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Merckx wint beker van België in zinderende finale

Het Belgische biljarten mag pronken met de wereldkampioen in het
driebanden (Frédéric Caudron), met de beste op de wereldranglijst (ook
Caudron) en toch is Eddy Merckx voorlopig dit jaar koning in eigen land.
De kampioen van Blankenberge won in Hooglede ook de Belgische beker,
tijdens een zinderende finale tegen Roland Forthomme.

lede, moest Merckx twee keer tot het ui-
terste gaan, eerst in de kwartfinale te-
gen Eddy Leppens (3-2 in sets), daarna
onverwacht ook nog in de finale, waar-
in hij met 2-0 leidde in sets en op 14-3
in de derde al zijn eerste matchbal
kreeg.
Roland Forthomme was met zijn typi-
sche vechtlust en plotselinge aanvallen

uit geslagen positie uiteindelijk toch nog
een geweldige tegenstander op de slot-
dag, waarop Merckx in de halve finale
eerst Ronny Brants had uitgeschakeld en
Forthomme had afgerekend met de jon-
ge Thomas Broux.

Foto: www.kozoom.com

Door: Frits Bakker
Het was pas de tweede bekertriomf
voor Merckx op een rijke erelijst, nadat

hij in 2004 zijn eerste won in de finale
tegen Caudron. In de editie van dit jaar,
gespeeld in de Gulden Zonne in Hoog-
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Jan Jambon
Lijstduwer
Kamer
Brasschaat

Valerie van Peel
9de plaats
Kamer
Kapellen

Jan Van Esbroeck
10de plaats
Vlaams Parlement
Kalmthout

Wist u dat u op meerdere kandidaten mag stemmen?
Wilt u uw regio in de Wetstraat, 

stem dan op ons alledrie.

Uw Verandering voor Vooruitgang
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Europabeker Driebanden -  Finale Wenen, Oostenrijk

Istanboel verwacht BC Deurne

Elk jaar mogen de eerste en de tweede
van elke nationale interclub drieband
competitie, kwalificaties spelen voor
deelname aan de finale van de Europe-
se beker. 
Dit jaar waren er 17 ploegen verdeeld
in 4 poules die in verschillende Europe-
se steden speelden. De winnaar van el-
ke poule en de beste tweede van de 4
poules mogen in Istanboel de finale be-
twisten samen met de regerend Euro-
pees kampioen, de Turken van BAHCE-
LIEVLER, die vorig jaar een einde maak-
ten aan een 8 jaar durende heerschap-
pij van AGIPI ( Caudron, Leppens, Bury
en Roux). Het waren overigens precies
deze Turken die in 2012 uit de kwalifi-
caties werden geknikkerd door een –
met veel respect gezegd- gelegenheids-

ploeg van BC Deurne met Davy Van Ha-
vere, Steven Van Acker, Ludo Dielis en
Jef Gijsels. Dick Jaspers, Eddy Merckx
en Jean Paul de Bruijn speelden toen Eu-
ropees voor een andere ploeg. In biljart
kan dat. Het was nota bene Ludo him-
self, die de Turken de doodsteek gaf in
de beslissende match. Nadat Yuksel een
simpele matchbal had verknoeid maak-
te Ludo uit met 3 mooie caramboles. Dit
stukje heroïek van BC Deurne moesten
we U toch nog eens vertellen. 
Dit jaar werd Deurne geloot om in We-
nen te gaan spelen. Wenen, prachtige
stad. Stad van de (blauwe?) Donau,
van de (lekkere?) Sachertorte en van Jo-
han Strauss die prachtige muziek
schreef, 3 maal trouwde en nog niet
kon dansen. 

De Deurnese succesploeg gaat door naar Turkije

Hoe dan ook, iedreen was blij dat we
naar Wenen konden en we reisden af
met een tiental die-hard supporters. Het
enthousiasme kreeg wel een flinke
knauw toen we in de zaal kwamen. Vijf
biljarts stonden in de breedte achter el-
kaar opgesteld. Aan de zijkant geen en-
kele plaats voor supporters. Aan één
kant van de zaal konden een 20 tal sup-
porters min of meer comfortabel volgen
maar zelfs zij konden de scores van de
achterste twee tafels niet lezen. Aanpa-
lend was er wel een verbruikzaal waar
men op een flat-screen de wedstrijd van
tafel 1 vertoonde maar zonder melding
van de score! Daarvoor waren de sup-
porters dan uit vijf verschillende landen
komen aanreizen! De organiserende
club kan en mag men niets kwalijk ne-
men, maar de Europese bond – onder
wiens auspiciën deze kwalificaties wor-
den georganiseerd- zou zoiets niet mo-
gen laten gebeuren. 
De eerste wedstrijd van BC Deurne was
al uiterst belangrijk. Tegen PORTO met
o.m. Blomdahl en Sanchez. Blomdahl
speelt volgend jaar bij BC Deurne zoals
U al gelezen hebt. Dick Jaspers ( die
geen enkele match verloor) liet Blom-
dahl niet in de partij komen en won
grandioos met 40-20 in 19 beurten.
Minder goed was dat Sanchez tegen
Merckx zijn 40 punten uitspeelde in
slechts 15 beurten. Met een nabeurt van
liefst 17 kwam Eddy nog op 35 punten
wat nadien heel belangrijk bleek voor
het ploeg gemiddelde. Jean Paul de
Bruijn won 40-35 in 35 en Davy Van
Havere was niet op zijn best en verloor
40-35. Dus werd het 4-4. 
Om 15 uur dan de tweede wedstrijd.
Dick nam weer een prima start en won
met 40-27 tegen Nilsson. Eddy won
ook met 40-20 in 26 beurten tegen
Schroder. Jean Paul verloor met 40-34
in 33 en Davy won met 40-37 in 41. 
Zondag morgen om 9 uur gaf Dick Jas-
pers nog maar eens een demonstratie
tegen Bulut die slechts 8 punten kon sco-

ren in 15 beurten. Ook Eddy won mooi
met 40-26 tegen Alp ( die vorig jaar
Caudron uitschakelde in de eerste ron-
de van een World Cup tornooi) in 22
beurten. Jean Paul won 40-28 tegen
Celik in 26 en Davy kreeg een walk-
over want zijn tegenstrever Alkay was
niet komen opdagen in Wenen wegens
visum problemen en kon blijkbaar niet
vervangen worden. Dus 8-0. 
Voor het begin van de laatste match
was het al geweten dat Porto zich als
eerste van de poule had geplaatst voor
de finale. Het kwan er dus voor Deurne
op aan om te winnen met een zo goed
mogelijke moyenne om als beste twee-
de van alle poules nog door te gaan.
Davy Van Havere speelde knap als eer-
ste zijn match uit in 26 beurten met een
hoogste reeks van 10. Dick Jaspers
speelde opnieuw praktisch 2 gemiddeld
en won met 40-35 tegen een aanklam-
pende Horn ( 4 in de nabeurt). Eddy
Merckx won in 26 beurten tegen An-
dreas Efler ( de auteur van het boek Fas-
zination Dreiband) met een hoogste
reeks van 14 en Jean Paul speelde uit in
30 beurten ( 40-25). 
Op basis van het ploeggemiddelde van
ongeveer 1,500, mag BC Deurne als
beste tweede van alle poules dus naar
Istanboel. Proficiat aan de spelers en
met dank aan de supporters. 

Frans Hendrickx

Overlijden
Brugse Biljart Club
in rouw

Wilfried 
Van 
Enhooghe,
lid van 
K. Brugse 
B.C. is 
overleden.

We gaan 
je missen 
op onze
woensdag-
namiddagen
vriend. 

Where ever you are friend, 
I hope you are fine now.

Rust in vrede maat en vang menige
vis in de vijvers waar je nu bent en
maak veel punten op de eeuwige
biljarttafels.

Dirk Acx

Merckx wint beker van België 
in zinderende finale
Vervolg van de voorpagina

Hoogtepunt
De finalepartij groeide naar een hoog-
tepunt in die derde set, toen Merckx met
zeven op matchpunt kwam (14-3),
maar zijn matchbal miste. Daardoor
kon Forthomme na twee verloren sets
met 15-6 en 15-7 nog één van de
mooiste stunts van het toernooi uithalen:
hij finishte met twaalf (15-14) en gaf de
wedstrijd de verlenging die hij verdien-
de.
Vooral nadat Forthomme de vierde set
ook naar zich toe had getrokken (15-10
in 11) en het publiek op de tribunes nog
eens goed ging zitten voor de apotheo-
se van het toernooi.

Maar ook nu weer, net als in zijn vijfset-
ter tegen Eddy Leppens, demarreerde
Eddy Merckx onweerstaanbaar op het
moment dat de druk het hoogst was. De
Belgische kampioen scoorde en bracht
zijn tegenstander tot wanhoop met
slechte posities.
Zo werd het 5-0 (4 beurten), 10-0
(8 beurten) en 12-1 na tien beurten.
Roland Forthomme sloeg nog één keer
terug met een serie van zeven naar
12-8, liet Merckx nog even bibberen,
maar werd in de eindsprint verslagen
(15-10).
Eddy Merckx blijft met deze bekerwinst
dit jaar ongeslagen in eigen land. In ja-
nuari werd hij Belgisch kampioen in
Blankenberge, daarna won hij een BTS
toernooi in Geraardsbergen en nu dus
ook zijn tweede Belgische beker. Met
die drie successen is Eddy Merckx de
afgetekende leider van de Belgische
ranglijst.
Ronny Brants won de wedstrijd om de
derde plaats van Thomas Broux met 2-0
(15-10, 15-13, 1.875/1.533).
Eddy Leppens werd vijfde na een zege
op Frédéric Caudron (2-1, 15-8, 5-15,
15-12, Caudron 2.692, Leppens
2.500).
Jef Philipoom greep de zevende plaats
in de partij tegen Kenny Miatton.

De einduitslag van de Belgische beker:

1. Eddy Merckx
2. Roland Forthomme
3. Ronny Brants
4. Thomas Broux
5. Eddy Leppens
6. Frédéric Caudron
7. Jef Philipoom
8. Kenny Miatton.

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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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 Nationale Jeugdfinales Vrijspel KB

Van Hoof beste bij de 70-ers

De finalisten die straks deelnemen aan de ‘Coupe Van Beem’, poseren zij aan zij

In Zutendaal keken de jongste biljart-
spelers van ons land elkaar in de ogen
en dat leverde alvast één naam op, die
goed op weg is om het te gaan maken
op de groene tafels. Stef Van Hees van
BC De Coeck veroverde de hoogste titel
in het Limburgse lokaal. Naar 300
speelpunten bleek de Kempenzoon
duidelijk de sterkste. Gérome Dieu (BB
Borinage) nam bij de 160-ers afstand
van Kenny Van Der Mierde (BC De
Optimisten) en dat bezorgde de Waal
de verdiende titel. De kroon van de 120

speelpunten verkast ook al naar Ravels.
Bryan Eelen greep de titel ten nadele
van Michael Parent (BCAC Damprémy).
90 speelpunten bleken het ding te zijn
van Kevin Van Hees, die het derde ju-
weel naar BC De Coeck mocht bren-
gen. Bij de 70-ers was het Arno Van
Hoof (BC De Ploeg) die de nationale
kampioenstitel mocht vieren en de me-
daille voor 55 speelpunten ging naar
Claude Julien, clubmakker van Michael
Parent.
Bart Van Reeth 

