegen de Brus-
selse deelnemer, 120-107 in 15 beur-
ten. Voor Defraeye was het de enige
overwinning in de nationale afrekening.

Bart Van Reeth

Andy De Bondt. Foto: Dirk Acx.
www.billiardsphoto.com  Live beelden: www.kozoom.com
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Kurt Ceulemans heeft volste vertrouwen in de toekomst

Mister 100 in Lier 
wordt giga-biljartcomplex

In de lente van dit jaar opent Mister
100 Lier haar nieuwe zaak die in om-
vang verdubbelt. Op dezelfde locatie
aan de Markt in Lier wordt de beneden-
verdieping -die even groot is als de hui-
dige biljartzaal op de eerste etage-
deels omgetoverd tot een polyvalente
feest- en evenementenzaal en additio-
nele biljartruimte.  De twee van elkaar
gescheiden zalen zullen worden be-

diend vanuit één centrale gezellige ver-
bruiksruimte. De boven- en benedenver-
dieping worden bovendien op een
transparante manier verbonden, zodat
de hele infrastructuur een ruimtelijk over-
zicht biedt aan de bezoekers. Uitbater
Kurt Ceulemans liep al een tijdje met
verbouwingsplannen rond en nu de be-
nedenverdieping eerder onverwacht
leeg kwam te staan, werd de koe bij de
horens gevat. “Door een nog ruimer bil-
jartaanbod te bieden, willen we de
jeugd opnieuw warm maken voor de
keusporten en bovendien willen we met
de inrichting van een gezellige ver-
bruiksruimte ook nog een meerwaarde
geven aan het geheel”. Bij Mister 100
zetten ze jaren geleden reeds de deur
open voor het snooker en poolbiljart en
dat legde de kennismaking van jonge-
ren met het biljart alvast geen windeie-
ren. Ondermeer daarom worden er nu
ook twee golfbiljarttafels geplaatst. De
oeroude Vlaamse versie van het 'En-
glish Billards' is immers opnieuw bezig
aan een opmars in biljartland en trekt
vooral de belangstelling van jeugdige
biljarters. “We moeten nu investeren”,
zegt Ceulemans nog, die op een inspi-
rerende manier het biljart terug bij de
jongeren wil brengen, en onze sport op
die manier een grote toekomst wil ge-
ven.

Bart Van Reeth

Kurt Ceulemans investeert in een 
vernieuwde zaak en in de toekomst
van de keusporten. Foto: www.fogra.nl

KRUISWOORD

Horizontaal

1. duikboot
2. Vlaamse gemeente; sportartikel
3. Franse zomer; socialistische partij
4. muzieknoot; projectiel
5. varkensneus; rund
6. voetbalploeg in Milaan; bachelor

(afk.)
7. getij; framen
8. vreemde Europese munt; vreemde

Aziatische munt; editor (afk.)
9. bijwoord; voormiddag

10. taal

Verticaal

1. wedstrijd nogmaals doen
2. boomvruchten; voorvoegsel voor

goed
3. rivier in Schotland; ajuin; Vlaamse

vlag dixit Siegfried Bracke

4. bijwoord; hindernis; persoonlijk
voornaamwoord

5. roei- of zeilwedstrijden
6. zelfstandig naamwoord (afk.);

elektronisch akkoord
7. belemmeren;
8. maanstand; boom; meisjesnaam
9. droogoven; vochtig weiland

10. onderdeel van een tank

De oplossing stuurt u naar: Bart van
Reeth, Victor Govaerslaan 16 bus 32,
2170 Merksem.
Uit de juiste inzendingen wordt de win-
naar van het boek Ludo Dielis geloot.

De oplossing van ons vorig raadsel was
KASIDOKOSTAS.

De winnaar is Constant Van Den
Brande uit Hoboken. Hij krijgt het boek
’Ludo Dielis’ toegestuurd.

NIDM

De Goeie Queue 1 en Deurne 1 
als leiders de winterstop door

Dat de Oostmallenaren van De Goeie
Queue 1 de te geselen katten zouden
zijn dit seizoen, was al van bij aan-
vang bekend. Het team van kopman
en regerend wereldkampioen Frédéric
Caudron, haalde als leider de eind-
meet van de heenronde, al moet het
die plaats delen met titelverdediger
Deurne 1, dat in de elfde speelronde
nog eens zwaar uithaalde tegen Mister
100 Lier 1, met een 8-0 overwinning.
In die wedstrijd scoorde Dick Jaspers
nog eens een reeks van 13 punten en
een gemiddelde van 2,500. Daarmee
deed hij het iets minder goed dan Mar-
tin Horn (BC De Ploeg 1), die een mo-
yenne van 3,125 bijeen figureerde.
Absolute gemiddelde-topper op de
laatste speeldag van 2013 was Barry
Van Beers van BC Op De Meir 2, met
een serie van 14 en 3,333 (18-50
winst in 15 beurten). Het haalt zijn
team echter niet weg van de derde
laatste plaats, waar het degradaties-

pook blijft rondzweven. BC De Ploeg 1
blijft op de derde plaats in het klasse-
ment pijnlijke prikken uitdelen, maar
vooralsnog speelt de club van Phili-
poom en Horn iets te wisselvallig. Toch
kan met 1 punt achterstand op het lei-
dersduo, het Zoerselse team bijlange
niet afgeschreven worden. Kortrijkse 1
en Mister 100 Lier 1 raken maar niet
van de voorlaatste en laatste plaats
weg.

Alle leiders in de Nationale 
Interclub afdelingen, bij de
winterstop

Afdeling 1
De Goeie Queue 1 en BC Deurne 1
Afdeling 2A
DOS Roeselare 1
Afdeling 2B
STBA 1
Afdeling 3A
Mister 100 Lier 3
Afdeling 3B
Mister 100 Lier 7
Afdeling 3C
Maaslandse BA 1
Afdeling 3D
BV Gent 1
Afdeling 4A
Mister 100 Lier 5
Afdeling 4B
BC Polygoon 2
Afdeling 4C
De Goeie Queue 4
Afdeling 4D
Charleroi Sud 2
Afdeling 4E
Union Sandeman 3
Afdeling 4F
De Witte Molen 3
Afdeling 4G
CRB Léopold 1
Afdeling 4H
KSNBA 3 

Bart Van Reeth

Barry van Beers.
Foto: Kozoom.com/Harry van Nijlen

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Dubbele promotie voor Nicolaï
In één ruk van 90- naar 160 speelpun-
ten. Frank Nicolaï van BC De Noorder-
kempen presteerde het in Real Putte.
Thuisspeler François De Vaal zag alle
kleuren van de regenboog, toen Nicolaï
met een 90-6 overwinning in 5 beurten,
zowaar over hem walste. Het huzaren-
stuk bleek goed voor een gemiddelde
van 18,00. De reeks van 34 punten
was niet vreemd aan het resultaat. De
andere aangeslotene van Real, Steven
Vervloet, klopte de kampioen nog wel,
maar bleef met zilver in de handen op
het erepodium. Derde werd Joeri Roest
(TBA), vóór De Vaal, die niet meer
herstelde van de mokerslag, onder de
moyenne bleef en puntenloos eindigde.

