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VLAANDEREN

Van 12 t/m 17 september in het Cultuurcentrum De Adelberg

Superprestige in Lommel kan alweer
op veel belangstelling rekenen

Voor het vierde jaar op rij staat de Limburgse gemeente in het teken van de
Superprestige Driebanden. Van 12 t/m 17 september zal in Cultuurcentrum
De Adelberg, aan het Adelbergpark 1 dit top evenement worden afge-
werkt. Onder de vlag van BTS is de organisatie, in samenwerking met de
stad Lommel, in handen van Frédéric Caudron en Eddy Leppens. 

Uit een circuit van vijf tornooien Masters-
driebanden, de Beker van België en het
Kampioenschap van België plaatsten de
beste zestien spelers zich voor dit gebeu-
ren. De deelnemers worden onderge-
bracht in vier poules van vier spelers. De-
ze poulewedstrijden worden gespeeld
van maandag 12 t/m donderdag 15
september. Voor vrijdag 16 september
staan de kwartfinales op de agenda, ter-
wijl op zaterdag 17 september de halve
finales en de finale worden afgewerkt.

Media aandacht

Ook nu weer stort de media zich volop
op dit voor België prestigieuze biljartge-
beuren. Zo gaat Exqi Sport de halve fi-
nales en de finale volledig uitzenden en
brengt Sporza op zondag 18 september
een samenvatting van een half uur. Alle
uitslagen zijn ook te raadplegen op
VRT-teletekst en de regionale televisie
TVL, brengt een samenvatting in hun
sportuitzending. Ter promotie worden op

Exqi Sport gedurende tien dagen voor
het evenement aankondigingsspecials uit-
gezonden. De toegangsprijzen voor dit
hoogstandje op biljartgebied zijn expli-
ciet laag gehouden. Zo mag men voor
het bijwonen van de poulewedstrijden
3 euro per dag betalen, voor de kwart-
finales op vrijdag 4 euro en voor de hal-
ve finale en finale op zaterdag slechts
5 euro.

Poule indeling
Poule A maandag 12 september
Forthomme Roland
De Backer Peter
Mottet Frédéric
De Jaeger Wesley

Poule B dinsdag 13 september

Merckx Eddy
Ceulemans Kurt
Van Acker Steven
Spoormans Martin

Poule C woensdag 14 september
Leppens Eddy
Forton Francis
Van Havere Davy
Claessens Johan

Poule D donderdag 15 september
Caudron Frédéric
Philipoom Jozef
Brants Ronny
Ceulemans Peter

Raadpleeg ook:
www.superprestigelommel.be

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom
Tel: 0031-41 64 24 41 64 • Fax: 0031-41 64 23 09 98
E-mail: biljart1@planet.nl • www.biljart-boetiek.nl

De goedkoopste biljart, dart en
sportprijzen leverancier in de regio

De goedkoopste biljart, dart en sportprijzen leverancier

OPENINGSTIJDEN: ma. van 13.00-17.30 uur, di. t/m vrij. van 11.15 tot 17.30 uur
za. van 10.00-16.00 uur, verder volgens afspraak

Bezoek ook onze site: www.biljart-boetiek.nl

GRATIS
MEENEMEN
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Biljartlift Segeren krijgt met 
Billevator nieuwe naam

Ruimtegebrek gaat ook aan de horeca niet voorbij. Dikwijls is het moeilijk een
keuze te maken om het hoogste rendement uit de beschikbare vierkante me-
ters te halen. In het verleden heeft een aantal horecaondernemers meer ruim-
te gecreëerd door het biljart af te stoten. Later bleek dat voor velen een ver-
keerde beslissing. Een biljart schept namelijk al meer dan honderd jaar een
binding. Segeren Metaalwerken in Made kan hiervoor met hun biljartlift de
juiste oplossing bieden.

Zonder enige afwijking staat het biljart speelklaar. 

In een tijdsbestek van vier en een halve minuut brengt de lift een speelklaar biljart naar boven.

Het professionele computergestuurde laserproductieproces staat
garant voor uiterste precisie.

Zeven jaar geleden startte Segeren Metaalwerken in het Bra-
bantse Made met de productie van biljartliften. Na deze suc-
cesvolle periode vindt men het tijd voor de lancering van een
eigen merknaam. Na enig brainstormen kwam men op de
samenvoeging van de Engelse term voor biljart en lift: Bille-
vator. Een naam waar je meer dan één keer naar kijkt en ook
nog even bij stil blijft staan om deze goed in je op te nemen. 

De Billevator wordt geproduceerd met gegarandeerd 100
procent stabiliteit.  Het professionele computergestuurde la-
serproductieproces staat garant voor uiterste precisie. De vier
robuuste schroefspindels zorgen ervoor, dat het biljart in de
gebruiksstand zonder enige afwijking altijd weer waterpas
staat. Met veel enthousiasme demonstreert mededirecteur Ad
Segeren dan ook hoe de lift in een tijdsbestek van vier en een
halve minuut van onder een vlakke vloer een speelklaar biljart
tevoorschijn tovert. “Wij staan garant voor ons product en bie-
den dan ook een volledig programma. Naast ontwerpen, pro-
duceren en verkopen, monteren we de lift ter plaatse. Daar-
naast leveren we een geen gezeur garantie”.
Natuurlijk kan voor de lift ook een onderhoudscontract wor-
den afgesloten. De Billevator is geschikt voor de standaard
pool- en caramboletafels. Een groot voordeel is, dat iedereen
de lift kan bedienen. Eén druk op de knop is voldoende. Wan-
neer men na gebruik het biljart weer laat zakken, sluit de
vloer automatisch en kan deze bijvoorbeeld zelfs als dans-
vloer gebruikt worden. Behalve tegels is iedere vloerafwer-
king mogelijk ” beaamt Ad Segeren. Ook voor de levensduur
van het biljart is een goede biljartlift bevorderlijk. Zo hoeft
men niet meer met het biljart te slepen en het telkens weer wa-
terpas zetten behoort ook tot het verleden. 
“In de afgelopen zeven jaar hebben wij geen enkele klacht
over onze biljartliften ontvangen” vult Ad Segeren aan. Het
mag duidelijk zijn, dat een biljartlift van Segeren een juiste in-
vestering voor de toekomst is.
Voor meer informatie: Segeren metaalwerken, 
ad.segeren@segeren.nl of +31162 652550.

Biljartlift Segeren krijgt met 
Billevator nieuwe naam

Wanneer men na gebruik het biljart weer laat zakken, sluit de vloer automatisch.
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Vormgeving:

KBBB Gewest Antwerpen 
geeft forum aan De Biljart Ballen 

Op de laatste vrijdag van juni werden
de prijzen van de “Beker Willy Meul-
ders”, uitgereikt aan de gewestelijke
kampioenen, vicekampioenen en der-
de gerangschikte teams uit het gewest
Antwerpen. In een goed gevuld Ont-
moetingscentrum Ballaer in het Kem-
pense Berlaar, liet vooral B.C. De
Coeck uit Ravels zich opmerken door
zowat in elke discipline met een trofee
aan de haal te gaan. François De Con-
inck zorgde voor een vlot verloop en

geanimeerd presentatie-
werk. Voor de nieuwe
voorzitter van het gewest
Antwerpen, Karel Kuhn,
was het evenement meteen
de bekroning op een sei-
zoen waarin hij zowaar
als een parachutist werd
gedropt. De gevierden ont-
vingen naar goede traditie
de eretekens en bijhoren-
de prijzengelden uit han-
den van de weduwe Meul-
ders aan wiens betreurde
echtgenoot deze competi-
tie haar naam dankt. Bart
Van Reeth mocht de ge-
boorte aankondigen van
De Biljart Ballen - editie
Vlaanderen en lanceerde
meteen een warme oproep
naar alle clubs, lokaalhou-
ders en mogelijke spon-
sors om mee te werken
aan ons nu reeds gegeer-
de blad. Verder verzocht
hij de verenigingen om

een correspondent aan te stellen, ten-
einde voor de nodige maandelijkse ko-
pij te zorgen. Het initiatief werd alles-
zins op veel enthousiasme onthaald en
vele aanwezigen hopen dat dit unieke
biljartblad opnieuw de leemte in Vlaan-
deren zal opvullen. Het is inmiddels al-
weer bijna vijf jaar geleden dat de laat-
ste biljartkrant uit het Vlaamse media-
landschap verdween en De Biljart Bal-
len lijkt daar het ideale alternatief te
zijn!

Bart Van Reeth kondigde voor een geïnteresseerd
publiek de komst van onze editie Vlaanderen aan.

Artistiek biljartseizoen vangt vroeg aan
De V.A.S. (Vereniging van Artistiek Spelers) heeft haar tornooikalender voor het
seizoen 2011-2012 bekendgemaakt.  Al op 2 september halen de "artistiekers"
de keu boven en dat is wel bijzonder vroeg. Hieronder vind u de kalender voor
het ganse seizoen. U kan ook altijd een kijkje nemen op www.vas-online.be. 

Tornooien VAS 2011 – 2012

Datum Plaats
2 –   3 –   4 september 2011       BC DE MAAN Schelle
9 – 10 – 11 september 2011       BC OBA Oostende
7 –   8 –   9 oktober 2011            BC Halencia Halle

14 – 15 – 16 oktober 2011 BC DOS Roeselare 
18 – 19 – 20 november 2011 Biljartpalace Argos  Sint – Amandsberg
25 – 26 – 27     november 2011 BC Kruishuis Turnhout ( superprestige )
24 – 25 – 26     februari 2012 BC De Witte Molen Sint – Niklaas
27 – 28 – 29     april 2012 BC Op De Meir Emblem
25 – 26 – 27     mei 2012 BC Biljartvrienden Turnhout
22 – 23 – 24     juni 2012 Billiard Promotion Team

Derde wereldtitel voor Dick Jaspers

Met het behalen van de derde wereldtitel in Peru heeft Dick Jaspers zijn uit-
stekende vorm van dit seizoen wederom bevestigd. De Brabander werd
eerder in 2000 (Saint-Etienne en in 2004 (Rotterdam) Wereldkampioen.
Na het behalen van de Europese titel en het winnen van de supercup
mocht de wereldbekerhouder zijn derde wereldtitel aan zijn palmares toe-
voegen. 

Foto: Didier Fioramonti, Kozoom.com

In een zinderende finale, werd de eer-
ste set even stilgelegd om op verzoek
van mede finalist Marco Zanetti een
aantal rumoerige voetbalsupporters tot
kalmte te manen. Ondanks, dat Jaspers
zich hieraan minder stoorde, moest hij
toch de eerste set met 8-15 aan de Itali-
aan laten. De tweede won hij gemakke-
lijk met 15-6, om vervolgens door 3-15
weer op achterstand te geraken. Door
de vierde set met 15-2 te winnen liet
Dick Jaspers de spanning tot ongekende
hoogte stijgen. In de vijfde beslissende
set kwam Zanetti snel op een 0-7 voor-
sprong. Deze had hieraan niet voldoen-
de om de in bloedvorm verkerende Jas-
pers van zich af te houden. Nadat hij

Kader- en Vrij spel tornooi
Jongeren bekampen elkaar in Kalmthout

naal jeugd- en juniorentornooi Vrij spel
en Kader bleek in het verleden reeds de
kweekvijver van aanstormend jeugdig
talent te zijn en voor de deelnemende
jongeren, de ideale kans om zich als
carambolebiljarter te profileren. Het tor-
nooi dankt haar naam aan de familie
Mathysen, beheerders van de gastclub,
die met deze memorial eer willen be-
wijzen aan hun overleden grootvader
Frans Lambregts. Laatstgenoemde was
tevens de broer van Louis Lambregts,
naar wie het jeugdtornooi van die an-
dere grensclub, B.C. De Middel uit Es-
sen werd genoemd. B.C. De Noorder-
kempen is goed bezig zich de reputatie
van tornooi-organisator aan te meten en
levert daarmee dan ook een belangrijke
bijdrage aan de uitbouw en implemen-
tatie van de biljartsport. Nog tot 9 sep-
tember kunnen jeugdspelers zich in-
schrijven via contact@bc-de-noorder-
kempen.be.

Bart Van Reeth

B.C. De Noorderkempen speelt op za-
terdag 24 en zondag 25 september
gastheer voor de 4de editie van de
“Memorial Frans Lambregts”. Dit Natio-

15-8 had gemaakt kuste Nederlandse
Dick zijn keu en maakte een ereronde
door de arena. Jaspers schakelde in de
kwartfinale Frederic Caudron uit. In de
halve finale liet hij tegen de tot dan
heersende wereldkampioen Daniël San-
chez een gemiddelde van 4.500 note-
ren en had aan drie sets voldoende.

Finale Belgisch Kampioenschap vrij spel voor Kadetten

Hallenaar Joris Van Steenberghe 
in favorietenrol 
Op zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember wordt in biljartzaal De Coeck, in
het Kempense Ravels, voor de negende
keer de finale van het Belgisch Kampi-
oenschap libre voor kadetten betwist.
Het jeugdige talent mag de uitdaging
aangaan om de 200 te spelen punten
in maximum 20 beurten op het score-
bord te zetten. De Antwerpenaren zien

zich weer het sterkst vertegenwoordigd
met Wesley Vergauwen van Op De
Meir Emblem en thuisspeler Stef Van
Hees van B.C. De Coeck, die hoopt van
het thuisvoordeel te kunnen profiteren.
Te kloppen man is alleszins Joris Van
Steenberghe van het Brabantse Hallen-
sia, die als favoriet aan de acquit komt.
Bart Van Reeth
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Ludo Dielis begint aan voorbereiding WK Driebanden 2013

Met liefst 69 biljarttitels, waaronder drie Belgische en twee wereldtitels in
het driebanden op zijn palmares, behoeft Ludo Dielis eigenlijk geen intro-
ductie meer. De Deurnenaar die enkele jaren geleden een stap terugzette
als individueel biljarter, maar toch aan de slag bleef in de team-competitie
van de N.I.D.M., is thans de motor achter de organisatie van het Wereld-
kampioenschap Driebanden in 2013, in zijn geliefde thuisstad Antwerpen.