KBBB Antwerpen – Gewestfinale Excellentieklasse Driebanden MB

Dave Scheurweghs eindigt vierde 
De eerste  wedstrijd ging tussen Rudy
Hendrickx en Bryan Vangenechten
(ploeggenoten van BC De Maan). Rudy
speelde de eerste helft van zijn partij te-
gen 1,000 gemiddeld, Bryan leek niet
op dreef te kunnen komen en na 18
beurten stond het 21-9 in het voordeel
van Rudy. Bryan maakte toen een fraaie
serie van 7 driebanden en leek terug in
de match te komen, maar Rudy hield
mooi de boot af tot de 37ste beurt waar
Bryan met een serie van 6 toch kon
terug komen naar 40-33. Maar Rudy
klaarde de partij in 41 beurten stand
42-34 met een gemiddelde van 1.024.
In de tweede wedstrijd tussen Erwin
Hens (BC Biljart Express) en David
Scheurweghs (Billiard Promotion Team)
was het Erwin die opende met 6 drie-
banden, David had niet direct weer-
werk maar kon Erwin toch wat afhou-
den. Na 16 beurten stond de stand 14-
8 in het voordeel van Erwin. Van dan af
werd het een spannende wedstrijd. Da-
vid kwam terug met een serie van 7 tot
22-21. Het zou spannend blijven tot de
45ste beurt, 38-39. Maar dan nam
Erwin in drie beurten toch de overwin-
ning 43-39. In de derde wedstrijd
tussen Erwin Hens en Bryan Vange-
nechten, was vanaf het begin duidelijk
dat Hens de sterkere speler was. Maar
toch in de 30ste beurt wederom een
mooie serie van 6 voor Bryan wat hem

toch een beetje terug in het spel bracht,
31-24. Maar Erwin klaarde de partij in
39 beurten, 42-31 en een gemiddelde
van 1.076. Op de andere tafel was
ondertussen de vierde wedstrijd tussen
David Scheurweghs en Rudy Hendrickx
ook bezig en daar ging de strijd gelijk
op tot de 23ste beurt, 20-19 in het voor-
deel van David. Maar David sloeg met
een serie van 6 een kloof van 7 punten.
Het was alsof Rudy de tafel niet meer
aanvoelde en hij kwam niet meer dich-
terbij. David won deze partij in 55
beurten, 42-34. De vijfde wedstrijd tus-
sen Bryan Vangenechten en David
Scheurweghs, werd een complete ver-
assing. Wat voor de ene een moeilijke
tafel is, is voor de andere een geschikte
tafel, of speelt hierin de kracht van de
spelers een rol, om drie wedstrijden na
elkaar te kunnen blijven geconcentreerd
spelen?
In ieder geval ; Bryan pakte in deze
wedstrijd uit met een geoliede start
waarop David niet direct antwoord
had. In 20 beurten stond het 20-15 in
het voordeel van Bryan die de wedstrijd
niet meer uit handen gaf en deze won
in 34 beurten, 42-22 met een ge-
middelde van 1.235. Wat echter niet
genoeg was om mee te dingen naar de
titel van gewestkampioen.
Dat werd beslist in de zesde en laatste
wedstrijd tussen Erwin Hens en Rudy
Hendrickx. Deze wedstrijd was een ge-
lijk opgaande wedstrijd met mooie pun-
ten aan weerszijden. Ook wat psycho-
logische oorlogsvoering kon men wel
tussen beide voelen. Het ging trouwens
om de titel. De wedstrijd werd uiteinde-
lijk gewonnen door Rudy met 38-42 in
41 beurten en een gemiddelde van
1.024. Rudy heeft de titel in zijn wed-
strijd tegen David laten liggen door een
teveel aan beurten (55).
Daarmee ging de titel van kampioen
van het gewest Antwerpen naar Erwin
Hens met een totaal van 4 matchpunten
en een gemiddelde van 0.953, wat
hem juist een promotie oplevert naar
de hoofdklasse. Tweede werd Rudy
Hendrickx met 4 matchpunten en een
gemiddelde van 0.861. Bryan Van Ge-
nechten werd derde met 2 matchpunten
en een gemiddelde van 0.939. Vierde
werd David Scheurweghs met 2 match-
punten en een gemiddelde van 0.752.

Marcel Van Mensel

NIDM – 2e Afdeling A 

Zeevis Andre 1 Kampioen 

Op de slotdag van de NIDM competitie
in 2de Afdeling A had Zeevis Andre 1
aan één punt genoeg om kampioen te
worden. Doch een gelijkspel tegen de
sterke formatie van BC Lugo 1 was
geen sinecure. De openingswedstrijden
tussen Koen Saver en Paul Bruneel en
Patrick Vasseur tegen Kay De Zwart
brachten al de eerste spanningen naar
boven. Koen Saver won tamelijk vlot
zijn partij tegen Bruneel 34-19 in 31
beurten. De andere partij was er ééntje
van uitersten. Vasseur startte furieus en
leek Kay De Zwart weg te spelen maar
Kay vocht zich op een sublieme manier
terug met 25 caramboles in 8 beurten
en schitterend biljart wat ook de Brugse
supporters konden smaken. Kay won
zijn partij met 29-34 in 30 beurten.
M.a.w. 2-2 was de tussenstand. Nog 1
partij winnen en de buit was binnen
voor Zeevis André, het topteam van
Brugse BC.  De 2 laatste partijen had-
den elk een ander karakter. Het was al
vrij snel duidelijk dat Frank Martens
geen kind had aan Henk Blauwblom-
me. Frank Martens demonstreerde met
een 22-42 overwinning in 27 beurten.
Zou Zeevis Andre 1 dan toch de titel
nog kwijt spelen op de laatste speeldag
? Alles hing af van de andere partij tus-
sen Bart Leys en Marc Janssen. Bart Le-
ys had dit seizoen al 2 keer zwaar ge-
stunt tegen directe concurrent Roesela-
re. Een derde stunt was noodzakelijk
want ondertussen wist men in Brugge

dat Roeselare de volle buit had binnen
gehaald en een overwinning van Bart
Leys was dus nodig. Bart Leys had een
super start na 20 beurten bij een 31-19
tussenstand en zo werd er gepauzeerd.
Wat daarna gebeurde was een thriller
van formaat. Bart Leys scoorde in de
daaropvolgende 14 beurten 0 punten.
Marc Janssen nam een voorsprong en
het werd 33-31 na 34 beurten en dan
de eindspurt…. bij 41-39 miste Bart Le-
ys nipt 3 matchballen op rij. Het werd
41-41 en Marc Janssen miste zijn
matchbal ook nipt. Het ultieme moment
voor Bart Leys om af te ronden en zo ge-
schiedde. Een mooi feest barstte los tot
in de vroege uurtjes. De Koninklijke
Brugse Biljart club zal daardoor na 86
jaar voor het eerst vertegenwoordigt
zijn in de hoogste nationale afdeling.
We zagen een overgelukkige sponsor
André Saver  die eindelijk met zijn
ploeg promoveert. Een fel bevochten ti-
tel, maar oververdiend. Volgend sei-
zoen komen dus alle toppers naar Brug-
ge en daar zijn ze ginder erg blij mee.
Tevens wordt in de periode tussen sep-
tember en november 2014 ook voor de
1ste keer een BTS drieband tornooi ge-
organiseerd in  de Koninklijke Brugse
Biljartclub met als hoofdsponsor Zeevis
Andre..  dus we zien de meeste  toppers
volgend seizoen 2 keer in Brugge spe-
len.

Lieven Serweytens

De kampioenen van links naar rechts : Koen Saver, Patrick Vasseur, Bart Leys en
Henk Blauwblomme

Artistiek Biljart

Daelman wint zevende manche
In BC Op De Meir ging Eric
Daelman met de zege aan de
haal in het zevende rankingtor-
nooi. De houder van de
wereldtitel 2010, gaf in Em-
blem nog een keer het beste
van zichzelf en scoorde 325
punten in 154 pogingen.
Eeuwig concurrent Walter Bax
haalde met 314 uit 145 een
percentage van 59,81, net iets
minder dan winnaar Daelman
die met 61,90 % een niet
onaardige prestatie neerzette.
Erik Vervliet en Marc Janssen
volgden op erg korte afstand,
met respectievelijk 57,52 % en
55,24 %. Na een kloof van
7,00 % volgde het peloton.
Half juni valt het doek over de
rankingtornooien met de acht-
ste editie in Oosthoven (Turn-
hout) en weten we, met nog
drie kandidaten in de running
voor de titel, wie de eindwin-
naar wordt.
Bart Van Reeth

Eric Daelman lijkt zich meer en meer te gaan 
manifesteren, nu het BK dat einde juni wordt 

afgewerkt, in zicht komt.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com
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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 Beide Vlaanderen – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden KB

Enig rekenwerk nodig om 
Marc Thuy te huldigen als kampioen
Op zaterdag 3 en zondag 4 mei werd
in Koninklijke Kortrijkse BC gestreden
voor de gewestelijke titel in 2e klasse
driebanden klein biljart.  De 5 geplaat-
ste spelers maakten onder elkaar uit wie
verder nog een gooi kon doen naar de
titel op nationaal vlak.
Marc Thuy (Kon. Sint-Niklase B.A.) nam
van in het begin van de partij het heft in
handen en liet zijn tegenstander Steven
Vlasschaert (KBC Ster Ninove) geen
kans.  Marc won de partij dan ook met
klank in 42 beurten, Steven bleef steken
op 13 punten.  Op de andere biljartta-
fel was het toch wat spannender.
Ouderdomsdeken van deze finale, Ar-
nold Cnockaert (BC Gouden Sleutel
Gent) nam in het slot van de wedstrijd
afstand van Freddy Dejonghe (Oostend-
se B.A.) met eindwinst als resultaat in
49 beurten.  Freddy liet het op het einde
wat afweten en eindigde met 26 ca-
ramboles.
De eerstgeplaatste op de kalender en
thuisspeler Bernhard Bekaert (Konink-
lijke Kortrijkse BC) liet er in zijn eerste
partij van de dag geen gras over groei-
en.  En terug was Steven Vlasschaert het
slachtoffer.  Bernhard sprintte naar ein-
dwinst met 34-16 in 29 beurten.  Daar-
mee zette hij zijn favorietenrol toch nog
wat kracht bij.  Het rusten had Arnold
Cnockaert blijkbaar wel deugd ge-
daan.  Ook in zijn tweede partij van de
dag kende hij geen genade met zijn
jongere tegenstander.  Dit maal was
Marc Thuy die mocht ondervinden dat
Arnold best nog wat biljart uit zijn keu
kon toveren.  In een aangename partij
trok Arnold het laken definitief naar zich
toe in 37 beurten.  Marc totaliseerde 24
punten. Dat favorieten ook steken kun-
nen laten vallen werd duidelijk in de vol-
gende partij.  Een moeizaam begin was
er voor Bernhard Bekaert te veel aan
om Freddy Dejonghe nog te remon-
teren. Alle moeite was tevergeefs en
Freddy haalde als eerste dan ook de no-
dige 34 caramboles in 50 beurten ter-
wijl Bernhard bleef steken op 5 punten
van het totaal.
Op zondag mocht Arnold Cnockaert
eerst toekijken hoe de andere vier spe-
lers de eerste dag hadden verteerd. Zo
kon Arnold toch nog wat genieten van
zijn zondagse siësta. Maar hij had toch
niet vermoed dat zijn siësta zo lang zou
mogen duren. Freddy Dejonghe en
Steven Vlasschaert maakten er een wa-
re marathon van die maar liefst 66
beurten zou duren. Toch was het Freddy
die aan het langste eind trok en Steven,
die 26 punten had, achter zich liet.
Ondertussen waren de tegenstanders
van de andere partij ook al van wat rust
aan het genieten want zij hadden er zo
lang niet over gedaan.  Marc Thuy klop-

te Bernhard Bekaert in een razend
spannende partij met het kleinst moge-
lijke verschil (34-33 in 46 beurten).
Arnold was ondertussen volledig klaar
voor zijn match tegen Steven Vlasscha-
ert.  Na een gelijkopgaand begin sput-
terde de motor van Steven eventjes en
dat was het sein voor Arnold om Steven
het nakijken te geven. Na 46 beurten
bereikte Arnold het eindtotaal en ver-
wees zodoende Steven alvast naar een
5° plaats in het klassement.
En dan konden we beginnen aan de
slotakkoorden van deze gewestelijke fi-
nale.  Marc Thuy begon heel goed aan
zijn slotwedstrijd en had al de helft van
zijn punten (17 dus) in 15 beurten,
maar Freddy Dejonghe liet zich ook niet
onbetuigd en klampte aan.  Op het mo-
ment dat Freddy een beetje terug in de
wedstrijd kwam maakte Marc een serie
van 5 waardoor hij zich definitief ont-
deed van zijn tegenstander. Marc wist
winnend de partij af te werken in
de 44e beurt. Ondertussen worstelde
Arnold Cnockaert op de andere biljart
een beetje met zichzelf.  Nochtans liep
het ook voor Bernhard Bekaert ook wat
stroef wat bleek op het scorebord met
10-12 in 23 beurten in het voordeel van
Bernhard.  Bernhard nam nu duidelijker
de bovenhand van Arnold en maakte
de laatste carambole van de geweste-
lijke finale in beurt 48.  Arnold bleef ste-
ken op 28 punten.
De sportleider van dienst kon beginnen
rekenen.  Twee spelers met 6 matchpun-
ten, dus het gemiddelde zou doorslag-
gevend zijn.  En zo maar voor de vuist
weg kon niemand van de aanwezigen
ook maar denken wie het zou halen.
We hielden er de spanning dan maar in
tot en met de proclamatie. Na de num-
mers 5, 4 en 3 bekend te hebben ge-
maakt, bouwde de sportleider de span-
ning nog wat op. Iedereen zou zich
kunnen vinden in een gewestelijke titel
voor Arnold om zo op zijn gezegende
leeftijd van 77 jaar nog eens voor een
nationale titel te spelen. Maar het mocht
niet zijn voor Arnold, want Marc Thuy
mocht dan toch de armen triomfantelijk
in de hoogte steken want hij klopte nipt
Arnold Cnockaert. Arnold was dan ook
de eerste om Marc te feliciteren. Zo
mag Marc zich opmaken voor de natio-
nale finale 2e driebanden klein biljart
welke hij zal kunnen spelen in zijn ei-
gen lokaal. Als dat geen mooi toemaat-
je is voor een gewestelijk kampioen.
Eindstand : 
1. Marc Thuy (SNBA) 6-126-169-
0.745-5;  2. Arnold Cnockaert (GS)
6-130-180-0.722-6; 3. Bernhard
Bekaert 4-130-173-0.751-5;  4. Freddy
Dejonghe 4-122-209-0.583-6;  5. Ste-
ven Vlasschaert 0-82-183-0.448-4.
Koninklijke Kortrijkse BC bewees ook dit
weekend dat een gewestelijke finale
hier altijd in zeer goede banen wordt
geleid.  Op beide dagen was de arbi-
trage meer dan in orde en ook de natu-
raprijzen waren terug voorzien. Een
pluim voor deze club onder de deskun-
dige leiding van de nooit aflatende
voorzitter Luc Vangansbeke en zijn
dynamische clubleden.