Bart Van Reeth

Eén finale, twee promoties. 
Frank Nicolaï kan met vertrouwen
naar de nationale ontmoeting

KBBB Gent – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Winnaar is enige met gemiddelde
Geen enkele deelnemer, met uitzonde-
ring van winnaar William Van Mol (BV
Gent) kon de finale afsluiten binnnen de
obligate moyenne. Niet voor niets won
hij dan ook vier van de vier te spelen
matchen en hield met een 30-6 over-
winning in 13 beurten vice-kampioen
Jan Landrieu (Royalvrienden) af. Voor
Landrieu was het  trouwens zijn enige

verlieswedstrijd, hij behaalde een knap-
pe 6 op 8. Jean-Claude Dupont (Gou-
den sleutel) werd derde en Guido De
Vos, collega van Jan Landrieu bij Royal-
vrienden, vierde. Helemaal onderaan,
Gustaaf Wielemans (Union Sandeman),
die niet tot het scoren van matchpunten
kwam.
Bart Van Reeth 
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Wij wensen iedereen een
gezond en bruisend 2014 !
Wij wensen iedereen een

gezond en bruisend 2014 !

®

®

Antwerpsesteenweg 109

2390 Malle

Tel. +32 (0)3 312 11 59

E-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

Wij wensen jullie 

een jaar vol vreugde, vriendschap, 

gezondheid en geluk.

Kortom een schitterend, sportief en een boeiend 

2014

L & SHORECASERVICEHandelslei 552980 Zoersel
0495 / 27 19 07

Uit sympathie

Werner
Henderickx

Café

Ons Genoegen

Frans

Adriaenssensstraat 121

2170 Merksem

03/644 79 81

KBC Ons Huis 
Visstraat 20 bus1

9500 Geraardsbergen

Tel. 0497/13 66 33

www.kozoom.com



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

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

B.C. DE PLOEG 1 – 1ste Nationale afdeling
20/01/14  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – BC Deurne 1
03/02/14  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – Biljartexpress 1

B.C. DE PLOEG 2 – 1ste Nationale afdeling
13/01/14  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – BC DE PLOEG 1
27/01/14  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – Mister 100 Lier 1

De wedstrijden vinden plaats in:
Biljartcentrum De Ploeg

Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

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

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
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16 t/m 19 januari

Onder auspiciën van
de KNBB sectie driebanden

Het Nederlands kampioenschap driebanden met diverse Europees- en wereldkampioenen w.o.: 

Dick Jaspers, Jean-Paul de Bruijn, Glenn Hofman, Raimond Burgman en Jean van Erp

Multifunctioneel centrum De Werft
Huygenstraat 73 Kaatsheuvel

Toegang gratis

KNBB
Biljartpoint Masters

driebanden 2014

Sec e
Driebanden

BILJARTLAKEN.NL ®

1680 - 2013

www.debiljartballen.nl

Ons gehele team wenst u
een goed, gelukkig,

succesvol, maar vooral
gezond Nieuwjaar

Ons gehele team wenst u
een goed, gelukkig,

succesvol, maar vooral
gezond Nieuwjaar
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Biljartlegendes

'The Nugget' had een saai imago

Als het over de keusporten gaat en
de legendarische figuren die in de
biljartwereld rondlopen en -liepen,
dan kan je niet naast snookerspeler
Steve Davis. Wie de jaren 80 van
vorige eeuw meemaakte, herinnert
zich vast de Stoïcijnse Engelsman,
die met oogstrelend snooker, de
televisiekijker de adem afsneed.
Steve Davis (1957) is een professioneel
snookerspeler. Zijn gloriedagen beleef-
de hij in de jaren 80 van vorige eeuw,
gedurende welke hij in totaal zes keer
het WK in de Crucible in Sheffield won.
Hij is geen familie van de snookerspe-
lende broers Fred en Joe Davis, de
grondleggers van het moderne snooker.
Hij werd professioneel speler in 1978,
op zijn 21ste. Hij won het wereldkam-
pioenschap voor de eerste keer in 1981
en daarna nog vijf keer, een record in
die tijd. In de jaren '90 van vorige
eeuw, nam Stephen Hendry het roer
van Davis over als dominerende speler
in het wereldkampioenschap, maar
Steve Davis was en is nog steeds een

van de beste spelers ter wereld. Zijn be-
kendste wedstrijd was ongetwijfeld de
finale van het wereldkampioenschap
van 1985 tegen Dennis Taylor. Deze
wedstrijd, die rechtstreeks werd uitge-
zonden, haalde een recordaantal kij-
kers van 18 miljoen mensen, wat bijna
een derde van de toenmalige bevolking
van het Verenigd Koninkrijk inhoudt. De
wedstrijd duurde tot diep in de nacht en
werd uiteindelijk met 18-17 gewonnen
door Taylor, waarbij de laatste zwarte
bal de beslissing bracht. Steve Davis
staat erom bekend dat hij erg koel blijft
wanneer hij onder hoge druk staat, wat
hem de bijnamen The Ginger Magician
(De Rossige Tovenaar) en The Nugget
(De Goudklomp) opleverde. Vanwege
zijn emotieloze gelaatsuitdrukking en
zijn monotone stem had Davis in de ja-
ren 80 een saai imago, in die mate dat
hij in de serie Spitting Image zelfs Steve
'interesting' Davis werd genoemd. Dit
veranderde echter in de jaren 90, toen
Davis zijn topjaren achter zich had lig-
gen en hij meer voor zijn plezier ging
spelen. Hij werd losser (vooral buiten de
tafel) en werd daardoor een stuk popu-
lairder. Hij presenteerde zelfs enige tijd
een eigen televisiequiz. Maar soms liet
Davis nog van zich spreken op de snoo-
kertafel. Zo won hij in 1997 vanuit het
niets het prestigieuze  Masters-tornooi,
en wist hij in 2005, op zijn 48e, door te
dringen tot de finale van het UK Cham-
pionship, die hij verloor van  Ding Jun-
hui, nadat hij in de halve finale zijn ri-
vaal Stephen Hendry had verslagen. In
2010 bereikte hij tijdens de wereld-
kampioenschappen in Sheffield de
kwartfinale na o.a. regerend wereld-
kampioen John Higgins te hebben ver-
slagen. Nog steeds neemt Steve Davis
deel aan de grote tornooien. Na verlies
met een uitschakeling tot gevolg vervult
hij de rol van medecommentator en
analist voor de  BBC gedurende de rest
van het tornooi. Dit doet hij meestal sa-
men met John Parrott: door hun eigen
spelervaring op het hoogste niveau bie-
den ze een zeer boeiende blik op de
wedstrijd. Naast de snookersport is hij
een zeer verdienstelijk poolspeler. 
Bron : Wikipedia

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Frans kampioenschap Cadetten kozoom.com 3-5 jan
GP driebanden Colombia kozoom.com 6-11 jan
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 5-12 jan
NK bandstoten Rosmalen biljart.tv 10-12 jan
KNBB Biljartpoint Masters driebanden kozoom.com 16-19 jan
9-Ball Euro-Tour kozoom.com 6-8 feb
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 10-16 feb
NK snooker biljart.tv 22-23 feb

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

Artistiek Biljart

Nederlandse 'Jan Brunnekreef 
Bokaal' in Vlaamse handen

Het eerste tornooi om de Jan Brunne-
kreef Bokaal in het Nederlandse Alme-
lo, ter nagedachtenis aan de artistieke
biljarter, is gewonnen door Walter Bax.
De Turnhoutse routinier, gelouterd in
internationale tornooien, bleef in de
eindstand zijn belangrijkste achtervol-
gers, de Duitser Bernd Singer, de