Door: Bart Van Reeth

DBB : Voor wie bewust de jaren zeven-
tig en tachtig van de vorige eeuw heeft
meegemaakt, ben je lang geen onbe-
kende, zelfs eerder een monument. Kan
je echter aan de jongeren nog eens uit-
leggen hoe het destijds allemaal begon
?

LD : Dat hou je de dag van vandaag
niet meer voor mogelijk. Ik ging als klei-
ne pagadder mijn vader ’s zondags af-
halen na de mis. Daarna gingen we sa-
men een partijtje biljart spelen in een
plaatselijke herberg. Het was iemand
opgevallen dat ik blijkbaar de nodige
aanleg voor het “spelletje” had. Die
man ging dat vertellen in de legendari-
sche Billiard Palace bij Jos Vervest en zo
is de bal letterlijk aan het rollen gegaan.
Jos Vervest nam me onder zijn hoede en
zorgde ervoor dat ik uiteindelijk koos
voor het biljart, ten nadele van het voet-
bal. Ik speelde als cadet bij Antwerp
F.C., hoewel ik later door een grote
adoratie voor Rik Coppens, supporter
werd van de grote stadsrivaal Beer-
schot. 

DBB : Op je 19de werd je ereklasser in
alle spelsoorten. Een straf staaltje van
doorzettingsvermogen en talent !

LD : Nogmaals, ik had het talent en het
overkwam me gewoon. Ik speelde altijd
voor wat ik waard was en wilde abso-
luut de top bereiken. Zes tot zeven uur
per dag trainde ik. Afzien vond ik ei-
genlijk het moeilijkste, maar ondanks al-
les heb ik altijd erg graag gespeeld. Bil-
jart was en is mijn leven en daar kan ik
alleen maar dankbaar om zijn.

DBB : Je won titel na titel en veroverde
op die manier je plaats bij de grote bil-
jartlegendes, naast een René Vinger-
hoedt en niet in het minst Raymond Ceu-
lemans. Hoe ging jij daar mee om ?

LD : Het was een eer voor mij, dat ik
nog tegen mijn leermeester Jos Vervest
en eminence grise, René Vingerhoedt
heb mogen spelen. Ik had een grenze-
loos respect voor die mannen. Met Ray-
mond Ceulemans liep mijn carrière
parallel. Onze namen worden nog
steeds in één adem uitgesproken. Ik kan
je verzekeren dat het niet evident was
69 titels te winnen in de glorieperiode
van de “ongenaakbare” Ceulemans.
Bovendien won ik toen het WK drie-
banden over 5 tornooien in het Japanse
Yokohama en blijft het winnen van de
vijfkamp in Berlijn nog steeds één van
mijn mooiste herinneringen.

DBB : Ook vandaag sta jij nog altijd
op de tweede plaats op de wereldrang-
lijst aller tijden, wat het aantal Nationa-
le, Europese en Wereldtitels betreft ?

LD : Ja, dat klopt. Als er vandaag één
speler tussen ons mag komen staan
voor wat betreft het aantal nationale ti-
tels dan is dat wel Frédéric Caudron.
Hij heeft misschien internationaal nog
een weg af te leggen, maar die jongen
is een geweldig biljarter. 

DBB : Ter gelegenheid van het behalen
van je vijftigste titel werd je door wijlen
Koning Boudewijn ontvangen op het
paleis. Een unieke ervaring waarschijn-
lijk ?

LD : Boudewijn had een ontwapenend
effect op mij. Na het officiële gedeelte,
troonde hij me mee naar zijn biljarttafel.
Bleek dat de koning toentertijd elke
week een partijtje speelde met zijn va-
der, Leopold de Derde. We speelden
een wedstrijd vrij spel en de koning zet-
te toch een gemiddelde van 6 tot 8 pun-
ten per beurt neer. Bij een bepaalde
stoot legde ik hem uit hoe hij kon “foe-
felen”. “Foefelen”, vroeg hij, “wat is dat
Ludo ?”. Daar stond ik dan met mijn
vloeiend Antwerps (lacht). 

DBB : We maken een tijdsprong en zul-
len het thans over het heden hebben. Je
biljart nog steeds competitief en houdt
er met “jouw” B.C. Deurne opnieuw
een sterke club op na ?

LD : Ik ben inderdaad stichter en bezie-
ler van de club. Trouwens in augustus
vierden we ons 50-jarig bestaan. Vorig
seizoen konden we een leuk team op
de been brengen en dat we in De De-
ken in Merksem onze thuisbasis hebben
is zeker de verdienste van Vincent Eu-
gène. Dat mag ook wel eens vermeld
worden.

DBB : Vorig seizoen pakten jullie zelfs
de hoofdprijs in de hoogste nationale
afdeling ?

LD : Toch een prachtige bekroning op
ons jubileum. We waren weliswaar het
hele seizoen favoriet, maar uiteindelijk
moet je die rol toch ook waarmaken.
Dat ik zelf nog een heel aantal wedstrij-
den heb kunnen meespelen geeft ook
een andere dimensie aan het geheel.

DBB : In het verleden tekende je voor
de organisatie van o.a. de North Sea
Classic, de Metropole Diamond Trophy
en de World Player of the Year. Wat
blijft daar nog van over ?

LD : Ik had destijds een erg goede
samenwerking opgebouwd met een
aantal sponsors, die mij meteen tot or-
ganisator bombardeerden. De eerste
twee tornooien doofden na een aantal
jaren uit. Op The Player of the Year was
ik niet uitgekeken maar daar dwongen
de omstandigheden mij er een punt ach-
ter te zetten.

DBB : Je was ook de drijvende kracht
achter de jaarlijkse World Supercup in
het Antwerpse Hilton-hotel. Je zette er
telkens je schouders onder, maar dit
jaar zou dat voor de laatste maal ge-
weest zijn ?
LD : Alleszins de laatste maal onder
mijn hoede. Ik heb altijd gezegd dat ik
10 organisaties op mij zou nemen en
dat dan mijn eventuele opvolgers het
maar moesten doen. De supercup en de

daaraan verbonden verkiezing van de
speler van het jaar is en blijft mijn baby.
Ik heb de organisatie ervan dan ook la-
ten registreren bij de Wereld Biljart
bond.  

DBB : Dan komen we bij het WK
2013. Vertel eens…

LD : Dankzij mijn goede contacten met
de stad en de provincie Antwerpen
kan ik in oktober 2013, de slotmanife-
statie van het Wereldkampioenschap
naar hier halen. Met de Wereldbond is
alles in kannen en kruiken en de loca-
tie zal de Antwerpse Lotto Arena zijn
(naast het Sportpaleis n.v.d.r.). Het is
een unieke kans om te bewijzen dat
Antwerpen en bij uitbreiding ons land
nog steeds het mekka van het caram-
bolebiljart is. We gaan er een groot
feest van maken en ons uiterste best
doen om een vol huis te bekoren. Ho-
pelijk kunnen onze Belgen, Merckx en
Caudron niet in het minst, onze superi-
oriteit in de biljartsport, voor eigen pu-
bliek bevestigen.

DBB : Wordt dit je ultieme afsluiter als
organisator of liggen er nog andere
plannen klaar ?

LD : Ik zal niet zeggen dat ik nergens
meer aan meewerk, maar als hoofdor-
ganisator is dit wel het laatste evene-
ment. In de biljartsport kan natuurlijk ie-
dereen altijd op mijn advies en ervaring
blijven rekenen.

DBB : Je hoeft allang niets meer te be-
wijzen in het biljart. Welke verwachtin-
gen koester jij nog ?

LD : Ik heb aan de top gestaan tijdens
de grootste periode van het biljart. Het
geluk ook gehad, titanenstrijden te mo-
gen leveren tegen een Ceulemans. Ik
ben ver geraakt en zou met het biljart
willen terugkeren naar de tijd dat de
tandem Ceulemans-Dielis, de massa be-
geesterde. De tijd ook dat biljart weke-
lijks nieuws was in kranten en op radio
en TV. Dat moet morgen terugkomen.
Onze huidige generatie toppers ver-
dient dat !

B.C. De Maan stoot nieuw seizoen
“Artistiek” op gang 
Op 2-3 en 4 September zijn de Ar-
tistiek-biljarters alweer te gast in het lo-
kaal van B.C. De Maan te Schelle  met
het eerste tornooi Artistiek Biljarten in
het nieuwe seizoen 2011-2012. Dit
jaar zijn er 9 ranking tornooien die deel
uitmaken van het circuit waarvan de
eerste 8  spelers zich plaatsen voor het
Belgisch Kampioenschap.
In het lokaal van BC De Maan zal zeker
deelgenomen worden door de huidige
kampioen van België,  Erik Vervliet en
uittredend Wereldkampioen Eric Dael-
man, alsook de 7-voudige kampioen
van België en gewezen Europees kam-
pioen Walter Bax . Er wordt  gespeeld
naar zeven sets van tien figuren die bij
aanvang zullen getrokken worden. De-
ze zeven sets vertegenwoordigen een
totale som van 525 punten of  75 pun-

ten per set. Op de website van de VAS
(vereniging voor artistieke spelers) kun-
nen alle data van dit en volgende tor-
nooien geraadpleegd worden. Je vindt
er ook verschillende links naar foto’s
van voorbije evenementen en de lijst
van de deelnemende spelers. De orga-
nisatoren hopen  in dit nieuwe biljartsei-
zoen een talrijk publiek te boeien met
deze toch wel spectaculaire discipline
en wie weet kan men de biljartliefheb-
bers die het ook wel eens willen probe-
ren op die manier overtuigen. BC De
Maan in Schelle hoopt op een talrijke
opkomst voor een spetterende start van
het nieuwe seizoen. 
Website VAS : www.vas-online.be.

Roger Van de Ven, met dank aan Roger
Everaert

Foto: Didier Goethals

WK driebanden 2012 in Portugal
De organisatie van het WK driebanden
is toegewezen aan FC Porto, waar dit
jaar al het Europees kampioenschap en
een World Cup zijn gehouden. Van 5
t/m 9 september zal Dick Jaspers in de
Portugese havenstad zijn wereldtitel ver-
dedigen. Het Europees kampioenschap
voor junioren wordt volgend jaar in Al-
camo (Italië) gespeeld, terwijl het EK

voor senioren in Istanbul staat gepland.
Het WK voor landenteams is van 1 t/m
4 maart in Viersen. Tot nu toe prijkt er
één Worldcup op de agenda, die van
13 t/m 19 februari in Antalya wordt ge-
houden. De supercup in Antwerpen zal
op 4 februari plaatsvinden. De finale
van de Agipi Masters is van 22 tot en
met 25 maart.
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl
Andy De Bondt wil lans breken voor de jeugd

Door: Bart Van Reeth

DBB : Als we het goed hebben, ben jij
de jongste ere-klassespeler ooit in ons
land. Hoe komt iemand op jouw leeftijd
zo snel aan de top ?

ADB : Ik dank alles aan een goede be-
geleiding, veel training en natuurlijk de
steun die ik geniet van thuis uit. Het is
ook allemaal erg snel gegaan. Eerst
werd ik vice Europees kampioen bij de
kadetten, waar ik ook nog eens het Eu-
ropees record 200 punten libre achter
mijn naam schreef met een gemiddel-
de van 133,33 over zes wedstrijden!
Ik won dan ook het Belgisch kampi-
oenschap bij de juniores en mocht me-
zelf op mijn zestiende, ere-klasser noe-
men.

DBB : Jouw vader heeft je altijd sterk
gemotiveerd. Maar van wie kreeg jij ei-
genlijk je technische opleiding ?

ADB : Op mijn vijfde stond ik al aan de
biljarttafel en mijn eerste competitie-
wedstrijd speelde ik toen ik een jaar of
tien was. Ik was als kind dus al ver-
slaafd aan het biljart. Dankzij mijn va-
der kwam ik onder de hoede van Willy
Wesenbeeck, de man die me zowat al-
les geleerd heeft.

DBB : Welke is jouw lievelingsdiscipli-
ne ?

ADB : Eigenlijk speel ik alle disciplines
even graag. Maar het kader blijf ik het
mooiste vinden, alleen al om de techni-

sche hoogwaardigheid van het spel.
Voor die discipline is Willy Wezen-
beeck trouwens ook de aangewezen
leermeester.

DBB : Investeer jij veel tijd in training ?

ADB : Eén tot twee uren per dag vind
je me aan de biljarttafel. Ik train multi-
disciplinair met de nadruk op de disci-
pline die ik in de meest nabije toekomst
moet spelen.

DBB : Van welke dingen vind je dat je
ze zeker nog moet perfectioneren ?