Frederik De Moor

KBBB Nationale Finale Driebanden Dames MB

Jaimie Buelens 
voor de tweede maal kampioen
Het was van 2009
geleden dat Jaimie
zich, toen nog op het
BK in Blankenberge,
kroonde tot natio-
naal kampioen drie-
banden bij de da-
mes.
Als Jaimie op niveau
speelt is zij de biljart-
vrouw waar men al-
tijd rekening moet
mee houden.
De motivatie ontbrak
deze keer niet en Jai-
mie zette dat meteen
over naar de tafel.
In haar eerste partij
tegen Françoise Doc-
quier bewees ze al meteen op scherp te
staan. Met een moyenne van 0,750 en
een hoogste reeks van 6 liet ze al me-
teen in haar kaarten kijken.
Toen al had Danielle Le Bruyn (kampi-
oen  2008, 2010, 2011, 2012 en
2013) die altijd als favoriet start op een
BK, een verliespartij tegen Karolien Mat-
thijs laten optekenen. De toon was ge-
zet en Jaimie zette haar zegereeks on-
verminderd verder en ging zonder ver-
liespartij later die dag op het bovenste
schavotje prijken van het podium. De
andere dames verkochten hun huid zo
duur mogelijk en drie van hen eindig-
den met 4 matchpunten. De moyennes
moesten uitmaken wie de rest van het

podium zou vullen. Alleen Docquier
bleef met nul matchpunten achter.
Sandra De Letter wist heel verdienstelijk
derde te eindigen en is zeker iemand
die we in de toekomst in de gaten moe-
ten houden. Sandra staat nog niet zo
lang aan de biljarttafel. Dat het cre-
scendo gaat voor Sandra bewijst deze
mooie podiumplaats.
Naam Pnt Moy HS
BUELENS Jaimie 8 0,585 6
LE BRUYN Danielle 4 0,531 6
DE LETTER Sandra 4 0,424 5
MATTHYS Karolien 4 0,419 6
DOCQUIER Françoise 0 0,250 2

Dirk Acx

Foto : www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Bandstoten KB

Antwerpse overwinning
Met de eindzege voor Christ De Leer-
snyder (KBC Carambol Duffel) heeft het
gewest Antwerpen de zoveelste natio-
nale titel binnen. De Brabanders moeten
tevreden zijn met plaats twee. Yvo
Perdieus van KBC Astrid, gaf het beste

van zichzelf, met éénmaal verlies en
een draw. Louis Thuys (BC Ten Hout) ein-
digde derde en werd gevolgd door
Christian Hecq (BC Nijvel), Filip Ver-
speelt (BC Kasteeldreef Lovendegem) en
Francis Bosseloirs (Fecher Soumagne).

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Bandstoten KB

Het zat er aan te komen voor Deneut

Intensieve deelname aan de individuele kampioenschappen, 
leverde Johan Deneut de nationale titel bandstoten naar 55 punten op

Zoals Johan Deneut (GHO Kortrijk) zich
dit seizoen door de individuele finales
worstelde, kon het bijna niet missen of
dit moest wel een nationale titel opleve-
ren. In Vilvoorde scoorde de West-Vla-
ming 8 uit 10 wedstrijdpunten, en toon-
de daarmee de rechtmatige eigenaar
van de kampioenstitel te zijn. Robert
Van Roosbroeck mocht met zes op tien
en de tweede plaats naar BC Herentals
terugkeren. Op drie, Jozef Lauwers
(Hoeilaartse BC) en op vier en nog net
binnen de moyenne ; de Waal Constant

Lenaerts van BC Vottem. Gino Maestri-
pieri (BC Ten Hout) en Pascal Mothy (BC
Elouges) namen vijf en zes in.
Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 
4de Klasse Bandstoten KB

BC Ensor 
levert winnaar
Lambert Suijkerbuijk (BC Ensor) nam de
medaille mee naar Vlaams-Brabant en
moest in de wedstrijden naar 40 speel-
punten één draw toegeven aan Jacques
Nisen (STBC), die tweede werd. Joël
Hubaut van ABC Binchois met het derde
metaal, Luc Werbrouck ('t Oske ) op vier
en Ronny Proost (BC Sint Jozef) op vijf,
beeindigden allen de finale binnen
het gemiddelde. Alleen voor Daniel
Quetelard (BC Herstalien) wilde het niet
lukken. Hij bleef puntenloos en onder
de moyenne achter.
Bart Van Reeth
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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

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

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 1e Klasse Bandstoten KB

Nummers één en twee in het gemiddelde

De hoofdvogel van de 110-ers verkaste
naar de Sint-Truidense Biljart Academie.
Paul Dumont bleek de meest accurate
bandstoter op de nationale finale. Hij
was samen met vice-kampioen Marcel
Angeletti (BC Herstalien) ook de enige
die binnen het gemiddelde bleef. Met

5 punten kon Christian De Trenoye van
BC Couronne de derde plaats opeisen.
Net naast het podium eindigde Nicolas
Bievelez van Charleroi Sud. Roger
Lagage (Kortrijkse BC) en Eric Somers
(BC De Leug) werden vijfde en zesde.
Bart Van Reeth

De deelnemers van de nationale finale

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 1ste Klasse Driebanden MB

Johan Van De Voorde vlekkeloos 
naar de gewestelijke titel
De gewestelijke finale 1e Klasse Drie-
band op match biljart werd eveneens
betwist in het mooie en ruime lokaal van
KBC Gilde Hoger Op Kortrijk. Ook hier
kwamen de spelers uit alle windstreken
van Oost- en West-Vlaanderen. 
Thuisspeler Geert Werbrouck (KBC
GHOK) had er wel schik in want hij had
op zaterdag ook nog een persoonlijk
feestje te vieren daar het zijn ver-
jaardag was. Maar dat resulteerde niet
meteen in het gewenste resultaat op het
groene laken. In zijn eerste partij kon hij
in het slot toch terug in het spoor komen
van Rony Baert (Oostendse B.A.) maar
moest hij toch de zege aan Rony laten
(34-31 in 52 beurten). Op de andere
tafel werd meteen een marathonmatch
gespeeld en door de vele beurten hypo-
thekeerden deze 2 spelers al een beetje
de kansen op eindwinst. Lucien Capiau
(KBC Ons Huis Geraardsbergen) won
met dezelfde cijfers als in de andere
match tegen Walther Daelman (BC
’t Sleepbootje Kieldrecht) maar daar
had men 71 beurten voor nodig. In de
volgende match nam Johan Vandevoor-
de (Koninlijke Eeklose BC) vrij vlot de
maat van Walther Daelman en won met
34-19 in amper 40 beurten. Een mooie
en vlotte match van Johan met en jam-
merlijke terugval naar het einde toe
want er zat qua gemiddelde misschien
nog iets meer in. Geert Werbrouck en
Lucien Capiau hielden elkaar in hun
match perfect in evenwicht en behaal-
den allebei de te spelen punten in 56
beurten. In de volgende partij ging het
er eveneens evenwichtig aan toe tussen
Johan Van De Voorde en Rony Baert.
Het begin was afwachtend en verdedi-
gend maar eens de machine op toeren
kwam maakten beide spelers toch wel
mooie punten op regelmatige basis. En
net toen Rony het gevoel kreeg dat winst
er voor hem misschien wel zat aan te
komen plaatste Johan een slotakkoord
met een eindreeks van 7 caramboles in
de 50e beurt. Op zondag ging ook in
deze gewestelijke finale de strijdt ver-
der. Rony Baert zag nog kans op de ge-
westelijke titel en besloot deze dan ook
met twee handen te grijpen. In een vrij
gelijkopgaande partij tegen Lucien Ca-
piau nam hij pas in de slotfase afstand
van zijn tegenstander maar had hier
toch maar 45 beurten voor nodig.
Ondertussen nam ook Walther Dael-
man de maat van Geert Werbrouck
maar dan wel in 64 beurten waardoor
beiden geen kans meer maakten op de
gewestelijke titel omdat hun gemiddelde
ver onder het minimum bleef steken. Jo-
han Van De Voorde begon zijn partij te-
gen Geert Werbrouck voortvarend
maar toen begon de machine toch wel
wat te haperen. Geert stond echter op
vrij grote achterstand zodat Johan zich
nog niet al te veel zorgen moest maken.

Johan klaarde de klus dan toch na 57
beurten, wat toch wel wat veel is voor
zijn kunnen. In de slotronde plaatsten
Rony Baert en Walther Daelman een
echt orgelstuk aan deze finale. Wat
was dat allemaal? De series vlogen
plots uit de keu van Walther alsof het
niks was met volgende tussenstanden tot
gevolg : 16-6 in 7 beurten in het voor-
deel van Walther, maar Rony vocht
terug en kwam op 22-21 in 16 beurten.
Toen Walther het spoor van Rony kwijt
geraakte ging Rony toch op zijn elan
door om zijn slotpartij te winnen met
34-27 in 32 beurten. Een kwaliteitsvolle
match met mooie punten kwam daar
mee aan zijn eind. Johan Van De Voor-
de wist dat winst in zijn laatste match
volstond voor de gewestelijke titel maar
hij had het toch niet onder de markt te-
gen Lucien Capiau. Maar bij een 25-24
tussenstand wist Johan toch stilaan de
wedstrijd naar zijn hand te zetten met
dus de partijwinst en de gewestelijke ti-
tel tot gevolg. 
De eindstand zag er als volgt uit: 
1. Van De Voorde Johan 8-136-202-
0.673-7. - 2. Baert Rony 6-132-179-
0.737-5. - 3. Capiau Lucien 3-121-227-
0.533-4. - 4. Daelman Walther 2-111-
207-0.536-6. - 5. Werbrouck Geert 1-
122-229-0.532-5. 
Bij de proclamatie wist Johan Van De
Voorde te melden dat hij niet kan deel-
nemen aan de nationale finale in het ge-
west Brabant. Daardoor zal Rony Baert
ons gewest vertegenwoordigen en ho-
pelijk de nationale titel mee brengen
naar ons gewest. Als Rony zijn niveau
van in deze gewestelijke finale en zeker
van zijn laatste partij terug op het groe-
ne laken kan toveren dan dichten we
hem daar zeker voldoende kansen toe
om een gooi te doen naar nationaal
goud. Ook de spelers van de geweste-
lijke finale gingen niet met lege handen
de deur uit en kregen elk nog een mooi
verpakt fles wijn mee naar huis. Om de
avond in stijl af te sluiten werden de
aanwezigen nog getrakteerd op een
kleine receptie geschonken door de or-
ganiserende club. Het bestuur is er van
overtuigd dat alle spelers, arbiters, aan-
tekenaars en supporters een aange-
naam weekend mochten doorbrengen
in het lokaal van KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk. Het was dan ook vanwege de
club graag aangeboden in dit drukke
biljartweekend. 
Frederick De Moor