Nederlander René Dericks en eeuwig
concurrent Eric Daelman ruimschoots
voor. Het tornooi, dat volgens initiatief-
nemer en organisator Erik Vijverberg
een jaarlijks vervolg moet krijgen, was
een groot succes. De acht spelers maak-
ten er een prachtig gevecht van om de
ereplaatsen, maar daarnaast werd het
ook een bijzonder gezellig gebeuren.
Walter Bax leidde zowat het hele tor-
nooi en scoorde met 322 punten uit
150 pogingen (61.33 procent) veruit
het hoogst. Bernd Singer maakte in de
laatste ronde nog een spectaculaire
sprong naar de tweede plaats, waar hij
Eric Daelman verdrong. Ook René De-
ricks had een sterk slot, dat hem de der-
de plaats opleverde. De jonge Neder-
lander Jop de Jong eindigde net achter
Erik Vijverberg als zesde, voor zijn land-
genoten Rob Scholtes en Robert van
Veenendaal.
De eindstand (punten, pogingen, per-
centage):
1 Walter Bax, 322, 150, 61.33
2 Bernd Singer 274, 174, 52.19
3 René Derickx 271, 162, 51.61
4 Eric Daelman 271, 172, 51.61
5 Erik Vijverberg 267, 167, 50.85
6 Jop de Jong 230, 168, 43.80
7 Rob Scholtes 179, 177, 34.09
8 Robert van Veenendaal 142, 189,

27.04

Walter Bax domineerde het tornooi in
Almelo. Foto: Dirk Acx. 
www.billiardsphoto.com

Drieband  Kersttornooi Zundert, Nederland

Daar is Caudron weer

Een tornooi met internationale uitstraling
en dito deelnemersveld. Er moet al heel
wat gebeuren om regerend wereldkam-
pioen Frédéric Caudron daar weg te
houden. Ook in Zundert stond de Oost-
mallenaar aan de tafel. Hij kwam, zag
en... overwon !
Het is een experiment met een kans van
slagen, hoewel de discussies de laatste
tijd de andere kant op gaan. Kortere
partijen in het driebanden of lange naar
50 punten ? Het Kersttornooi heeft ge-
luisterd naar de biljarters en de kenners.
Frédéric Caudron en Jean Paul de Bruijn
speelden op de slotdag van het Kerst-
tornooi de finale naar 75 punten. ,,Ik
speel het systeem graag, omdat we de
kans krijgen om hoge series te maken'',
zei Caudron op voorhand. Hij heeft ook
ervaring met dat soort partijen, vorig
jaar nog in de Juanjo Trilles Challenge
in Spanje, tegen Dick Jaspers, over 600
punten in sessies van 60. En drie weken
geleden in een tornooi in Istanbul, waar

hij naar 100 punten speelde op handi-
cap. De toeschouwers vroegen zich af
of de finale een marathon of een vlug-
gertje tussen de Belgische wereldkampi-
oen en de Nederlandse kampioen zou
worden. Caudron toonde in elk geval
de beste vorm in de halve finale, toen
hij Dave Christiani versloeg met 50-39
in 25 beurten. ,,Mijn start was goed
met 36 in 13 beurten'', keek Caudron
later terug. Toen hij in het midden van
de partij even stilviel, profiteerde Christi-
ani met een serie van negen. ,,Ik miste
twee keer op cruciale momenten'', zei
de Limburger. De finale werd nog ma-
rathon, noch vluggertje. Jean-Paul de
Bruijn bood knap weerwerk en dwong
36 beurten af. Toch moest hij de haast
feilloze suprematie en het wereldbiljart
van Caudron erkennen, waarvan de
75-55 einduitslag de optelsom was. De
deelnemers aan het BK in Blankenber-
ge, dat op 12 januari zijn beslag krijgt,
zijn alweer gewaarschuwd.

Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Snooker

Limburgse wereldkampioene 
bij de amateurs

Vlaanderen's vrouwelijke snookerhoop
in bange dagen, Wendy Jans heeft in
het Letse Daugavpils met succes haar
wereldtitel verdedigd. In de finale van
het WK voor amateurs versloeg ze de
Chinese Chunxia Shi met 5-3. Jans haal-
de de wereldtitel na een vijf uur duren-
de finale. Voor de 30-jarige Limburgse
is het na 2006 en 2012 haar derde we-
reltitel. In 2003, 2004, 2007 en 2008
werd ze telkens tweede. Het palmares
van Wendy Jans telt ook zeven Europe-
se en elf Belgische titels.

Bart Van ReethWendy Jans in actie 

Live beelden: www.kozoom.com



Column Pierre Cornelissen

De Belgische hegemonie in de biljart-
sport p wereldniveau neemt alle moge-
lijke vormen aan. Twee verschillende
wereldkampioenen individueel twee
jaar na elkaar, twee wereldtitels lan-
denteams en nu na het succes van het
WK in Antwerpen  nu ook nog eens
twee wereldbekertornooien op hun
naam. Te mooi om waar te zijn maar zij
tekenen ervoor. Naast hun internationa-
le successen speelt er dan nog de
onderlinge strijd; een boeiend verhaal
binnen het verhaal. Hoeveel wedstrij-
den spelen zij tegen elkaar per jaar ?
Pas nog in Zundert tijdens het traditio-
nele Kersttornooi; een machtige en be-
klijvende wedstrijd, deze maal in het
voordeel van Frédéric. Een machtige
wedstrijd met alles erop en eraan. Gaat
hij het prestigieuze tornooi voor de 10e
maal op zijn naam schrijven ?
De beide heren spelen constant op der-
gelijk hoog niveau dat het erop begint
te gelijken dat zij de prijzen en titels van
de laatste tijd gewoon onder elkaar ver-
delen. Maar zo werkt het natuurlijk niet.

Er gaat heel veel inspanning aan vooraf
en tijdens de beslissende wedstrijden of
fasen komen er nog allerhande, biljart-
vreemde vaardigheden bij kijken zoals
tempo, lichaamstaal, durf, stresscontro-
le, etc…
Biljart is wel een individuele en techni-
sche sport maar het psychologische is
wel even, zo niet belangrijker aspect.
Het is dan ook geen toeval dat het
steeds weer die ‘sterke’ karakters zijn
die op de beslissende momenten het
verschil kunnen maken. Denk maar aan
toppers zoals Sanchez, Zanetti, Blom-
dahl, Merckx en Caudron. Zij acteren
alsof ze in een glazen kooi spelen
waarvan het glas maa in één richting
doorzichtig is. Ze kunnen zich afsluiten
van de omgevingsfactoren. Het is geen
verrassing dat Raymond Ceulemans
daar het grote voorbeeld in was. Deze
superkwaliteit van hem is steeds door-
slaggevend geweest in het heetste van
de strijd. Er zijn helaas ook landgeno-
ten die wel de techniek beheersen om
bij de top te horen maar niet steeds vol-
doende stressbestendig zijn. Zij eindi-
gen dan op de ereplaatsen. Je kent er
wel.
Het is daarom van belang om zich te
verdiepen in de wetenschap van de li-
chaamstaal; de mogelijke positieve in-
vloed op je prestaties of de analyse van
wat er fout gaat. 
Het is niet mijn bedoeling om moraal-
ridder te spelen maar ik kan toch alle
competitiespelers met ambitie aanraden
om de geheimen van de ‘body langua-
ge’  te ontdekken. Boeiend en zeer rea-
listisch. Het kan op bepaalde momenten
het verschil maken. Laat je aan je tegen-
strever merken dat je je in een verloren
positie voelt dan zal hij zich gesterkt
voelen. Maar als je strijdvaardig aan
de tafel verschijnt of zelfvertrouwen uit-
straalt op je rustplaats dan blijf je ‘in
koers’, ook al heb je veel achterstand
opgelopen.  
Houdingen, blikken, alles kan je helpen
of tegenwerken. Een goede communi-
catie en coördinatie tussen lichaam en
geest is primordiaal.
Communicatie verloopt steeds in twee
richtingen en er is steeds en automatisch
wederzijdse beïnvloeding. Zelfs alleen
al de aanwezigheid of het gedrag van
iemand kan al reactie en verandering
bij je teweegbrengen.  Het gebeurt niet
steeds met ‘voorbedachte rade’ maar