ADB : Mentaal sterker worden. Ik heb
een absolute winnaarsmentaliteit maar
ben een slecht verliezer. Ik kan zo on-
gelooflijk kwaad worden als het tegen
zit, maar dan vooral op mezelf (lacht).
Technisch denk ik wel op de goede weg
te zitten. Alleen in het driebanden moet
ik de details nog wel bijschaven.

DBB : Heb jij een idool, een voorbeeld
in het biljart of een andere sporttak ?

ADB : In het biljart Frédéric Caudron.
Die man is zonder twijfel de beste all-
roundspeler aller tijden. En natuurlijk het
monument, Raymond Ceulemans, voor
wie ik een grenzeloos respect heb.  In
het tennis kan vooral Roger Federer me
bekoren, omwille van de techniek die
hij tentoon spreidt en vooral de rust die
hij uitstraalt. 

DBB : Heeft Andy De Bondt nog tijd
voor andere hobby’ s naast het biljart ?

Op amper 16-jarige leeftijd stootte Andy De Bondt door naar het hoogste
biljartniveau en werd daardoor meteen de jongste ere-klassespeler ooit in
ons land. De student boekhouden-informatica ontkrachtte daarmee ook
het cliché, dat de biljartsport geen aantrekkingskracht meer zou hebben
op jongeren. Een gesprek over biljart en jong zijn.

ADB : Toch wel, ik trek regelmatig de
voetbalschoenen aan en vier keer per
week zoek ik de fitnesszaal op.

DBB : Sport op het hoogste niveau en
studeren, is dat combineerbaar ?

ADB : Ik wed op twee paarden. De
kans dat ik later de kost verdien met het
biljart is wel erg klein. Dus ga ik in de
eerste plaats voor mijn studies. Trou-
wens na mijn secundaire zou ik graag
verder willen studeren…

DBB : Is er al een vriendin in je leven of
heeft het biljart de hoogste prioriteit ?

ADB : Er is nog geen vaste vriendin,
maar het is nu wel zomer, hé (schater-
lacht). Ik zou al iemand moeten vinden
die voor de volle 100 % achter me staat
en me overal volgt, want het biljart vergt
nogal wat uithuizigheid. Enfin, ik ben
daar nog niet echt mee bezig.

DBB : Volgend seizoen speel jij voor
B.C. De Deken. Jouw roots liggen noch-
tans ingebed bij Op De Meir in Em-
blem. Wordt het aanpassen ?

ADB : Het wordt eerder wennen. Op
De Meir is een schitterende club waar ik
als biljarter geboren en getogen ben en
dat veeg je natuurlijk nooit weg. Ander-
zijds is de verandering ook een leuke
uitdaging. Volgend seizoen speel ik im-
mers in het team van mijn leermeester.

DBB : Heb je internationale ambities of
speel je voorlopig enkel voor een Bel-
gisch team ?

ADB : Het afgelopen seizoen was ik al
in Nederland aan de slag bij “Het oog
van Vlaardingen-MCR”. Ik speelde er in
de Top-Team competitie, vrij spel, kader
en bandstoten. In september start ik bij
dezelfde club met een vernieuwd team
en grotere ambities.

DBB : Waar zie jij jezelf, als biljarter,
over pakweg 5 jaar ?

ADB : Ik ben nu achttien en zou graag
al over drie jaar ere-klasser zijn in àlle
disciplines. Met mijn prestaties hoop ik
te kunnen bijdragen om het biljart op-
nieuw als topsport op de kaart te zetten.

DBB : Stoort het je niet dat je door je
jonge leeftijd zowat een unicum bent in
de biljartsport ? Het biljart trekt immers
weinig jongeren aan…

ADB : Onbekend is onbemind. Dat is
waar onze sport nog het meest onder
lijdt. Snooker en Pool krijgen vaker aan-
dacht op televisie en dan is voor de
jeugd de keuze ook sneller gemaakt. Ik
probeer jongeren ook altijd uit te leg-
gen dat het biljart zich niet beperkt tot
de kroeg, maar een sport is die op
hoog niveau wordt gespeeld. Het is
vaak door dat café-aureool dat jonge
gasten thuis geen steun vinden.

DBB : Wat zou je nog willen meegeven
aan die jongeren, die vandaag toch
nog de keu ter hand nemen ?

ADB : Volhouden en jezelf vervolma-
ken. En dat op alle niveaus. Luister naar
de kenners en probeer het eens. Mis-
schien vind je wel de passie van je le-
ven !

Uniek trio valt uit elkaar

Door: Bart Van Reeth

Bij de Noord-Antwerpse club B.C. Ka-
pelse houdt het “De Commines-team”
op te bestaan. Vader Philippe De Com-
mines senior en zonen Robin en Philip-
pe junior vormden een olijk trio in de
biljartcompetitie van het Gewest Ant-
werpen. Vorig jaar stonden de drie sa-
men aan de start van de driebanden-
competitie in de vierde afdeling. Robin
De Commines dwong aan het einde
van het seizoen zelfs nog de promotie
van 34 naar 42 punten af ! Helaas
dwingen professionele bezigheden Phi-

lippe junior tot minstens één seizoen in
de catacomben en heeft Robin om iden-
tieke redenen gekozen om volgend sei-
zoen de invallersbank te bezetten. De
unieke combinatie van een vader en
zijn tweelingzonen -allen van het biljart
bezeten- zorgde voor de nodige kleur
en hilariteit in de “Beker Willy Meul-
ders”. 
Vader Philippe senior vond inmiddels
onderdak bij een ander team in dezelf-
de club, terwijl vele biljartliefhebbers en
de clubleden, hopen dat de drie in de
toekomst opnieuw samen rond de bil-
jarttafel komen.

De Commines
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Erik Vervliet verzekert de toekomst
van het artistiek biljart    

Op het afgelopen WK in het Franse Florange liet Erik Vervliet zich al op-
merken door verder door te stoten dan verhoopt. Enkele weken later pak-
te de 36-jarige Schotenaar de Belgische titel en veroorzaakte daarmee een
schokgolf aan de top van het artistiek biljart. De Biljart Ballen legde het
oor te luisteren bij een bijzonder vriendelijke en bescheiden man.

wel eens last te hebben van concentra-
tieverlies. Dat kan op cruciale momen-
ten parten spelen. Daarentegen heb ik
een goede focus en behoud ik altijd het
overzicht.

DBB : Hoe ziet jouw trainingsschema
eruit ?

EV : Ik speel meestal de samenstelling
van een set. In de voorbereiding op het
Belgisch Kampioenschap heb ik dat
vaste stramien aangevuld met figuren
die me moeilijker liggen.

DBB : Beperk jij je zuiver tot het ar-
tistiek of speel je ook nog andere disci-
plines ?

EV : Bij Billiard Promotion Team in
Brasschaat speel ik drieband in de der-
de afdeling van de Nationale Inter-
club. Als Excellentie-speler dien ik daar
een handicap van 42 punten te volma-
ken.

DBB : Je houdt er ook nog een dagtaak
op na. Hoe combineer je dat ?

EV : Ik werk als afdelingschef in het
computergebeuren bij een grote distri-
buteur. Dat valt perfect te combineren
met het biljart, ook al omdat ik geen kin-
deren heb en mijn echtgenote Lydie me
overal volgt en door dik en dun steunt.
Je kan best stellen dat zij mijn grootste
supporter is.

DBB : In ons land lijkt het artistiek biljart
wel een Antwerps onderonsje. Met ge-
wezen wereldkampioen Eric Daelman,
de te kloppen Walter Bax, de terugge-
keerde Marc Janssen en natuurlijk je-
zelf, krijg je een puur Antwerpse top.
Hoe verklaar jij dat ?

EV : Daar heb ik niet meteen een ant-
woord op. Vroeger had je immers in
gans Vlaanderen artistiekspelers en ook
Wallonië liet zich niet onbetuigd. Talen-
ten als een Jean-Claude Levert kozen er
echter voor in Nederland te gaan spe-
len op het moment dat men bij ons over-
schakelde van de ivoren-  naar de kunst-
stofbal. 

DBB : Puur technisch gesproken ; is er
veel veranderd in het artistieke biljart
sinds de generatie van Raymond Stey-
laerts, die deze tak van de sport op de
wereldkaart heeft gezet ?

EV : Voor de oudere rotten was die
aanpassing naar het kunststof een on-
overbrugbare stap. De grote aanpas-
sing was immers terug te komen van het
uiteenlopende gewicht en het feit dat de
ivoren ballen verschillende diameters
hadden. De reactie van een aange-

speelde ivoren bal was ook totaal an-
ders, dan bij de hedendaagse Aramith-
kogels. Er is bij het verdwijnen van de
ivoren ballen dan ook een volledig nieu-
we generatie spelers opgestaan. 

DBB : Uit welke landen zie jij het
meeste concurrentie komen op korte ter-
mijn ?

EV : Zondermeer uit Japan. De Aziaat
Sakai heeft op het WK in Frankrijk
vriend en vijand verbaasd. De druk is
hem uiteindelijk teveel geworden, an-
ders had de wereldtitel nu wel eens in
Tokio kunnen staan blinken. Drie jaar
geleden speelde ik met Sakai op het
WK in Schelle. Als ik nu zie hoe die jon-
gen geëvolueerd is… 

DBB : Met welke ambitie en verwach-
tingen vang jij het komende seizoen
aan  ?

EV : Ik ga mezelf niet teveel druk op-
leggen en wil onmiddellijk tekenen voor
een permanente aanwezigheid in de
top 3. Vooral realistisch blijven ook. Het
wil immers niet zeggen omdat ik nu Bel-
gisch kampioen ben dat mijn concur-
renten plots zwakker worden, hé ?

Erik Vervliet

Door: Bart Van Reeth

DBB : Erik, recent liet je je opmerken
op het WK in Florange.  Amper enkele
weken later mag jij pronken met de titel
van Belgisch kampioen. Vanwaar die
snelle evolutie ?

EV : Ik speel 15 jaar artistiek biljart
maar heb eigenlijk nooit veel getraind.
Toen ik geselecteerd bleek te zijn voor
het WK ben ik natuurlijk erg intensief
gaan trainen. A rato van twee uren per
dag heb ik mijn aanloop naar Florange
gepakt. Het resultaat was er aanvanke-
lijk, maar uiteindelijk was het toch de
stress die me de das heeft omgedaan. Ik
ben dan met een totaal nieuwe inge-
steldheid aan het Belgisch kampioen-
schap begonnen en zie, dat heeft ge-
loond !  

DBB : Is de druk nog houdbaar nu je
plotseling tot de elite van ons land in het
artistiek biljart behoord ?

EV : Ik stond reeds drie maal op het ere-
podium, telkens weliswaar als derde en
ben dus wel wat druk gewoon. Het is
mijn overtuiging dat alles valt of staat
met een goede voorbereiding. Mijn BK-
titel heeft dat toch bewezen, denk ik. 

DBB : Hoe zou jij jezelf omschrijven als
biljarter ?

EV : Hoewel overwegend rustig durf ik

Leppens en Caudron 
komen alweer voor ander team uit
Door: Bart Van Reeth

Eddy Leppens en Frédéric Caudron spe-
len volgend jaar voor De Goeie Queue
uit Zoersel. De biljartvirtuozen verlaten
na twee seizoenen het Lovendegemse
“De Kasteeldreef”. De club trouwens,
waarmee ze na amper één seizoen de
deur open stootten naar de hoogste
NIDM-afdeling. Daarmee spelen beiden
ook weer wat korter bij huis. Caudron
woont in buurgemeente Malle en ook

voor Limburger Leppens scheelt de ver-
plaatsing naar het thuislokaal meteen ze-
ventig kilometer. De Goeie Queue wil
met de altijd regelmatig spelende Eddy
Leppens en ’s werelds beste all-rounder
Frédéric Caudron, zo snel mogelijk de
promotie afdwingen naar de 1ste klas-
se. Ook in de Nederlandse competitie
blijven ze in elkaars gezelschap vertoe-
ven. Daar verdedigen onze twee land-
genoten volgend seizoen de kleuren van
het Delta-team uit Sluiskil.

Laatste Crystal Kelly-toernooi voor
Filipos Kasidokostas

In het Franse Nice heeft  de 27-jarige
Griek Filipos Kasidokostas de achttien-
de en laatste editie van het Crystal Kel-
ly-toernooi op zijn naam gebracht. In de
finale wees hij titelverdediger Marco
Zanetti met 50-38 terug. Dick Jaspers
werd derde en Torbjörn Blomdahl vier-
de. Drievoudig toernooiwinnaar Frédé-
ric Caudron moest in de strijd om de
vijfde plaats de eer aan de Turk Semih
Sayginer laten. Eddy Merckx beëindig-
de het toernooi als negende, Peter Ceu-
lemans als tiende en laatste. 
Het prestigieuze invitatietoernooi, dank-
zij het hoge prijzengeld ook wel 'het
kleine wereldkampioenschap' ge-
noemd, verdwijnt van de kalender.
Sponsor Joop Van Oosterom, naar
wiens dochter het toernooi genoemd
werd, houdt ermee op. Ook het gelijk-
namige Nederlandse eredivisieteam,
met onze landgenoten Frédéric Cau-

dron en Raymond Ceulemans, houdt op
te bestaan. 