Johan Van De Voorde.
Foto: Dirk Acx.www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale Kader 57/2 KB

Marcel Angeletti neemt de maat
van alle tegenstanders
In de nationale finale kader 57/2 klein
biljart namen vier spelers het tegen el-
kaar op. Daar er geen nationale voor-
rondes dienden te worden gespeeld
toont dit toch wel aan dat de spoeling
aan de top op klein biljart wat dun be-
gint te worden.  Maar dat wil daarom
niet zeggen dat er geen kwaliteit aan
de biljarttafel staat.
Thuisspeler Herwig Cappelle (KBC
GHOK) mocht meteen aan vol aan de
bak tegen Eddy Berger (Maaslandse
B.A.).  Herwig begon uitstekend aan de
partij met een reeks van 86, maar viel
daarna wat terug. Eddy plaatste daar
reeksen van 49, 81 en een slotreeks
van 41 tegenover zodat de partij na
amper 6 beurten beslecht was.  Herwig
bleef steken op 138 caramboles. Op de
andere tafel kende Marcel Angeletti (BC
Herstal) weinig tegenstand van Eddy
Bettens (BC De Goeie Queue) en be-
sloot de partij met 200 tegen 52 in 9
beurten. In de tweede ronde kende
Eddy Bettens zijn tegenstander ook al
geen genade met hem. Eddy Berger
snelde naar winst gebaseerd op een
reeks van maar liefst 133. Eddy Berger
maakte – net als in zijn eerste partij – uit
in de 6e beurt.  Met een mooi ge-
middelde van 33.33 sloot hij de eerste
dag af.  Maar Marcel Angeletti liet zich
ook niet onbetuigd tegen Herwig Cap-
pelle. Door zijn partijwinst in 10 beur-
ten sloot ook hij de eerste dag af met 4
wedstrijdpunten maar met een lager ge-
middelde (21.05). Voor dag 2 zou het
dan ook een strijd worden tussen Eddy
Berger en Marcel Angeletti voor de titel.
Op de tweede dag had Eddy Bettens
zich toch al wat aangepast aan de bil-
jarttafels.  Hij toonde in zijn wedstrijd te-
gen Herwig Cappelle toch een zeker
weerwerk, maar Herwig wist toch de
winst te behalen na reeksen van o.a. 74
en 65.  Op het andere biljart nam Mar-
cel Angeletti de maat van Eddy Berger
in 7 beurten. Deelde Marcel daar een
tikje uit aan Eddy met het oog op de
titel of zou Eddy Berger straks in de
finalematch Marcel terug wijzen? Eddy
had het voordeel van een beter ge-
middelde te hebben, maar Marcel tota-
liseerde al 6 matchpunten.
Eddy Bettens en Herwig Cappelle stre-
den voor het brons. Eddy Bettens wou
toch liefst niet met nul matchpunten in de
koffer terug rijden en streed voor wat hij
waard was.  Herwig moest dan ook in
de slotpartij de duimen leggen voor
Eddy Bettens, maar wist dankzij een be-
ter gemiddelde in het eindklassement

toch een podiumplaats te vrijwaren.
Ondertussen kende de finale tussen
Eddy Berger en Marcel Angeletti zijn
spannende ontknoping.  Van begin tot
eind een gelijkopgaande wedstrijd met
na 9 beurten een 180-193 tussenstand
in het voordeel van Eddy Berger.  Maar
toen kwam er bij beide spelers toch wat
titelstress kijken. Toch moest er eens een
einde komen aan deze titelstrijd en het
was Marcel die in de 12e beurt het slot-
akkoord plaatste met een reeks van 19.
Eddy Berger bleef steken op 195 ca-
ramboles.
De eindstand was dan ook duidelijk: 
1. Angeletti Marcel : 8-800-38-21.05-91.  
2. Berger Eddy : 4-719-31-23.19-133.  
3. Cappelle Herwig : 2-644-40-16.10-86.  
4. Bettens Eddy : 2-389-39-9.97-46.
De finalisten van deze nationale finale
werden nog bedacht door de organise-
rende club met een kistje wijn en voor
de winnaar was er nog een glazen her-
inneringstrofee.

Frederik De Moor 

Angeletti was de sterkste kaderfinalist in
Kortrijk
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com
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In oktober 2013 ging Dirk Van Mechelen, voorzitter van 

het organisatiecomité, de uitdaging aan om het WK 

Driebanden in Antwerpen tot een goed einde te brengen. 

Een top tornooi organiseren, niet ergens in een duur hotel 

voor enkele VIP’s, maar in de Lotto Arena waar dagelijks 

ruimte was voor meer dan duizend biljartvrienden aan 

een betaalbare prijs. Samen met zijn goede vriend Ludo 

Dielis, de geestelijke vader en inspirator van het WK, en 

een grote groep enthousiaste vrijwilligers slaagden ze in 

dit opzet: de biljartsport terug op de kaart te zetten in 

Vlaanderen.

Dirk gaat nu een nieuwe uitdaging aan. Op 25 mei aan-

staande staat hij op de 2de plaats op de Kamerlijst van 

Open Vld. Sinds 1982 is hij met toppolitiek bezig: van 

gemeenteraadslid tot minister. Thans is hij kandidaat 

voor de Kamer van Volksvertegenwoordiger. Hij vraagt 

nu aan zijn biljartvrienden een duwtje in de rug.

www.dirkvanmechelen.com

Dirk vraagt 
een duwtje in de rug



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

BC Deurne dankt al haar sympathisanten 
en supporters voor het vertrouwen 

tijdens het seizoen 2013-2014 
en hoopt u allen in september 

terug te mogen begroeten

De thuiswedstrijden worden afgewerkt in 
Biljartcentrum De Deken

Oude Bareellei 1 •  2170 Merksem

GRATIS TOEGANG  

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

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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Brasserie Gambrinus is paradijs
voor biljarters en levensgenieters

Begin mei gooide Freddy Caers de deu-
ren open van zijn nieuwe zaak ‘GAM-
BRINUS’ in het centrum van Schoten. De
voormalige bedrijfsruimte in de Sint
Cordulastraat onderging in enkele
maanden tijd een ware metamorfose.
Met veel zorgzaamheid en oog voor
detail werd de ruimte omgevormd tot
een ruime brasserie met polyvalente za-
len, verdeelbaar in verschillende com-
partimenten, een heerlijk zonneterras en
natuurlijk een biljartzaal, die elke keu-
sportbeoefenaar  de vingers doet aflik-
ken. Met twee biljarts van 2,10 meter,
twee van 2,30 meter en twee matchta-
fels komt elke caramboleliefhebber er
aan zijn trekken. In de erg design-ogen-
de brasserie, met modern, strak en toch
warm aandoend interieur is het boven-
dien genieten van heerlijke snacks en
gerechten. Doe daar nog de uitgelezen
drankenkaart bij en het plaatje voor een

gezellige namiddag of avond, waarbij
de dames kletsen terwijl de heren aan
de biljarttafel staan, is ingevuld. Brasse-
rie GAMBRINUS hanteert democrati-
sche prijzen en zo wordt er al voor am-
per 13,50 euro een 3-gangen dagscho-
tel geserveerd. De zaak is dagelijks ge-
opend, 7 op 7 vanaf 11.00 uur en de
polyvalente zalen zijn beschikbaar voor
koffietafels, party’s, vergaderingen en
noem maar op. De GAMBRINUS heeft
vele mogelijkheden en is erg familie-
vriendelijk en uiterst toegankelijk voor
andersvaliden of minder mobiele be-
zoekers. Er wordt momenteel nog druk
afgewerkt en daarbij blijven de ideeën
opborrelen. Brasserie GAMBRINUS wil
haar klanten immers zo goed mogelijk
accommoderen en de uitbater besteed
dan ook permanent aandacht aan inno-
vatie. Een aanrader !
Bart Van Reeth

De moderne en stemmige gelagzaal, die -half gescheiden van de biljartzaal-
kan uitpakken met een uniek interieur

De goed verlichte biljartzaal, waar elke biljartliefhebber aan zijn trekken komt

Semih Sayginer maakt comeback
Met de komst van een nieuw bestuur bij
de Turkse Biljartfederatie zijn er voor Se-
mih Sayginer weer mogelijkheden in de
internationale biljartwereld. De topspe-
ler was na een conflict met de oude
voorzitter Ugur Kurugollu gedwongen
om zijn carrière te onderbreken. Saygi-
ner heeft aangekondigd om eind au-
gustus in de World Cup van Porto zijn
comeback te maken.

Foto: Fabian Paf

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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www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d. 

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

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

Hoe palliatief is de biljartsport?
Zevenenvijftig jaar is de gemiddelde leeftijd van de biljartspeler in ons land. Dat is
slechts één van de vaststellingen van Kris Bostoen, die een boeiende en verhelde-
rende analyse maakte van hoe het carambolelandschap er vandaag uitziet. Dat er
werk aan de winkel is bewijst de Waalse  ondervertegenwoordiging, tegenover de
Vlaamse situatie, waar de toestand stabiel blijft, maar er toch meer jongeren-
instroom is. 

Aantal clubs : 164
Aantal licentiehouders : 2780
Gemiddelde leeftijd : 57

Het aantal lokalen, het aantal clubs en het aantal spelers zijn sinds jaren in dalende
lijn. De gemiddelde leeftijd kent een omgekeerde tendens.
Tot daar de feitelijke vaststellingen. 
De KBBB trekt de prijs van de licenties op voor komend seizoen. Minder dan een lou-
tere indexaanpassing weliswaar. Het aantal finales wordt teruggebracht. Beide be-
slissingen lijken logisch in het licht van de bovenstaande vaststellingen.
Als alles goed gaat … hebben wij volgend jaar de zesde staatshervorming, terwijl
onze biljartbond nog steeds de gevolgen van de eerste staatshervormingen onder-
schat. Sinds 1980 zijn de gewesten bevoegd voor culturele aangelegenheden,
waaronder ook de sport wordt gerekend.
Inmiddels hebben tenminste 48 sportbonden een gewestelijke structuur in het leven
geroepen om “erkend” te worden als sport. Dat belet geenszins dat elk van deze
sporttakken nog steeds “nationale kampioenschappen” organiseert, over de taal-
grenzen heen. 
De KBBB houdt halsstarrig vast aan een “federaal” statuut, zodat biljartspelers en
–clubs niet in aanmerking kunnen komen voor de financiële, materiële, organisato-
rische en andere tegemoetkomingen van BLOSO in Vlaanderen of van ADEPS in het
Franstalig landsgedeelte.
www.bloso.be en www.adeps.be geven voldoende overzicht van het aanbod en de
voordelen. Projecten gebaseerd op de louter sportieve criteria of op leeftijd lijken
van toepassing op onze biljartsport. De deuren naar de jeugd kunnen via deze ka-
nalen geopend worden.
We kunnen enkel hopen dat de hoogste instanties van de KBBB inzien dat er drin-
gend maatregelen moeten genomen worden en middelen moeten gevonden worden
om de biljartsport te redden van verstikking.
De erkenning van biljart als “sport” kan daar ongetwijfeld een bijdrage toe zijn.
3 clubs in het Brussels Gewest en 3 verenigingen in de Brusselse rand, tellen samen
113 biljarters …
Wallonië en Waals-Brabant samen tellen 39 clubs en 445 licentiehouders.
In Vlaanderen, met inbegrip van Vlaams Brabant, zijn 129 clubs en 2508 spelers
actief.
Hoe vreemd het ook moge lijken, onze Waalse biljartbroeders hebben oneindig
veel meer belang bij snelle maatregelen dan biljartend Vlaanderen. Vandaag reeds
wordt Vlaams Brabant “ingepalmd” om nog tot een vorm van competitie te komen
in Brussels en Waals Brabant.