toch, onbewust passen we ons aan.
Men zou het zelfs kunnen bestempelen
als het onbewust uitoefenen van macht.
Dat kan een fysieke oorsprong hebben
maar meestal is het de persoonlijkheid
van iemand. Met de juiste lichaamstaal
kan je dus een zekere ‘macht’ uitoefe-
nen en die kan je voordeel opleveren
op het juiste moment. Er bestaan veel
goede oefenboeken die iemand  be-
wust kunnen maken van de geheime
krachten die schuilen in lichaamstaal.
Het maakt deel uit van je persoonlijk-
heid en die speelt een rol aan de bil-
jarttafel. De zelfzekere blik of fiere hou-
ding van Merckx  of het twijfelende ge-
laat en houding van een Mr. Looser. Het
is zonder meer boeiend om dat in de
gaten te houden van op de tribune. De
nee-knikkers, de ‘’armen-gekruist zitters,
het heeft allemaal zijn betekenis en het
is aan de tegenstrever om dit te herken-
nen, te interpreteren en er voordeel uit
te halen.
Het is toch een veel voorkomend feno-
meen dat een wedstrijd plots een spec-
taculaire ommekeer kent. Dat is niet het
gevolg van geluk of tegenslag (zoals de
meeste zichzelf achteraf verontschuldi-
gen) maar bijna steeds het gevolg van
mentale ingesteldheid en die zouden
wel eens kunnen voortspruiten uit de li-
chaamstaal van de tegenstrever. We
herinneren ons zeker situaties waarin
we zelf ‘slachtoffer’ waren of omge-
keerd.

Bij nader toezien zijn er vele ‘onderde-
len’ aan ons lichaam die meewerken
aan die communicatie en die samen
een bepalende rol spelen. Denk maar
aan:

- Hand geven bij begroeting
- Blik/gezichtsuitdrukking
(respect of ‘ik zal je hebben’!)

- Houding aan de tafel
- Armen ? / Benen ? / Voeten ?
- Houding van het hoofd ?
(vooruit, recht of achteruit ?)

- Stem
- Oogcontact
- Omgaan met de keu / krijt
- Manier van rond de tafel te
stappen

- Te pas en te onpas schouders
ophalen

- Handen vóór het gezicht of ach-
ter het hoofd? Wereld van ver-
schil.

Het zijn elk op zich elementen die een
beetje zelfstudie verantwoorden. Het is
zelfs raadzaam om dat in groepsver-
band te doen. Ken jezelf en help ande-
ren om zichzelf beter te leren kennen.
Het verstrekt ook de onderlinge relatie.
Ik wens hiermee alleen maar een stok in
het hoenderhok te gooien om wakker te
maken voor deze bloeiende problema-
tiek voor de competitieve biljarter.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Een ijzersterk duo : Eddy Merckx en Frédéric Caudron

Belgische hegemonie

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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KBBB Brabant – Gewestfinales Vrijspel MB

Bouchat onklopbaar in 2 x 2
2de Klasse – 120 punten
De finalisten speelden elk 2 dubbele
ontmoetingen. Fabrice Bouchat (BC
Couronne) toonde zich in deze slopen-
de finalevorm de beste en won ongesla-
gen. Hedwig Vandenbussche (Vilvoord-
se BC) mag zich vice-kampioen noemen
en Christophe Van Parijs (RC Garnier
Leuven), kende een onfortuinlijke dag.
Hij werd puntenloos derde.

3de Klasse – 90 punten
De kampioenstitel is in Diest geëindigd.
Luc Saliën van Kunst & Vermaak won
drie keer en moest een draw slikken te-
gen clubmaat Dieter Verhemeldonck die
de tweede plaats kon bezetten. Johnny
Leirens van BC Couronne behaalde net
als Verhemeldonck niet het gemiddelde,
maar deed op plaats drie toch nog be-
ter dan Diestenaar Kurt Vandevelde en
Jacques Tacq, die CRB Léopold ver-
tegenwoordigde.
Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinales Vrijspel KB

Knokkersmentaliteit geeft doorslag
in 2de Klasse
2de Klasse – 160 punten
Door de -in de regel- veel te hoge beur-
tenaantallen, bewezen alle deelnemers
het eigenlijk moeilijk te hebben met de
160 speelpunten.Met drie maal winst
uit vier wedstrijden, gaat Marcel Mour-
mans (Maaslandse BA) door naar de
nationale finale. Het behoud van con-
centratie, de knokkersmentaliteit en het
spelen op karakter, waren duidelijk van
doorslaggevende aard voor de winst.
Op twee prijkt de naam van Gino Ma-
estripieri (BC Ten Hout), met 5 wed-
strijdpunten en op drie Kenny Vander
Mierde (BC De Optimisten), die door de
laatste man, Jef Peeters (BC Sint Jozef)
met slechts 12 punten verschil, versla-
gen werd.

3de Klasse – 120 punten
Niemand behaalde ook maar één keer
de moyenne, maar Jacques Nisen
(KSTBC), won wel al zijn matchen. Dat
volstond om zich te verzekeren van een
plaats in de nationale finale. Dominique
Neyens (BC Ten Hout) won er ééntje
minder en tikte de zilveren medaille op
de kop. Derde werd Etienne Reynders
(BC De Optimisten), op vier eindigde
Roger Clerinx (Sint-Truidense BA) en
nieuwkomer Hubert Rouffa (KHOZ)
werd vijfde.

4de Klasse – 90 punten
Maarten Thuys (BC ten Hout) ging met
de hoofdprijs lopen na winst in drie van

de vier wedstrijden, maar bleef wel tot
tweemaal toe onder het minimum ste-
ken. De 19 beurten en 4,73 gemiddel-
de in de tweede partij tegen Denis
Hustinx (BC Sint-Jozef Zutendaal) maak-
te alles goed.

5de klasse – 70 punten
Nationaal finalist  Eddy Knapen
(KHOZ) en vice-kampioen Paul Daniels
(Hasseltse BA) hielden aan de geweste-
lijke deelname ook nog eens de promo-
tie naar 4de Klasse over.

6de Klasse – 55 punten
Johan Cuypers (KHOZ) won met 6 op 8
en houdt net geen promotie over aan
het gewestavontuur (2,69 voor 2,79).

7de Klasse – 40 punten
Nummer twee, Fons Portael (BC De
Optimisten) speelde de hoogste reeks
van 17 punten bij elkaar, maar dat le-
verde geen winst op tegen Theo Claes
van BC ten Hout, die zich plaatste voor
de nationale finale en met een over-
schot van 0,01 promoveert naar 6de
Klasse.