Erelijst
1994: Dick Jaspers (Ned)
1995: Torbjörn Blomdahl (Zwe)
1996: Torbjörn Blomdahl (Zwe)
1997: Torbjörn Blomdahl (Zwe)
1998: Frédéric Caudron (Bel)
1999: Dick Jaspers (Ned)
2000: Torbjörn Blomdahl (Zwe)
2001: Dick Jaspers (Ned)
2002: Dick Jaspers (Ned)
2003: Dick Jaspers (Ned)
2004: Dick Jaspers (Ned)
2005: Dick Jaspers (Ned)
2006: Torbjörn Blomdahl (Zwe)
2007: Dick Jaspers (Ned)
2008: Frédéric Caudron (Bel)
2009: Frédéric Caudron (Bel)
2010: Marco Zanetti (Ita)
2011: Filipos Kasidokostas (Gri)

Filipos Kasidokostas
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N.I.D.M.-Competitie start op 19 september - Voorbeschouwing

Eddy Merckx verlaat B.C. Deurne

Het tussenseizoen leidde tot heel wat wijzigingen bij de clubs in de 1ste en
2de klasse van de Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart. 
Eén van de meest in het oog springen-
de is ongetwijfeld het vertrek van ge-
wezen Wereldkampioen Eddy Merckx
bij B.C. Deurne van wie verwacht
word dat hij het komende seizoen, het
mooie weer zal maken bij Quality Ze-
le. Met regerend Wereldkampioen
Dick Jaspers haalt B.C. Deurne zelf
dan weer een super zwaar kanon in
huis. Ook Jef Philipoom zegt de Ant-
werpse kampioenenploeg vaarwel en
gaat opnieuw aan de slag bij De
Ploeg in Zoersel. Met een lange staat
van dienst op zak trekt Martin Spoor-
mans van Lugo Deurne naar het ver-
nieuwde Biljart Express in Turnhout. En
erg opvallend; Frédéric Caudron en
Eddy Leppens werden uitgezwaaid bij
B.C. Kasteeldreef en moeten in de 2de
afdeling, De Goeie Queue Zoersel
aan de kampioenstitel helpen. Nog in
2de klasse, verkast oud-Lugo-gediende

Koen Van Camp naar het Emblemse
Op De Meir. Daar zien ze dan weer
Andy De Bondt vertrekken, die bij B.C.
De Deken het gezelschap opzoekt van
Willy Wezenbeeck. Wij geven u alvast
de ploegenlijst van de 1ste N.I.D.M.-
afdeling mee:

B.C. BILJARTEXPRESS TURNHOUT 1
BILJARTVRIENDEN TURNHOUT 1
B.C. DE PLOEG HALLE-ZOERSEL 1
B.C. DEURNE 1
B.C. HERENTALS 1
B.C. KASTEELDREEF LOVENDEGEM 1
KORTRIJKSE B.C. 1
B.C. 't LAMMEKEN GENT 1
B.C. LUGO DEURNE 1
B.C. MISTER 100 LIER 1
B.C. QUALITY ZELE 1
B.C. ZANZIBAR LEUVEN 1

Bart Van Reeth

Ex-Wereldkampioen Merckx verruilt B.C. Deurne voor Quality Zele.

Biljarthistorie

1963: Raymond Ceulemans
laat van zich horen

Raymond Ceulemans en René Vingerhoedt. Illustratie uit het boek “Mister 100”

Wie het verleden niet kent, snapt meestal niets van het heden. Een oud ge-
zegde dat flink de nagel op de kop slaat. Het kan immers nooit geen
kwaad eens terug te blikken op de grootse prestaties die onze landgeno-
ten leverden op het aloude groene laken, en vaak in omstandigheden en
met materiaal dat vandaag de dag alleen nog tot wenkbrauwgefrons zou
leiden. 

Bart Van Reeth  

1963 was zo'n bijzonder jaar, waarin
ons land één van de strengste winters
ooit kende en als vanzelfsprekend dan
ook de zwaarste elfstedentocht uit de
Nederlandse geschiedenis werd ge-
schaatst. Een uur nadat hij werd neer-
geschoten, overleed de Amerikaanse
President John Fitzgerald Kennedy in
de Texaanse hoofdstad Dallas. Het is
ook het jaar van het Profumo-schan-
daal, waarbij de Britse Minister van
Oorlog moet aftreden nadat aan het
licht komt dat hij een relatie had met
een 21-jarige call-girl, die er tevens
wat op na blijkt te houden met de Rus-
sische Marineattaché Ivanov. Met de
release van de LP “Please me” begin-
nen The Beatles aan hun legendarische
opmars in muziekland en nog over het
kanaal vind de grootste treinroof uit de
20ste eeuw plaats. Martin Luther King
prevelt voor het eerst zijn historische
woorden “I have a dream” en bij een
staatsgreep in Zuid-Vietnam word Pre-
sident Ngo Dinh Diem vermoordt. Jac-

ques Raymond eindigde met het num-
mer “Waarom” op een weinig benijd-
bare 10de plaats op het Eurovisie
Songfestival. Maar 1963 is ook meer
dan ooit een belangrijk jaar in de ge-
schiedenis van het biljart. De jonge
Nijlenaar Raymond Ceulemans wint in
het Duitse Neuss voor de eerste maal
het Wereldkampioenschap drieban-
den. Tot dan toe deed slechts één land-
genoot hem dat voor. In 1949 en
1960 bracht René Vingerhoedt de
hoogste onderscheiding vanuit Argen-
tinië naar Antwerpen. Voor Ceulemans
was die eerste Wereldtitel echter
slechts het begin van een onmetelijke
internationale carrière. Na Duitsland
zouden er nog liefst 34 volgen ! 
Raymond Ceulemans stootte ook 48
maal de Europese tegenstand op een
hoopje en mocht zich liefst 61 keer
Kampioen van België noemen. 1963
betekende voor Raymond Ceulemans
de échte start van een blitzcarrière, na-
dat hij twee jaar eerder zijn eerste Na-
tionale titel won en in 1962 voor het
eerst Europees Kampioen driebanden

werd. In 1978 werd hij uitgeroepen tot
“Sportman van het jaar” en Koning Al-
bert benoemde hem 24 jaar later tot
ridder. 
Tien jaar geleden, in 2001, greep
Ceulemans voor de laatste maal goud

in Luxemburg. De allergrootste aller tij-
den was dan al vierenzestig... 

Een aanrader is het boek “Mister 100”.
In 471 pagina’s treft men alles over de
grootste biljartlegende allertijden.

KBBB-district Antwerpen 
heeft nieuwe voorzitter
De wijzigingen, doorstromingen en ver-
vangingen aan de Nationale en Ge-
westelijke bestuurstop van de Konink-
lijke Belgische Biljartbond hebben na-
tuurlijk ook een weerslag gehad op het
Antwerpse Districtsbestuur. Daar staat
voortaan Bart Van den Bulck aan het
roer als voorzitter. Van den Bulck is in
de biljartwereld bekend als een “duivel-
doet-al”. Zo is hij ook voorzitter van
B.C. Polygoon en sterk betrokken bij de
biljart-gehandicaptenwerking. Gewe-
zen voorzitter, altijd drijvende kracht en
man met de nodige know-how, François

Deconinck ruilde de eigen hoofdfunctie
in voor het ondervoorzitterschap. Louis
Masson zal met de nodige bestuurser-
varing het technische en financiële as-
pect op zich nemen. De begeesterde se-
cretaris zal zijn niet geringe taak com-
bineren met het penningmeesterschap
en de titel van sportbestuurder. Met de-
ze herschikking komt het bestuur van het
District Antwerpen alweer een pak ster-
ker voor de dag. De spelende leden
kunnen dit alleen maar toejuichen.

Bart Van Reeth

Markante biljartfiguren
Ad Koorevaar, de entertainer van de biljartwereld
Naast zijn biljartkwa-
liteiten heeft Neder-
lander Ad Koorevaar
talenten als zan-
ger/entertainer. Ook
in de biljartwereld is
dit bekend. Korevaar
wordt immers vaak
gevraagd als zanger
bij feesten en partij-
en. Hij zingt zowel
nieuwe hits als top-
nummers uit de jaren
60, 70, 80 en 90
van de vorige eeuw.
Op zijn repertoire
staan ballads en ever-
greens tot disco en
feestmuziek. Ook stijldansmuziek en
Nederlandstalige hits zitten in zijn uitge-
breide songpakket. De show wordt ver-
zorgd met de modernste licht- en ge-
luidsapparatuur waardoor u verzekerd
bent van een zeer sfeervolle muzikale in-
vulling van uw middag of avond. Of het
nu gaat om een verjaardagsfeest, be-
drijfs- of personeelsfeest, bruiloft of diner
dansant, Ad Koorevaar maakt uw eve-
nement onvergetelijk. Het te verzorgen
repertoire kunt u met Ad in overleg
samenstellen. 

Gratis biljartdemonstratie
Ad Koorevaar speelt het nieuwe seizoen
driebanden in 2e Afdeling bij Gouden
Martinus in Gent. Voorheen was hij ac-
tief in Leuven. Ook in de Nederlandse
competitie vertoont hij zijn driebanden-
kwaliteiten. Vorig seizoen was hij team-

genoot van de sterkste Nederlandse
ploeg met o.a. Dick Jaspers, Torbjörn
Blomdahl, Martin Horn en Jean van Erp.
Bovendien is Koorevaar in eigen land
actief in de eredivisie voor topteams,
waar onder meer Frédéric Caudron zijn
teammaat is bij ’s Lands Welvaren in
Kwadendamme. Het is nu mogelijk om
Ad Koorevaar te boeken als zanger/en-
tertainer en dan krijgt u er een gratis bil-
jartdemonstratie bij. Ideaal indien u als
biljartvereniging een feestavond of jubi-
leum organiseert. Voor deze twee vlie-
gen in één klap kunt u Ad Koorevaar be-
reiken via adkoorevaar@12move.nl of
op 0031-621515897. Alle info vindt u
ook op zijn website : www.adkoore-
vaar.com. Hij komt overigens ook graag
naar u toe om biljartlessen te verzorgen.
Wie Koorevaar boekt, zal het zich zeker
niet beklagen. Een aanrader !

Ad Koorevaar 
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Biljartclub DE COECK – Ravels
Nodigt u uit op haar

“MOSSELSOUPER”
Op zaterdag 15 oktober 2011 van 17.00 u tot 21.00 u.
En zondag 16 oktober 2011 van 11.30 u tot 21.00 u.

Mosselen (1,3 kg – frit of brood incluis) à 20 € p.p. en voor de niet-mosselliefhebbers
apart vleesbuffet à volonté.

Kinderen tot 7 jaar gratis en van 7 tot 12 jaar halve prijs !

Feestzaal BC DE COECK, Grote Baan 151 te 2380 RAVELS

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. - 2 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

CADEAU TIP!
Schenk een “BILJART-ARRANGEMENT”

10 uur biljarten à 30,00 euro + 2 uur gratis
13 uur biljarten à 40,00 euro + 4 uur gratis
17 uur biljarten à 50,00 euro + 6 uur gratis

BILJARTCENTRUM DE PLOEG
Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel

03 / 383.11.83 – www. biljartcentrumdeploeg. be
6 biljarts 2,10 m. - 2 biljarts 2,85 m.

Biljartcafé
DE NIEUWE LANTAARN

Moeshofstraat 152
2170 Merksem
03 / 645 21 81

denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

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 leiestreek,

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

Openingsuren:
Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur

Zaterdag vanaf 14.00 uur (bij competities)
Zondag van 9.00 tot 13.00 uur

Grote biljartprijskamp op zaterdag 22 oktober 2011 !!!

Inrichter nationale finale 1e vrijspel match biljart
op 10 & 11 december 2011 !!!

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

9870  MACHELEN (O.-Vl.)
frederik.de.moor1@telenet.be

0496/26.44.85.

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Komt naar u toe voor biljartlessen

en demonstraties

CD Romantic Love Songs nu bij
hem verkrijgbaar. Ook geschikt als
relatiegeschenk of kerstgratificatie. 

Tel: 0031-621515897
E-mail: adkoorevaar@12move.nl

www.adkoorevaar.com

Wil je biljarten leren?
BILJARTACADEMY DRUTEN

Klepperheide 11b
(ingang Van Heemstraweg 56) • 6651 KM Druten

Inlichtingen: 0031-487540592 en
0031-654905440 of 0031-612618021

TOSCANA-Lichtidee
400 m2 verlichting
zie hierboven voor meer gegevens

www.toscana-lichtidee.nl

Les van o.a. Dick Jaspers en Dave Christiani

Jan Roelofs ziet met Biljartacademy
Druten droom in vervulling gaan

Op initiatief van Jan Roelofs is er met Biljartacademy Druten in Nederland
een prachtige gelegenheid gekomen voor de biljartliefhebbers om het
spelniveau te verbeteren. Lesgevers zijn niemand minder dan tweevoudig
wereldkampioen Dick Jaspers, Dave Christiani, Arie Weijenburg en Jan
Roelofs. Biljartacademy Druten is ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel. Leerlingen van alle spelsoorten en niveaus zijn van harte welkom.