NIDM

De Goeie Queue 1 kampioen 
met veel ambitie

KBC De Goeie Queue 1 viert de landstitel. De dames Ceulemans en Caudron
genieten gretig mee ! Foto: Kozoom.com/Harry van Nijlen

Het tweede seizoen in de 1ste Afdeling
van de Nationale Interclub Driebanden
op Matchtafel, heeft DGQ Oostmalle 1
de landstitel opgeleverd. Het team met
wereldkampioen en absolute topper
Frédéric Caudron in de rangen, ver-
sterkte zich aan het begin van het sei-
zoen 2013-2014 met Johan Claessen
en Michel Van Camp. Al na twee wed-
strijden werd duidelijk dat de Kempe-
naars de té kloppen ploeg zouden zijn
en op enkele matchen van het seizoens-
einde bleef enkel BC Deurne 1 nog over
als rechtstreeks concurrent voor de fel
begeerde titel. In de slotmatch tegen
BC Herentals won DGQ met 8-0, vol-
doende om één punt voor te blijven op
de Deurnenaren, die evenzeer de uit-
wedstrijd bij Mister 100 Lier 1 met
forfaitcijfers wonnen. Volgend seizoen
zal het overigens nog moeilijker worden
om de Oostmalse trein tegen te houden,
want onder de vleugels van sponsor
AEJ, brengt De Goeie Queue een heus
wereldteam op de been. Van de hui-
dige kampioenenploeg blijft enkel
Frédéric Caudron behouden. Eddy
Leppens, Michel Van Camp en Johan
Claessen mogen andere oorden opzoe-
ken. Peter Ceulemans keert terug naar
de 'thuisbasis' in Lier. In hun plaats ko-
men de gewezen wereldkampioenen
Eddy Merckx en Dick Jaspers, samen
met Jean-Paul de Bruijn, over van con-
current BC Deurne. Deurne zelf is erin
geslaagd, levende legende Torbjörn
Blomdahl een contract aan te bieden en
in zijn kielzog komt ook Jef Philipoom,

na enkele jaren dienst bij BC De Ploeg,
opnieuw naar Deurne. Biljartfenomeen
Blomdahl kijkt alvast uit naar het nieuwe
avontuur op Antwerpse bodem, na een
jarenlange afwezigheid in de Belgische
competitie. Mister 100 Lier 1, dat Peter
Ceulemans dus in de armen sluit, is nog
niet zeker van een verlengd verblijf in
de hoogste klasse en ziet zich ver-
oordeeld tot barragewedstrijden met
de tweedeklassers. Kortrijkse 1 en Op
De Meir 1 zakken rechtstreeks en hun
plaatsen worden ingenomen door
Brugse 1, dat kampioen speelde in de
2de Afdeling A en  Sint-Truidense BA 1,
dat promoveert uit 2de B.
Ook de lagere afdelingen kennen hun
kampioenen en die zetten we graag
nog even op een rijtje. 
Wat opvalt zijn de vier titels voor Mister
100 Lier, dat met uitzondering van het
team in eerste afdeling, een succes sei-
zoen beleefde  :

3de Afdeling A
Mister 100 Lier 3
3de Afdeling B
Mister 100 Lier 7
3de Afdeling C
Herstalien 1 
3de Afdeling D
Biljartvrienden
Gent 1 
4de Afdeling A
Mister 100 Lier 5 
4de Afdeling B
BC Polygoon 2 

4de Afdeling C
Mister 100 Lier 8 
4de Afdeling D
Charleroi Sud 2 
4de Afdeling E
BC Ons Huis 1 
4de Afdeling F
DWM 3 
4de Afdeling G
CRB Leopold 1 
4de Afdeling H
De Ploeg 5 

Bart Van Reeth

Gratis uitzending op Kozoom
Ontknoping Nederlandse competitie driebanden
In de hoogste klasse van de Nederlandse driebandencompetitie valt op 24 en 25
mei de beslissing.
De teams van De Heeren Miller/Biljarts en Dallinga/Frans Bevers spelen dan in
een dubbele ontmoeting de finale van de play-offs. 
Zaterdag 24 mei is de eerste wedstrijd in Heerhugowaard. De return op zondag
begint om 13.00 uur in Hotel/Restaurant Dallinga in Sluiskil en wordt live uitge-
zonden op Kozoom.com. De uitzending is gratis voor iedereen, een abonnement
op Kozoom is niet nodig.
De wedstrijden in deze finale zijn:
De Heeren-Dallinga
Dick Jaspers-Frederic Caudron
Eddy Merckx-Eddy Leppens
Frans van Kuyk-Jean Paul de Bruijn
Dick van Uum-Glenn Hofman.
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 NU OPEN !
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 !

The Blomdahl Era

Bert van Manen schrijft boek 
over Torbjörn Blomdahl

”The Blomdahl Era” is een Engelstalig
biljartboek geschreven door Bert van
Manen. Alle facetten van de drieban-
densport in de afgelopen 30 jaar ko-

men in zijn co-
lumns aan de or-
de. De centrale fi-
guur is uiteraard
Torbjörn Blom-
dahl, de meest ge-
zichtsbepalende
en vernieuwende
speler in het tijd-
vak na Ceule-
mans, en met zijn
42 World Cup
overwinningen
ook veruit de
meest succesvolle.
”The Bolmdahl
Era” is lectuur
maar ook een na-
slagwerk: je vindt
alle uitslagen van
World Cups sinds
1986. EK’s en
WK’s, plus artike-
len over de toer-
nooien van Agipi,
Crystal Kelly en
Viersen. Het boek
bevat portretten
van topspelers als
Zanetti, Merckx,
Klompenhouwer
en Kasidokostas,
maar ook dia-
grammen be-
stemd voor de ge-
vorderde drieban-
denspeler. 

”The Blomdahl Era” kan worden besteld
via de site: www.bertvanmanen.nl
Hardcover, full-color, 15 x 22 cm, met
foto’s en illustraties, € 29,95.

Biljartscore in Excel 2013

Werd “Ouwe getrouwe Windows XP”
op 8 april 2014 niet ten grave gedra-
gen, dan heeft deze versie definitief
plaats moeten ruimen voor Windows 7,
Windows 8.1.1 en wie weet wat er nog
volgt …
Ook voor de biljartclubs die een ver-
weesde laptop of desktop gebruik(t)en
met biljartsoftware in Excel 97/2003,
blijft dit niet zonder gevolgen. De
draadloze cijferklavieren van Logitech,
Microsoft en Trust zijn niet meer ver-
krijgbaar, maar ook daarvoor blijkt een
oplossing gevonden! Met de mogelijk-
heid om twee verschillende werkbladen
van eenzelfde werkboek op twee ver-
schillende schermen in beeld te brengen
is Excel 2013 een heuse verrijking.
Matchbladen werden daarom voor de-
ze specifieke omgeving aangemaakt. In
het Excel bestand kan je tot 6 wedstrij-
den “programmeren” op basis van de
lijst van KBBB licentiehouders, waaraan
je uiteraard je eigen “recreatieve” club-

leden kan toevoegen. Je hebt het ver-
loop van elke wedstrijd, een samenvat-
tend overzicht en de mogelijkheid om
een en ander af te drukken of via e-mail
door te sturen. 
Overigens kan je zowat alles naar ei-
gen goeddunken aanpassen ! Hetzelfde
bestand is ook te gebruiken in Excel
2007 of 2010, zij het dat je daar nog
een omweg moet maken via MS Power-
Point om gebruik te kunnen maken van
een tweede scherm.
Op http://krisbostoen.be/krisbostoen/
Matchbladen_biljart.html kan je het
bestand gratis downloaden, net als
de youtube handleidingen in video-for-
maat, en een uitgebreidere handleiding
in MS Word. 
Bijkomende informatie is beschikbaar
bij kris.bostoen@icloud.com Geef je de
voorkeur aan een “live” demo, kom dan
eens op een woensdag- of vrijdagavond
vanaf 19 uur naar KBC De Ster Ninove,
Preulegem 17 in 9400 Ninove.

www.debiljartballen.be



Column Pierre Cornelissen

Met het lekkere weer duiken de eerste
mieren op aan de terrasdeur of in de
garage. Mieren zijn echte workaholics.
Ze hebben een opdracht te vervullen.
Het doet me onbewust denken aan het
BTS bestuur. Zonder al teveel tralala
wordt er gewerkt en overlegd. Er zijn
bestuurders van verschillende pluimage:
de sportmier, de IT mier, de financiële
mier, de arbitragemier, de communica-
tiemier, de back up mier, de super-
prestige mier en  de secretariaatsmier;
dat is er eentje van uitzonderlijk kaliber.
Ze draait beslist op Duracell batterijen
want ze is vlijtig en onvermoeibaar.
Het groepswerk heeft weer geleid tot
enkele nieuwe initiatieven.

Doorstroming via verbreding
Toen enkele jaren geleden BTS een
Challenger circuit introduceerde dach-
ten we echt een hoofdvogel afgescho-
ten te hebben. Er was veel belangstel-
ling van de 1e en 2e klassespelers; 7
promoties naar excellentie. Bovendien
was het gemakkelijk te integreren in het
circuit van de bestaande nationale tor-
nooien. De algemene vergadering van
BTS was echter de mening toegedaan
dat het niet onze primaire opdracht was
en dat dit goed idee beter door de
KBBB instanties zou overgenomen wor-
den. Stille dood dus. 
Nu enkele jaren later gaan er weer
stemmen op om toch de mogelijkheid te
creëren om 34-ers weer te laten deelne-
men in de BTS tornooien; enerzijds voor
de doorstroming en anderzijds om het
voor de organiserende clubs en lokaal-

uitbaters financieel haalbaarder te ma-
ken. Het is duidelijk dat een confrontatie
met hoger geklasseerde spelers verrij-
kend werkt en motiveert. Daarom heeft
het BTS bestuur beslist om eerste klasse
spelers opnieuw toe te laten tot de BTS
tornooien. 
Er zal van de excellentie en 1e klasse
een afzonderlijke ranking bijgehouden
worden en er zal ook een prijzenpot(je)
aan gekoppeld worden, afhankelijk van
eventuele sponsoring. (kandidaten zijn
hierbij uitgenodigd..). Deze categorie-
ën zullen ook, conform de KBBB regle-
menten promotie kunnen behalen.

Bonuspunten te verdienen
Bonussen spreken mensen altijd aan;
niet alleen in de banksector of in para-
statale bedrijven. In BTS worden voor-
taan alle deelnemers uit hoofd- excel-
lentie en 1e klasse bonuspunten extra
punten toegekend als zij winnen van
een hoger gerangschikte speler. 
Het systeem zal volgend sportjaar op
proef gaan en dan geëvalueerd worden
om dan tot een definitieve procedure te
komen.

Nieuw ! : BTS Grand Prix
Om op jaarbasis een zo correct moge-
lijke eindrangschikking te bekomen is
het wenselijk dat er voldoende (5) tor-
nooien kunnen plaatshebben. Precies
daar wringt het schoentje de laatste tijd.
De crisis heeft ook de biljartsport in
haar greep. Het maakt weinig op com-
mercieel vlak weinig verschil uit of Bel-
gië nu 10 spelers in de top 20 van de
wereld heeft of eentje. Het blijft een
moeilijk parcours om jaarlijks 5 BTS
Masters te presenteren. De handicap is
veelal het budget. Daarom is er nu door
het bestuur voorgesteld om een nieuw,
bijkomend format te introduceren: de
BTS Grand Prix. Het gaat dan over een
gelijkaardig tornooi maar met een bud-
get dat 1/3 lager is en waar ook maar
2/3 van de punten te verdienen zijn
t.o.v. een BTS Masters.
Omdat ranking punten vergaren voor
de ereklassespelers van primordiaal be-
lang is, is het vrijwel zeker dat alle top-
spelers zullen deelnemen.  Zich plaat-
sen voor het lucratieve Superprestigetor-
nooi is immers elk jaar een doel op
zich. Verder is er natuurlijk ook het niet
te onderschatten commercieel belang
op de internationale biljartmarkt. Een
buitenlandse club zal liever een Top 8
aantrekken dan bv. no 28.
Er wordt één belangrijke voorwaarde
gesteld voor het organiseren van een
Grand Prix: er moeten minstens drie
Masters bevestigd zijn voor het volgen-
de sportjaar alvorens wij een Grand
prix zullen toelaten. Het is dus vooral
een initiatief dat moet helpen om een
volledig circuit te kunnen voorleggen en

voldoende gelegenheid geeft aan onze
BTS spelers om zich onderling te treffen.
Ook dat maakt onrechtstreeks deel uit
van de sterkte van de Belgische spelers.
Geld is dus in het kader van BTS niet het
allerbelangrijkste; dat volgt wel vanzelf
als men goed presteert.
Wij beseffen dat het voor sommige ere-
klasse spelers niet eenvoudig zal zijn
om alles in hun druk agenda in te pas-
sen maar met goed overleg en correcte
communicatie zal het wel lukken.