8ste Klasse – 30 punten
Marc Gerits (KHOZ) bleef met 1,16 ver
onder de promotiegrens (1,59), maar
had aan drie zeges genoeg om de ge-
westtitel binnen te rijven.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant Gewestfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Verdiende promotie voor Schoutens
maken. In twee dubbele partijen ver-
sloeg hij één maal Willy Vanhoutvin en
tot tweemaal toe Luc Coekaerts. De 30
punten gingen vlotjes op het scorebord
en het zou niet verbazen als Schoutens
een rol van betekenis gaat spelen tij-
dens de nationale finale.
Bart Van Reeth

'Par la Bande', volgens velen is het de
moeilijkste van alle klassieke speelwij-
zen en het blijft meestal een hele opga-
ve om binnen de moyenne het eindto-
taal te bereiken. Eric Schoutens (K&V
Diest) bewees in eigen huis en tegen
twee clubgenoten, dat hij klaar is om
het een categorie hoger te gaan waar-

KBBB Antwerpen – 
Gewestfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Na de titel, 
de promotie
Tim Van Hoeck ruilt de 40 punten reeks
in voor die van 55, na overtuigende
winst in Lier. De jongeling van De Goeie
Queue bleek een maat te groot voor Re-
né Bastiaens (Molse BA), die kort in de
buurt van promotie kwam en Staf De
Kinder (BC Herentals), die met een
draw- en winstmatch, derde werd en de
puntenloze Roger Janssens van Grob-
bendonkse BC achter zich liet.
Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 
3de Klasse Kader 38/2 KB

BC Lido levert 
winnaar op 
Nationale finale
Paul Vos van BC Lido leverde een supe-
rieure prestatie in Zutendaal. Hij pakte
koudweg al zijn tegenstrevers, niet in
het minst Hans Delnoy (BC Ten Hout),
die tweemaal voor de bijl ging en zelfs
één promotiematch van Vos moest in-
casseren. Delnoy werd tweede, vóór Gi-
no Maestripieri (BC Ten Hout) en Ludo
Geraerts (Maaslandse BA), die slechts
één keer de 120 punten kon 'kadreren'.
Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 1ste Klasse Vrijspel KB

Zilverwinnaar gaat door
Het reglement zegt, dat een nieuwe spe-
ler wel een finale kan winnen, maar bij
herklassering niet doorgaat naar de vol-
gende finaleronde. Daniël Boreas
(Maaslandse BA), blikte enkel de twee-
de Franco Pisetti (De Ketsers Genk) niet
in, en won op zijn sokken het gewest-
kampioenschap. Pisetti kon dus handig
profiteren van de herklassering van Bo-
reas en speelt de nationale finale. Jos
Weytjens (BC Sint-Jozef Zutendaal),
bleef met brons in de handen en de pro-
motiematchen tegen vijfde en zesde
plaats Ludo Geraerts (Maaslandse BA)
en Hans Delnoy (BC Ten Hout), speel-
den daarin een belangrijke rol. Vierde
werd Ludo Thuys, die de kleuren verde-
digt van BC Ten Hout.

Pisetti vervangt Boreas op de nationa-
le finale

Bart Van Reeth 

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinales Kader 38/2 KB

Gentenaar in derde-, 
Bruggeling in vierde klasse
3de Klasse - 120 punten
Mark Baetens (BV Gent) was de sterkste
van de vijf deelnemers in de gewestfi-
nale, die recht geeft op deelname aan
de nationale finaleronde. Etienne Saey
(Quality Zele) behaalde zilver en Bern-
hard Bekaert (Kortrijkse BC), brons. Dirk
Defruyt (Brugse BC) kon zich niet op het
podium nestelen en Karolien Matthys
van KBC Ons Huis, bleef op de weinig
benijdenswaardige laatste plaats.

4de Klasse – 90 punten
De titel was voor Breydelzoon Walter
De Busscher (Brugse BC), die Stephan
De Cock (GHO Kortrijk) en Roger Van
Heirseele (BC Edelweiss), naar plaats
twee en drie verwees. Urbain Van Lan-
deghem (Quality Zele) en Roger Mat-
tens (St. Martinus Aalst), eindigden op
vier en vijf.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale Excellentieklasse Vrijspel KB

Yves Jacobs levert het betere werk af
In de 1ste Libreklasse op Matchbiljart
werd hij tweede in de nationale finale.
Yves Jacobs (De Goeie Queue) gaf
daarmee zijn visitekaartje af aan de
twijfelaars. Al die twijfels nam hij weg
op deze Klein-biljartfinale, waar hij één
maal werd verrast door een accurate
Roland Van Hoof (BC Kruishuis), die de
partij in 1 inning besliste. Van Hoof
ging dan ook terecht met zilver terug

naar Turnhout. Jean Van Tongerloo (BC
Op De Meir) werd derde en daar zat
de flinke pandoering die hij nummer
vier, Louis Kerremans (BV Mechelen)
gaf, zeker voor iets tussen (300-36 in 5
beurten). Christ Deleersnijder (KBC Ca-
rambol) dwong een gelijkspel af tegen
Kerremans, maar meer zat er niet voor
hem in.
Bart Van Reeth

Schotenaar redt finale

Applaus voor Jozef Van Eester
Tot bleek dat onder de aandachtige toe-
schouwers zich een zekere Jozef Van
Eester bevond, lid van BC De Deken en
uitgeschakeld in de Districtfinale. Het re-
glement zegt dan dat een uitgeschakel-
de deelnemer, een wegvaller mag ver-
vangen. Van Eester aarzelde geen mo-
ment, belde zijn echtgenote op met de
vraag om sportkledij en keu vanuit zijn
woonplaats Schoten te laten aanrukken
en redde op die manier de gewestfina-
le, waarin hij dan ook nog eens brons
pakte ! Dat de finale door de omstan-
digheden, ruim een uur later dan voor-
zien werd aangevat, nam iedereen er
met de glimlach bij.

Bart Van Reeth/Philippe De Commines sr.

Belangloze inzet in het voordeel van de
biljartsport. Het bestaat nog. Een kwar-
tier voor aanvang van de Antwerpse ge-
westfinale, 5de Klasse vrijspel op Klein
Biljart, leek één van de deelnemers, for-
fait te moeten geven wegens ziekte.
Wat voor de organisatoren van BC Ka-
pelse een groot probleem vormde,
bleek voor de spelers en het gewest zo-
waar op een drama te gaan uitlopen.

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

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl



De Biljart Ballen, 4e jaargang, januari 2014 pagina 13

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

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

KBBB Mechelen-Lier Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Twee spelers in – 
en twee onder het gemiddelde
Met Glen Neyens (KBC Carambol), Lud-
wig Pauwels en David Van Den Bosch
(beiden BC Duffel-Oost), kwamen drie
van de vier gekwalificeerden uit Duffel.
Toch was het Mechelaar Jean-Paul
Claisse (KBC Coloma) die met de hoog-
ste eer ging lopen. Met vier op zes

matchpunten mag hij verder naar de ge-
westelijke finale. Neyens werd tweede
vóór Pauwels en Van Den Bosch. De
twee laatstgenoemden bleven onder de
algemene moyenne.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Promotie is binnen voor Van den Heuvel
Willy Van Den Heuvel (KOT Meer)
speelt vanaf nu een categorie hoger. De
55-er betwist na zijn prestatie in ’t Kruis-
huis ook nog de nationale finale in He-
negouwen, begin februari. Kevin van
Hees (BC De Coeck) eindigde als twee-

de. De derde plaats was voor Krijt op
Tijd-er Kurt Punnewaert en Guido Ach-
ten van BC De Noorderkempen sloot de
lijst af.

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Alweer winst voor Vloemans 
op Invitatietornooi

In het Biljartpalace Merodecenter in
Turnhout organiseerde Walter Crols
voor de zesde maal het Internationaal
Invitatietornooi Artistiek Biljart. Zoals
steeds nam hij ook zelf weer deel en dat
leverde hem een niet onaardige derde
plaats op in het eindklassement. Niet de
wereldtop, maar toch wel twaalf gerou-
tineerde spelers, kwamen er dit jaar in
de arena. Traditiegetrouw traden naast
onze landgenoten ook weer Duitsers en
Nederlanders aan. Hekerle, de ooster-
buur die vorig jaar nog won, moest dit
keer de zege laten aan Patrick Vloe-
mans met 278 punten (er werden zeven
sets gespeeld) en een percentage van
52,95. Alweer een verrassende Vloe-
mans dus, die op elk tornooi bewijst zijn

man te kunnen staan en steeds sterker
evolueert richting absolute top.