Biljartacademy Druten beschikt over vier
biljarts, door Fleuren Biljart Service uit
Bergharen geplaatst. Het betreft twee
matchafels (groen en blauw laken) en
twee kleine 2.30 biljarts, eveneens
groen en blauw laken. Bij de start van
Biljartacademy Druten in juli 2011 wa-
ren er al 52 leerlingen. Daarmee is een
droom van initiatiefnemer Jan Roelofs in
vervulling gegaan. Hij speelt zelf in de
tweede divisie driebanden bij het team
Thekes/Derks Optiek in Herpen en kop-
man is daar Jos Bongers. Het biljartlo-
kaal van Biljartacademy Druten wordt
alleen gebruikt voor lesgeven en er vin-
den geen competitiewedstrijden plaats.
De Biljartacademy is zeven dagen in de
week geopend vanaf 9.30 uur tot

22.00 uur en altijd op afspraak. Een
website is in de maak. Tijdens het inter-
view met Roelofs moest de biljartlief-
hebber regelmatig weg omdat hij in het-
zelfde pand nog een zaak heeft. 
In het verzamelgebouw aan Klepperhei-
de 11b, ingang Van Heemstraweg 56)
te Druten is namelijk ook Toscana-Lichti-
dee gehuisvest. Daar kan men op vier-
honderd vierkante meter terecht voor al
uw wensen op het gebied van verlich-
ting. De nadruk ligt op LED verlichting.
Kijk voor meer informatie op de site
www.toscana-lichtidee.nl. Meer infor-
matie over Biljartacademy Druten of Tos-
cana-Lichtidee is te verkrijgen via tele-
foon (0031)487-540592 en (0031)6-
54905440 of (0031)6-12618021. 

Open Dag
Biljartacademy Druten houdt 21-22-23-24 september een 

open dag vanaf 10.00 uur ’s morgens.
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Franky Deconinck 
introduceert het 5k-spel
De West-Vlaamse grensbewoner, Franky Deconinck, koos er enkele jaren
geleden voor om ook in Frankrijk de biljartsport te gaan beoefenen. Hij
kwam er in contact met het sluimerende Vijf-Kegelspel of “Cinq-Quilles” en
was op slag verkocht. De benadering van deze discipline is totaal anders
dan de klassieke disciplines zoals het vrijspel, kaderspel of driebanden.

tenwaarde, waarbij de centrale rode
kegel staat voor het hoogste getal, 4.
Deconinck kreeg de kans om met de
beste speler van Frankrijk, Alexandre
Guillemant, een demonstratie te geven
in de Eeklose Biljart Club en wist meteen
een aantal liefhebbers te overtuigen van
de spektakelwaarde van deze discipli-
ne. Want de vele beweging van kleur-
rijke ballen en kegels op de tafel, in
combinatie met niet-evidente speelfigu-
ren, maakt het 5K tot een absoluut boei-
end kijkstuk. Dat resulteerde trouwens
inmiddels in nog zes andere demon-
straties door de West-Vlaming. Het is
dan ook de discipline bij uitstek om de
jeugd opnieuw naar het groene laken
mee te lokken. Franky Deconinck : “Ver-
leden jaar heb ik de toppers aan het
werk gezien gedurende het EK voor lan-
denteams en toen was ik nog meer over-
tuigd van het potentieel dat deze disci-
pline kan hebben voor onze biljartsport.
Ik hoop dat met deze discipline, die
toch zeer succesvol is in Italië en sterk
aan belang wint in Frankrijk, er een
nieuw elan kan gegeven worden aan
onze sport. Als we niets ondernemen,
vrees ik dat het biljart in het algemeen
binnen zeer korte tijd een niche-sport
zal worden”. Om het “Cinq-Quilles”
verder te introduceren en de nodige
promotie te geven, geeft Deconinck al-
vast zijn medewerking aan het eerste

Franky Deconinck

Door Bart Van Reeth

Naast het technische van het biljarten,
is bij het 5K het tactische minstens even
belangrijk. Het spel wordt gespeeld op
Matchbiljart, met 2 lateraal en 3 dwars
geplaatste kegels, waarvan 1 op de
“half-acquit”.  Bedoeling is  op het tra-
ject,  de rode bal en deze van de tegen-
stander aan te spelen en daarbij ook
één of meerdere kegels omver te stoten.
De kegels vertegenwoordigen een pun-

Golfbiljart: de bal in het bos
Eén van de meest onderbelichte takken van de keusport is ongetwijfeld het
golfbiljart. Nochtans telt deze bijna uniek Vlaamse sport, duizenden beoe-
fenaars en honderden clubs, actief onder de koepel van de Belgische Golf-
biljart Bond. De Biljartballen trok nieuwsgierig naar oudgediende Edouard
(Warre) Schodts en zag een aparte wereld opengaan.

Door: Bart Van Reeth

DBB : Vertel eens
hoe deze discipline
eigenlijk wordt ge-
speeld ?

ES : Het biljart van
1,80 meter bij 0,90
meter heeft 2 lateraal
geplaatste holes en 8
in kruisvorm geplaat-
ste zogenaamde
“taps” in het midden
van het biljart. De
kern van dat kruis
wordt het “bos” ge-
noemd. Het spel
wordt telkens door 2
spelers gespeeld. Er
liggen 10 ballen in het spel, 5 rode en
5 witte. Elke speler beschikt over 5 ge-
lijkkleurige ballen. Bedoeling is zo snel
mogelijk jouw 5 ballen te “potten” in de
hole van de tegenstander. 
Elk team telt 6 spelers en een wedstrijd
gaat tot 2 winnende manches. Ieder
speelt dus maximaal 3 partijen.

DBB : Het komt er dus op aan je eigen
hole te verdedigen ?

ES : Inderdaad, daarom dient dit spel
dan ook vooral tactisch te worden ge-
speeld. Het is net zoals schaken ; de ge-
ringste fout wordt onmiddellijk afgestraft
en kan fataal zijn. 
Een tegenstander leg je “dood” door
zijn bal het “bos” in te duwen.

DBB : Is deze biljartdiscipline gekend
in het buitenland ?

ES : Toch wel, maar op beperkte schaal
dan. Er wordt ook competitie gespeeld
in het Nederlandse Noord-Brabant en
Limburg en in Noorwegen. Wist je trou-
wens dat er in elke Vlaamse provincie
intensief wordt gespeeld, behalve in
Antwerpen dan ? Het spel slaat er blijk-
baar minder aan. 

DBB : Je bent zelf geen onverdienstelijk
carambole biljarter. Hoe ben jij in het
golfbiljart gerold ?

ES : Het golfbiljart is nog steeds mijn
eerste liefde. Ik was amper 20 toen ik
ermee begon. Mijn ouders baatten
destijds een dagbladhandel uit in Vil-
voorde. Onze buurman had een café
en daar stond een golfbiljart. Op gege-
ven moment viel er een speler weg uit
het team en werd mij gevraagd of ik
met hen mee wilde spelen.

DBB : Het begin van een heuse carriè-
re...

ES : Dat kan je wel stellen. Binnen de
kortste keren had ik me zo vervolmaakt
dat een topclub uit Tienen me kwam vra-
gen. Ik werd met dat team liefst vijf maal
Kampioen van België. 

DBB : Ook individueel kwam je sterk
voor de dag. Noem een titel en hij rijmt
wel op jouw naam...

ES : Ik ben 59 nu en won in mijn carri-
ère 400 tornooien. In elk verbond waar
ik speelde, sleepte ik minstens één maal
de verbondstitel binnen en tot 5 maal
toe won ik een afvallingstornooi met
méér dan 1000 deelnemers. Enkel het
individuele Kampioenschap van België
ontbreekt op mijn palmares. Om één of
andere reden liep ik steeds die prijs mis.

DBB : Waar ben jij vandaag actief ?

ES : De liefde bracht me elf jaar gele-

den naar Antwerpen en ik sloot me om
praktische redenen aan bij de Eenhoorn
in Wommelgem. Sinds vorig seizoen
speel ik echter bij De Kilo in Koningslo.
Alweer een erg sterk team en boven-
dien in de buurt van Vilvoorde waar
mijn roots liggen.

DBB : En het carambole biljart ?

ES : Ik draai mee in de Beker Willy
Meulders, met een team van Lugo Deur-
ne en beleef er nog steeds plezier aan.
Ik ben op alle mogelijke manieren met
“het spelletje” bezig. Biljart zit in mijn
bloed, zowaar. 

Daniël Sanchez wijst 
Frédéric Caudron terug in Porto
Van 27 juni t/m 3 juli vond in het con-
grescentrum in Matosinhos, onder de
rook van Porto, het tweede World Cup
driebandentornoi van dit jaar plaats.
Dick Jaspers strandde in de halve finale
door na een ware thriller met 3-2 te ver-
liezen van Frederic Caudron. In de fina-
le moest Caudron uitkomen tegen de
Spanjaard Daniel Sanchez. Sanchez
die in de halve finale met 3-0 de verras-
send sterk spelende koreaan Jae-ho
Cho met 3-0 naar huis stuurde, was in
de finale met 3-2 te sterk voor Caudron.
Roland Forthomme was in de kwartfina-
le niet opgewassen tegen de latere tor-
noiwinnaar Sanchez, terwijl Jozef Phili-

poom onderuit ging tegen de Koreaan
Jae-ho Cho.

Halve finale
Frederic Caudron (Bel) - Dick Jaspers
3-2 (15-3, 15-9, 10-15, 6-15, 15-6)
Daniel Sanchez (spa) - Jae-ho Cho (Zko)
3-0 (15-4, 15-12, 15-8)

Finale
Daniel Sanchez - Frederic Caudron 3-2
(11-15, 5-15, 15-12, 15-4, 15-9)

Meer informatie en uitslagen zijn te vin-
den op de website van de UMB:
www.umb.org

Internationaal 5K-Tornooi dat plaats-
vindt op 8 en 9 oktober in Roeselare en

op de volle steun van de KBBB kan re-
kenen. 
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Daniëlle Le Bruyn: 
de vrouw aan de biljarttop

Als je de poort van de Voorkempen passeert, kan je er haast niet naast kij-
ken. Schuin tegenover één van de drukst bezochte winkelclusters van Schil-
de en net daar waar het grondgebied van Halle-Zoersel begint, vind je het
biljartparadijs “De Ploeg”. Met niet minder dan zes carambolebiljarts van
2,10 meter, twee van 2,85 meter en als toemaatje nog een golfbiljart,
kroont de zaak zich tot de biljartkeizer van de fusiegemeente en ver daar-
buiten. Achter de tapkast treffen we Danielle Le Bruyn, eigenares en zaak-
voerster maar bovenal een merkwaardige biljartdame.
Bart Van Reeth

DBB : Hoe komt een vrouw in de bil-
jartwereld terecht ?

DLB : Ik ben in het biljart geboren. In
1958, ik was amper 1 jaar, begon mijn
vader hier zijn eigen biljartzaak. Later
zou ik de zaak overnemen en zo werd

mijn hobby ook meteen mijn broodwin-
ning. 
Van mijn vader kon ik ook wel wat le-
ren, natuurlijk. Hij was destijds één van
de betere biljarters met 300 punten li-
bre. 

DBB : Op welke leeftijd voerde jij je
eerste stoot uit ?

DLB : Rond mijn zestiende. Ik ging me-
teen competitie spelen en dat was een
goede reden om van huis weg te zijn
(lacht).

DBB : In 2004 zorgde je voor dé ver-
rassing op het tornooi in het Neder-
landse Zundert. Je won, als enige
vrouw tussen 100 mannen…

DLB : Dat was een drieband-tornooi
op matchtafel. Het 1ste tornooi overi-
gens dat in Zundert werd georgani-
seerd. Het prijzengeld was nog erg be-
perkt, maar voor de eer kon het tellen ;
ik liet er wel een hele meute goede drie-
bandspelers achter me. 

DBB : Je kan ook pronken met meerde-
re Nationale titels ?

DLB : Het Belgisch Kampioenschap
voor vrouwen werd in totaal 4 keer in-
gericht. Eénmaal moest ik Jamie Buelens
laten voorgaan, maar de andere 3 tor-
nooien schreef ik op mijn naam.

DBB : Je behaalde respectievelijk een
tweede en derde plaats op twee EK’ s.
Dat was allemaal in het drieband ?

DLB : In het drieband, mijn favoriete
discipline, inderdaad. Ik behaalde
brons op het EK in Turkije en zilver in
Luxemburg. Mooie herinneringen, toch.

DBB : Danielle Le Bruyn is nog steeds
de nummer 1 in ons land van het vrou-
wenbiljart. Hoe zit dat met de concur-
rentie ?

DLB : Er is Jamie Buelens als recht-
streekse concurrent en daarmee zijn we
al bijna uitgepraat. De top blijft beperkt
tot 4” die hard-vrouwen”. Binnenkort ko-
men hier 5 vrouwen les volgen. Er is dus
hoop en met wat geluk komt uit die be-
perkte groep toch één of meerdere ta-
lenten. We zullen zien…

DBB : Je speelt ook nog steeds bij een
Nederlands team ?

DLB : Toch niet. Dat heb ik al enkele sei-

zoenen geleden opgegeven. Tegelijk
hier en in Nederland spelen, was niet
meer combineerbaar met het vele werk
dat deze zaak meebrengt. Nochtans
met de vrouwenploeg, waarmee we
toen in Rotterdam speelden, veroverden
we in ons eerste seizoen al meteen de
kampioenstitel. Kan je nagaan, met een
team waarin Thérèse Klompenhouwer
en de Turkse Devener mee de dienst uit-
maakten.

DBB : En in de Belgische competitie
heb je met BC DE PLOEG een team in
de eerste afdeling. Wie maakt daar ko-
mend seizoen deel van uit ?

DLB : Met Jef Philipoom die terugkeert,
Jean Van Erp, Martin Horn en Wesley
De Jaeger kunnen we zeker wel een rol
spelen in de hoogste NIDM-afdeling.
Maar ook in de tweede klasse verschij-
nen we beter gewapend op het toneel.
Torsten Frings, Alan Jensen, Dirk Were-
mans en Eddy Willems jr. kan je toch
geen kleine spelers meer noemen. 