BTS Communicatie
Dat communicatie in de biljartsport (in
België) een probleemgebied is, daar
moeten we geen doekjes omwinden. 
We hebben een gemeenschappelijk
taak; het geldt evenzeer voor de clubs,
de districten, de gewesten, BTS als voor
de KBBB om elk op zijn niveau daar
een steen toe bij te dragen. Wij, van
BTS vinden het vooral spijtig dat de fe-
deratie niet of nauwelijks georganiseerd
communiceert naar de buitenwereld
toe. Onze competities, de ongelooflijke
prestaties van onze Belgische spelers op
internationaal niveau kringen niet de uit-
straling die ze verdienen.
Wij willen vanuit BTS de prestaties van
onze spelers beter in de picture zetten
en tegelijk de belangen van onze ge-
liefde sport dienen door een verant-
woordelijke aan te stellen die zich ex-
clusief met communicatie zal bezig hou-
den. Wij hopen deze persoon in vol-
gende editie te kunnen voorstellen.
Zonder in detail te gaan kunnen we al
verklappen dat het gaat om de regel-
matige publicatie van een “BTS Inside”;
een newsletter die vooral binnen de bil-
jartwereld zal ingezet worden. Deze
zal bestaan voor en door de leden. De-
tails later. Er zal tevens een “BTS Outsi-
de” ingezet worden om de media con-
stant op de hoogte te houden van onze
activiteiten en prestaties. 
Het is natuurlijk spijtig dat de link met
Bloso niet verder geconcretiseerd ge-
worden is door de starre houding van
de KBBB i.v.m. de splitsing N/Z  maar
dat is een ander verhaal waar ik het nu
even niet over wil hebben maar waar-
van wij wel allen de gevolgen van moe-
ten dragen. Colsaert (golf) Huybrechts
(darts) zijn niet uit de nieuws terwijl zij
niet kunnen tippen aan het niveau van
de Belgische biljarters. Het heeft veel te
maken met Bloso erkenning of niet. Die
was met veel moeite binnengehaald
door de Vlaamse Biljart Liga maar is
ondertussen ingetrokken. 
Waarom moeten wij bv. naar de Neder-
landse teletekst kijken om de uitslagen
van internationale evenementen te kun-
nen volgen? Waanzin! Niet iedereen is
geabonneerd op Kozoom alhoewel we
dat ten zeerste aanraden; meer dan zijn
geld waard! We trachten er dus wat
aan te doen. Voelt U zich geroepen om
mee te werken aan het communicatie-
programma van BTS, dan bent U hier-
mee uitgenodigd om met onderstaande

contact op te nemen om daar een vrij-
blijvend gesprek over te hebben. Met
een miertje meer ‘het gat dichtrijden’ is
de boodschap. 

BTS Masters - Grand Prix 
Merlijn Geraardsbergen
We dachten dat we het allemaal gezien
hadden twee jaar geleden toen KBC
Ons Huis een super organisatie neer-
zette van BTS Masters no 176, maar
nee hoor: ze deden het weer!
Met enige angst vernamen we dat de fi-
naledag zou doorgaan in een schrijn-
werkerij.  Wablief? Moeten we dan ons
stofmasker meebrengen en onze overall
aantrekken voor dit evenement? Je kent
Clery De Beck en Nico Mangelinckx on-
voldoende mocht je daar niet doorheen
kijken. Die kerels durven stoute schoe-
nen aantrekken niettegenstaande zij
ook wel wisten dat er een zeker risico in
het spel was.
Ook met sponsors en VIPs weten zij wel
hoe er mee moet omgegaan worden.
Een lunch van hoge kwaliteit bracht in
de namiddag al de nodige sfeer in de
tent (sorry: in het kasteel). TV verslagge-
ving aantrekken vereist een flink budget
maar ook langs die zijde zijn ze in de
Vlaamse Ardennen niet van hun stuk te
brengen. Ik wens nogmaals langs deze
weg de gulle sponsors van dit tornooi te
bedanken. Ik hoop dat zij ook genoten
hebben van het spektakel en vooral :
dat zij de broodnodige uitstraling en
R.O.I. genieten en.. over 2jaar ons
weer willen steunen.
Over het sportieve moet ik alleen maar
verwijzen naar de herhaaldelijke uit-
zendingen op Sport 40 (Telenet zender
no 40) waar je getuige kan zijn van het
uitzonderlijk hoog gehalte van de ½ en
finale. Ook het voorval op het einde
van de wedstrijd tussen onze bestuursle-
den Kurt Ceulemans en Eddy Leppens is
van historische waarde. Kurt speelde
een tornooi op hoog niveau. Als men
Frédéric Caudron uitschakelt met meer
dan 2 moyenne dan hoeven daar geen
extra woorden aan vuil gemaakt te wor-
den. Kurt was super en het was alleen
maar erg dat deze halve finale met een
deze spijtige fase moest eindigen. Spe-
lers en scheidsrechter zijn ook maar
mensen die soms moeilijke beslissingen
moeten nemen. Respect toch voor alle
betrokken partijen.
Wat Eddy Merckx in de finale liet be-
wonderen was gewoon ‘magic’. We
zijn het al even gewend dat hij (en an-
dere toppers) in 12 tot 15 beurten uit-
spelen maar de kwaliteit van de punten
die hij in de finale fabriceerde spreekt
tot de verbeelding. De tovenaar deed
het weer. 
Bedankt KBC Ons Huis en we hopen
dat jullie het nog eens overdoen over 2
jaar. Misschien eens in een brouwerij ?
Ik zal er dan zeker bij zijn !

Pierre Cornelissen
Voorzitter BTS – Mei 2014

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

De mieren van BTS

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 Nationale Finale Excellentieklasse Driebanden MB

Turnhoutse zege in BC Op De Meir
Met 8 op 8 wed-
strijdpunten en een
gemiddelde van
0,788 is Erwin Hens
van BC Biljartexpress
de verdiende win-
naar van deze finale
geworden. Julien
Beghin (Risquons
Tout) vormde de eni-
ge bedreiging voor
de Turnhoutenaar,
maar ook hij moest
uiteindelijk de dui-
men leggen (36-42),
in de enige wedstrijd
die de Henegouwer
verloor. Het leverde
een verdiende twee-
de plaats op, temeer
daar vanaf plaats
drie, geen enkele
speler nog een wed-
strijd in het gemiddelde kon afleggen.
De bronsplaats was voor Koen Vander-
cappellen van RC Garnier, vierde werd
Francis Bissot (Fecher Soumagne), vijfde
Philippe Bievelez (AS Charleroi) en

STBA-er Jean Godeyne kon geen enkele
keer de winst of het gelijkspel laten aan-
tekenen. 

Bart Van Reeth

De finalisten die om de eer streden in Emblem

KBBB Nationale Finale 5de Klasse Bandstoten KB

Het was de verplaatsing waard...
Sprimont ligt -ruim gemeten- ergens ge-
prangd tussen Luik en de Ardennen en
precies daar vond deze 30-ers finale
plaats. Niet bij de deur voor de Vlaam-
se deelnemers, maar de winst van
Freddy Nelis (BC Strombeek) maakte
dus veel goed. Hij deed het met 6 op
10 minder goed dan Willy Hagens

(Gildevrienden Haasdonk), die vanop
de derde plaats 8 matchpunten scoor-
de, maar het moyenne-matig dan weer
liet afweten en nummer twee, Limburger
Jozef Smeekens van BC Ten Hout, die
ex-aequo punten telde, maar ook een
lager gemiddelde speelde.
Bart Van Reeth 

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 22-24 mei
Eurotour 9-ball dames Sankt Johann kozoom.com 24-25 mei
Copa Billar Colombiano kozoom.com 24-25 mei
Play-offs driebanden Nederland kozoom.com 25 mei
Kozoom Challenge bandstoten Malle kozoom.com 27-29 mei
Challenge bandstoten JP – FC te Malle kozoom.com 27-29 juni
Pan-Amerikaans driebanden kozoom.com 30 juni – 6 juli
Verhoeven Open New York kozoom.com 15-20 juli
EK poolbiljart jeugd Slovenië kozoom.com 1-8 aug
EK poolbiljart dames, heren Slovenië kozoom.com 10-16 aug
Eurotour 9-ball Slovenië kozoom.com 21-23 aug
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 25-31 aug
Cuvino driebanden Lommel kozoom.com 1-6 sep

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

KBBB Antwerpen – Beker Willy Meulders Driebanden KB

Merksemse DC1 naar 1ste Afdeling

Vijf jaar na de oprichting van de Merk-
semse Driebandclub (MDC), promo-
veert haar team 1 naar de hoogste af-
deling van de gewestbeker, driebanden
op klein biljart. De weg van vierde naar
eerste afdeling werd afgelegd met liefst
drie kampioenstitels en tweemaal de eer
van het vice-kampioenschap. Tel daarbij
dat MDC 1 één maal op 1 punt van de
leider strandde en één maal op 2 pun-
ten, en dan weet je dat dit team het he-
lemaal kan gaan maken in de hoogste
reeks. In de match tegen de Turnhoutse
Biljart Academie hadden de Merksem-
naren nog 1 punt nodig, en na het ver-
lies van Fred Meeusen in de eerste wed-
strijd, waren alle ogen op Danny Taele-
mans gericht. Die won, na een moeilijke
start zijn wedstrijd en maakte de derde
manche met Ivo Vandoninck aan de
tafel, overbodig. Kopman Vandoninck
(50 speelpunten) is echter een winnaar
die speelt tot de laatste bal en zorgde
op de kampioenenavond toch voor de
winst en de twee extra bonuspunten.
Wisselspeler van dienst, Guy De Vocht,
schreeuwde het uit van vreugde, na de
winning-ball van Taelemans. De wed-
strijd werd genoteerd door de vaste no-
tulist van het team, Theo Miechielssens,
die ondanks een gehoor-handicap,
steeds trouw op post is bij de thuiswed-
strijden van MDC 1.  
Miechielssens trekt trouwens aan de bil-
jarttafel evengoed zijn streng ; de man
is Belgisch Kampioen Vrijspel bij de do-
ven. 

Bart Van Reeth

MDC 1, kampioen in 2de Afdeling B met Vandoninck, Taelemans, Meeusen,
notulist Miechielssens en Guy De Vocht

In KBC Gilde Hoger Op Kortrijk blinkt heel wat goud
Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger Op
Kortrijk beleefde een uitzonderlijk sport-
jaar 2013-2014.  De voorbije jaren
oogstten al verschillende spelers natio-
nale titels maar wat de spelers van de
club dit jaar presteerden was buiten al-
le verwachtingen en nooit eerder ge-
zien in onze clubgeschiedenis.  
Het seizoen werd aangevangen met 22
federatieve spelers.  Naast het spelen
van maar liefst 5 interclubs deden ook
dit jaar terug veel spelers mee in de in-
dividuele competities.
Het seizoen begon al vrij goed met me-
teen 2 districtkampioenen in kader
38/2 klein biljart en 1 districtkampioen
in het vrijspel klein biljart maar daar
kon enkel Johan Deneut een geweste-
lijke titel aan verlengen in 5° klasse ka-
der 38/2 klein biljart, weliswaar zon-
der nationaal vervolg.
Een paar weken later vielen alle positie-
ve zaken op de biljarttafel als een puz-
zel in elkaar, eerst op gewestelijk vlak
daarna op nationaal vlak.  Johan Ver-
brugghe pakte op overtuigende wijze
de gewestelijke titel in 2° klasse vrijspel
match biljart.  Begin december 2013
werd het eerste goud op nationaal vlak
veroverd.  Johan Verbrugghe had zich
bijna kapot getraind en dat loonde.  In
het verre maar mooie Zutendaal vero-
verde hij de nationale titel in 2° vrijspel
match biljart.  Zijn eerste jaar in deze
klasse en meteen de nationale titel vero-
veren, dat was buiten verwachting
maar oververdiend.  De vele trainings-
uren wierpen dan toch hun vruchten af.
Twee weken later mocht Herwig Cap-
pelle zijn seizoen starten in de nationa-
le voorronde kader 47/2 match biljart.
Met de hakken over de sloot wist hij
zich te plaatsen voor de nationale fina-
le in maart 2014.  Herwig bereidde
zich ondertussen ook voor op de recht-
streekse nationale finale excellentie ka-
der 38/2 klein biljart, maar deze werd
in laatste instantie geannuleerd wegens
een gebrek aan spelers.  Dan stortte hij