De eindrangschikking :
1. Patrick Vloemans 278
2. Manfred Hekerle 269
3. Walter Crols 214
4. Robert Van Veenendaal 213
5. Jean-Marie Limbourg 208
6. Danny Van Schoor 206
7. Roger Everaert 166
8. John Van Essen 142
9. Pierre Scheers 136

10. André Renkens 98
11. Wilfrie Vermeer 80
12. Eddy De Jongh 67

Bart Van Reeth

Het ganse deelnemersveld verzamelt aan de biljarttafel (foto Dirk Acx)

Poolbiljart

Kurt Deklerck keert met brons terug
uit Zuid-Afrika

Rolstoelbiljarter Kurt Deklerck heeft op
het Wereld Kampioenschap 9-ball in Jo-
hannesburg, Zuid- Afrika,de bronzen
medaille om de hals mogen draperen.
In de halve finale verloor hij van Tahti

Jouni uit Finland met 5-7. De trofee van
de Deklerck is de zoveelste die kan wor-
den toegevoegd aan zijn inmiddels im-
mense palmares.
Bart Van Reeth

Kurt Deklerck bracht alweer eremetaal naar ons land

KBBB Antwerpen – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Wouters houdt titel in Ter Heide
Wedstrijdleider Rudy Maes zag vier
deelnemers verschijnen in het Bras-
schaatse Ter Heide, lokaal van BC Poly-
goon. Aan het einde van de finale
mocht hij dan ook nog eens zijn club-
makker en thuisspeler Marc Wouters be-
kronen met de districtstitel. Vice-kampi-
oen werd Bram Vogels (BC De Noor-
derkempen) en op de derde plaats prijkt
de naam van diens teamgenoot Mario
Verhulst. Die laatstgenoemde moest de
duimen leggen tegen nummer vier, Lie-
ven Van den Heuvel van BC De Middel,
maar scoorde in de partij tegen Vogels
wel een reeks van 10 speelpunten. De
hoogste serie van de hele finale. Nie-
mand speelde promotie, maar alle deel-

nemers aan deze 30-puntenfinale ble-
ven wel in de moyenne.

Bart Van Reeth

Ladies First, First Ladies

“De jeugd komt op de eerste plaats”
Met passie, overtuiging, wilskracht
en hoop op een grote toekomst
voor het poolbiljart, stort Anne
Dautzenberg zich gedreven in wat
tot voor kort een exclusieve man-
nenwereld was.  Ze staat er méér
dan haar mannetje en wordt op de
schouders gedragen en gelauwerd
voor het vele werk dat ze verricht
voor de Belgium Pool and Billard
Federation en het pool in het alge-
meen.

DBB : Hoe is het allemaal begonnen, ei-
genlijk ?
AD : Het begon een jaar of zes geleden
na een eerste Euro-tour in Torrequebra-
da wat voor mij in feite een gewone va-
kantie was onder vrienden.
Ik kende weinig van pool of de poolwe-
reld, maar ik kon uren kijken naar het
spel ook al begreep ik er niet meteen
veel van.
DBB : Toch raakte je snel overtuigd en
ging je je verdiepen in het gebeuren...
AD : De enige achtergrond die ik had
waren een paar uur psychologie : Ik
heb nergens ooit een sport gezien waar
mentale kracht zo nauw samen hangt
met technisch kunnen. Dat is waar mijn
respect en liefde voor de spelers en de
sport vandaan komt.
DBB : Hoe stap je dan die wereld
binnen ?
AD : Na dat bewuste tornooi  is het be-
ginnen  rollen. Eerst werd ik bestuurslid
in een lokale club en van daaruit kwam
ik in contact met de nationale koepel.
Mijn eerste tornooileiding volgde al snel
en voor dat ik het goed en wel besefte
leidde ik  ieder weekend een tornooi.
DBB : Maar daar bleef het niet bij. Je
wilde meer ?
AD : Van de tornooileidingen ging het
naar de communicatie van de bond en
in 2011 begeleide ik de jeugd naar het
Europees Kampioenschap in Luxem-
burg.
Van het ene komt het andere en opeens
deed ik vrijwillig de administratie, de or-
ganisatie, de tornooileidingen. In 2012
kreeg ik acht fantastische jeugdspelers
toegewezen om te begeleiden.

DBB : En dat bleek jouw 'dada' te zijn ?
AD : Op dit moment komt voor mij de
jeugd op de eerste plaats. Zij zijn im-
mers de toekomst van onze sport en van
àlle keusporten, trouwens. Samen met
Karl Laverge (bestuurder BPBF, n.v.d.r.)
bereid ik een nieuwe start voor. Het zijn
drukke tijden en het slorpt al je vrije tijd
op maar zowel Karl als ik zijn gemoti-
veerd en willen vechten voor de pool-
sport in België. De Belgische kampioen-
schappen waren een kleine stap in de
goede richting en daarop zullen we ver-
der blijven  bouwen in de toekomst.
DBB : Een toekomst, die met jouw ge-
drevenheid en inzet, vast mooier oogt
dan ooit. Succes nog.

Bart Van Reeth

De jeugd en de poolsport, 
passie van de gemotiveerde
Anne Dautzenberg

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
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

KBBB Turnhout-Mol Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

De Wit enige dreiging voor de
districtskampioen
Het is altijd goed vertoeven in het klei-
ne, gezellige lokaal van BC Sint-Jozef.
Ronny Hermans van BC Kruishuis zal dit
zeker beamen, na zijn overwinning,
waarmee hij het deelnameticket aan de
gewestronde op zak heeft gestoken. De
Turnhoutenaar liet zich geen enkele
keer verrassen, ook niet door bronswin-

naar Arne De Wit (BC De Coeck), die
met 29 caramboles de kampioen het
felst kon bedreigen. Nummer twee werd
François Vissers (BV Turnhout) en nieuw-
eling Lissbeth Laermans (BC Moedig &
Vrij), zag de deelname niet bekroond.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste Klasse Vrijspel KB

Twee maal zeven beurten
210 punten speel je niet zo snel bij el-
kaar. Winnaar Stef Van Hees (BC De
Coeck) en hekkensluiter Georges Gee-
raerts (KBC Coloma) speelden het elk
één keer klaar in een luttele 7 beurten.
Geeraerts tegen Nicolas Mintjens (BC
Arena) , die als tweede het tornooi bee-
indigde en Van Hees, jawel, tegen Gee-
raerts. Freddy Van Camp (BC Op De
Meir) leek zijn draai niet te vinden,
maar bleef met één winstmatch toch
nog voor Geeraerts. De nog jonge Stef
Van Hees, steeds sterker op dreef, be-
twist de nationale finale in Luik, midden
februari.

Bart Van Reeth
Freddy Van Camp had zijn dagje niet
en werd derde

KBBB Brabant – Gewestfinales Vrijspel KB

Verrassing in 2de Klasse : 
driemaal winst en toch laatste

2de Klasse – 160 punten
Jacques Tacq moest het afleggen tegen
Patrick Legros (BC Kapelleveld), maar
dat was dan ook de enige nederlaag
die de gewestkampioen diende te in-
casseren. De Strombeek-speler nam vlot
de maat van Edwin Van Baelen (Zanzi-
bar Leuven) die op de tweede plaats
strandde en Gaëtan Dujardin, de enige
Waals-Brabander, die uitkomt voor BC
Wavre. Eric Demaerschalk (BC Couron-
ne) kon geen enkele match winnen,
maar werd toch nog vierde, vóór
Legros, die wél drie wedstrijden won,
maar de nek werd omgewrongen door
het te hoge aantal beurten, gevolgd
door een te lage moyenne.