DBB : Enkele jaren geleden startte je
met een heuse jeugdopleiding. Loopt
dat project nog steeds ?

DLB : Dat zit wat op een lager pitje.
Maar toch, we blijven lesgeven en een
deel van die jongeren die ermee be-
gonnen houden toch vol. Het blijft ech-
ter moeilijk om de jeugd te stimuleren en
te winnen voor onze sport. Luc Seb-
rechts is nog steeds de drijvende kracht
achter het project en we werken met lo-
kale lesgevers.

DBB : Als “leading lady” in het biljart
heb jij vast nog wel een boodschap
voor die andere vrouwen die zich
mondjesmaat aan het biljart wagen ?

DLB : Ik word zelf een dagje ouder en
het is dus tijd voor aflossing van de
wacht. Ik heb er een goed oog in, zoals
ik eerder al zei, met 5 dames die aan
het Vrij Spel gaan beginnen. Ik hoop
dat ze snel hun “mannetje” staan in de
biljartwereld, maar vooral dat ze vol-
houden en volharden !

Biljartclubs op het internet
Hoewel aanvankelijk in het carambolebiljart weinig aandacht werd be-
steed aan de mogelijkheden van de “elektronische snelweg”, lijkt er
met het groeiend aantal websites toch een kentering te komen. 
Voor een club die haar uitstraling naar de buitenwereld toe wil bevestigen en als
bindmiddel wil fungeren tussen haar leden en supporters, is het internet het me-
dium bij uitstek. Ook bij de Koninklijke Belgische Biljart Bond hebben ze dat be-
grepen. Getuige daarvan de netjes opgefriste sites van de verschillende ge-
westen. Ter gelegenheid van deze eerste uitgave van DE BILJART BALLEN willen
we graag een aantal interessante, Nederlandstalige clubwebsites aan de lezer
meegeven. Op de meeste van deze “stekjes” vind je ook nog boeiende links
naar andere clubs,  verbonden,  spelers en een groot aantal biljart-gerelateerde
sites. Hopelijk motiveren we hiermee die clubs die nog geen website hebben om
het internettijdperk binnen te stappen. Surfen maar !

MOLSE B.A. www.mba-mol.be
B.C. DE MAAN SCHELLE www.bcdemaan.be
B.C. DE NOORDERKEMPEN www.bc-de-noorderkempen.be
MISTER 100 LIER www.mister100.be
BPT BRASSCHAAT www.billiardpromotionteam.be
B.C. DE DEKEN MERKSEM www.bcdedeken.be
B.C. LUGO DEURNE www.bclugo.be
B.C. DE PLOEG ZOERSEL www.biljartcentrumdeploeg.be
BILJARTEXPRESS TURNHOUT www.biljartexpress.be
B.C. DEN HOF LIER www.everyoneweb.com/bcdenhof
B.C. KAPELSE www.everyoneweb.com/bckapelse
B.C. DE LEUG SCHELLE http://users.telenet.be/bcdeleug
DGQ ZOERSEL http://sites.google.com/site/dgqzoersel
KUNST &VERMAAK DIEST www.kbc-kv.be
B.C. ZANZIBAR LEUVEN www.kbczanzibar.be
R.C. GARNIER LEUVEN www.rcgarnier.be
AARSCHOTSE B.C. http://users.skynet.be/aarschotsebiljartclub
VERBROEDERING OVERPELT www.verbroedering.com
KASTEELDREEF LOVENDEGEM www.cafedekasteeldreef.be
B.C. ONS HUIS GERAARDSBERGEN www.kbconshuis.be
UNION-SANDEMAN GENT www.union-sandeman.be
GOUDEN MARTINUS GENT www.goudenmartinus.be
SINT-NIKLASE B.A. www.ksnba.be
B.C. QUALITY ZELE www.qualitybiljart.be
B.V. GENT www.everyoneweb.com/biljartvriendengent
B.C. DLS ROESELARE www.bc-dls.be
K.B.C. DOS ROESELARE www.kbc-dos.be
B.C. GHO KORTRIJK www.degildehogerop.be
INGELMUNSTERSE B.A. www.bc-iba.be
BRUGSE B.C. www.kbbc.be
OOSTENDSE B.A. www.oostendseba.be 

Verenigingen die per vergetelheid niet in de lijst voorkomen, maar toch over een ac-
tief webadres beschikken, kunnen contact opnemen met bart.van.reeth2@telenet.be

Herverdeling van KBBB-bestuursfuncties
De zomerperiode biedt elk jaar aan de clubs weer de mogelijkheid om het
nieuwe speelseizoen in alle rust voor te bereiden. Ook de Nationale en Re-
gionale besturen van de Koninklijke Belgische Biljart Bond houden dan op
gezette tijden verkiezingen en voeren wijzigingen door op alle niveaus. 

Meest in het oog springend is het feit
dat Danny Mathysen, voormalig Ad-
junct Nationaal Sportbestuurder, be-
noemd werd tot Algemeen Secretaris
van het Nationale Directie Comité in
vervanging van Jean-Louis Steuts. Een-
zelfde scenario zien we in de Raad van
Bestuur, die met de komst van Christian
Catherine, Jean-Louis Steuts en Benny
Van Goethem, drie nieuwe leden telt.
Danny Mathysen mag voortaan ook de
taak van Nationaal Sportbestuurder
van de Jeugdcommissie op zich nemen,
voorheen in handen van René De Cuy-
per. Patrick Engelbos neemt op zijn

beurt dan weer de adjunctsfunctie van
Mathysen over. Georges Rottie geeft de
fakkel van Voorzitter van de  Arbitrag-
ecommissie door aan Benny Van Goe-
them en in de Antwerpse Sportcommis-
sie, tenslotte, zet François Deconinck de
taak van Ronan Peeters verder. Met de-
ze verschuivingen heeft de KBBB zich al-
leszins versterkt en het delegeren van
een aantal belangrijke functies naar jon-
gere afgevaardigden moet leiden tot
een vernieuwende aanpak en meer
“schwung” in onze sport. 

Bart Van Reeth

Biljartwereld rouwt om Jos De Meyer
Begin augustus overleed de 81-jarige
Jos de Meyer, spelend lid van B.C.
Woondecor uit Heist-Goor. De Meyer
speelde in de gouden jaren nog aan de
zijde van Raymond Ceulemans bij de
toen gerenommeerde Mechelse club
Royal. Het biljart verliest met De Meyer
alweer een doorzetter en volhouder, die
ook op late leeftijd nog steeds het beste
van zichzelf gaf aan de biljarttafel en
daarmee een graag geziene gast was in
de Heistse club.  

De Biljart Ballen biedt bij deze haar blij-
ken van medeleven aan, aan de familie,
vrienden en clubgenoten van Jos. 
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• Coördinatie van werken in de sectoren
interieurbouw en totaalinrichting 

• Coördinatie van diverse leveringen en
vakkundig toezicht op zowel bedrijfs-
als sportorganisaties 

CONTACTPERSOON: PATRIK MINTJENS 
Handelslei 151 - 2980 Zoersel

WWW.MINTJENSDECOR.BE
TEL: 0032 (0)3 383 07 34 
GSM: 0032 475 47 67 25

p.mintjens@telenet.be

Professionele
biljarthandschoen

Mecguanto
De Jean van Erp
”Iceman” keu
• Verkrijgbaar in verschillende

gewichten:
490, 500, 510, 520 en 530 gram

• Toppen: 11 mm, 11,5 mm of 12 mm

Sang Lee
biljartkrijt

Vraag naar bovenstaande producten bij uw biljartwinkelier

Raimond
Burgman 
cue 
New design

0031-654314914
info@guanto.nl • www.guanto.nl

Afwerking in sneltreinvaart

Individuele kampioenschappen
District Z/W Vlaanderen
De individuele ontmoetingen in het Vrij
spel op klein biljart, worden in het zuiden
van West-Vlaanderen afgehaspeld in een
uniek poulesysteem en met één uitzonde-
ring, zelfs nog voor midden oktober. In
de 3de Klasse van het “libre” (120 te
spelen punten) komen 5 spelers aan de
tafel in de Gilde Hoger Op in Heule op
24 en 26 september. Bij B.C. DOS in
Roeselare wordt een soortgelijke poule
gespeeld op 2 en 7 oktober. De vier
sterkste spelers uit de twee poules vinden
elkaar weer op de districtsfinale. Een
identiek scenario in de 4de Klasse (90 te
spelen punten), waar poule 1 wordt af-
gewerkt op 1 en 2 oktober bij B.C. Ami-
cal in Ieper en de tweede selectie in het
lokaal van B.C. Volharding in Izegem,
op 29 september en 1 oktober.

Kader 38/2
In deze discipline gaat de 4de Klasse

(90 te spelen punten) in een ge-
lijkaardig systeem als het Vrij spel,
maar dan  met 3 poules,  aan de slag
op 15 en 17 september, ook al te Ize-
gem, op de tafels van B.C. Volhar-
ding, op 16 en 17 september in de
Kortrijkse Biljart Club en op 29 en 30
september bij B.C. DOS Roeselare.
Met 60 te spelen punten laat ook de
5de Klasse van zich horen. Op 15 en
16 september trekken de kaderspelers
van poule 2 naar CBC DLS in Roese-
lare. Poule 1 en 3 beginnen er een
dagje later aan en werken de wed-
strijden af op  17 en 18 september.
Respectievelijk in de Kattenstad bij
B.C. Amical en in KBC Warden Oom
in Hooglede. Eveneens mogen in bei-
de poules de vier winnaars door naar
de districtsfinale.

Bart Van Reeth

Tweede en derde tornooi Artistiek biljart

Van de kust naar Vlaams-Brabant

Amper een week na het openingstor-
nooi in B.C. De Maan worden in de
Oostendse Biljart Academie de ar-
tistieke degens alweer gekruist. In het
weekend van 9,10 en 11 september
bekampen de grote Belgische namen
elkaar aan het Noordzeestrand. De te-
noren Van Orshaegen ( verrassend
2de op het invitatietornooi van Lugo

Deurne), Marc Jans-
sen, Walter Backx en
voormalig Wereld-
kampioen, Eric Dael-
man zijn elk kopman
in één van de 4 pou-
les, waarin dit tornooi
wordt georganiseerd.
Daelman ziet in zijn
poule regerend Bel-
gisch Kampioen Erik
Vervliet opduiken en
moet daardoor de
stresstest van deze
driedaagse door-
staan. De Nielse Bil-
jartartiest zorgt tussen-
door ook voor de inte-
kening van de tafels
en Rony Baert ver-
zorgt de scoreborden.
Een werk dat nogal
wat accuratie vraagt
in deze prachtige spel-
discipline. Op 7,8 en
9 oktober slaat het cir-
cus dan zijn tenten op
in B.C. Hallensia in
het Vlaams-Brabantse
Halle om er de 3de
tornooimanche van
het seizoen te spelen.
Beide tornooien van-
gen telkens aan op
vrijdagavond om
20.00 uur en op zater-

dag en zondag om 13.00 uur. Voor
wie eens een dagje wil gaan uitwaai-
en aan de kust en in één ruk door wil
kennismaken met het tot de verbeel-
ding sprekende artistiek biljart, is het
eerste tornooi de absolute gelegen-
heid. 

Bart Van Reeth

"Daelman, kopman in zwaarste poule"

Vrouwonvriendelijke grap 
uit de jaren 50

Een biljartbal wordt zonder effect weggestoten op een
biljarttafel van 1 bij 2 meter. De bal ligt los van de band
en rolt drie meter. Hoeveel banden kan de bal maximaal
raken.

a) Vijf.
b) Vier.
c) Drie als een vrouw de keu hanteert.
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B.C. Kapelse een levendige club

B.C KAPELSE in feiten en cijfers
Oprichtingsjaar Ongekend, opnieuw in 1999 
Stamnummer KBBB AA07
Thuishaven Starrenhof, Kapelsestraat 59, 

2950 Kapellen
Biljarttafels 1 x 2,85 m. en 2 x 2,10 m.
Aantal leden 22
Aantal Teams in competitie 8
Leden in individuele competitie 8
Gespeelde disciplines Vrij spel, Drieband, Bandstoten, Kader
Voorzitter, Secretaris en Sportbestuurder Luc Van Bastelaer
Ondervoorzitter Philippe De Commines sr.
Penningmeester Bart Van Reeth
Ere-Voorzitter Ronny Bacot
Website www.everyoneweb.com/bckapelse
Sponsors Starrenhof, HCI
Extra Het lokaal geeft ook onderdak aan 

3 teams, actief in de competitie van 
de Antwerpse Drieband Liga 
(Nevenbond)

Ongeveer twaalf jaar geleden blies
Ronny Bacot de ingeslapen Biljartclub
Kapelse nieuw leven in. Met aanvanke-
lijk een 7-tal van het biljart bezeten ge-
trouwen, en onder zijn leiding, ging de
club opnieuw aan de slag in de com-
petities van de Koninklijke Belgische Bil-
jart Bond  (KBBB), waar ze nog altijd
aangesloten was onder stamnummer
AA07 ! Lokaalhouders Lea Van den
Driessche en Jos Van Reeth van het Star-
renhof, zetten onmiddellijk mee hun
schouders onder de club en brachten
de broodnodige financiële middelen,
faciliteiten en logistieke steun in. Stijlge-
voelig zorgde Lea ook voor het vesti-
mentaire gedeelte, op maat, wat maakt
dat de spelers van B.C. Kapelse ook
vandaag nog tot de best geklede biljar-
ters van het land behoren. In het sei-
zoen 2008-2009 ging het lokaal Kei-
zershof in buurgemeente Ekeren op de
fles, waardoor de gelijknamige club en
haar leden dakloos werden. Dat zorg-

de voor een onverwachte ledenin-
stroom, waardoor de Kapellenaren
plots hun ledenaantal zagen verdrie-
dubbelen. Dit vergde een organisatori-
sche aanpassing, maar bracht gelukkig
ook een erg goede en familiale sfeer
met zich mee. In september 2009 werd
de website on-line gebracht, waardoor
B.C. Kapelse ook het digitale tijdperk
binnenstapte. De club neemt enkel deel
aan de gewestelijke competities en een
aantal leden waagt elk jaar individueel
een kans. Na twaalf jaar trouwe dienst
in alle bestuursfuncties, waarvan liefst
tien jaar als voorzitter, trok Ronny Bacot
zich aan het einde van het seizoen
2010-2011 terug. De club toonde haar
erkentelijkheid door Bacot te belonen
met de titel van ere-voorzitter. B.C. Ka-
pelse kent weinig wijzigingen in haar
spelers- en ploegenbestand en vangt
met 22 leden en 8 teams in 4 verschil-
lende disciplines, het nieuwe seizoen
aan.  