zich maar terug op match biljart.  Me-
dio maart ging Herwig zonder hoge
verwachtingen de strijd aan in de natio-
nale finale met zijn 4 tegenstanders in
het lokaal van BC Risquons-Tout Moes-
kroen.  En soms speelt men zonder ho-
ge verwachtingen ook met minder of
zonder stress want Herwig haalde daar
toch het laken naar zich toe in een wel
heel spannende finale.  In het eindklas-
sement hield hij nipt Marcel Angeletti
van zich af door in de nabeurt van de
slotpartij nog de paar nodige punten te
maken.  Een titel met een zoete smaak.
Zo waren we al aan onze tweede na-
tionaal kampioen toe van het sportjaar
en het was nog maar midden maart.
De volgende nationale finale kwam er
ook al vlug aan.  Deze keer mocht Her-
wig Cappelle in eigen lokaal zijn kun-
nen demonstreren in excellentie kader
57/2 klein biljart.  Hij liet de nationale
titel aan een andere speler die hij recent
nog maar had teruggewezen in kader
47/2 match biljart.  Zodoende mocht
Marcel Angeletti deze keer wel de na-
tionale titel op zijn palmares bijschrij-
ven.
Maar niet getreurd : nogal vlug konden
we Johan Deneut feliciteren met zijn ge-
westelijke titel in 3° bandstoten klein bil-
jart.  In navolging van Geert Wer-
brouck, die in 2012-2013 de nationale
titel in deze klasse veroverde, mocht Jo-
han dus verder meestrijden op natio-
naal vlak.  En ook in die nationale fina-
le liet Johan Deneut zich niet onbetuigd.
Met op zondag de steun van een 10-tal
supporters in het lokaal van Vilvoordse
BC wist hij die felbegeerde titel op zak
te steken.  Zo bleef deze titel in Heulse
handen.  De derde nationale titel werd
bijgeschreven in het jaarboek van KBC
Gilde Hoger Op Kortrijk.
In de eindronde van de  beker van Bel-
gië op klein biljart mochten we ook dit
jaar gaan supporteren voor onze club-
makker Marc Vromant.  Sommige an-
dere spelers werden in de laatste voor-

ronde uitgeschakeld, we denken aan
Didier Goethals, Johan Deneut, Frederik
De Moor en Renzo Veys.  Nadat Marc
Vromant vorig jaar een tweede plaats
behaald had, waren de verwachtingen
hoog gespannen.  Maar dit jaar liep het
niet zo vlot als een jaar geleden.  Onze
clubmakker verloor jammer genoeg in
de eerste ronde.  Na een 1-1 stand wer-
den de penalties aangevat.  Na een on-
waarschijnlijke strijd van op de acquit-
stoot verloor Marc Vromant met 17-18 !
Die verdomde penalties deden Marc de
das om.
In de interclubcompetities kenden we
teamsucces op gewestelijk vlak want de
ploeg in de beker der gewesten vrijspel
klein biljart hogere reeks wist voor het
2° jaar op rij de gewestelijke competitie
winnend af te sluiten.  Zo mogen Johan
Verbrugghe en Gino Claus op 24 mei
nog de gewestelijke finale betwisten in
ons eigen lokaal.  In de beker der ge-
westen kader 38/2 klein biljart strand-
den we op de tweede plaats op slechts
2 punten van de kampioen.  En in de
vrijspelcompetitie eindigden we ook op
het podium, al is het dan op de derde
plaats.
Enkel in de NIDM in 3° afdeling verliep
het seizoen niet zoals gepland en de-
gradeert onze club dus terug naar 4° af-
deling.  Maar de ambities voor volgend
jaar zijn bij deze ploeg alvast niet min
en men hoopt vlug zijn plaats in 3° af-
deling terug in te nemen.  Onze 2°
ploeg in de NIDM-competitie eindigde
het sportjaar op een 7° plaats in 4° af-
deling F.
Met het oog op volgend jaar kunnen we
nu al stellen dat onze groep federatieve
leden terug zal aangroeien.  En de inter-
clubcompetities blijven nog steeds aan
belang winnen in onze vereniging.
We gaan er dus even tussen uit om van-
af september terug vol ambitie aan een
nieuw sportjaar te beginnen.

Frederik De Moor
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Met 15 jaar op de teller blikt Brasschaatse club vooruit

Billiard Promotion Team 
schreef al hele geschiedenis

Dave Scheurweghs en 'de Wawa' zijn wat je noemt de drijvende krachten
achter de Brasschaatse biljartclub, die dit jaar 15 lentes jong is, maar
reeds een heel palmares op het sportieve- en extra-sportieve vlak kan
voorleggen. De mannen van Herberg Ter Heide vertellen het graag zelf al-
lemaal eens aan onze lezers. 

BPT ofwel Billiard Promotion Team heb
ik samen gesticht op 17 april 1999 met
Patrick de Haan en wijlen Vic Verhoe-
ven. We zijn onze club gestart met een
zevental leden in lokaal “Arena” te
Deurne.  Begin 2002 zijn we met onze
club verhuisd naar lokaal “Keizershof”,
in het Ekerse Mariaburg . Medestichter
Patrick de Haan had in 2006 andere
toekomstplannen en verliet de club,
waarbij we een nieuwe start namen met
een nieuw bestuur en de verhuis op 1 ju-
ni 2006 naar Herberg “Ter Heide” te
Brasschaat, nog steeds onze thuisha-
ven.O p 18 april 2009 hebben we in
“Ter Heide” ons 10 jarig bestaan ge-
vierd met een groots feest met heel wat
aanwezigen. Het was een enorm suc-
ces. Net voorbij,  op 17 april 2014
hebben we ons 15 jarig bestaan ge-
vierd in Italïe (Gardameer). De club
bood deze reis gratis aan aan de le-
den. Wij hebben er altijd naar ge-
streefd te biljarten met onbezoldigde
spelers.  Dit brengt een hechter clubge-
voel teweeg en een kameraadschappe-
lijk geheel. Daarom doen wij heel wat
nevenactiviteiten zodat onze “kleinere”
spelers evenwaardig worden be-
schouwd aan de “grotere” spelers. In
de  15 jaren van ons bestaan hebben
we ondertussen toch  vier grootse drie-
bandtornooien ingericht, tweemaal een
VAS ranking tornooi, vijfmaal een Bel-
gisch kampioen onder ons midden mo-
gen begroeten en tweemaal een suc-
cesverhaal op het Europees kampioen-
schap drieband klein biljart te Branden-
burg. Naast het biljarten hebben we al
reeds zesmaal een week en viermaal
een weekend vakantie gehad in het bui-
tenland met onze club. Met een flink
groepje BPT leden trokken we naar het
Gardameer om het 15 jarig jubileum
van de club te vieren. Ons bestuur had
een prachtige week voorbereid voor
een vakantie in en rond het mooie stad-

je Garda. zoals het de gewoonte is was
iedereen perfect op het afgesproken uur
aan de verzamelplaats voor het vertrek.
Met een vijftal volle wagens gingen we
van start voor de 1100 km lange ver-
plaatsing. Deze kende dan ook een bij-
na perfect verloop zodat we ook tijdig
aan de avondmaaltijd in ons hotel kon-
den beginnen. Over het programma
zelf niets dan lof, uitstapjes in Garda en
Bardolino op dag één, dag twee ging
naar Malcesine een parel van een oud
stadje wat noordelijker gelegen waar
we ook nog eens met een aantal leden
de kabelbaan genomen hebben naar
Monte Baldo op 1752 m hoogte. Het
temperatuurverschil was aanzienlijk  ;
beneden 24° boven nul en in een
prachtig sneeuwlandschap. De bedoe-
ling van enkele om te voet naar bene-
den te komen is gecancelled vanwege
de sneeuw en het gepaste schoeisel
maar vanaf het tussenstation was dat
geen probleem zodat een geweldige
wandeling volgde.  Het voordeel om ie-
der vrij te laten en een afspraakpunt en
-uur af te spreken is dat er een enorme
flexibiliteit ter beschikking komt van de
deelnemers waardoor ieder zijn ding
kan doen; shoppen ; wandelen ; lokale
hapjes en drankjes proberen, kortom :
voor ieder is er wel iets. Deze regel
heeft dan ook de ganse week dienst ge-
daan. Dinsdag met de boot naar Sir-
mione, het stadje voor de jetset van Ita-
lië dat het Gardameer bezoekt. Een su-
blieme Historische binnenstad, praktisch
autovrij en tal van shops, bars en restau-
rants en de resten van een toch wel vrij
indrukwekkende Romeinse villa.
Woensdag terug naar het hoge noor-
den van het Gardameer ,Riva del Gar-
da, maar eerst langs het misschien wel
kleine maar o zo prachtige Grotta Cas-
cata Varone waar een waterval zich
naar beneden stort in een machtige
kloof.  Als je dit bezoekt is een regen-

jasje geen overbodige luxe, want het ijs-
koude water stort in de smalle grot
waar de waternevel dus zeer nadrukke-
lijk aanwezig is. Nog een tip voor de
fotografen, liefst geen flits (alle water-
druppels reflecteren) en regelmatig lens
droog maken. De parel van het noor-
den heeft zijn naam niet gestolen. On-
danks zijn groot aantal inwoners een ju-
weeltje. Verona op de voorlaatste dag
en Romeo en Julia kunnen in deze stad
niet ontbreken. Het is dan ook een enor-
me drukte rond het beroemde Balkon en
natuurlijk gingen al de BPT koppels hun
naam vereeuwigen op de hartjes muur.
Soms met heel wat acrobatische toeren
om toch nog maar een vrij plekje te vin-
den. Een enkeling waagde zich aan de
uitspraak ( kom ik zal je een pootje om-
hoog heffen ) maar corrigeerde zich ei-
genlijk nogal snel, zodat andere oplos-
singen diende gezocht. Verona heeft
nog heel wat meer te bieden dus de
dag was weer rijkelijk gevuld. Bij het
avondmaal heeft ons bestuur ons nog

eens flink verwent ; een fles prosecco
per 4 deelnemers en twee verschillende
flessen van een lokale lekkernij per deel-
nemerskoppel, wij van onze kant heb-
ben dan ook onze voorzitter  van de no-
dige appreciatie voorzien. De Vrijdag
gepland als rustdag of toch niet te vol
gepland, iedereen vrij en dat is ook best
als je over de lokale markt wil lopen, la-
ter een naburig stadje bezoeken, ande-
ren wat luieren of een kleine wandeling,
want 's anderendaags was er  de grote
terugtocht. Wil ik nog meegeven dat het
elke avond zeer gezellig was op het ter-
ras of in de Bar en dat de Aperol sprit-
zen rijkelijk over de lippen gingen;
evenals de Limocello's en de Hugo's.
De wijnbar werd bezocht en de wijn ge-
deeld , kortom een perfecte week met
geweldige leden en een fantastisch be-
stuur. Naar verluid lopen bij het Bestuur
de suggesties voor het 20 jarig bestaan
al binnen.

de “Wawa”

De BPT-ers aan het Italiaanse Gardameer

BPT organiseert BK-Artistiek

Brasschatenaren pakken uit 
met stijlvol programma
Het laatste weekend van Juni hebben
we het initiatief genomen om eens een
Belgisch kampioenschap in te richten,
met name dit van het artistiek biljarten.
Samen met onze leden en onze hoofd-
sponsor AEJ sta ik garant voor een
groots gebeuren in onze gekende BPT
stijl ! Tipje van de sluier :
Vrijdagnamiddag officiële opening Bel-
gisch Kampioenschap      
's Avonds worden de spelers met hun

partner en aangestelde scheidsrechters
een volledig maaltijd aangeboden en
dit geld ook voor zaterdag.
Zondag ± 13h00 uur de halve finale en
om 15h00 uur de finale, gevolgd door
een grootse proclamatie en receptie
voor alle aanwezigen (bubbels en hap-
jes)   en dit alles wordt opgezweept met
DJ Kim tot ± 22h00.

