
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
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Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

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

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

“Alles voor de biljarter”

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 3

WK Landenteams – Viersen, Duitsland

Verlengen onze jongens hun wereldtitel ?

Van 13 t.e.m. 16 maart vindt in het Duitse Viersen het Wereldkampioen-
schap Driebanden voor landenteams plaats. Ons land heeft als regerend
wereldkampioen het recht deel te nemen met twee ploegen en maakt daar
ook gebruik van. Dat de Belgen sterk voor de dag zullen komen bij onze
oosterburen, lijdt geen twijfel. 

Team A wordt gevormd door het duo
Roland Forthomme en Eddy Leppens en
de wereldtandem Frédéric Caudron en
Eddy Merckx vormen Team B. De eerste
combinatie mag aan de slag in reeks A,
waar ze Luxemburg met Ramon Hamm

en Paul Mootz en Italië tegenover zich
krijgen. Italië speelt met voormalig
wereldkampioen Marco Zanetti, die re-
cent met een moyenne van 6,666 nog

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

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

KBBB Nationale Finale 6de Klasse Vrijspel KB

De Beck tweede tussen twee promovendi

Guillaume Dieu (BB Borinage) won in
Charleroi het nationaal kampioenschap
bij de 55-ers, met promotie en vóór
Clery De Beck van KBC Ons Huis, die

ook slechts één maal
verloor. De Beck
hield Willy Van Den
Heuvel (KOT Meer)
achter zich, die wel-
iswaar twee keer te-
gen verlies aankeek,
maar ook wel de
promotie meepikte
met de kortste partij
en het hoogste alge-
meen gemiddelde
(3,07 voor 2,80). 
Werden in volgorde
vierde, vijfde en
zesde : Johan Cuy-
pers (KHOZ), Roger
Hochsteyn (KBC As-

trid Herent) en Marcel Biencourt (RBC
Vaux).

Bart Van Reeth

Willy Van Den Heuvel promoveert vanop de derde plaats
met het hoogste gemiddelde

KBBB Waasland – Districtfinale 6de Klasse Bandstoten KB

Kieldrechts feestje eindigt 
met plaatsing van Nick Rosier
Tom Rotthier van De Gildevrienden gaf
forfait en dat leidde er toe dat de vier
overblijvende deelnemers, zonder uit-
zondering Sleepbootje-leden waren.
Nick Rosier was sterker dan zijn club-
genoten Theo Van Craenenbroeck,
Omer De Block en Tamara De Witte en

mag dan ook naar de gewestfinale in
het zuiden van Westvlaanderen. Enkel
voor De Witte bleek de lat van 20 speel-
punten nog iets te hoog te liggen. Zij
eindigde onder het gemiddelde.

Bart Van Reeth

KBBB Turnhout-Mol Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

Schepkens wint, 
Van Den Heuvel maakt serie van 15
Spannende finale in het Miloheem te
Mol, waar thuisspeler Schepkens het la-
ken naar zich toetrok met 5 matchpun-
ten, één meer dan de 2de Willy Van
Den  Heuvel die wel de strafste partij
speelde tegen Luc Jansen die 3de
werd,  door van acquitstoot te begin-

nen met een serie van 15 en de partij
uitspeelde in 5 beurten (zegge en
schrijve vijf) wat weinig of nooit ge-
beurt in deze klasse.  Vierde werd Fran-
çois van Hout.

Willy Van Den Heuvel 

Artistiek Biljart

Rankingtornooi BC Op De Meir
schuift één week op
De VAS (Vereniging
van Artistiek Spelers)
laat weten dat het
zevende en voorlaat-
ste rankingtornooi
van het seizoen niet
zal plaatsvinden van
25 tot 27 april. Or-
ganisatorische her-
planning van BC Op
De Meir, de Emblem-
se inrichter, zorgt er-
voor dat het tornooi
één week later wordt
afgewerkt, met aan-
vang op 2 mei en fi-
nale op 4 mei. Het
laatste rankingtor-
nooi in Oosthoven
vindt plaats van 13
tot 15 juni en een week eerder spelen
de Excellentieklassers hun nationale fi-
nale in Sint-Amandsberg. Het kampi-
oenschap van België wordt afgewerkt
in het laatste weekend van juni, voor het
eerst in Herberg Ter Heide in Bras-
schaat, waar Billard Promotion Team de
organisatie op zich neemt. Dat is het ge-
volg van het verdwijnen van de ver-
trouwde locatie in Puurs. De Brasschate-

naren toonden met de inrichting van
een rankingtornooi vorig jaar reeds
aan, dat ze een evenement kunnen
neerzetten en van de juiste omkadering
voorzien. Degene die daarvan wel eens
het meest zou kunnen profiteren is rege-
rend Belgisch kampioen Erik Vervliet.
Hij verdedigt zijn titel in het eigen lo-
kaal. 
Bart Van Reeth

Verlengd Erik Vervliet zijn titel voor eigen publiek ?
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Gent – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten KB

Izaak Van Hanegem 
scoort zes op zes matchpunten
Izaak Van Hanegem (BV Gent) is er elk
jaar weer bij, als de prijzen worden ver-
deeld. De 'Strop' won ditmaal goud bij
de 40-ers in het bandstoten en zette met
drie winstmatchen uit drie, zijn tegen-
strevers voor voldongen feiten. Guido
De Vos, die voor Royalvrienden Oude-
naarde speelt, beet enkel op Van Hane-
gem de tanden stuk en werd verdienste-

lijk tweede. Raymond Willems (BV
Gent) en Jackie De Graaf (KOT Melle)
eindigden op de derde en vierde
plaats. De kampioen bleef met 2,18 net-
jes in het gemiddelde, met twee wed-
strijden van 2,35, die tegen de promo-
tie aanleunden.   

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale
3de Klasse Bandstoten KB

Titel blijft 
in eigen club
In het Evergemse lokaal van BC Edel-
weiss, heeft ingezetene Roger Van Heir-
seele de kampioenstitel naar 55 punten
meegepakt. Hij deed dat met een uit-
muntende score van zes op zes wed-
strijdpunten en een algemeen gemiddel-
de van 2,95. Johan Van De Voorde (Ee-
klose BC) moest het met de zilveren me-
daille stellen en Metro-speler Wim Aver-
maete nam podiumplaats drie voor zijn
rekening. Roger Herreman van De Gou-
den Sleutel eindigde laatste, net als
Avermaete, onder het gemiddelde.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Vrijspel KB

Kris Waem grijpt nationale medaille

In Haasdonk veroverde Kris Waem
(De Gildevrienden) met ruime voor-
sprong (algemeen gemiddelde 9,04 op
formaat 2,10m.) de nationale titel naar
120 speelpunten. Met de promotie
naar 2de klasse als toemaatje, hoor je
de Gildevrienden-speler waarschijnlijk
niet klagen. Waem is aan een erg sterk
individueel seizoen bezig en kan zijn
muren stilaan met diploma’s gaan be-

hangen. De tweede plaats was voor
Guido Deckx van BC De Ster en Fabrice
Van Clooster (AS Charleroi) nestelde
zich op de laatste podiumplaats. Vier,
vijf en zes waren voor Charles Bouchat
( O. Andenne BC), Christian Lemoine
(Zanzibar Leuven) en Jacques Nisen
(Sint-Truidense BC).

Bart Van Reeth 

De finalisten moesten stuk voor stuk de suprematie van Kris Waem erkennen 

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale Excellentieklasse Driebanden MB

Beghin verliest slechts één wedstrijd
Kampioen Julien Beghin (Risquons-Tout)
bereikte de moyenne en onderscheidde
zich daarmee van zijn opponenten. Net
als zilverwinnaar Peter Mostrey (DOS
Roeselare), telde hij aan het einde 6
wedstrijdpunten, maar zoals gezegd ;
het gemiddelde is dan van doorslagge-
vende aard ! Rudi Van Laethem (STER)
werd derde met twee gewonnen wed-

strijden en gaf daarmee zijn clubgenoot
Filip Van den Hauwe het nakijken. Voor
Marc Florin (Risquons-Tout) werd de fi-
nale een afknapper, hij kon geen enkel
punt versieren. Met twee verlieswedstrij-
den, 42-41, bewees hij nochtans wel
zijn recht op deelname. 

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden MB

Met twee naar 3de Klasse
GHO Kortrijk en CBC-DLS Roeselare
deelden de lokalen voor de organisatie
van deze finale. Jacky Cornelissen
(Kortrijkse BC) werd winnaar en speel-
de bovendien promotie. Hij mag voor-
taan bij de 22-ers aantreden. Cornelis-
sen liet slechts één steek vallen tegen

GHO-er Philippe Verbrugghe, die een
gelijkspel afdwong tegen de kampioen
en ook de promotie kon bemachtigen.
Filip Callens (CBC-DLS Roeselare) werd
derde.

Bart Van Reeth
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Vormgeving:

Jerry Van Tilborgh (BC Lugo Deurne) doet relaas van uitstekende prestatie

Uitmaken met een serie van 10 en promotie
naar 34 punten op het Matchbiljart
Het begon eigenlijk allemaal vorig sei-
zoen toen ik uit het niets de districtsfina-
le naar 34pt KB wist te winnen met pro-
motie naar 42pt. Daaraan hangt na-
tuurlijk vast dat ik ook op de MT ver-
plichte promotie had van 22 naar 27pt.
Dus dit jaar maar ingeschreven in de in-
dividuele competitie bij de 27ers met
het gedacht om wat ervaring op te
doen, maar zeker om er geen potten te
gaan breken! We startten de eerste ron-
de met 59 deelnemers, en tot mijn grote
verbazing eindigde ik daar vrij makke-
lijk als 8e met een algemeen gemiddel-
de van 0,586 vrij goed in de moyenne
dus. De tweede ronde werd gespeeld
met 26 spelers, en mijn loting was op
papier al iets moeilijker dan in de eerste
ronde. Toch kon ik in mijn tweede wed-
strijd tegen Luc Brants van BC De Deken
een serie van 8 laten noteren, en de
partij winnend afsluiten met een moyen-
ne van 0,658 een promotie match dus.
De derde partij werd vrij vlot gewonnen
tegen Guy De Vocht van BC New Ave-
nue, en ook mijn vierde en laatste wed-
strijd moest ik spelen tegen een speler
van BC New Avenue ,namelijk Pierre
Van Damme. Wat er echter in die wed-
strijd gebeurde hield niemand voor mo-
gelijk en ikzelf in het allerminst, maar
het gebeurde toch. Ik had de toss ge-
wonnen en mocht dus van acquit. In de
eerste 15 beurten van de wedstrijd
werd er zeer defensief gespeeld en zat
de match echt op slot. Er werden hier en
daar wat puntjes gesprokkeld, en met
een door mij gemaakte hoogste serie
van 5 tot dan toe ging het niet echt
hard. Het was voor ons beiden van
groot belang om de wedstrijd winnend
af te sluiten om zeker te zijn van een
plaats bij de laatste tien in de volgende
ronde. Bij een tussenstand van 17-14 in

mijn voordeel, kwam er plots een kleine
opening op tafel en de mogelijkheid om
te scoren met een seriestoot tot gevolg.
Er werden 3 punten in serie gespeeld
en punt 4 en 5 waren vrij gemakkelijke
driehoekjes die ik vlot speelde. Punt 6
en 7 waren iets moeilijker maar zeker te
doen, dus deze wist ik ook allebei te
scoren. Toen de arbiter het 7e punt telde
werd mijn concentratie eventjes ver-
stoord, dus ben ik  naar de tafel gegaan
om een slokje water te nuttigen om
daarna terug met scherpe focus aan het
biljart te komen. Door mijn grote con-
centratie scoorde ik punt 8 en 9 vrij vlot,
maar weet niet meer welke figuren ik
heb gespeeld. Toen de arbiter het 9e
punt telde en er direct achteraan vertel-
de “en voor het matchpunt” werd de
concentratie weer even verstoord. De
laatste figuur die gespeeld diende te
worden lag ongelooflijk moeilijk, en
moest gespeeld worden tussen de twee
korte banden door met een zeer kleine
aankomst tot gevolg. Voor mij was het
echt een shot to nothing, maar de bal
werd loepzuiver geraakt met het onge-
looflijke als resultaat. De partij uitmaken
met een serie van 10 en dit in 33 beur-
ten, met een moyenne van 0,818, di-
rect mijn beste prestatie ooit in competi-
tie naar 27pt ! Na uitbundig gefelici-
teerd te zijn geweest door alle aanwe-
zigen in de zaal, werd de vraag gesteld
of dit niet tot promotie leidde? Na even
snel gerekend te hebben kwam ik uit op
een algemeen moyenne van 0,611! Als
je weet dat de promotiegrens 0,610 be-
draagt, heb ik dus de promotie naar 34
te pakken met 0,001. Dit wil dus zeg-
gen dat ik op vier wedstrijden een kwart
van 1/100ste teveel heb gespeeld……
Kan het nog gekker ? De derde ronde
wordt nu gespeeld met de laatste tien
spelers, waarvan de vier best geplaat-
ste rechtstreeks de gewestfinale mogen
spelen op 5 april in het lokaal van BC
Woondecor. De loting van de derde
ronde is voor mij niet gemakkelijk, maar
zeker haalbaar gezien de goede vorm
waar ik momenteel in verkeer. Dat deze
goede vorm niet tijdelijk is bewijzen
ook de resultaten in de NIDM competi-
tie, waar ik van de tot nu toe 13 ge-
speelde wedstrijden maar 2 verliesmat-
chen heb moeten laten noteren.