In de kijker

STARRENHOF
KAPELSESTRAAT 59 • 2950 KAPELLEN • 03 / 664 44 40

WWW.STARRENHOF.BE

Lokaal van B.C. KAPELSE (KBBB) en B.C. STARRENHOF (ADL2000)
2 x Biljart 2,10 m. • 1 x Biljart 2,85 m.

Open v.a. 13.00 uur • Woensdag gesloten • Zondag open v.a. 08.00 uur (Boerenmarkt)
www.everyoneweb.com/bckapelse • www.everyoneweb.com/bcstarrenhof

Zoerselse pas in finale onderuit op Europees Kampioenschap Dames

Daniëlle Le Bruyn moet titel laten
aan Therese Klompenhouwer
Op het Europees kampioenschap driebanden voor dames, medio
augustus, heeft Therese Klompenhouwer haar titel geprolongeerd. Twee
jaar geleden op het EK in Denemarken was Klompenhouwer ook al de
beste van Europa. 

Dit keer was het strijdtoneel in Faches
Thumesnill in Frankrijk. Klompenhou-
wer, vooraf al de torenhoge favoriete,
won met overmacht alle drie de wed-
strijden in de groepsfase. Met moyen-
nes van 1,0 en 1,5 zette ze de toon.
Met een overwinning twee weken ge-
leden op een sterk bezet internationaal
toernooi wist ze dat de vorm er was. In

de kwart finale trof ze de uit België af-
komstige Jaimie Buelens. In twee sets
(12-6 en 12-5) met een moyenne van
0,8 bereikte ze overtuigend de halve
finale. Daar ontmoette ze haar Neder-
landse teamgenoot Karina Jetten, die
op het vorige EK nog tweede werd.
Klompenhouwer wist dat ze haar beste
spel moest laten zien en deed dat ook.

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

Wederom stond ze geen set af (12-3
en 12-9) en met een moyenne van 1,5
bereikte ze de finale. Jetten die met
een moyenne van 0,8 behoorlijk wat
tegengas bood moest genoegen ne-
men met de bronzen medaille.
In de finale trof Klompenhouwer onze
landgenote Daniëlle Le Bruyn. In de
eerste set kon Le Bruyn de vastberaden
Klompenhouwer nog een beetje vol-
gen. Met 12-8 ging de set uiteindelijk
naar de Nederlandse. In de tweede set
was het snel afgelopen, Klompenhou-
wer won 12-2 en de titel. Voor Daniël-
le Le Bruyn is het de tweede keer dat
ze in de finale van een E.K. de duimen
moet leggen. Nochtans mag België's
beste biljartvrouw erg tevreden zijn
met de zilveren medaille. Le Bruyn be-
wijst in elk tornooi weer, nog steeds tot
de Europese vrouwentop te behoren. 

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

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m
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Vereniging van Ereklasse Spelers 
Secretariaat : Jean-Marie GESCHÉ,
Rue de la Falize 71, 1480 Tubize
Tel: +32(0)472 21 18 44, 
Email : secretariaat@ves-ajh.be 

Column Pierre Cornelissen
Adieu BTS NEWSLETTER                Dank U, DE BILJART BALLEN

Inderdaad, in juni ll. werd de laatste editie van de BTS Nieuwsbrief ver-
zonden. Het initiatief ging van start in september 2009 in samenwerking
met onze redacteur Bart Ceulemans. Omdat er sedert het overlijden van
Rob van der Steen, uitgever van ‘Billiard International’ geen nieuw Bel-
gisch informatieblad voor de biljartsport meer was, wenste wij de sympa-
thisanten van BTS (ex-VES) niet in de kou te laten staan. Er werden in to-
taal 16 edities uitgegeven.

De BTS Newsletter was uiteraard
beperkt tot de activiteiten van BTS
en haar leden. De nood voor een
bredere berichtgeving over onze
sport bleef bestaan en wij zijn ui-
teraard zeer gelukkig met het initi-
atief van Ad Smout van de Neder-
landse uitgeverij Duoprint om een
Vlaamse editie uit te geven van
hun bekende biljartkrant: De Biljart
Ballen. Als redacteur voor Vlaan-
deren werd Bart Van Reeth aange-
trokken, die eerder al in de Hol-
landse krant stukjes schreef over
Biljart in België.

Het is Bart Van Reeth die van jullie
informatie moet ontvangen over
nieuws uit Uw club. Dus niet alleen
over BTS maar over alles wat
nieuwswaarde heeft. Ideaal is om
een vaste correspondent in Uw
club aan te duiden die het nieuws
per e-mail verzendt naar
bart.van.reeth2@telenet.be

Wij zijn ervan overtuigd dat De
Biljart Ballen Vlaanderen beant-
woordt aan een behoefte en het is
aan ons allen om het te voorzien van
content: verslagen, uitslagen, foto’s,
aankondigingen, etc. … Het blad zal
gratis verspreid worden onder de
Vlaamse clubs.
Voorlopig komt er nog geen blad voor
Wallonië gezien de geringe oplage.

BTS echter zal van zijn pagina(s) een
Franse vertaling op de BTS website
plaatsen zodat wij aan onze (tweetali-
ge) opdracht tegemoet komen.
Ons arsenaal aan superlatieven zijn on-
toereikend om Ad Smout en zijn team te
bedanken voor dit prachtige initiatief.

Pierre Cornelissen

UITNODIGING
De Vereniging van Ereklasse spelers verzoekt haar effectieve leden aanwezig te zijn
op de jaarlijkse BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING die zal plaatsvinden in
het lokaal van de Kon. Sint Niklase BA op 9 september 2011 om 19.00 uur.
Leden die niet aanwezig kunnen zijn, dienen een schriftelijke volmacht te geven
aan een collega lid van de vereniging of aan één van de bestuursleden. Bij af-
wezigheid van een volmacht zal een bij reglement bepaalde boete worden toe-
gekend van 25 euro.
Het lokaal bevindt zich in de Gladiolenstraat 2 te 9100 Sint Niklaas.
Een individuele uitnodiging met bijhorende agenda werd reeds naar alle ere-
klasse spelers opgestuurd.

Jean-Marie Gesché - Secretaris BTS

BTS, dé nieuwe merknaam van het
Belgische biljarten
Vernieuwing is noodzakelijk om dynamiek in een vereniging te houden.
Naast talrijke andere nieuwigheden, denk hierbij aan het Challenger cir-
cuit, het classics circuit en de uitbreiding van de bestuursploeg … werd ook
de merknaam BTS boven de doopvont gehouden.
BTS staat voor Billiard Top Sport en zal
hét uithangbord worden van de Belgi-
sche biljartsport. Niet alleen moet het
ons helpen om de broodnodige subsi-
dies los te maken bij de overheid, het
bezorgt ons de opportuniteit om profes-
sioneler om te gaan met sponsors, or-
ganisatoren en spelers.
Wat gebeurt er dan met de benaming
VES/AJH vraagt iedereen zich terecht
af … Wel, laat ons daar vanaf nu klaar
en duidelijk in zijn. Deze, reeds bijna
30 jaar gebruikte omschrijving, wordt
behouden als maatschappelijk bena-
ming van de vzw. Het wordt de koepel
van waaronder alle activiteiten worden
georganiseerd.
Vergelijk het een beetje met MARS
en KRAFT Foods … of PRINGLES en
P&G … of L’Oréal en Beyersdorf. Tel-
kens wordt er gewerkt met een sterke
merknaam en een bijhorende onbeken-
de maatschappelijke structuur. Voordeel
hiervan is ook dat je een ontelbaar aan-
tal merknamen kan lanceren, zonder tel-
kens een nieuwe juridische structuur te
moeten opstarten. Een win-win situatie
dus …
Voor de toekomst is dus belangrijk …
denk je aan biljartsport, dan denk je
aan Billiard Top Sport of gewoonweg
BTS.
Momenteel worden reeds 2 circuits on-
der de merknaam BTS georganiseerd,
het BTS Master circuit met als sponsor
Teletronika en het BTS Classics circuit
met als sponsor Abanderado. Het der-

de, nog minder bekende Challenger cir-
cuit, heeft vorig seizoen zijn vuurdoop
gekend en wordt momenteel volop geë-
valueerd.  Zowel sponsors, spelers, or-
ganisatoren als bestuursleden krijgen
hierin een stem met als doel de verster-
king van de structuur en het vermeerde-
ren van het aantal deelnemers. Vergeet
niet dat dit circuit als de springplank
moet worden gezien naar deelname
aan het grote Master circuit. Het bestuur
blijft in elk geval doorgaan op haar
élan. Vernieuwing en inventiviteit wor-
den hoog in het vaandel gedragen. De
structuur wordt verstevigd en gemoti-
veerde medewerkers zijn steeds wel-
kom om het bestuur of de werking te
vervoegen.
Deze nieuwe newsletter moet daarvan
alvast het eerste bewijs zijn. Maande-
lijks bezorgen we jullie een overzicht
van de belangrijkste evenementen en
nieuwtjes binnen de BTS wereld. Een
meer dan boeiende wereld waar we ie-
dereen uitnodigen om deel van uit te
maken. Laat dit niet moeilijk zijn … De
Biljart Ballen Vlaanderen zal in alle
KBBB aangesloten biljartclubs voorra-
dig zijn. U heeft dus geen excuus om
onze vereniging of onze spelers niet te
volgen.
Het zijn nu eenmaal de toppers die het
beeld van een sport vormen. Kijk maar
naar tennis, voetbal en wielrennen.
Kampioenen zorgen voor publiciteit, pu-
bliciteit zorgt voor sponsors, sponsors
zorgen voor opportuniteiten en oppor-
tuniteiten zorgen voor nieuwe kampioe-
nen. Wij zullen zorgen voor structuur en
ondersteuning!
Hopelijk met jullie allemaal als sympa-
thisant …

Billiard Top Sport, een naam om nooit
meer te vergeten.

Foto van de doop met Jan Peeters,
Pierre Cornelissen, Raymond Ceule-
mans en Juanita.
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BTS website kent haar gelijke niet …

We dagen u uit! Bezorg ons de url van
een website van een gelijkaardige
sportvereniging die beter of professio-
neler is uitgebouwd dan de BTS websi-
te. Zoek maar niet al te ver … u zal hem
waarschijnlijk niet vinden.
Onder leiding van onze webmaster Pa-
trick Randaxche en onze verantwoorde-
lijke sportief beleid Patrik Mintjens
wordt de website bijna dagelijks onder-
houden. Dat moet ook wel. Elke dag
worden er wel ergens in België BTS
wedstrijden gespeeld. Het updaten van
de website is voor ons steeds een top-
prioriteit geweest. 
Met gemiddeld bijna 100 à 150 unieke
hits per dag mogen we ook qua bezoe-
kers niet klagen. Op maand- of jaarba-
sis zijn dat er namelijk zeer veel.  Ook
media en sponsors vinden de weg naar

onze site wat getuigt van een groeiende
professionaliteit en interesse.

Toch kan het steeds beter
Ook wij moeten meegaan met de tijd.
Live streaming en live scoring zijn hot.
Samen met onze webmaster onderzoe-
ken we hier de mogelijkheden. Ver-
wacht van ons geen wonderen, maar
stap voor stap en met de beschikbare
middelen zullen we de BTS website ver-
der uitbouwen.