Dave Scheurweghs

Van 31 augustus t/m 6 september

Zevende Superprestige in Lommel
De zevende Superprestige in Lommel
wordt van 31 augustus t/m 6 septem-
ber wederom gehouden in Cultuurcen-
trum "De Adelberg". Dit jaar streeft de
organisatie er opnieuw naar om de
Lommelse bevolking, de vele supporters
en liefhebbers van de biljartsport de ge-
legenheid te bieden om de absolute
wereldtoppers aan het werk te kunnen
zien. De Superprestige is zonder meer
uniek. Méér nog, ze staat borg voor
sportief hoogstaande wedstrijden waar-
bij naast competitiegeest de uitwisseling
van ervaring tussen de spelers in de
beste omstandigheden kan plaatsvin-
den. De biljartliefhebber krijgt die week
een uitgelezen kans om te genieten van
biljart op het allerhoogste niveau in het
hart van de stad Lommel, waar De Adel-
berg opnieuw omgetoverd zal worden
tot een sporttempel.

Media
Ook dit jaar stort de media zich weer vol-
op op dit prestigieuze biljartgebeuren.
Zo gaat TV zender “Sport 40” de halve
finale en de finale volledig uitzenden en
brengt Sporza op zondag 7 september
een samenvatting van een half uur. Ko-
zoom zal gedurende de hele week live
internet uitzendingen verzorgen. Ter pro-
motie worden op Sport 40 gedurende
tien dagen voor het evenement aankon-
digingspecials uitgezonden.

Wedstrijdschema
• Zondag: Jeugddag vanaf 13.00 uur.
• Maandag t.e.m. donderdag: Poule-

wedstrijden telkens vanaf 18.00 uur.
• Vrijdag: Kwartfinales om 19.00 uur.
• Zaterdag: halve finales om 14.00,

finale jeugdwedstrijd om 16.00 en
finalewedstrijd om 17.00 uur.
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1 Mei Feestdag van het Kaderspel
In 1881 verscheen in Parijs een prachtig biljartboek van de hand van Edmond
Graveleuse met als ronkende  titel : “Théorie Pratique Du Billard. 
Etudes des Trois Coups Principaux : Coulés, Effets, Massés.” 
Het boek telt ruim 200 bladzijden en 98 figuren.

Cover van het boek van Edmond Graveleuse

In de eerste helft van het boek legt
Graveleuse aan de hand van figuren de
basisstoten uit, de andere helft bestaat
uit rappelstoten waarbij zowel de weg
van de speelbal als de looplijn van bal
2 netjes wordt uitgetekend en voorzien
van een kristalheldere uitleg. Het voor-
woord van het boek is uniek. Niet zoals
vanouds een biljartgrootheid of een of
andere hoge pief die de inleiding ver-
zorgt maar een commandant van het
Franse leger Mr. F. Orse. Blijkt dat onze
Edmond niet enkel een goed biljarter
was maar ook een moedig soldaat die
in 1870 op de barricaden stond bij de
verdediging van Parijs als vrijwilliger
van het 1ste bataljon van de mobiele
brigade van de Seine. “Alhoewel hij
een jonge soldaat was, was hij in de
gevechten met de vijand steeds even
standvastig en koelbloedig als een vete-
raan” aldus Orse. Graveleuse werd na
de oorlog gedecoreerd.
Beste biljarters laat ons eerlijk zijn, Gra-
veleuse is de uitzondering die de regel
bevestigt. Biljarters maken graag en
zeer gedegen ruzie maar het zijn geen
helden. 
Als ons wordt gevraagd om ten
strijde te trekken zullen we ons beleefd

verontschuldigen : “Sorry, het past niet,
ik moet nog gaan arbitreren.” De eerste
sporen van het (grond)biljart, het werd
toen nog buiten gespeeld op een gras-
weide, gaan terug tot 1350 volgens
William Hendricks een Amerikaanse bil-
jarthistoricus. Hij vond “une lettre de
pardon” terug geschreven in het Latijn
over een partijtje tussen Pierre Symon
en Jacques de Pont Habert in Frankrijk
waarbij Pierre het loodje legde omdat
Jacques hem met zijn slaghout iets te
hard tegen het hoofd mepte. Slechte
verliezers zijn van alle tijden en ambras
maken zat er al in van in het begin.
Helemaal achteraan het boek van Gra-
veleuse vinden we dan het historische
pleidooi voor de introductie van het ka-
derspel voorzien van een duidelijke te-
kening. Deze tekst had Graveleuse een
jaar eerder al laten publiceren in de
“Revue des Jeux du Samedi” op 1 mei
1880. Hij stelde voor om parallel aan
de 4 banden op een afstand van 12 à
15 cm lijnen te trekken. Het middenka-
der was vrij.
Bij de 3de stoot in de andere 8 kaders
moest bal 2 of 3 uit het kader gespeeld
worden anders verloor de speler zijn
beurt.

Pleidooi van Graveleuse in zijn boek voor de invoering van kaders

Volgens Graveleuse was dit de oplos-
sing om de monotonie van de “série
américaine” te doorbreken.
Ze werd zo genoemd omdat ze werd
geïntroduceerd door Noord-Amerikaan-
se biljartspelers. Het is interessant op te
merken dat men reeds in 1880 ver-
trouwd was met deze serievorm.
Op Wikipedia wordt de “uitvinding”
van het kaderspel (balkline in het

Engels) vroeger geplaatst in de U.S.A.
(off course) waarbij men verwijst naar
de “Champion’s Game”. Dit was echter
slechts een tussenstap waarbij men en-
kel de hoeken aftekende, met een schui-
ne lijn van de 2de diamant op de
lange band naar de 1ste diamant op de
korte band, als gebied met beperkingen
zoals dat nu nog steeds gebeurt in het
vrijspel.

Champion’s Game uit het boek Modern Billiards van 1891 uitgegeven door
The Brunswick – Balke – Collender Company

Kaderspelers aller lande, 1 mei is dus
niet enkel het Feest van de Arbeid maar
ook en vooral het Feest van het Kader-
spel! Beste biljarters laat ons eerlijk zijn,
we werken niet graag. Als ons wordt
gevraagd op 1 mei om het gras af te

rijden zullen we ons beleefd maar ge-
decideerd verontschuldigen: “Sorry, het
past niet, ik ga nog enkele kaderlijnen
trekken ter ere van Mr. Edmond Grave-
leuse”.
Filip Steurs, 1 mei 2014

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0032-411611166

Mobiel: 06 - 26544556 

Email: jbfashion@home.nl

René HuijsmansEigen showroom

Biljarten
Darten

Muziek
Horeca

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

Rui Costa wint voor vierde keer 
beker van Portugal
Rui Costa, één van de routiniers in het
Portugese driebanden heeft voor de
vierde keer in zijn carrière de beker van
Portugal gewonnen. In de finale ver-
sloeg hij Joaquim Torres van Benfica
met 3-1. 
Het bekertornooi werd gespeeld met
acht spelers uit de zone Lissabon en
acht uit de zone Porto. Costa, die vol-
gende week 54 jaar wordt, werd eer-
der drie keer Portugees kampioen en is
voor het komende kampioenschap ook
weer favoriet. 



Editoriaal

Bedankt dat wij uw partner mogen zijn

Het biljartseizoen zit er op. We beleef-
den in 2013 en 2014 alweer erg
mooie momenten op de groene en blau-
we lakens van onze biljarttafels en ont-
houden vooral de succeseditie van het
Wereldkampioenschap Driebanden in
de Lotto-Arena in Antwerpen, in oktober
vorig jaar. Het lijkt al een eeuwigheid
geleden, maar in onze van het biljart
bezeten hoofden, kunnen we nog zo-
wat elke wedstrijd van toen naspelen.
Konden we dat ‘in het echt’ ook maar,
hoor ik nu velen onder u denken. In alle
bescheidenheid kan dit amateurtje u
meedelen dat het wel degelijk mogelijk
is. Zo beleefde ik –na honderden neder-
lagen en teleurstellingen- eindelijk mijn
eigen ‘moment de gloire’. Tot driemaal
toe heb ik mezelf op het hoofd geklopt
om te kijken of ik niet droomde, maar
de 10 driebandpunten in 15 beurten op
het Matchbiljart stonden wel degelijk op
het scorebord. Met een moyenne van

0,670, mag deze sukkelaar dan ook
wel eens pronken, dacht ik zo ! Op een
‘lichtelijk’ ander niveau ging Eddy
Merckx met de Beker van België aan de
haal, nadat hij die gedurende enkele ja-
ren net voor de neus zag wegkapen.
Proficiat Eddy ! Met de BK zege en de
wereldtitel van Frédéric Caudron erbij,
bewezen we ook het afgelopen seizoen
weer, nog steeds de absolute wereldtop
te zijn en hopelijk kunnen we dat nu
eens eindelijk consolideren. Wij blijven
hopen en geloven dat de grote sponsors
toch de weg naar onze sport zullen vin-
den. In afwachting van beter fortuin
–zoals dat in financiële termen heet- blij-
ven wij allemaal, jong en oud, amateur
en topper, ons uiterste best doen om
onszelf te overtreffen en de biljartsport
naar het allerhoogste niveau te tillen.
Ook volgend seizoen rekenen wij weer
op u allen. Mijn bijzondere dank gaat
uit naar onze vaste- en gelegenheidsad-
verteerders, die de uitgave van dit vak-
tijdschrift mogelijk maken en wij blijven
ernaar streven deze groep te laten
groeien in de diepte en de breedte, om
eindelijk zelfbedruipend te worden en
onze liefhebbers te kunnen blijven be-
dienen met het ‘heet van de naald
nieuws’ uit de biljartwereld. Ik houd er
verder aan, alle bestuurders van de
clubs, districten en gewesten van de
KBBB, de BTS, de VSF, de mensen van
de BPBF, de initiatiefnemers van de Me-
morial Jos Claes van de BNV en ieder-
een die één of meerdere bijdragen le-
verde aan onze krant, uitdrukkelijk te
danken. Want De Biljartballen is en
blijft het medium van elke biljarter en
dus : van ons allemaal. Bedankt dat wij
uw partner mogen zijn. Prettig tussen-
seizoen en geniet van de vakantie ! 

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

www.kozoom.com
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Raymond Ceulemans samen met
Andy De Bondt in Nederlands team

Raymond Ceulemans ondertekent de overeenkomst

Op 12 mei ondertekende Raymond
Ceulemans onder veel publieke belang-
stelling en in het bijzijn van de media
een overeenkomst voor een nieuw
Nederlands team. Samen met zijn jeug-
dige landgenoot Andy De Bondt en de
Nederlanders Wim van Cromvoirt en
Piet Blankers vormt hij een eerste divi-

sieteam, dat de thuiswedstrijden gaat
spelen in Golf & Recreatiepark ’t Caves
in Wintelre. Wil Jansen is als reserve
speler aan de formatie toegevoegd.
Teamkapitein Piet Blankers toonde zich
erg gelukkig met de komst van Ceule-
mans en gaat met dit team voor promo-
tie naar de eredivisie.

Dany Darcis koning op klein biljart

Dany Darcis van de Kon. Sint Truidense
BC heeft de 25e beker van België op
het klein biljart gewonnen. In de aan-
loop naar de finale won hij al zijn vier
partijen. 

Eenmaal in de arena voor de eindstrijd
wist hij daar ook zijn tegenstrever Yves
Welvaert, lid van de Kon. Eeklose BC in
bedwang te houden. Met dit resultaat
mag Darcis zich voor een jaar koning

van België op het klein biljart noemen.

Eindstand
1. Dany Darcis
2. Yves Welvaert
3. Yves Franken
4. Geoffrey Clabots
5. Daniël Willems
6. Eddy De Waele
7. Herman Wijns
8. Jean-Marie Bolle

De nummers 1, 2 en 3 van zowel klein als groot biljart op het erepodium

KBBB Nationale Finale Hoofdklasse Driebanden MB
Wesley De Jaeger bezorgt BC De Ploeg zilver
De vijf deelnemers speelden hun 50
punten, zonder uitzondering, binnen het
gemiddelde. Vice-kampioen Wesley De
Jaeger (BC De Ploeg) deed dat zelfs met
een algemene moyenne van 1, 193.
Meer dus dan winnaar Ronny Brants
(1,066) die de zege dankt aan het

hoogst aantal gewonnen wedstrijden
(6 op 8 matchpunten). Danny Wuyts
(BC Woondecor) mocht de bronzen me-
daille ontvangen en liet Frédéric Mottet
(BC Sprimont) en Marc Roofthooft
(BC Op De Meir) achter zich.   
Bart Van Reeth
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A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renova eprojecten
voor par culier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privé woningen, winkels en
kantoren.

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

Dringende interven es 24/7

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

betre ende elektriciteit

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

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN
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