Jerry Van Tilborgh

Van Tilborgh, hier op archiefbeeld,
draait al jaren mee en ziet zijn 
inspanningen eindelijk beloond

Overlijden

Voor ‘snelle’ Frans De Mal 
primeerde vriendschap en gezelligheid
Op dinsdagmorgen 4 februari overleed,
totaal onverwacht en veel te vroeg, Frans
De Mal. Hij zou op 20 februari 75 jaar
geworden zijn. Maandagavond trad hij
met KBC Zanzibar nog aan in de NIDM
competitie. De volgende maakte hij thuis
een fatale val. Frans was gedurende 25
jaar een graag gezien lid van KBC Zan-
zibar en al 15 jaar een gewaardeerd
clubsecretaris. Zijn sportieve carrière be-
gon hij als zoveel ‘jonge gasten’ als voet-
baller. Bij het toenmalige ‘Eclair Kessel-Lo’
(1ste provinciale) bewees hij een top-
doelman te zijn en stond er meer dan 10
jaar, als onbetwiste nummer 1, onder de
lat. Hij kreeg meerdere aanbiedingen om
het hogerop te proberen, maar legde ze
allemaal naast zich neer. Gezelligheid en
vriendschappen namen, toen al, de bovenhand.
Toen hij later begon te biljarten, eerst als ‘golf-biljarter’, nadien ‘carambole’,
maakte hij met dezelfde eigenschappen een hoop vrienden.
Ook bij KBC Zanzibar werd hij al die jaren door iedereen erg geliefd.
In competitie wou hij altijd het beste uit zichzelf halen enmet zijn nogal ze-
nuwachtige natuur, hoorde je hem geregeld ‘sterke woorden’ gebruiken bij een
gemiste stoot. De prestaties van zijn tegenstrevers begeleidde hij steevast van
halfluide commentaar (zeker als die een ‘varkentje’ lukten). Zij konden dat ui-
teraard iets minder appreciëren. Hij was gekend als een ultra snelle speler, wat
leidde tot enkele ‘uitspraken’ die zeker in de club als anekdotes een eigen leven
zullen gaan leiden. 
Een voorbeeld: “na een match tegen Frans heb je meestal een verkoudheid, zo
snel loopt hij rond de tafel”
Bij KBC Zanzibar zullen ze zijn leuke gezelschap enorm missen. 
Het medeleven van zijn clubmakkers en onze redactie, gaat in de eerste plaats
naar zijn vrouw Lucienne en zijn familie.

Met dank aan Paul Stroobants

Verlengen onze jongens hun wereldtitel ?

bewees, meer dan ooit, in vorm te zit-
ten. Hij krijgt het gezelschap van de
minder bekende Emilio Sciacca.
Merckx en Caudron mogen de titel ver-
dedigen in groep H, tegen de Oosten-
rijkse delegatie met Arnim Kahofer en
Andreas Efler. Op papier een haalbare
kaart, maar met Zweden krijgen onze
landgenoten een erg zware brok voor-
geschoteld. Torbjörn Blomdahl en Mi-
chael Nilsson verdedigen de Skandina-
vische vlag. België B opent op donder-
dag tegen Oostenrijk, België A mag het
op vrijdag opnemen tegen de verliezer
van de wedstrijd Italië-Luxemburg. Team
A mag alleszins ook op zaterdag nog
eens aan de slag, tegen de winnaar
van het duel Italië-Luxemburg. Indien
één of beide teams doorgaat in dit tor-
nooi, volgen mogelijk duels met sterke
namen. Onder andere Duitsland brengt
met Martin Horn en Stefan Galla, ener-
zijds en Thorsten Frings en Ronny Linde-
mann anderzijds, twee ervaren teams
aan de tafel. Horn werd samen met
Christian Rudolph in 2013 nog vice-
kampioen. Frankrijk met Jeremy Bury en
Pierre Soumagne kan misschien wel
eens verrassen en vergeten we ook De-
nemarken niet dat in 2012 nog derde
werd met Tonny Carlsen en Thomas An-
dersen. Andersen wordt dit jaar vervan-
gen door Michael Lohse.  En dan is er
natuurlijk het gele gevaar. Zuid-Korea
A, dat in de vorige editie de derde
plaats bezette, brengt Jung Han Heo en
Jae Ho Cho naar Viersen. De twee ga-
ven met hun flinke uithaal op de laatste
WB-Manche in Turkije, hun visitekaartje
af en o.a. Eddy Merckx, die er door de
Koreanen werd uitgeknikkerd in Anta-
lya, weet dat het oppassen geblazen is
! Bovendien hebben de Aziaten met Lee
Chung Bok en Kim Kyung Roul ook nog
een sterk Team B op de been gebracht.
Onze noorderburen doen het zuinig
aan en konden slechts één team op de
deelnemerslijst laten schrijven. Neder-
land trekt naar Viersen met kersvers na-

tionaal kampioen Dick Jaspers en Barry
Van Beers. Zij komen in groep F trou-
wens het gevreesde Zuid-Korea B tegen
en mogen het ook opnemen tegen Viet-
nam, dat aantreedt met Dinh Nai Ngo
en Anh Vu Duong. Turkije, dat in 2013
op het podium naast Zuid-Korea A
mocht staan, vaardigt Tayfun Tasdemir
en de onbekende Tolgahan Kiraz af,
die de plaats van Lüfti Cenet inneemt.
Met Dani Sanchez en Ruben Legazpi,
moet Spanje, als outsider, toch zeker in
de gaten worden gehouden.

Bart Van Reeth 

Vervolg van de voorpagina
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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 Nationale Finales Kader 38/2 KB  

Van Hanegem brengt medaille 
naar De Gouden Sleutel

2de Klasse – 160 punten
De verplaatsing van Gent naar het Lim-
burgse Zutendaal heeft vruchten afge-
worpen voor Nico Van Hanegem van
BC De Gouden Sleutel. Hij werd natio-
naal kampioen, vóór Yves Jacobs (DGQ
Oostmalle) en Yvo Perdieus  (KBC Astrid
Herent). Op vier Daniel Boreas (Maas-
landse BA), die de titel niet in eigen
regio kon houden en op vijf Angelo

Gustinelli van AS Charleroi. Nummers
1 en 2 tekenden voor het behalen van
de moyenne, de andere deelnemers
bleven er meer dan 1,000 punt onder.

3de Klasse – 120 punten
Fabrice Bouchat (BC Couronne Wem-
mel) moest tevreden zijn met zilver,
maar de Brusselaar komt wel als enige
promovendus uit de nationale finale van
de derde klassers. De eindwinst was
voor Eric Somers van BC De Leug, de
club die straks van Schelle naar Aartse-
laar verhuist. Paul Vos van BC Lido pak-
te plaats drie. Op vier, vijf en zes, vin-
den we Marcel Dieu (BC Nijvel), Fran-
cis Bosseloirs (Fecher-Soumagne) en
Mark Baetens (BV Gent).

4de Klasse – 90 punten
Twee promovendi en niet toevallig de
kampioen en de vice-kampioen, die een
prima finale speelden. Beide spelers
scoorden 7 wedstrijdpunten, maar de
moyenne van Eric Laloire (BC Vottem)
besliste over de titel. Hij ging met de na-
tionale trofee naar huis en ziet volgend
jaar Walter De Busscher (Brugse BC)
terug in derde klasse. Kenny Vander
Mierde van BC De Optimisten uit Heus-
den-Zolder, kwam als derde op het po-
dium.

Bart Van Reeth

De jonge Kenny Vander Mierde 
keerde meteen met brons terug van de
vierde klasse finale

KBBB Waasland – Districtfinale 6de Klasse Drieband KB

Na de districtfinale, ook de 
gewestfinale in het Waasland
De 15 speelpunten werden tot driemaal
toe gerond door Tom Rotthier (BC De
Gildevrienden). Eén keer moest hij wel
de duimen leggen in de eerste partij
van twee, tegen Nick Rosier van BC
Sleepbootje, maar in de tweede wed-
strijd speelde Rotthier zelfs promotie. In
het eindtotaal bleef hij wel in het ge-
middelde. Rosier werd tweede en Ta-
mara De Witte, ook aangesloten bij BC
Sleepbootje werd derde, onder het ge-
middelde. Theo Van Craenenbroeck, de
derde deelnemer van de Kieldrechtse
club, won één maal tegen De Witte en
sloot de finale als laatste af. Ook hij be-
reikte de obligate moyenne niet. Tom
Rotthier mag de gewestfinale spelen,
begin mei, eveneens in het Waasland.
Een feitelijke thuisfinale dus.

Bart Van Reeth

Tamara De Witte stond alweer haar
'mannetje', maar moest het stellen met
de derde plaats

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Kader 38/2 KB

Feest in Geraardsbergen
KBC Ons Huis uit Geraardsbergen ver-
keert in feeststemming. Kaderspeler Ives
De Hertog kaapte in Roeselare de
hoofdprijs weg en mag zich nationaal
kampioen noemen. De Hertog raakte
wel niet voorbij Vik Heyndrickx (Argos-
Westveld), die pas als vierde eindigde
en moest ook nog een gelijkspel toe-
staan tegen thuisspeler Peter Duyck, die
brons veroverde. Tweede werd Guy De
Fauw, collega van Heyndrickx bij Ar-
gos-Westveld en Sven Mallants (BC Ten
Hout), hield op de laatste plaats slechts
één draw over, maar kwam met 207 en
218 speelpunten toch wel erg kort bij
de 220 in de partijen met De Fauw en
De Hertog. Enkel de winnaar behaalde
zijn moyenne.

Bart Van Reeth  

Net als in het vrijspel, kwam 
Limburger Mallants ook nu weer dicht
in de buurt van de winst

KBBB Gent – Districtfinale 1ste Klasse Driebanden MB

Van De Voorde kort bij promotie

KBBB Nationale Finale 
4de Klasse Vrijspel KB

Kampioenstitel
met vier zeges
op vijf
Dirk Van Hoof (BC Kampenhout) won
vier uit vijf matchen en dat was ruim vol-
doende om nationaal librekampioen te
worden in de 90 puntenreeks. De verre
verplaatsing naar organisator BC Noor-
derkempen, loonde ook voor Michaël
Mattioli (ACB Châtelet), die verdienste-
lijk tweede werd.
Op drie Tony Jacqemyn (Argos-West-
veld) en op vier Frank Nicolaï ( BC De
Middel). Maarten Thuys (BC Ten Hout)
en  Joël Lizin (BC Vottem) vormden de
staart.