3de Klasse – 120 punten
Het is bijna niet te geloven. Een gewestfi-
nale waarin enkel de winnaar binnen
het gemiddelde kan blijven. Christian
Lemoine won drie van zijn vier ontmoe-

tingen en mocht zijn club Zanzibar
Leuven dus verrassen met het ge-
westdiploma. De tweede plaats was
voor Jean Verhulst (BC Overijse), die
merkwaardig genoeg al zijn wed-
strijden won, maar daar door de la-
ge moyennes weinig of niets aan
overhield. Roland Praet (BC Wavre)
hield stand op drie. Roger Vander-
cappellen (BC Ensor) op vier en
Willy Duchateau (RC Garnier) op
vijf, haalden zelfs de 4,00 niet.

4de Klasse – 90 punten
Dirk Van Hoof van BC Kampenhout
stijgt een klasse, na volle winst, 8
op 8 in deze gewestfinale. Christi-
an Vandenplas (BC Wavre) werd
vice-kampioen en het brons was
voor Jean-Pierre Berckmans van
Welkom Zaventem. Hendrik Brug-
gemans (BC Kampenhout) en Lam-
bert Suijkerbuijk (BC Ensor) bereik-
ten het gemiddelde niet.

5de Klasse – 70 punten
Zelfde verhaal als in de 3de klas-
se, waar iedereen, behalve de
kampioen, onder het gemiddelde
bleef steken. Paul Perdieus van

Astrid Herent eigende zich dan ook
verdiend de trofee toe.

6de Klasse – 55 punten
Roger Hochsteyn (Astrid Herent) deed
wat zijn clubmakker in 5de klasse al
presteerde en pakte in Kortenberg met
6 op 8 wedstrijdpunten de kampioensti-
tel en het ticket voor de nationale finale.

7de Klasse – 40 punten
Ensor-man Robert Huybrechts wiekte al-
le tegenstand kort en mag met 100%
van de matchpunten naar de nationale
finale.

8ste Klasse – 30 punten
Mooie prestatie van William Moeren-
hout (Vilvoordse BC) die in de laagste
klasse met een overtuigende 7 op 8
won.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale Excellentieklasse Vrijspel KB

Vier partijen, vier maal winst

In Zutendaal heeft Sven Mallants (BC
Ten Hout) zich overtuigend geplaatst
voor de nationale finale. In de partij te-
gen Ludo Hermans (Breese BC), had hij

daarvoor zelfs
slechts vier beurten
nodig. Tweemaal
winst volstond voor
Paul Vos van BC Lido
om voor John Huizin-
ga (BC Sint-Jozef) te
eindigen, die niet
van het thuisvoordeel
kon profiteren. Huiz-
inga won zelf ook
twee wedstrijden,
maar met een ge-
middelde dat meer
dan 10,00 lager lag
dan dat van Vos.
Hermans kon geen
enkele match in
winst omzetten en

zijn beste resultaat bleek uiteindelijk
196 punten tegen de vice-kampioen.
Ver onder de 300 te spelen punten, dus. 
Bart Van Reeth

Sven Mallants gaat naar de nationale finale met maximum
van de matchpunten

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Kader 35/2 KB

Brons voor Sevenants
Yannick Sevenants (BC Op De Meir)
werd getipt als kandidaat winnaar in
deze 60-punten kaderfinale. Hij ging
echter met een derde plaats het tornooi
uit. Voor hem eindigde Ludo Cloots (BC
De Middel) op twee en Jens Van Ors-
haegen (BC Herentals) won één wed-

strijd, wat hem op de laatste plaats
hield. Patrick Boels (BC Orly) werd kam-
pioen met twee winstmatchen in 6 en 7
hernemingen en zette ook nog eens de
kers op de taart met het binnenhalen
van de promotie.
Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale – 1ste Klasse Vrijspel MB

Jacobs tweede 
in Gemmenich
Yves Jacobs van De Goeie Queue uit
Oostmalle is in het verre Gemmenich op
een tweede plaats gestrand. Nathan
Claessen (K&V Diest), die brons pakte
en winnaar Thomas Caluwaerts (KBC
Zanzibar), bleken net iets te sterk. Tegen
Didier Segers (De Gildevrienden), die
als vierde de finale verliet, speelden
zowel kampioen Caluwaerts als Yves
Jacobs promotie. Jacobs tekende in die
wedstrijd ook nog eens voor de kortste
wedstrijd van de finaleronde (3 herne-
mingen). Sven Mallants (BC Ten Hout),
bereikte slechts één maal de 200 speel-
punten, weliswaar tegen Thomas Calu-
waerts, in 5 beurten. 

Bart Van Reeth Yves Jacobs tekende voor de kortste
partij : 3 beurten !

Jacques Tacq, met voorsprong de beste 
tweedeklasser



Editoriaal

Grijp de mogelijkheid !

We wuiven 2013 uit en maken ons al
op om in het nieuwe jaar ons beste 'bil-
jartbeentje' voor te zetten. Want je kan
er gewoon niet aan voorbij : 2013 was
een bijzonder biljartjaar, met het
Wereldkampioenschap Driebanden en
de derde editie van het PTC-snookertor-
nooi in Antwerpen. Vooral het eerste
heeft ons nieuwe hoop gegeven en de
moed om verder te doen, want in de
Scheldestad werd bewezen dat mits
een goede PR en communicatie, het pu-
bliek de weg naar de biljarttafels vindt.
In het kielzog, pers en TV en daaraan
gekoppeld de groeiende interesse van
de zakenwereld om financiële dekking
te geven, bij wijze van sponsoring. In
2014 moeten we dan ook elke kans
grijpen om onze sport onder de aan-
dacht te blijven brengen, al was het
maar alleen uit respect voor Frédéric
Caudron, Eddy Merckx, Roland For-
thomme en andere De Backers en Lep-
pensen, die de absolute wereldtop vor-
men en buiten excellente biljarters, ook
de wereldambassadeurs van de keu-
sporten zijn ! Maar méér dan ooit, moe-
ten ook de 'kleine' biljarters, amateurs
en hobbyisten hun sport gaan promoten
en voor opvolging zorgen. Clubs moe-
ten naar de jeugd toe werken en de
klassieke disciplines opnieuw aantrek-
kelijk en hip maken. De jeugd sportbe-
stuurders van de bond, roep ik op om
snel werk te maken van een exclusieve

jongerencompetitie, die gespeeld wordt
op zaterdag en zondag, om de late
avondwedstrijden door de week te ver-
mijden en een expliciet kader voor de
jeugd te creëren. Ik merk nog te vaak
hoe kansen blijven liggen en boten wor-
den gemist. Een biljarter uit het KBBB-
gewest Brabant bekloeg zich onlangs
over het feit, dat er van het District Leu-
ven weinig nieuws verschijnt in onze
krant. Dat is logisch : in tegenstelling tot
de meeste sportbestuurders van de an-
dere districten, ontvangen wij vanuit
Leuven nooit enig nieuws. Misschien
een tip voor het districtsbestuur voor de
goede voornemers in 2014 : De Biljart-
ballen inlichten over wat er in Leuven op
biljartgebied gebeurt ! Ook qua adver-
teren in onze krant, toch het medium
van de core-business van de lokaalhou-
ders, huppelen de Leuvenaars hopeloos
achterop. Het lijkt erop dat men in dat
deel van Vlaams-Brabant niet echt geïn-
teresseerd is in wat onze krant voor
HUN sport doet en betekent. Dat is niet
alleen onverstandig, maar ook een erg
spijtige zaak voor de vele biljarters, die
ook eens graag in de schijnwerpers
staan en meestal niet onaardig bijdra-
gen aan het bestaan van de biljartzaak
waar zij hun sport beoefenen. Kan ik
het nog duidelijker stellen ? Hopelijk rin-
kelen er in het Leuvense enkele belletjes.
In het editoriaal van december liet ik
een ballonnetje op richting KBBB natio-
naal voor het promoten van de Beker
van België via onze krant, temeer om-
dat het voor het BK reeds te laat was. Er
viel tot op heden nog niets op onze re-
dactie binnen... Wanneer gaat men
eens beseffen dat voor dezelfde prijs
van die enkele honderden affiches die
je laat drukken om je evenement aan te
kondigen, en die slechts her en der aan
de muur belanden, wij de mogelijkheid
bieden om op een volle pagina te ad-
verteren en méér dan 12000 lezers te
bereiken ? Dat geldt natuurlijk ook voor
de vele clubs, die straks weer één of an-
der tornooi gaan organiseren, ons niet
contacteren en zo alweer een gouden
kans op promotie en publiek laten schie-
ten.
Wij bieden met deze krant de mogelijk-
heid, grijp ze !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