Bart Van Reeth

Met een algemeen gemiddelde van
0,740 bleef Johan Van De Voorde am-
per 0,024 punten verwijderd van de
promotie naar 42 punten. De BC Eeklo-
speler won wel in eigen lokaal en legde
enkel de duimen tegen clubmaat
Armand Goethals, die op drie eindig-
de. Het zilver blonk op de borst van
Philippe Broche (Gouden Sleutel) en
diens clubgenoot Dieter Steels bleef he-
lemaal onderaan in het eindklassement.
Met uitname van de winnaar, speelde
niemand in het gemiddelde.

Bart Van Reeth

CEB artistiek

Jean Reverchon zet GP in Marseille
op zijn naam

Tijdens de CEB Grand Prix artistiek in
Marseille werd het een Franse finale. Je-
an Reverchon versloeg daarin zijn land-
genoot Michael Hammen met 3-0 en
percentages van respectievelijk 72.77
en 56.19. Reverchon schakelde in de
halve eindstrijd onze landgenoot Eric
Daelman via 3-1 uit. Bij de laatste acht
had hij de Nederlander Erik Vijverberg
de weg versperd met 3-0 en 80.30%.
Vijverberg eindigde in de totaalstand

op de vijfde plaats. Hij was als nummer
vier op de ranglijst na de poulewedstrij-
den gefinisht. In de achtste finale bleek
hij met 3-1 een maatje te groot voor
Walter Bax. Verliezend finalist Hammen
eindigde na de poulewedstrijden als
tweede op de ranglijst en trad bij de
laatste zestien tegen Sander Jonen aan.
Michael Hammen bleek daarna ook te
sterk voor de Duitsers Bernd Singer en
Thomas Ahrens. 

Foto: www.ciba-online.net

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

www.debiljartballen.be
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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

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

KBBB Waasland – districtfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Waem met promotie naar Gent
Eén gelijkspel en twee winstpartijen.
Met dat resultaat en de promotie op zak
gaat Kris Waem de gewestfinale be-
twisten in Gent. De ‘Gildevriend’ gaf
zijn clubgenoot Tom Van Biesen het na-
kijken. Derde was Joris De Maeyer van
KSNBA, die het gemiddelde niet kon

houden, maar toch nog Danny Van Vos-
sel (ook De Gildevrienden) achter zich
hield, die aan zijn deelname aan deze
55-punten finale slechts 1 wedstrijdpunt
overhield.

Bart Van Reeth

CRB Léopold organiseert WK Driebanden

De kogel is door de kerk

De Brusselse biljartclub Léopold heeft nu
de officiële bevestiging gekregen dat
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de

volle medewerking zal verlenen bij de
organisatie van het wereldkampioen-
schap driebanden in de hoofdstad.
“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
waarborgt de goede afloop voor de or-
ganisatie van het Wereldkampioen-
schap biljart driebanden. 
Minister van Begroting Guy Vanhengel
staat ten volle achter het project en sa-
men met de club wordt alles in het werk
gesteld, om zo spoedig mogelijk, dit
mega sportevenement in de hoofdstad
van Europa te krijgen, in het nieuwe Pa-
leis 12 van de Heizel”, luidt het in de of-
ficiële mededeling van clubvoorzitter
Freddy Eeckhoudt.

Bart Van Reeth

De Brussels Expo, hier vindt weldra het
WK Driebanden plaats in het nieuwe
Paleis 12

Artistiek biljart

Gaat de eindwinst weer naar Bax ?
Na nog maar eens een klinkende over-
winning in het zesde rankingtornooi in
Sint-Niklaas, houdt Walter Bax de lei-
dersplaats stevig in handen. Bax telde
aan de eindmeet 350 punten, zowaar
17 punten meer dan eerste achtervolger
Patrick Vloemans, die zoals eerder ge-
zegd, dit seizoen stevige prikken uit-
deelt aan de routiniers. Regerend Bel-
gisch kampioen Erik Vervliet eindigde
op de derde plaats en sloeg erin gewe-
zen wereldkampioen Eric Daelman ach-
ter zich te laten. Met een vijfde plaats
en een puntentotaal van 220, bleef
Marc Janssen ook ditmaal meedraaien
aan de kop van het klassement. In de
rankingstand blijft Walter Bax dus op
kop en schuift Janssen –die pas zijn
tweede tornooi van zes speelde- lang-
zaam naar boven toe.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Vrijspel KB

Jacobs blijft steken op derde plaats

Zijn sterke prestaties in de vorige fina-
les, vormden geen garantie op succes
voor Yves Jacobs (DGQ Oostmalle), die
in de nationale finale pas derde werd.
Hij zag Sven Mallants (BC Ten Hout)
voorgaan en moest de eindoverwinning

laten aan Peter
Mostrey van DOS
Roeselare, die 100%
van de matchen
won. De nummers
vier en vijf, Nicolas
Bievelez (AS Charle-
roi) en Christophe
Van Parijs (RC Gar-
nier Leuven), bereik-
ten de moyenne niet.
Raphaël Simons (BC
Marchinois) gaf for-
fait wegens ziekte.
Mallants speelde met
300-38 in 3 herne-
mingen de kortste
partij van de natio-

nale finale. Slachtoffer was de Waal
Bievelez, die enkel won van Van Parijs,
maar daartoe erg diep moest gaan
(300-278 in 17).

Bart Van Reeth

Ook Houthalenaar Mallants kon de kampioen niet bedreigen

Champions Classic Golfbiljart – 2de Memorial Jos Claes

Golfbiljarters maken zich op voor
herdenkingstornooi in Groot-Gelmen
Château de la Mot-
te, het sprook-
jesachtige kasteel
van Groot-Gelmen in
de buurt van Sint-
Truiden, verwacht
van 1 t.e.m. 6 april
de komst van de Bel-
gische top van het
golfbiljart. Voor de
tweede keer op rij
wordt daar de
Champions Classic
georganiseerd. Een
uniek tornooi, dat
wordt opgedragen
aan de vorig jaar
overleden golfbiljar-
ter Jos Claes. De ge-
liefde Limburger was
amper 46, toen hij
totaal onverwacht
het leven liet. De fi-
nale in de eerste edi-
tie werd een absolu-
te toptreffer met de
meervoudige Belgi-
sche kampioenen Erik Van den Zegel en
Benny Ceulemans tegenover elkaar.
Daarin haalde laatstgenoemde, na een
spannende thriller, waarin defensie het
sleutelwoord was, de bovenhand.  De
editie 2014 wordt gespeeld op vier Ver-
hoeven Magic Black Star-tafels, waar
dat dat er bij de eerste uitgave nog
twee waren. Er wordt ook gemikt op
een ruimer deelnemersveld en de spe-
lers worden ingedeeld in 8 poules van

vier. Opmerkelijk ; alle deelnemers spe-
len tegen elkaar. Alweer kijken de or-
ganisatoren uit naar een finale op het
hoogste golfbiljartniveau, en misschien
zorgt de Limburgse 'thuisspeler' Frank
Spiritus wel voor de verrassing. De man
zint zeker op weerwraak, nadat hij in
2013 nipt het finaleticket misliep. Of
gaat de eer dit jaar naar Yves Donni,
die in het eerste tornooi hetzelfde lot als
Spiritus beschoren was ?Wie de iconen
van het golfbiljart aan het werk wil zien
wordt op zondag 6 april verwacht in
het Château de la Motte voor de wed-
strijd om de hoofdprijs.

Bart Van Reeth

Absolute topspelers Benny Ceulemans en 
Erik Van den Zegel betwistten vorig jaar de finale. 

Zijn we op weg naar een heruitgave ?

Marc Janssen gaf viermaal verstek,
maar lijkt zich toch nog te gaan 
manifesteren dit seizoen.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Districtfinale 6de klasse Bandstoten KB

Lameir behoudt de rust 
en wint de finale

Jef Mathysen (BC Noorderkempen) ge-
noot het thuisvoordeel, maar kon daar
geen profijt uit trekken. Hij werd derde,
achter Stephan Van Rumst (BC De
Leug), die wellicht het mooiste spel

maar ook het laagste tempo op de bil-
jarttafel legde. Luc Van Dercruyssen (BC
De Deken) maakte het de winnaar knap
moeilijk, maar verloor toch zijn partij
met 20-19 en 1,000 moyenne. Die win-

naar was Marcel Lameir van BC Kapel-
se, voor wie tweemaal winst en één
draw tegen Mathysen volstond om de
eindzege en de borstspeld mee te ne-
men. Met uitname van Van Dercruyssen
behaalde elke deelnemer het gemiddel-
de. Marcel Lameir hoopt de goede
prestaties te kunnen doortrekken tijdens
de gewestfinale. “De zenuwen durven
me al eens parten spelen. Vandaag kon
ik echter de rust behouden en als me
dat ook lukt tijdens de gewestfinale, ge-
loof ik in mijn kansen”, aldus de Kapel-
se-speler na de laatste wedstrijd in deze
gemoedelijke en sportieve districtfinale,
waaraan uitzonderlijk twee ronden
vooraf gingen. 
Bart Van Reeth

De finalisten in volgorde van de eindrangschikking : (v.l.n.r.) Marcel Lameir, 
Stephan Van Rumst, Jef Mathysen en Luc Van Dercruyssen
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Live beelden: www.kozoom.com

KBBB Nationale Finale 5de Klasse Vrijspel KB

Drie op zes promoties,
waarvan één dubbele
Ondanks het feit dat hij als een sneltrein
door de Antwerpse district- en gewestfi-
nale scheurde, eindigde de nationale
ontmoeting in mineur voor Ferre Vanden
Broek (BC Kapelse). Hij strandde op de
laatste plaats en bleef zelfs onder het ge-
middelde. Jean-Paul Wilmet (BC Diso-
nais) won deze finale op zijn sokken en
speelde dubbele promotie. Hij stijgt naar

derde klasse en dus van 70 naar 120
speelpunten! Eddy Knapen (KHOZ) mag
met zijn promotie naar 4de Klasse, 90
punten gaan spelen en wordt daarin ge-
volgd door de bronzen Guido De Vos
(Royalvrienden). Op vier vinden we Paul
Perdieus (BC Astrid) en op vijf, Luc Giltay
(AB Namen).
Bart Van Reeth

Ere-klassers bandstoten krijgen 
gezelschap van Peter Debaes

Peter Debaes.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Met een gemiddelde van 6,76 en dus
ruim boven de promotiegrens van 6,00,
vervoegt Peter Debaes, die voor DOS
Roeselare speelt, de Ere-klassers in het
bandstoten.

Marco Zanetti schittert met topprestatie

Italiaan scoort 6,666 moyenne
In de Italiaanse driebandencompetitie
waar Marco Zanetti uitkomt voor Bolza-
no, presteerde de gewezen wereldkam-
pioen een gemiddelde van 6,666. In
de wedstrijd naar 40 speelpunten tegen
Fasciana van het Green-Planet team,
maakte Zanetti in zes beurten de partij
uit, met o.a. een serie van 18 punten.
Het is het vermelden waard dat de Itali-
aanse sterspeler ook nog een poging
miste en dus het resultaat neerzette over
vijf hernemingen. Zijn tegenstrever
kreeg de kans niet deel te nemen aan
het spel en scoorde pas in de nabeurt
zijn eerste punt, tevens het enige. Eind-
uitslag dus 40-1 in zes beurten.

Bart Van Reeth
Marco Zanetti.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
WK driebanden landenteams Viersen biljart.tv 13-16 maart
Grand Dutch Haarlo biljart.tv 18-23 maart
Masters artistiek Haarlo biljart.tv 21-23 maart
Worldcup driebanden Luxor, Egypte kozoom.com 23-29 maart
EK poolbiljart Cyprus kozoom.com 30 mrt – 9 apr
Bekerfinale driebanden Zundert kozoom.com 3-6 april
Eurotour 9-ball kozoom.com 10-12 april
EK teams Classics Ronchin kozoom.com 11-13 april
EK driebanden jeugd Zevenbergen kozoom.com 18-20 april

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

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Driemaal 30 en promotie in Ter Heide
Sven Van Dessel (BC Woondecor) won
zijn drie wedstrijden overtuigend in Her-
berg Ter Heide, waar BC Polygoon
gastheer speelde.  Van Dessel bekwam
ook nog de overgang naar 3de Klasse,
als kers op de taart. Tweede werd Fred

Van Dael van BC Lugo Deurne en Eddy
Moonen (BC Coloma) strandde op drie.
Zonder punten, eindigde Eddy Aerts
van BC Fantastika op de laatste plaats. 

Bart Van Reeth

Andersvalide biljarters ontmoeten elkaar in Brasschaat

'Wisselschaal Ludo Dielis' 
is aan zesde editie toe

De 6de Wisselschaal Ludo Dielis, een
vrijspeltornooi voor volwassenen met
een mentale beperking, wordt afge-
werkt op zaterdag 22 en zondag 23
maart. Vanaf 10.00 uur 's ochtends tot
16.30 uur bekampen de bewoners en
dagresidenten van een aantal verzor-
gingsinstellingen uit het noorden van
Antwerpen elkaar. De finale wordt ge-
speeld op zondag om 15.15 uur. Het
gebeuren vindt plaats in de polyvalente

zaal van 'De Rotonde', Augustijnslei 78
in Brasschaat. Net als bij de vorige uit-
gaven, hopen de organisatoren weer
op de nodige belangstelling van vrien-
den, familie en kennissen te kunnen re-
kenen. Uiteraard bent ook u welkom om
de andersvalide biljarters een keertje
aan het werk te zien. U steekt de heren
en dames en hun begeleiders er een
warm hart mee onder de riem. 
Bart Van Reeth

Onder andere deze jongens van De Vluchtheuvel (op de foto met Semiyeh 
Sayginer) zullen weer van de partij zijn 

Debaes presteerde het huzarenstuk in
de voorwedstrijden van de nationale fi-
nale bandstoten, Excellentie, 110 pun-
ten. Hij kende -opmerkelijk- nog het min-
ste moeite met Rudy De Laet (Op De
Meir), die geen weerwerk had in die
voorronde en met 110-64 in 11 beur-
ten, onderuit ging. De Laet eindigde wel
nog tweede.

Bart Van Reeth
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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

www.debiljartballen.be

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Vrijspel KB

Tweede plaats voor Bruggeling De Busscher

Jacques Tacq zette een reuze prestatie
neer en won al zijn matchen

In de accomodatie van BC Ten Hout
(Houthalen), heeft Brabander Jacques
Tacq de gouden medaille veroverd. De
BC Strombeek-speler won al zijn wed-
strijden en bleef in het gemiddelde van
de 160-puntenreeks. De tweede ere-
plaats was voor Walter De Busscher
(Brugse BC), die met zes op tien erg
goed presteerde, maar toch de kampi-
oen niet kon bedreigen. BC Herentals-
lid Geert Vroemans deed het met één
matchpunt minder, bijna even goed als
de zilverwinnaar. Het bezorgde hem de
laatste podiumplaats. Net daarbuiten
vielen Michel Mourmans (Maaslandse
BA), Albert Jubary (BC Jambes) en Hen-
ri Vaarts (Fecher-Soumagne), die toch
nog twee punten wist weg te kapen uit
de ontmoeting met Jubary.

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen – Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Deneut wint en niemand 
speelt binnen gemiddelde

niet. De finale naar 42 punten werd ge-
speeld op het scherp van de snee en
dat wordt bewezen door het feit dat nie-
mand ook maar één keer minder dan
30 punten scoorde. Johan Deneut
(GHO Kortrijk) werd kampioen met 4
wedstrijdpunten, evenveel als tweede
Johan Denoulet (Kortrijkse BC) en Philip-
pe Leyn (DOS Roeselare). Deneut speel-
de uiteindelijk het hoogste gemiddelde
in een finale met dubbele partijen, het
gevolg van het forfait van Van Gansbe-
ke en Werbrouck.

Bart Van Reeth

Johan Deneut won een lastige finale,
waarin de spelers sterk aan elkaar ge-
waagd waren (foto Dirk Acx)

Drie deelnemers en geen enkele die het
gemiddelde bereikt, zelfs de winnaar

UMB haalt grote vis binnen

Aanstelling van Ludo Dielis 
is blijk van erkentelijkheid
In de nasleep van
het perfect georgani-
seerde Wereldkam-
pioenschap Drieban-
den in Antwerpen
vorig jaar, besliste
de UMB (Union
Mondiale de Bil-
lard), in zee te gaan
met de man achter
het project, Ludo Die-
lis. De gewezen ster-
speler had trouwens
al een lange staat
van dienst als inrich-
ter van de legendari-
sche Supercups en
Player of the year-
evenementen. Net
als in zijn topdagen,
toen hij op het groe-
ne laken liefst negen
wereld- en tweeën-
twintig Europese ti-
tels verzamelde, han-
teert hij diezelfde fi-
nesse, met oog voor
detail, naast de biljarttafel. De Deurne-
naar, houder van de bronzen medaille
voor sportverdienste, mag zich voor-
taan 'Consultant and PR-Manager for
Europe' noemen. In dienst van de UMB,
wordt van Dielis verwacht dat hij
binnen het oude continent, met het op-
zetten van degelijke en stijlvolle biljart-

evenementen, de omkadering van de
sport naar een hoger niveau begeleid.
Dat precies Ludo Dielis werd aange-
zocht door de wereldkoepel van het bil-
jart, is een sterke blijk van erkenning
voor de getalenteerde organisator.

Bart Van Reeth

Ludo Dielis klinkt samen met de hoofdredacteur 
van deze krant, op de aanstelling !

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 1ste Klasse Driebanden MB

Weer een titel voor
GHO Kortrijk-speler 
De districtfinale werd gewonnen door
Geert Werbrouck van GHO Kortrijk, de
club die zich dit seizoen aardig roert in
de diverse finales. Na Werbrouck, die
alles won, speelde Pascal Nichelson
(DOS Roeselare) de beste partij tegen
nummer drie, Michel Millet van Kortrijk-
se BC (34-16 in 42 beurten). Het was
trouwens de enige partij waarin Nichel-
son kon zegevieren. Clubmaat van Mil-
let, Ivan De Rynck, moest het met de
vierde plaats stellen.

Bart Van Reeth

Jeugdtornooi T.B.A. BILJARTPALACE – Turnhout

Eindzege met promotie voor Van Hees  
Op zaterdag 15 februari 2014 werd
het lokaal van TBA BILJARTPALACE in-
genomen door 20 enthousiaste jonge-
ren voor deelname aan het eerste
jeugdtornooi, ingericht door deze club.
Deelnemers kwamen uit Antwerpen,
Vlaams Brabant en Limburg.  Zij wer-
den ingedeeld in 3 reeksen,  30 punten
vrijspel met 9 deelnemers, 40-55 en 70
punten vrijspel met 6 deelnemers en 90-
120-160 punten vrijspel met 5 deelne-
mers.  De kalender werd zodanig op-
gesteld dat elke deelnemer 4 wedstrij-
den kon spelen. Dank zij een goede
voorbereiding en een strak opgesteld
tijdschema werd er gans de dag onaf-
gebroken gebiljart van 9u30  ’s mor-
gens op 4 biljarttafels. In de reeks 30
punten waren een tweetal deelnemers
die voor de eerste maal aan een tornooi
deelnamen en dit ging dan ook ge-
paard met de nodige zenuwachtigheid.
Het pleit werd hier gewonnen door de
knaap met de meeste ervaring, Keanu
Stitschinsky die al zijn wedstrijden won
en dankzij het gemiddelde Lucas Ver-
bunt voorbleef. In de reeks 40-55-70
werden de goede wedstrijden met min-

der goede afgewisseld en hier behaal-
de geen enkele deelnemer het vereiste
gemiddelde, zodat de overwinning
naar Niels Lommelen ging op basis van
de behaalde wedstrijdpunten en het
hoogste percentueel behaalde ge-
middelde. In de reeks 90-120-160 pun-
ten waren de deelnemers wel op hun
best en konden 2 deelnemers tot voor
hun laatste wedstrijd nog promotie be-
halen, doch de vermoeidheid of het rol-
len van de ballen speelde hen parten,
zodat de eindoverwinning  naar Kevin
Van Hees ging, die promotie behaalde
van 90 naar 120 punten en in de ein-
drangschikking Bryan Eelen  (120 pun-
ten) en Joeri Roest  (120 punten) vooraf-
ging. Na een prachtige, doch vermoei-
ende dag werd het tornooi beëindigd
omstreeks 18u30. Nog een woord van
dank aan alle medewerkers (leden TBA
Biljartpalace en B.C. Roden Bal) en de
talrijke aanwezigen voor deze geslaag-
de editie.

Karel Adriaensen

13de Driebandentornooi op Matchbiljart in Emblem

BC Op De Meir verwacht weer
heel wat deelnemers
Nog tot 20 april kan iedereen die over
een geldige aansluitingskaart bij de
KBBB en een bewezen moyenne be-
schikt, inschrijven voor dit tornooi, dat
reeds aan zijn 13de uitgave toe is. De
tornooispelers zullen worden ingedeeld
in drie categorieën. Reeks A groepeert
de biljarters van 60-50-en 42 speelpun-
ten, in Reeks B zijn dat de 1ste en 2de
Klasse-spelers (34 en 27) en de C-groep
bestaat uit spelers van 22-18 en 15
punten. Het tornooi vangt aan op 6 mei
en de finales worden afgewerkt op 21
en 22 juni. Er is een prijzenpot te ver-
delen van 2000,00 euro + waarde-
bons en er wordt gespeeld op nieuw be-
kleedde tafels. De spelers worden ver-
wacht aan te treden in sportkledij en de
reglementen genieten de goedkeuring
van Gewestelijk sportbestuurder Fran-
çois De Coninck. Wie zijn kans wil wa-
gen, kan dat mits de betaling van
12,50 euro inschrijvingsgeld. Info en in-
schrijvingen : opdemeir@skynet.be of
per telefoon of fax op het nummer
03/489.12.06.

Eddy Merckx won vorig jaar het 
befaamde tornooi in de A-reeks.
Wie stoot hem dit jaar van de troon ? 
Foto: Kozoom/Harry Van Nijlen
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DE WEDSTRIJDTAFELS OP VEEL TORNOOIEN
TOPPEN LANGS BOVEN AFNEEMBAAR

EXTRA ZUINIGE GEÏSOLEERDE 
VERWARMING

PRIJS IS
EURO 

INCL. BTW

GOLF-
BILJART 
MAGIC 
BLACK STAR
LEIPLAAT DIKTE 5 CM
RUBBEREN BANDEN KLEBER 4900,00

Openingsuren: Antwerpsesteenweg 109
maandag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur 2390 MALLE
dinsdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur Tel. +32 (0)3 312 11 59
woensdag enkel op afspraak Fax + 32 (0)3 311 74 50
donderdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur e-mail: info@verhoeven-biljarts.be
vrijdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur www.verhoeven-biljarts.be
zaterdag 9.30 - 16 uur doorlopend B.T.W.-BE-0416.735.160

®
®

WELDRA OPENING !
BILJARTZAAL

GAMBRINUS
BRASSERIE – RESTAURANT – POLYVALENT 

ZALENCOMPLEX
Sint  Cordulastraat 22 – 2900 Schoten

0497 / 26 88 32

2 Biljarttafels 2,10 m. - 2 Biljarttafels 2,30 m. - 2 Biljarttafels 2,84 m.

Alle Biljartliefhebbers Van Harte Welkom
Speciale Voorwaarden Voor Clubs Bespreekbaar !