De Biljart Ballen, 4e jaargang, januari 2014 pagina 15

www.espa biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B 8800 Roeselare Beveren

Poolbiljart 

Lauwereyns en Das 
winnen BK 8-Ball en 10-Ball  

8-Ball
Moritz Lauwereyns is voor de vierde
keer Belgisch kampioen 8-ball gewor-
den.
Tijdens de eindfase van het BK 8-ball,

stond hem een zware opdracht te wach-
ten.
In de halve finale moest hij het opnemen
tegen de Belgische kampioen 9-ball :
Cliff Castelein.
In de finale nam hij het op tegen Johan
D'Hondt. Het liep met break en run-outs
gelijk op tot 5-5 waarna D'Hondt zijn
break verliest aan Lauwereyns, die
daardoor een voorsprong kan nemen
en zo de match wint met 8-5. 

10-Ball
Twee jaar na zijn laatste titel als Bel-
gisch kampioen, heeft Serge Das op-
nieuw de kampioenskroon in het 10-ball
meegescharreld.
Na een spannende achtste finale tegen
Cliff Castelein (7-6), verplettert hij zijn
tegenstanders in de kwart en halve fina-
le. In de finale werd het 9-6  tegen Jo-
han D'hondt, die ook al in de eindafre-
kening van het 8-Ball onderuit ging. Met
de laatste wedstrijd van 2013 achter de
rug, kan de Belgium Pool Billard Fede-
ration de definitieve ranking opmaken
en zullen snel de spelers voor het EK
2014 bekend worden gemaakt.  
Anne Dautzenberg

BK-winnaars Serge Das en 
Moritz Lauwereyns 

KNBB Biljartpoint Masters 2014

De favoriet of de outsider ?

Zijn deelname aan het EK in 1962 in
het Nederlandse Kaatsheuvel, vormde
de basis van de internationale door-
braak van Raymond Ceulemans. Het
plaatste ook het driebanden bij onze
noorderburen definitief op de kaart.
Straks worden op een steenworp van
De Efteling, waar Ceulemans Johann
Scherz onttroonde, de 'KNBB Biljart-
point Masters 2014' gespeeld. De
Nederlanders blazen met deze editie
het wat uitgedoofde tornooi nieuw le-
ven. Met een geactualiseerd program-
ma en een moderne vormgeving aan
het geheel, hopen ze daar boven onze
noordergrens een sterke impuls te geven
aan het biljart en aan het driebanden in
het bijzonder. De deelnemers ; de
zestien sterkste Nederlanders die strij-
den om de hoogste eer. Op een uitzon-
dering na, zijn ze ook allen in ons land
actief, bij de topclubs in de Nationale
Interclub-competitie.
De drie grootste kanshebbers, lichten
we er graag even uit :

Jean-Paul de Bruijn
De nummer drie van regerend lands-
kampioen BC Deurne 1 speelt in onze

competitie een  sterk
seizoen. Hij werd
opgesteld in 9 van
de 11 wedstrijden.
Daarvan won hij er
vijf en  speelde hij
één keer gelijk. Kan
verrassend uit de
hoek komen en heeft
de vechtersmenta-
liteit. Jean-Paul de
Bruijn gun je de
winst of schrijf je pas
af als de laatste bal
gespeeld is.

Jean Van Erp
Al enkele jaren een
vaste waarde bij BC
De Ploeg 1, waar-
mee hij twee jaar ge-
leden de titel vero-
verde. Van Erp keek

dit seizoen tweemaal tegen verlies aan
en kon liefst negen keer met de winst
pronken. Wie aan de biljarttafel oog in
oog komt te staan met 'Jeanke', zoals
ze de man in Zoersel noemen, kan
maar beter op zijn tellen passen. Vooral
als hij zijn dag heeft en met een opper-
ste concentratie kan biljarten.

Dick Jaspers
De kopman van BC Deurne 1 en gewe-
zen wereldkampioen driebanden, be-
reikte op het WK in Antwerpen de halve
finale, waarin hij moest onderdoen voor
de Griek Kasidokostas. Jaspers is al ja-
ren de onbetwiste nummer één bij de
Nederlanders, die  in de Belgische com-
petitie uitkomen. Dat bewijst hij ook nu
weer, met in elf wedstrijden slechts één
verliesmatch en één draw.

Valt de Masters-trofee in handen van
favoriet Dick Jaspers, wordt hij het
leven zuur gemaakt door de twee
rechtstreekse concurrenten of gaat een
outsider met de hoofdprijs lopen in
Kaatsheuvel ? Uitsluitsel op zondag,
19 januari, de finaledag !
Bart Van Reeth

Topfavoriet Jaspers hoopt in eigen land de begeerde titel
te veroveren. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Terugblik op een talentrijk biljartfanaat

Vijf jaar geleden verongelukte 
Joris De Bou
16 oktober 2008 was een zwarte dag
voor de biljartsport. Op de Gentse R4-
ring ging de wagen van de tweeënder-
tigjarige Joris De Bou over kop. De ta-
lentrijke ereklasser overleefde de klap
niet. De verslagenheid in zijn club KBC
Ons Huis in Geraardsbergen was
groot.  
Joris De Bou was een echte duivel-doet-
al en niet alleen in de eigen club, waar
hij de taak van sportbestuurder op zich
nam. Hij was betrokken bij wedstrijdor-
ganisaties en zeer actief in het bestuur
van het gewest Beide Vlaanderen. Hij
was dag en nacht op de baan voor de
biljartsport.
Ironisch genoeg leidde die passie voor
de sport ook onrechtstreeks tot zijn plot-
se dood. De man keerde in de nacht
van 15 op 16 oktober 2008 terug van
een biljartvergadering, toen het noodlot
toesloeg.
Heel de biljartwereld werd in één mo-

ment in rouw ge-
dompeld. De Bou
was geliefd en vele
biljarters kenden
hem als een wan-
delende computer,
die alle uitslagen
en rankings uit het
hoofd kende. 
Peter De Backer, goede vriend van Joris
De Bou, was er kapot van.
De dood van de jonge biljarter blijft na-
zinderen. In het lokaal van KBC Ons
Huis zijn ze het er vijf jaar na het drama
nog roerend over eens. De dood van de
beminnelijke Joris de Bou is een groot
verlies voor iedereen. Hij was een steun-
pilaar van en voor het nationaal biljart.
Nu nog is men in elk gewestelijk biljart-
district op zoek naar telkens twee man
om één Joris te vervangen.

Bart Van Reeth
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