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

NODIGT U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.C. DEURNE 1
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART

1ste Nationale Afdeling

31/03/2014 19.30 uur BC DEURNE 1 – BC De Ploeg 2
21/04/2014 19.30 uur BC DEURNE 1 – Kortrijkse BC 1

BC DEURNE 1 treedt aan met:
DICK JASPERS – EDDY MERCKX – JEAN-PAUL de BRUIJN – 

LUDO DIELIS – DAVY VAN HAVERE

De thuiswedstrijden worden afgewerkt in 
Biljartcentrum De Deken

Oude Bareellei 1 • 2170 Merksem

GRATIS TOEGANG  

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

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

Tel. 054 41 66 13
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www.bi l jartpoint .nl

CAFE - BILJARTS
’’ OP  DE  MEIR ’’

Liersesteenweg  118 - 2520 Emblem  -  Tel/fax :03/489.12.06

B.C.  OP  DE  MEIR

SPEELDAGEN : Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag : v.a.19.00 uur
Zaterdag-Zondag : v.a. 14.00 uur 

•  AANVANG TORNOOI : 6 mei 2014

•  FINALE : Voorzien 21 & 22 juni 2014

•  PRIJZENPOT : € 2000  +  Waardebons  
te verdelen over 3 reeksen

•  INSCHRIJVING : tot en met 20 April 2014  -  12.50 € /deelnemer 

•  Voor elke deelnemer wordt een presentje voorzien

Inschrijving via  Tel./Fax : 03/489.12.06 of e-mail opdemeir@skynet.be

K.B.B.B.
ALLE KLASSEN

MATCHBILJART
3 REEKSEN

13e NATIONAAL
DRIEBAND-
TORNOOI

2014
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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

Oud bedrijfspand krijgt nieuwe bestemming

Schoten krijgt met 'Gambrinus' 
nieuw biljartcomplex

Het complex zoals het er in de toekomst zal uitzien
Zeven jaar geleden verkocht zakenman
Freddy Caers zijn vleesbedrijf aan de
Schotense Sint Cordulastraat. Het be-
drijf was ruim twintig jaar actief op de
voedingsmarkt en wat overbleef na de
verkoop, krijgt thans een heel nieuw le-
ven. Het grote handelscomplex werd
volledig uitgekleed -tot enkel de buiten-
muren nog bleven staan- en de bestem-
ming hertekend. Naast zeven apparte-
menten, die er worden ingericht, wordt
de focus vooral gelegd op de inplanting
van een brasserie-restaurant, waar de
Belgisch-Franse keuken wordt geser-
veerd en een polyvalent zalencomplex
voor koffietafels, vergaderingen en be-
drijfspresentaties. De horecaruimte be-
slaat maar liefst 500 m². In het doorlo-
pende geheel wordt ook een biljartzaal
voorzien met  zes caramboletafels (2 x
2,10 m., 2 x 2,30
m., 2 x 2,84 m.).
Verder beschikt de
brasserie over een
mooi ingesloten en
zuidgericht terras.
Ideaal dus om tijdens
de warme zomerda-
gen het genot van
een partijtje biljart af
te wisselen met een
hapje en een drank-
je in de buitenlucht.
Het hele complex zal
overigens 7 dagen
op 7 geopend zijn
en er werd stevig
toegezien op de toe-
gankelijkheid voor
andersvaliden. Gam-
brinus, de naam van
de zaak verwijst
naar de legendari-
sche Schotense brouwerij, die van
1895 tot 1957 in de Sint Cordulastraat
was gevestigd. Gambrinus is dan weer
de naam van de mythische bierkoning
uit sagen en legenden. De aankleding
van de zaak zal trouwens sterk verwij-
zen naar het historische brouwpand. Ar-
chieffoto's en andere, zullen de muren
van de gezellige taverne sieren. De
zaakvoerder hoopt in de periode april-
mei de deuren open te gooien en daar-
om wordt er vanaf nu continu gewerkt.
Het restaurant krijgt de luxe van een

ultramoderne en ruime keuken die aan
alle standaarden voldoet. Het hele com-
plex wordt trouwens afgewerkt met
hoog-kwalitatieve en duurzame materi-
alen. In de onmiddellijke omgeving
vindt de bezoeker ruim 250 parkeer-
plaatsen en  uiteraard wordt er een bil-
jartclub van het huis opgericht. Freddy
Caers hoopt dat ook andere liefhebbers
en clubs, uit alle mogelijke verbonden
en handicaps hun weg zullen vinden
naar de Gambrinus. Daar is hij erg ge-
rust in, met wat de zaak de biljartlief-
hebber te bieden zal hebben. Een nieu-
we biljartzaak, pal in het centrum van
de gemeente Schoten ; elke biljarter
kijkt nu al likkebaardend uit naar de
openingsdag !

Bart Van Reeth

Zaakvoerder Freddy Caers in de ruimte waar straks de 
zes biljarts komen te staan

KBBB Waasland – Districtfinale Excellentieklasse Driebanden MB

De Witte met één matchpunt 
voorsprong kampioen
Jeffrey De Witte presteerde twee winst-
wedstrijden en één draw in het eigen lo-
kaal Sleepbootje in Kieldrecht. Hij mag
alvast een ronde verder, naar de ge-
westfinale, waarvan de locatie nog
moet worden bepaald. Tommy Raem-
donck (Quality Zele) bleef net als de
kampioen binnen de grenzen van de
moyenne en nam zilver mee naar huis.

Derde en onder het gemiddelde werd
Tom De Ruyte van SNBA en voor Yves
Schiettecatte van De Witte Molen, ook
onder de moyenne en met slechts een
schamel gelijkspel, lijken de 42 punten
toch wat hoog gegrepen. Althans in de-
ze finale.

Bart Van Reeth

Biljart Culinair

Partner van Eric Daelman verwent
de liefhebbers van de Thaïse keuken

met de afbeelding
van één of meerdere
rode pepertjes. De
Thaïse keuken heeft
een eigen karakter
dat verschilt van de
andere Aziatische
keukens. Recepten
gaan soms vele ge-
neraties over van
moeder op dochter
en blijven in de fami-
lie. Rijst is meestal
het hoofdbestand-
deel, maar ook eie-
ren en vis spelen een
belangrijke rol. In
tegenstelling tot wat
veel mensen denken,
is de invloed van de
Chinezen in de  keu-
ken van Thaïland
verwaarloosbaar.
Veel belangrijker is
het aandeel van de

Cambodjaanse en Indische keuken. Bij
de Blue Orchid worden de  klanten uit-
genodigd enkele kleinere gerechten
door elkaar te bestellen om de graad
van pikantheid zelf te kunnen afmeten.
De bediening is correct en de open keu-
ken is een toonbeeld van hygiëne en
toont geen geheimen te hebben voor de
klant, die de bereiding van de gerech-
ten, desgewenst van nabij kan volgen.
Rond de feestdagen van het restaurant
uit met speciale acties en bereide ge-
rechten kunnen steeds worden afge-
haald. Voor contactgegevens en ope-
ningsuren verwijzen we graag naar de
advertentie, elders in deze krant. De
Blue Orchid hanteert een correcte prijs-
kwaliteitsverhouding. Wie in Antwer-
pen de kleine- of grote honger wenst te
stillen, weet bij deze waar naartoe.
Bart Van Reeth

De relatie waarin Artistiek-speler Eric
Daelman zich vorig jaar wentelde, be-
tekende voor hem een verhuis naar Wil-
lebroek en voor zijn nieuwe vriendin, af-
komstig uit Thaïland, de opening van
het restaurant Blue Orchid, vlakbij het
centrum van Antwerpen. De stemmige
zaak, gelegen aan het begin van de
Osystraat en dus vlakbij de superdrukke
Rooseveltplaats, stelplaats en terminus
voor de autocars van de Lijn, mikt in
eerste instantie op een cliënteel van
‘passanten’ en liefhebbers van de
Oosterse keuken. De zaak is stemmig
ingericht en de ingrediënten van de
maaltijden zijn met zorg gekozen, zij
het dat de schotels lichtelijk aangepast
werden aan de Europese smaken en
vereisten. M.a.w. ; ze zijn niet té pikant.
De meer ‘gekruide’ gerechten worden
trouwens op de menukaart aangeduid

KBBB Waasland – 
Districtfinale 4de Klasse Bandstoten KB

Nummer twee 
is finalist
Benny Van Goethem (De Witte Molen)
toonde zich de strafste 40-er in eigen lo-
kaal, maar staat zijn deelnameticket
aan de gewestfinale af aan nummer
twee, Franky Van Mele (De Gildevrien-
den). Van Goethem behaalde het maxi-
mum van de wedstrijdpunten, de zilver-
winnaar had er twee minder, maar ge-
raakte wel niet in het gemiddelde. Ook
Peter Rosier (BC Sleepbootje) en Wil-
fried Laureys (KSNBA) bleven onder de
moyenne. De gewestfinale wordt ge-
speeld in het district Brugge-Zeekust.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Vrijspel KB

Topprestatie van Vandenbussche
tegen Himpe
Met respectievelijk acht, zeven en zes
matchpunten, bleven de podiumbezet-
ters aardig in elkaars buurt. Hedwig
Vandenbussche (Vilvoordse BC) is na-
tionaal kampioen en wordt gevolgd
door Stef Van Hees (BC De Coeck) en
Jean Himpe, die uitkomt voor Volhar-
ding Izegem. De vierde stek kwam op
naam van Francis Bosseloirs (Fecher-
Soumagne). Vijfde werd Marcel Dieu

(BC Nijvel) en de deelnemersrij werd
gesloten door Franco Pisetti van De Ket-
sers Genk, die 210-189 winst liet note-
ren tegen Dieu. Het was de enige ge-
wonnen wedstrijd voor de Limburger.
Vandenbussche gaf Himpe het sterkste
pak slaag, 210-49 in amper 8 beurten,
het laagste inningsaantal van de finale.

Bart Van Reeth



Column Pierre Cornelissen

Men zou denken dat een naam zoals
Mtr.100 alleen prestige en traditie uit-
straalt maar daar denken ze daar op
de Grote Markt in Lier anders over. Een
naam als een klok is leuk maar die moet
ook ondersteund worden. Met een meer
dan gemiddelde graad van ambitie en
motivatie wordt er nog een BTS Masters
tornooi aangekondigd voor het lopende
sportjaar. Het is met veel respect vanuit
het BTS bestuur dat wij dit ‘last-minute’
engagement mochten vernemen. Het
brengt het totaal tornooien in het sport-
jaar 2013-14 op drie en dat is wel het
minimum dat wij aanvaardbaar vinden.
Mtr. 100 zal , zoals vroeger al vaker
gebeurde, het sportjaar afsluiten. Het is
al het 21 e BTS (vroeger VES) tornooi
dat in Lier doorgaat en daarmee zit de
familie Ceulemans (vroeger onder BC
Elite) op de hielen van EBC wat betreft
het aantal georganiseerde tornooien se-
dert het ontstaan van onze vereniging
van ereklassespelers. Elke club kent zijn
up en downs en wij hopen dat EBC met
de hete adem in de nek weer snel de
draad opneemt.

Spreiding
Het stemt ons ook positief dat er nieuwe
organisatoren op het toneel verschijnen.
Het allereerste BTS Masters tornooi dat
ooit in West-Vlaanderen georganiseerd
gaat worden zal op naam komen van
de Kon. Brugse BC. Wij kijken er met
veel belangstelling naar uit en het zal
zelfs het starttornooi worden van het
nieuwe sportjaar met een finale ten laat-
ste in oktober 2014. Wij wensen voor-
zitter René De Cuyper, André en Koen
Saver en het ganse comité veel succes
en vooral veel inschrijvingen Ook uit het
Luikse blijkt er een vernieuwde belang-
stelling voor het inrichten van een
Masters. Het is al van het tornooi in RBC
Disonais in 2005-06 geleden dat wij in
het Luikse te gast waren. Hoop doet le-
ven.

BTS Sportdirectie
Alsof de duivel ermee gemoeid is werd
het BTS bestuur andermaal geconfron-
teerd met een plots ontslag van één van
zijn bestuursleden. Totaal onverwacht
viel een mailtje in onze box waarin Tim
Gorrebeeck wegens privé- en beroeps-
redenen zijn ontslag aankondigde; met
onmiddellijke ingang! Consternatie
alom want niemand had zich hieraan
verwacht; ook al omdat hij, na een
grondige inloopperiode, pas enkele
maanden aangesteld was. Tim bezat
bovendien alle kwaliteiten om deze
moeilijke taak te beheren. Wij betreu-
ren deze wending maar wensen Tim
toch het allerbeste voor zijn toekomst en
wij hopen dat hij straks in het nieuwe lo-
kaal van BC De Maan gastheer zal zijn
voor de BTS Masters die vorig jaar al
gepland stond i.s.m. BC De Leug.

Michel Cielen
‘Als de nood het grootst is, is de red-
ding nabij’  is een bekend gezegde.
Hoe plots en hard het ontslag van Tim
ook toesloeg, even later diende zich al
een perfecte plaatsvervanger aan.
Wegens de moeilijke werkomstandighe-
den in de N.S.C. van de KBBB zag Mi-
chel Cielen zich gedwongen om die
taak op te geven. Niemand kan betere
adelbrieven voorleggen als sportbe-
stuurder dan hij. Met een jarenlange
carrière bij BWA (Dr.Bayer), Crystal Kel-
ly, als gewestvoorzitter Limburg, etc… is
hij sterk gewapend om aan de slag te
gaan bij BTS. Wij zijn ervan  overtuigd
dat zijn samenwerking met onze IT tech-
nicus Robby Sonck de automatisering

van de sportwerking verder kan optima-
liseren. Het zal tevens voor Robby een
opluchting zijn om met iemand met zo’n
brede ervaring te kunnen verder wer-
ken. Een sterk duo ; zoveel is zeker. Wij
verwelkomen Michel in het BTS bestuur
en kijken uit naar de resultaten van zijn
soepele maar efficiënte aanpak.

Bestuursuitbreiding
Tijdens de algemene vergadering van 8
februari ll. werden ook twee nieuwe
kandidaat bestuurders met algemeen-
heid van stemmen aangenomen. Het
betreft Eddy Leppens en Kurt Ceule-
mans. Zwaar geschut dus. Eddy staat al
zeven jaar in voor de organisatie van
het succesvolle Superprestige tornooi in
Lommel en met Kurt halen we niet alleen
een bekende naam binnen maar is ge-
woonweg een bom aan creativiteit en
dynamiek. Dat uitgerekend dit tweetal
onze rangen komt vervoegen is een ge-
schenk uit de hemel omdat sedert het
ontslag van de Salphisten Michel Van
Camp en Frédéric Caudron geen ere-
klasse spelers meer in het bestuur zetel-
den. Het is de logica zelf maar men
moet de geschikte kandidaten hebben.
Wij heten deze aanwinsten van harte
welkom in het bestuur en zijn ervan
overtuigd dat zij voor een ‘boost’ kun-

nen zorgen. Zo zie je maar: ook in
moeilijke tijden zijn er lichtpunten.

Masters KBC Ons Huis – 
Geraardsbergen
Inmiddels is het tornooi van start ge-
gaan; helaas met minder inschrijvingen
dan gehoopt maar beslist niet met min-
der kwaliteit. Het is trouwens het eerste
grote tornooi in het schitterende nieuwe
lokaal van deze geteisterde club (4 ver-
schillende  locaties in 10 jaar tijd). Alle
deelnemers zijn het er over eens dat
kwaliteit hier primeert; zowel wat het
materiaal betreft als de ontvangst.
Bedankt voor zoveel inzet Lucien, Nico,
Clery, .. and friends. Wij kijken uit naar
de finaledag op 30 april as. waarvoor
uitgeweken wordt naar een geheime en
speciale locatie van waaruit AVS  (Oost
Vlaamse televisie) de wedstrijden zal
uitzenden. (Zo geheim is het nu ook
weer niet; alleen een tikje ongewoon.
Het is nl. een houthandel die het verras-
send decor zal zijn van dit evenement.  

Voor de ‘curieuzeneuzen’ onder jullie:
kijk eens onder: www.houtpunt.be
De wereld is aan de durvers.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Mtr. 100 bevestigt zijn ambities

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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Een hart 
voor het biljart !

Jan Van 
Esbroeck
N-VA Kamerlid

Uit Sympathie

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

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

Filip Steurs brengt verslag uit van een geslaagde dag

De jeugd aan het werk op het
groene laken

Via de website van onze club BC De
Deken nam het Leercentrum in de Eet-
huisstraat te Merksem contact met de
vraag om een onderdeel van hun sport-
dag te organiseren rond de biljartsport.
Het Leercentrum is een school met meer
dan 200 leerlingen die deeltijds wer-
ken.  Lokaaluitbater Vincent Eugène
was zo vriendelijk de biljartzaal ter be-
schikking te stellen en een ontbijt te
voorzien voor de jonge leeuwen aan
een vriendenprijsje.  De praktische za-
ken werden geregeld met lerares Lies-
beth Mattheussens en cracks Ludo Dielis
en Eddy Merckx waren bereid gevon-
den om de geïnteresseerden de basis-
beginselen van het biljartspel bij te
brengen. Op vrijdag 21 februari om 9
uur was het zover.  Twintig leerlingen
tussen de 15 en de 20 jaar samen met
3 leerkrachten stroomden binnen in De
Deken.  Na het nuttigen van enkele
pistolets met kip curry gingen we aan
de slag.  Eerst werd er een kort woord-
je uitleg gegeven over de geschiedenis,
het materiaal en de verschillende disci-
plines in het carambolebiljart. “Hoeveel
van jullie hebben al carambolebiljart
gespeeld?”, voorzichtig ging er één vin-
gertje naar boven.  “Hoeveel onder jul-
lie hebben al eens pool gespeeld?”,
spontaan gingen alle handen de lucht
in.  Vervolgens passeerden alle leerlin-
gen bij Eddy en Ludo voor een rappel-
stootje.  Dat was werken geblazen.  De
juiste houding vinden aan de biljartta-
fel, de voorhand goed leggen, die ver-

domde vingers rond die keu krijgen (dat
is bij pool en snooker toch niet nodig,
mijnheer), het juiste effect en dan nog
goed mikken. Computer overload.

Gekomen voor actie
Maar de mannen waren gekomen voor
actie en aldus werden er al snel biljart-
partijtjes afgewerkt op meerdere tafels.
Niets is zo leuk als onder elkaar wat
“roefelen” op de biljarttafels.  Hilariteit
als er weer eens een bal volledig naast
werd gespeeld en momenten van glorie
als er een driebandstoot lukte. Er werd
afgesloten met een partijtje driebanden
tussen de wereldkampioenen en als kers
op de taart een aantal kunststoten.  Ed-
dy nam de harmonica-figuren en de
krachtstoten voor zijn rekening en Ludo
de zweepslag-trekstoot-doorschietstoten.
Even kreeg de cafébaas het nog warm
toen de keus naar boven gingen voor
enkele massés.
De jonge garde genoot ervan.  Het was
een prachtige voormiddag voor alle
aanwezigen.  Het is nog mogelijk om
de jongeren te betoveren met het ca-
rambolebiljart.  We mogen fier zijn op
onze sport en wat we in ons kleine land-
je al verwezenlijkt hebben maar we
moeten wel de wereld instappen en pro-
motie maken voor het biljarten in al zijn
facetten.  En aan de studenten van het
Leercentrum : “Bedankt voor de interes-
se en volgend jaar opnieuw!”.

Filip Steurs

Tweevoudig wereldkampioen Eddy Merckx demonstreert zijn kunnen

Enthousiaste  jongeren poseren samen met Ludo Dielis. Hun sportdag werd een
groot succes.

Poolbiljart

Cliff  Castelein
wint in Q-Ball
De tweede A-ranking (14.1) die door-
ging in de Q-Ball te Schendelbeke werd
gewonnen door Cliff Castelein. Hij won
de finale van  Pascal Budo. 
In de halve finale speelde Cliff Castelein
tegen Johan D’hondt en Pascal Budo
speelde tegen Curd Persyn. De eerst vol-
gende B-rankings (discipline 8-ball), toe-
gankelijk voor alle spelers (uitgezon-
derd top 24 van de nationale ranking)
hebben plaats op 6 april 2014.

Anne Dautzenberg

Belgen zien Nederlands team verdwijnen

Leppens en Caudron moeten op zoek
naar nieuwe werkgever in Nederland

Het Nederlandse ere-divisie drieban-
denteam Dallinga-Frans Bevers, waarin
onze landgenoten Frédéric Caudron en
Eddy Leppens actief zijn, geeft er aan
het einde van dit seizoen de brui aan.
Na een aantal leuke jaren, waarin de
Belgen hun hoofdrol met volle overtui-
ging vervulden, moeten ze op zoek

naar een nieuwe Nederlandse werkge-
ver. Toch beloofden ze, na alle bedan-
kingen aan sponsors en begeleiders,
nog volop te zullen gaan voor de
Nederlandse landstitel. Kwestie van in
schoonheid het avontuur bij onze noor-
derburen af te sluiten. 
Bart Van Reeth

Vlnr: Teamleider Jan Kikken, Frédéric Caudron, Eddy Leppens, Peter de Backer,
Glenn Hofman en Jean-Paul de Bruijn. Het succesvolle team, dat er straks een
punt achter zet. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom 

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten MB

Mindere dag wringt 
Freddy Van Camp de nek om
Hartwig Meel (KBC Coloma) op de eer-
ste plaats, Eric Somers (BC De Leug) op
twee en Peter Meersman (Billard Promo-
tion Team) op drie. Zo zag het podium
van de 55-ers finale er uit in Ravels. De
eerste drie scoorden trouwens elk 4
matchpunten, maar de moyenne was

bepalend voor de titel van Meel. Lo-
gisch en verdiend, als we weten dat hij
ook de enige was die in het gemiddelde
besloot. Freddy Van Camp (BC Op De
Meir) scoorde in een totale off-day geen
enkel wedstrijdpunt. Hartwig Meel mag
deelnemen aan de nationale finale in
Luik, op 5 en 6 april.

Bart Van Reeth

Van Camp speelde een finale om snel
te vergeten 
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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

Italian Open 9-ball

Nick van den Berg alweer succesvol
in Euro-Tour Treviso

Ondanks een jetlag heeft Nick van den Berg in februari het Italian Open
9-ball in Treviso op zijn naam gebracht. De Nederlander won in december
2013 in die plaats ook al het 10-ball van de Euro-Tour. Van den Berg en
Niels Feijen bezetten nu de eerste twee plaatsen op de Ranking.

Van den Berg leed in de beginfase een
8-9 nederlaag tegen het Poolse talent
Fortunski. Daardoor moest hij drie par-
tijen aan de verliezerkant winnen om
zich te kwalificeren. Daarbij was een
9-3 zege op David Alcaide. Bij de laat-
ste 32 trof Nick van den Berg met
Woytek Trados één van de vijf tegen-
standers uit Polen tijdens deze Euro-
Tour. Dat geeft aan hoe sterk er momen-
teel in dat land wordt gespeeld maar
Van den Berg bleek met 9-5 de meerde-
re. Radoslaw Babica was daarna met
dezelfde cijfers het volgende slachtoffer.
Tegen Tomas Kaplan geraakte de
Nederlander in de kwartfinale met 1-4
achter maar hij herpakte zich: 9-6. Bij
de laatste vier was landgenoot Niels

Foto: EPBF/DM

Feijen de opponent. Na 3-3 liep Van
den Berg uit naar de beslissende 9-4 cij-
fers. Karol Skowerski was in de finale
een maatje te klein voor hem. Via 3-0,
5-3, 7-5 werd het een 9-5 overwinning
voor Van den Berg.

Naam Pnt
1. Nick van den Berg 2810
2. Niels Feijen 2705
3. Konstantin Stepanov 2620
4. Karol Skowerski 2585
5. Tomasz Kaplan 2550
6. Albin Ouschan jr. 2470
7. Mark Gray 2430
8. Phil Burford 2400
9. Mateusz Sniegocki 2330

10. Chris Melling 2260

Poolbiljart

Jeugd en senioren-ranking Straight pool
Diana Khodjaeva won de jeudranking
14.1, runner-up was Aaron Vancoppe-
nolle. 
De halve finalisten waren Robin en
Kevin Makelberge. 
Bij de senioren won Johny Vanrijkel en
eindigde als runner up, Jean-Pierre
Makelberge.
Anne Dautzenberg

Winnares van de jeugdranking, 
Diana Khodjaeva

KBBB Limburg – Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten MB

Eerste deelname levert tweede plaats op
Met zijn eerste deelname als nieuwe
speler, deed Hary Kosecki (KHOZ) het
verre van slecht. Hij pikte de tweede
plaats in na kampioen Paul Gaethofs
(BC De Optimisten), die de Limburgse
eer mag gaan verdedigen op de Natio-
nale Finale in Sint-Truiden. Ali-Riza Gel
van Hasseltse BA en elk jaar wel in de

tabellen van één of meerdere finales,
bemachtigde plaats drie en hield daar-
mee Franco Pisetti (De Ketsers Genk)
achter zich. Gel speelde trouwens
de beste partij van de finaleronde :
40 punten in 19 beurten tegen Pisetti.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestfinale 2de Klasse Bandstoten MB

Paul Vos mag Limburg vertegenwoordigen 
BC Lido-speler Paul Vos vertegenwoor-
digt straks Limburg op de Nationale Fi-
nale, in de 55 puntenreeks. Vos Ver-
sloeg in Zutendaal John Huizinga (BC
Sint Jozef) en Jos Weytjens (Maaslandse
BA). Enkel nummer twee Ludo Thuys van

BC Ten Hout kon weerwerk bieden. Hij
won één van de twee partijen tegen de
kampioen, en bleef in tegenstelling tot
drie en vier ook in het gemiddelde.

Bart Van Reeth

Pressplate-Machielsen FA 
presenteert nieuwe outfit

Vlnr: Barry van Beers, Peter Ceulemans, Raymon Groot en Roland Forthomme.
Foto: Paul Brekelmans
In ons vorige nummer kondigden wij aan
dat de Stichting Topbiljart Zundert met
Pressplate-Machielsen FA een nieuwe

sponsor heeft weten aan te trekken.
Ondertussen heeft het Nederlandse eredi-
visieteam de nieuwe outfit gepresenteerd.

PUZZEL

1. Stad op Corsica
2. Huidige Franse President
3. Franse architect met toren
4. Kleurige wijnstad
5. Franse voetballer van Bayern München

6. Amerikaans pretpark nabij Parijs
7. Gecontesteerde Franse komiek die

de ‘quenelle’ introduceerde
8. Franse impressionist
9. Frans automerk

10. Meisjesnaam en symbool van Frankrijk
11. Uitstekende wijn
12. Streek in Frankrijk
13. Frans-Vlaamse stad.
Tweemaal wereldkampioen drieban-
den. Geen enkele andere Fransman
was ooit wereldkampioen.
Oplossing vorige puzzel: Dick Jaspers
Winnaar: Karin Martens uit Bocholt

De oplossing kunt u sturen naar: Bart
Van Reeth, Victor Govaerslaan 16 bus
32, 2170 Merksem. Uit de juiste inzen-
dingen wordt de winnaar geloot.
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Belgische biljartbladen van toen tot nu
In aansluiting op onze vorige nummers presenteren wij weer twee biljartbladen uit
het rijke biljartverleden van België. Met dank aan Filip Steurs.

1914
Het Biljart, Maandblad gewijd aan het Biljartspel
Maart 1914, 1ste jaargang no1, gedrukt te Berchem (Antwerpen) aan de voor-
avond van de WO I.  Op de foto Sels en Van Duppen.  De man met de snor aan het
scorebord zou Theo Moons kunnen zijn.  De wedstrijd werd gespeeld in de Brei-
delstraat te Antwerpen.  Deze zaak werd nog opengehouden door de ouders van
Gaston De Doncker, die zelf een wereldtitel zou behalen in het kader 71/2 in 1932
te Oostende. De Doncker en Marcel Van Leemput (°1906), die een professionele
biljartcarrière uitbouwde, waren goede vrienden.  De ouders van Van Leemput hiel-
den ook café, met een kleine biljarttafel, in Borgerhout. 

1925
Le Billard, Organe officiel de la fédération Belge 
des amateurs de billard
Het lijkt erop dat dit het eerste bondsblad was. Onderaan vind je foto's van Theo
Moons en Gustave Van Belle die beiden meerdere Belgische en wereldtitels zouden
behalen bij de amateurs.  Beiden blonken uit in de kaderdisciplines. Van Belle schit-
terde meerdere malen in de discipline 71/2 en zou ook 1 maal in de pentathlon
(vijfkamp) op het hoogste schavot staan.  De kaderdisciplines waren in het leven ge-
roepen om de opbouw van grote, en voor de toeschouwers soms langdradige, se-
ries zoals in het vrijspel moeilijker te maken. Daarom was ook het kader 71/2 met
slechts 6 kadervakken in het leven geroepen omdat het spelers in het kader 45/2 en
later 47/2 meer en meer lukte om grote series te maken. Wist men toen veel dat er
ooit een Frédéric Caudron ten tonele zou verschijnen die zelfs van het kader 47/1
een gezondheidswandeling zou maken. Maar tot nu toe geen enkele speler in de
biljartgeschiedenis die hem dat nadoet.  

BNV Golfbiljart –Ere Nationaal

Titelkandidaten halen zwaar uit
Met nog vier wedstrijden te gaan kijkt
DWK Liedekerke tegen een achterstand
van 7 punten op de tweede geklasseer-
de HOE Mere aan. Voor de Liedekerke-
naren slinkt de kans op de titel dus van
week tot week. Met drie punten minder
dan VDB Everberg, blijft HOE Mere de
grootste bedreiging voor de leider in de
rangschikking. Beide teams haalden re-
centelijk nog zwaar uit tegen hun tegen-
standers. In de uitwedstrijd bij BCT Rot-
selaar, dat aan de staart van het klasse-
ment bengelt, sloot VDB Everberg de
avond af met een 1-5 zege. Op ver-
plaatsing bij ODT Sint Joris Winge
deed HOE Mere zelfs nog beter. Het
won met 0-6. 
Het blijft afwachten wie van de twee ti-
telkandidaten uiteindelijk de hoofdvogel
afschiet en misschien beslist het recht-

streekse duel op 15 maart in Everberg
daar wel over. 
Helemaal onderaan het klassement lijkt
voor BCT Rotselaar en OHL Leuven het
kalf verdronken te zijn.

Bart Van Reeth

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

Jean Van Tongerloo blikt tegenstrevers in
Met één keer al wat meer tegenstand
dan de andere, heeft Jean Van Tonger-
loo (BC Op De Meir) in Turnhout de titel
meegegraaid richting Emblem. Van Ton-
gerloo scoorde drieamal de 120 punten
en beurde daarmee een winst van
100%. 
Tegen Roland Van Hoof (BC Kruishuis)
deed hij dat zelfs in 6 beurten of met
een moyenne van 20,00 rond ! Ook
Yves Jacobs (DGQ Oostmalle) ging
voor de bijl, maar klampte toch nog ste-
vig aan met 117 gespeelde punten. Luc
Van Stappen (BC De Maan) raakte niet
op dreef en moest de kelk tot op de bo-
dem ledigen.

Bart Van Reeth

Jean Van Tongerloo zag zijn door-
gedreven training beloond worden op
de Gewestfinale

KBBB Gent – Districtfinale 5de Klasse Drieband KB

Zes punten en moyenne volstaan voor de titel
De kop van dit artikel zegt alles over
een finale, waarin geen van de deelne-
mers, met uitname van de winnaar,
binnen de moyenne kon blijven. Biacio
Moeykens (Edelweiss Evergem) scoorde
6 wedstrijdpunten en won zijn wedstrijd
tegen Eric Cardon (Argos-Westveld) met
18-9 in 34 beurten. Het promotiege-
middelde van die wedstrijd gaf geen

doorslag in de eindstand, waar Moey-
kens met 0,403 op 0,011 van de pro-
motie bleef. Eric Cardon eindigde op
twee, Renold Nuytten (BV Gent) op drie
en Nils Boelens (Eeklose BC) op vier. Al-
le spelers werkten één dubbele ontmoe-
ting af.

Bart Van Reeth

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

KBBB Gent – Districtfinale 6de Klasse
Driebanden KB

Winnaar herklasseert
naar 5de Klasse
Bjorn Caudron, nieuwe speler van BC
Edelweiss Evergem, kampioen en pro-
movendus, krijgt herklassering naar 5de
Klasse. Op nummer twee pronkt de
naam van Paul Van Aelst (Argos-West-
veld). Nummer drie is Hubert Claeys
van Royalvrienden Oudenaarde en bui-
ten het podium vinden we nog Bernhard
Claerhout (ook Argos-Westveld) op vier,
Seraphin D’Haenens, teamgenoot van
de winnaar op vijf en op zes knipt
Christian Vanderhauwaert (K&V) het
licht uit. De vice-kampioen speelde in
het gemiddelde, de andere 15-ers ble-
ven eronder.

Bart Van Reeth



Editoriaal

Het sportieve kapitaal niet laten rusten !

Raymond Ceulemans vertelde me enke-
le mooie verhalen over vroeger, toen de
man zijn gloriedagen beleefde en er in
zowat elk café in ons land carambole-
biljart werd gespeeld. Ik heb als jonge
gast die periode meegemaakt en als je
me nu zou vragen : was alles toen beter
?, dan zeg ik volmondig ja. Niet alleen
als het over ons biljart gaat, maar de
mensen leken me vrolijker en vooral
minder gejaagd. Tevreden met wat ze
hadden. Solidair ook. Iemand helpen
was toen heel gewoon. Als je vandaag
de dag je hulp aanbiedt, wordt je beke-
ken met een blik van 'die zal daar zijn
profijt wel willen uithalen'. Met andere
woorden, nog voor je de eerste hande-
ling hebt verricht, ben je al verdacht.
Gelukkig lopen er toch nog uitzonderin-
gen rond op deze wereld, en hoewel
die dan weer bestempeld worden als
naïef, toch zijn ze onmisbaar en ook in
onze sport dragen ze hun steentje bij.
Vrijwillig en zonder enig eigenbelang,
staan mensen als John Aerts en Bart Van
Den Bulck, aan het einde van deze
maand weer paraat, om de tientallen
andersvalide volwassenen, die hun bil-
jarttornooi spelen op te vangen en te
begeleiden. Ze doen dat onder het oog
van Ludo Dielis, die zijn naam aan het
gebeuren heeft gegeven en nu al voor
de zesde keer reuzegrote trofeeën, me-
dailles en eretekens bij elkaar lobbyt,
waar op de finaledag de deelnemers
vreugdevol mee staan te blinken. En
dan ziet een mens dat het nog wel be-
staat ; echte spontane vreugde en ge-
luk. Als je dat gevoel zelf nog eens wil
beleven, spoed je dan op zondag 23
maart naar Brasschaat en steek de deel-
nemers, maar ook hun begeleiders en
de biljarters die hun sport koppelen aan
sociaal engagement, een hart onder de
riem. Ander heuglijk nieuws viel er te ra-
pen in Schoten. Ondernemer Freddy
Caers opent er weldra een nieuwe
zaak. Gambrinus zal het complex heten

en naast lekker eten en drinken, kan de
liefhebber er carambolebiljart spelen op
twee matchbiljarts, twee biljarts van
2,30 meter en twee van 2,10 meter. Al-
weer een verrijking in het biljartland-
schap, waar het concept van de biljart-
zalen, meer en meer terreinwinst boekt.
Caers heeft het begrepen ; willen we de
biljartsport laten herleven, dan moeten
we erin investeren. En dat doet de man
dan ook met brio. De Antwerpse regio
mag zich binnenkort het wereldcentrum
van de klassieke biljartdisciplines noe-
men. Voor zover dat al niet het geval
was. Met de oprichting van Salpho-Bil-
jartcentrum Frédéric Caudron in Oost-
malle, de metamorfose die het Biljart-
centrum De Ploeg in Halle-Zoersel
onderging, de topinfrastructuur van De
Deken in Merksem en de rustgevende,
klassieke installatie van New-Avenue in
Antwerpen, volgt het Vlaamse biljart in
het spoor van de Zuid-Koreanen. Want
in Seoul zijn ze er al veel langer uit.
Tientallen biljartzalen met tot 40 tafels,
vormen een kilometerslange lintbebou-
wing op slechts één boulevard. Onze
kampioenen zeggen het : Zuid-Korea is
het coming land in het biljart. En de Azi-
atische aanpak werpt zijn vruchten af.
Even nog en IEDEREEN kent Jung Han
Heo en Jae Ho Cho, die tot voor kort
aan de deur kwamen piepen, maar op
de laatste WB-manche in Turkije, de
wereldtop naar huis speelden. Dat is en-
kel en alleen het resultaat van het Kore-
aanse geloof in het biljart en de investe-
ringen die daar mee gepaard zijn ge-
gaan. Kortom, met de inbreng in de
zaalconcepten, zoals ze in Antwerpen
bezig zijn, blijven we zeker en vast bij
de marktleiders. En om het niet altijd
over de Scheldestad te hebben, ook de
prachtige accomodatie van Ons Huis in
Geraardsbergen en de zaal van CRB
Leopold in Brussel, mogen zeker wor-
den vernoemd. De opkomst van het Azi-
atische biljart zorgt niet alleen voor ver-
hoogde spanning, het doet ons naden-
ken over de Belgische biljarttoekomst en
hoe we die moeten veilig stellen. Het
antwoord is eenvoudig : met LEF ! Het-
zelfde soort lef en durf, dat Ludo Dielis
hanteerde bij de organisatie van het
WK driebanden, vorig jaar en hetzelfde
soort lef, waarmee Freddy Eeckhout en
de Brusselaars van CRB Leopold dat
nog eens gaan overdoen ! Want laat
dat nu precies de boodschap zijn : wil-
len we onze sport opnieuw zijn gran-
deur van weleer teruggeven, dan moe-
ten we ons ontdoen van alle beschei-
denheid ! 
Het zou zonde zijn, als zoveel sportief
kapitaal, dat wordt vertegenwoordigt
door de beste spelers ter wereld, die
naar de namen Merckx en Caudron
luisteren, blijft rusten. 

Bart Van Reeth 
Hoofdredacteur

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

Biljartkleding specialist JB Fashion 
over in andere handen
Jaren lang waren Han en Riki de Vocht de gezichten achter de biljartkleding spe-
cialist JB Fashion. Zowel bij het aanmeten als bij het afleveren was het duo aan-
wezig om alles tot in de puntjes te verzorgen en af te leveren. Ook waren het be-
kende en graag geziene gasten tijdens de tornooien in geheel België en Neder-
land. Ook de reclame van JB Fashion komt men nog steeds niet alleen tegen op
de kleding van veel spelers, maar ook op de borden in de biljartarena’s en in de
advertenties van menig met biljart gerelateerd blad. De zaak is in zijn geheel
overgenomen door René Huismans, die heeft aangegeven alles op dezelfde ver-
trouwde voet voort te zetten. Zelfs de telefoonnummers blijven hetzelfde. “Ik heb
de zaak altijd met plezier gerund en de contacten met organisaties en spelers
waren voor mij en Riki altijd een waar genoegen. Daarom zijn wij al deze men-
sen veel dank verschuldigd. Graag hadden wij nog in lengte van jaren doorge-
gaan, maar de leeftijd en gezondheid hebben daar een stokje voor gestoken. Tij-
dens de Beker van België in Hooglede zijn wij nog present met onze stand en zul-
len ter afsluiting spetterende aanbiedingen presenteren”  weet Han de Vocht met
enig weemoed te vertellen. In onze volgende editie komen we uitgebreider op
deze overname terug.

Europees Kampioenschap 5 Kegels voor teams in Parabiago (Milaan)

België behaalt zevende plaats op
negen deelnemende landen 
Ilse Stevens, Henk Casteleyn, Franky Deconinck en Peter Debaes namen
voor de derde keer deel aan dit EK, waar ze ervaren tegenstrevers met een
lange staat van dienst in de ogen moesten kijken. Het '5 Kegel' of Cinq
Quilles -spel is in ons land nog relatief nieuw, zeker in zijn competitieve
vorm. De spelers doen graag hun verhaal, over het eerste Europese 5
Kegel-avontuur, waarop ze ons land vertegenwoordigden. 

“De ochtend na onze aankomst, startte
met de openingsceremonie en ploegen-
voorstelling.  Rond 13.00 uur konden
we eindelijk onze biljartkeu uithalen om
de Italianen partij te geven.  Zoals ver-
wacht hadden we tegen deze meervou-
dige Europese kampioenen geen schijn
van kans : 5 – 0. In de vooravond kwa-
men we in actie tegen Denemarken.
Henk en Peter hadden weinig in te bren-
gen in hun individuele wedstrijden.  Ilse
en Franky konden wel deftig weerwerk
bieden en slaagden er zelfs in hun kop-
pelwedstrijd te winnen.  Daardoor be-
hielden we nog kans op de overwin-
ning. In de relais konden Ilse, Peter en
Franky nog enigszins standhouden. De
Denen hadden duidelijk hun beste man
op de laatste plaats geposteerd. Met
heel wat kunde maar tevens ook een
dosis geluk slaagde hij er in om vier
beurten later al de vereiste 160 punten
op het bord te plaatsen. Deze subtop-
per was blijkbaar ook nog te sterk voor
ons team : 4 – 1. 
De players-night die rond 20.00 uur
van start ging, verliep in een zeer ge-
moedelijke sfeer.  Het lekkere Italiaanse
eten en de heerlijke chianti verzachtten
de pijn van onze nederlagen. De limon-
cello’s na de maaltijd zorgden voor een
losse sfeer tussen alle aanwezige spe-
lers en officials. ’s Anderendaags stond
het heel belangrijke duel tegen Honga-
rije geprogrammeerd.  Dit land was
aan zijn eerste deelname toe terwijl wij
toch al in San Marino (2011) en Brand-
enburg (2013) aangetreden hadden.
Deze keer konden Henk en Peter hun
enkelspel wel winnen.  Ilse en Francky
verloren hun dubbelspel zodat de relais
opnieuw de beslissing moest brengen.
Ilse startte ongelooflijk nerveus aan de
partij en keek al gauw tegen een grote
achterstand aan.  Na enkele stoten her-
vond ze het nodige vertrouwen zodat
de schade toch beperkt bleef.  Peter kon
iets van de achterstand goedmaken ter-
wijl Franky als derde man het verschil
omboog in een mooie voorsprong.  On-
ze laatste speler, Henk, klaarde de klus
en bezorgde ons team de eerste over-
winning op het tornooi : 4 – 1. Deze ze-
ge was van goudwaarde want zo wa-
ren we al zeker van minstens de voor-
laatste plaats.  Dit was al beter dan tij-
dens onze vorige twee deelnames. Vol
moed begonnen we enkele uren later
aan onze laatste wedstrijd van het tor-
nooi.  We hoopten ook San Marino het
vuur aan de schenen te kunnen leggen.
Tegen deze half-Italianen kregen we
echter weinig kansen.  Enkel Peter kon

met een 92 – 100 nederlaag enige
aanspraak maken op een overwinning.
5 – 0 werd echter opnieuw de einduit-
slag.  Doordat Luxemburg er niet in ge-
slaagd was om een wedstrijd te winnen
en ook een lagere moyenne behaalde,
veroverden we een zevende plaats in
de eindstand.  Daarmee was ons tor-
nooi meer dan geslaagd te noemen.
Een feestje met de Duitsers zorgde er-
voor dat we de avond gezellig konden
afsluiten. Zondagmorgen stonden de
halve finales geprogrammeerd : Italië –
Frankrijk en Duitsland – Denemarken.
Wij hadden ons voorgenomen om tij-
dens deze wedstrijden eens wat sight-
seeing te doen.  De Dom  en het Castil-
lo van Milaan waren prachtig en in-
drukwekkend.  Dit waren ook de prijzen
van de handtassen, schoenen en kleed-
jes in de etalages van Gucci, Prada en
andere Louis Vuittons. Enkele uren later
waren we toch nog getuige van de
spannende wedstrijd tussen de Denen
en de Duitsers. De mannschaft behaal-
de de broodnodige zege in de relais
om Italië in de finale te kunnen bekam-
pen.  
In de eindstrijd kwamen ze  frisheid en
flair te kort die de Italianen wel ten toon
konden spreiden.  Zowel de twee enkel-
spelen als het dubbelspel werden verlo-
ren. Dit maakte het spelen van de relais
overbodig.  Na een ietwat rommelige
slotceremonie werd dit EK afgesloten.
Een uurtje later konden we nagenieten
met onze Luxemburgse en Duitse vrien-
den in een gezellige pizzeria.  Toen de
Duitsers aanstalten maakten om nog
eens te verleggen naar de kroeg om de
hoek, hebben we beleefd bedankt met
de lange terugreis in ons achterhoofd.
Zo zat onze derde deelname aan een
EK voor landenploegen er op.  Niet en-
kel op sportief vlak kunnen we terug-
blikken op onze meest geslaagde deel-
name. 
Tijdens ons verblijf ginder werden er
met alle deelnemende landen overeen-
komsten afgesloten in verband met ons
internationaal tornooi in het clublokaal
Arena in Roeselare.  Alle landen heb-
ben bevestigd dat ze met minstens één
ploeg zullen deelnemen.  Met zestien
ploegen zal dit tornooi groter zijn dan
het EK waar we nu aan deelgenomen
hebben.  Iedereen die wil kennismaken
met deze biljartdiscipline zal zeker een
kijkje moeten komen nemen op 12, 13,
14 of 15 juni. 

Het beloven nu al lastige maar boeien-
de en leerrijke dagen te worden”.

Van 23 t/m 29 maart in Egypte

Driebandenspelers maken zich op 
voor World Cup aan de Nijl
Met nog maar net het WK voor landen-
teams achter de rug reist een selectief
gezelschap driebandenspelers weer af
naar Luxor. Jae Ho Cho voert, na zijn
overwinning in het Turkse Istanbul, de
World Cup ranking aan. Onze landge-
noot Frédéric Caudron gaat als nummer
één van de wereldranglijst naar de
Egyptische hoofdstad. Frédéric Cau-
dron, Torbjörn Blomdahl, Filippos Kasi-
dokostas, Marco Zanetti, Eddy Merckx,
Dick Jaspers, Sung-Won Choi, Jérémy

Bury, Kyung-Roul Kim, Tayfun Tasdemir,
Dani Sánchez en Dong Kong Kang zijn
de spelers, die automatisch vanwege
hun plaats op de wereldranglijst direct
aan het hoofdtornooi gaan deelnemen.
Via de laatste kwalificatieronde probe-
ren ook Eddy Leppens en Roland For-
thomme een plaats te veroveren voor de
eindfase. Eerder is Peter de Backer dan
op de maandag vooraf al in actie ge-
komen. De wedstrijden zijn live te vol-
gen via www.kozoom.com.
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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
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