Met slechts één doel: het u als bezoeker
aangenamer maken en u optimaal in-
formeren over het doen en laten van al
onze nationale toppers.

www.ves-ajh.be 
www.b-t-s.be

Niessen wint vrij spel tornooi in Kalmthout

Patrick Niessen heeft zijn favorietenrol
waargemaakt op het BTS-Tornooi Vrij
spel dat georganiseerd werd door de
dynamische club De Noorderkempen.
In een ware thriller zag Niessen aan-
vankelijk zijn tegenstander Eddy Lep-
pens de partij beslechten in amper vier
beurten. De Hasselaar stelde echter in
diezelfde vierde inning gelijk en maakte
in één beurt de 250-9 stand ongedaan.
Barrages dus en daarin mocht Patrick
Niessen de aftrap geven. Hoewel de
50 punten  alweer in ijltempo en in één
beurt op het scorebord werden geto-
verd, volstond dit niet om de altijd be-
heerste Eddy Leppens te intimideren. De
“Kasteeldrever” reageerde gepast en

zorgde op zijn beurt voor een “50 in
1”. Opnieuw barragewedstrijd en daar-
in deden beide spelers het huzarenstuk
voor de tweede maal over. De speelbal
werd als apotheose, één keer naar de
korte band getrokken en daarbij kwam
zelfs nog een meting te pas. De acade-
misch biljarter Patrick Niessen won uit-
eindelijk met enkele millimeters verschil
de wedstrijd, waarin pas om 1.00 uur
in de ochtend de keus werden opgebor-
gen. De derde en vierde plaats in de
eindrangschikking ging naar respectie-
velijk Philippe Deraes en thuisspeler
Ronny Mathysen.

Bart Van Reeth

5 BTS spelers in TOP 30 
internationale UMB ranking

Na het recent gespeelde wereldkampioenschap in Lima (Peru) en het
wereldbekertornooi in Matosinhos (Portugal) werd op 8 augustus een
nieuwe UMB (Union Mondiale de Billard) ranking opgemaakt.
Frédéric Caudron heeft zich stevig op
de tweede plaats genesteld, achter een
momenteel ongenaakbare nummer 1:
Dick Jaspers. Dat zal Frédéric echter
niet weerhouden om in het volgende
wereldbeker tornooi te Suwon (Korea)
een nieuwe aanval op de nummer 1 po-
sitie te lanceren.

Op de vierde plaats staat Eddy Merckx.
De regerende Belgisch kampioen moet
naast Jaspers en Caudron nog enkel de
sterke Koreaan Kim Kyung-Roul voor
zich dulden. Eddy voelt echter ook de
druk achter zich van Sanchez, Blom-
dahl en Kasidokostas. Het wordt dus be-
langrijk om in de komende tornooien te
Suwon en Wenen de nodige punten vei-
lig te stellen.

Die punten worden ook levensbelang-
rijk voor Jef Philipoom. Hij staat name-
lijk net buiten de zo begeerde top-12.
Maar laat ons duidelijk zijn! Jef heeft
nogmaals bewezen mee te kunnen met

de wereldtop en zal zich 200% inzetten
om opnieuw de top-12 binnen te drin-
gen.

Last but not least hebben we met Roland
Forthomme (nr 24) en Eddy Leppens (nr
26) twee outsiders die op elk tornooi
kunnen stunten. Eddy heeft het laatste
jaar bewezen ook de internationale
druk op zijn schouders te kunnen ver-
dragen en moet zich nu klaar maken
voor een internationale doorbraak. Ro-
land heeft een moeilijke periode achter
de rug en is daarom teruggezakt in de
ranking. Niemand twijfelt er echter aan
dat onze reus uit Wallonië opnieuw
klaar staat om terug bij de top-15 van
de wereld te horen.

En wie staat er exact op nummer 100?
Inderdaad, ons opkomende talent
Peter Ceulemans. Hopelijk op weg
naar vele succes verhalen en overwin-
ningen in navolging van zijn illustere
grootvader.

Teletronika Masters circuit staat bol
van kwaliteit

Een blik op bijgevoegde tabel spreekt
boekdelen! Twee spelers met een SU-
PER moyenne boven de 1,800 (Cau-
dron 1,898 en Merckx 1,811) en één
speler dichtbij met 1,626 (Leppens).
De top 25 van het voorbije Teletronika
Masters circuit zorgt voor zeer hoog-
staande kwaliteit. Slechts 3 spelers
slaagden er niet in om de 1,000 moy-
enne grens te behalen (Clabots, Celen
en Janssen).

Op alle 5 tornooien (Kon. Eeklose BC,
SNBA, Kon. BC De Goeie Queue, Bil-
jartzaal De Deken en BC Mister 100
Lier) werd een gemiddelde moyenne ge-
speeld in de hoofdtabel van 1,099. 
Beste resultaat werd gehaald in het tor-
nooi van Biljartzaal De Deken met
1,127. De hoogste serie stond dan
weer op naam van Francis Forton, 21
punten, behaald in zijn thuislokaal
SNBA.

Foto: Frank Sanders
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Superprestige Lommel, 1 jaar 
voorbereiding voor 1 week topbiljart
Ongeveer twee weken na het einde van de Cuvino Superprestige 2009
startten de voorbereidingen voor de editie 2010 (12-17 sept 2011). Een
grondige evaluatie volgt met Frédéric Caudron, Eddy Leppens en mezelf.
Hoe was het? Wat liep er goed? Welke fouten dienen we te vermijden?
Wat is voor herhaling vatbaar? Ideaal om dit zo snel mogelijk te doen, dan
ligt alles nog vers in het geheugen.

Nadien volgt de evaluatie met de Stad
Lommel. Voornamelijk wordt hier de fi-
nanciële kant van het tornooi bekeken,
want daar hangt van af of er een vol-
gende editie komt. Aangezien we dit
jaar aan editie vier beginnen kan men
de uitslag van die evaluatie raden.
De toeschouwers en genodigden zien
uiteraard enkel de wedstrijdweek en al-
les in en rond de arena.  De super-
prestige is echter het resultaat van hard
werk gedurende een gans jaar, ver-
schillende vergaderingen met de werk-
groep en de inzet van een groot aantal
mensen die belangenloos het heft in
handen nemen om er telkens opnieuw
een exclusief spektakel van te maken.

Dit jaar waren er al een paar 
problemen vòòr de aanvang... 
Wegens het invoegen van een wereld-
beker in Zuid-Korea door de UMB kon
de vooropgestelde datum niet behou-
den blijven.  Andere data waren quasi
onmogelijk omdat ook in Lommel begin
september een aantal activiteiten ge-
pland stonden. We denken hierbij voor-
al aan het Europees kampioenschap Ju-
do. Voor podiumelementen en andere
technische ondersteuning van de Stad
werden dus problemen voorzien. Even
dachten we dat er uitgeweken moest
worden naar een andere locatie.  De
burgemeester, Peter Van Velthoven, zelf

wou echter dat de Superprestige in Lom-
mel bleef en garandeerde dat de Stad
Lommel alle logistiek in orde zou bren-
gen, ondanks het EK Judo.
Het werk kon dus beginnen! Eerst en
vooral wordt gekeken naar de vrijwilli-
ge medewerkers. Zou iedereen terug
van de partij zijn? Want om en bij de
35 mensen vervang je niet zomaar. Al-
les wordt door deze vrijwilligers ge-
daan: opbouw van de tribunes, tapkra-
nen bedienen, bereiden van de hapjes
en broodjes, aanmaken van de boar-
dings tot en met het eigenhandig naai-
en van de tafelkleden en elke dag zor-
gen dat alles proper gewassen en ge-
streken terug op tafel ligt.  Eigenlijk te
veel om op te noemen, zodat deze
ploeg quasi onvervangbaar is!
Vervolgens de sponsors! Ik moet u waar-
schijnlijk niet overtuigen wanneer ik u
vertel dat het de laatste jaren moeilijker
en moeilijker wordt om nieuwe sponsors
te vinden. We zijn zelfs al blij wanneer
we opnieuw een beroep kunnen doen
op de sponsors van de vorige edities. In
elk geval een stresserende, tijdrovende
en soms deprimerende job waarvoor
het call center van Cumanco (zusterbe-
drijf Cuvino) wordt ingeschakeld.  
In samenwerking met Eddy Leppens en
Frédéric Caudron worden de ontwer-
pen van affiche en programmaboek
door Paul Van Loco klaargemaakt.  Al-
les moet begin augustus naar de druk-
ker. Vervolgens gaat de werkploeg kij-
ken welk materiaal er nodig is voor de
inrichting van de zaal. Tijdens de vorige
jaren werd al een volledige checklist
samengesteld, gaande van podiumele-
menten over verbindingskabels voor TV
tot … kurkentrekkers en ijsemmers.
Handig!  Maar dit jaar zullen we dus
moeten uitkijken naar andere leveran-
ciers daar alles in gebruik is voor het
EK Judo. 
Lommel zal dus gaan lenen bij andere
gemeenten. Dit is dan weer een uitda-
ging voor het AGB (Autonoom Ge-
meente Bedrijf Lommel), onder leiding
van Sara en Jo. Ook het versturen van
affiches en uitnodigingen behoort tot
hun takenpakket.
Nu we de namen van de zestien deel-
nemers kennen, begint er in het brein
van Frédéric en Eddy al één en ander te
rijpen. Zo zoeken ze uit welke muziek
er wordt samengesteld en onder bege-
leiding van welke tunes de spelers de

arena zullen betreden. Dit is jaarlijks
een ludiek moment en wordt bij spelers
en publiek erg gewaardeerd.
Het resultaat van al deze voorbereidin-
gen moet al tot uiting komen op de vrij-
dag voor aanvang van het tornooi.
Dan start de opbouw en moet alle ma-
teriaal aanwezig zijn in de locatie, Cul-
tureel Centrum Adelberg.  De techni-
sche diensten van de Stad Lommel zijn
hiervoor verantwoordelijk.  Gans de
vrijdag en het weekend wordt de zaal
omgetoverd tot een ware biljarttempel.  
Na aanvang van het tornooi wordt er
nog elke dag bijgestuurd. Zo wordt er
bv dagelijks een nieuw zaalplan opge-
maakt met aanduiding van de plaatsen
voor alle genodigden en VIPS.  Geen
makkelijke klus daar er hier zeker geen
fouten mogen worden gemaakt en er re-
kening dient te worden gehouden met
verschillende gevoeligheden. Ook de

onnavolgbare Master of Ceremony Ben-
ny Van Goethem moet zich rustig kun-
nen  voorbereiden op de aankondigin-
gen van de verschillende wedstrijden.
Daarnaast zal hij ook de interviews met
de spelers begeleiden, al dan niet in
samenwerking met Frits Bakker en onze
TV/internet partner Kozoom.
Uiteindelijk geeft het dan toch weer aan
alle medewerkers en organisatoren een
fijn gevoel als je felicitaties krijgt van pu-
bliek, arbiters en spelers voor een vlek-
keloze organisatie en het creëren van
een evenement dat uniek is in de Belgi-
sche biljartwereld … en ja... misschien
ook wel ver buiten onze eigen lands-
grenzen. Binnen veruit een maand kun-
nen we dan opnieuw starten … Super-
prestige editie 2011 … met een evalua-
tie … maar om te weten hoe dat ver-
loopt kan u beter opnieuw bovenaan
beginnen lezen ...

Ferre Van Loco - 
PR & Communicatie BTS

Manchester United vreest 
merchandising apparaat BTS
U begrijpt wel dat we een grapje maken. In geen 100 jaar zal BTS een
merchandising structuur hebben als een topclub als Manchester United.
En dat hoeft natuurlijk ook niet!
Belangrijk is wel dat we door het aanbieden van enkele mooie en bruikbare ar-
tikelen de notoriëteit en naamsbekendheid van BTS verhogen. Hoe meer ons
logo zichtbaar wordt voor het publiek, hoe sneller het ook zal opgepikt worden
door media en sponsors.

Momenteel zijn er 3 artikelen beschikbaar:
1) een BTS pin aan 3 euro per stuk
2) een BTS dasspeld aan 5 euro per stuk
3) een BTS das aan 15 euro per stuk

Niet alleen ondersteunt u hiermee onze vereniging, u brengt ook een bijdrage
om BTS groter en sterker te maken. Iets waar enkel het Belgische biljarten en on-
ze spelers beter van zullen worden.
De artikelen zijn te koop tijdens alle BTS organisaties of aan te vragen via:
secretariaat@ves-ajh.be. 

Michel Van Camp – Bestuurlijke zaken BTS

Masters circuit zorgt voor verjonging
op topniveau

Biljarten een sport voor oudere mensen?
De cijfers bewijzen ons het tegendeel!
In de hierbijgevoegde lijst van ereklas-
sers drieband voor het seizoen 2011-
2012 zijn er maar liefst 11 spelers ON-
DER de 40 jaar. Van die 11 zijn er ook
nog eens 4 die de magische grens van
30 jaar moeten bereiken.

“Ouderdomsdeken” Michel Van Camp
(’74) voert de lijst aan met na hem Tom
Persijn (’78), Peter Ceulemans (’80),
Frédéric Mottet (’81), Wesley De Jaeger
en Davy Van Havere (’82) en Bart Ceu-
lemans (’83).

De “youngsters” heten Steven Van Ac-
ker (’85), Marco Janssen (’86), Tho-
mas Broux (’88) en Kenny Miatton
(’89).

PS 1: de “echte” ouderdomsdeken van
het circuit is Martin Spoormans (’50).
Hierbij gaan we uit van een niet deel-
name van Raymond Ceulemans (’37) of
Ludo Dielis (’45).

PS 2: zowel de algemene vergadering
van BTS als het sportcomité van de
KBBB dienen elk nog één wildcard voor
volgend seizoen te benoemen.
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A-korps leidt alles in goede banen
Soms lijkt het alsof ze er altijd hebben
geweest maar de realiteit is anders.
Sinds enkele jaren verzekert het A-korps
de arbitrage van alle BTS organisaties.
Strak in een door JB Fashion geleverde
smoking staan ze wekelijks ergens in
België aan de tafels. Soms worden ze
slechts ingezet vanaf de achtste of de
kwartfinales, soms al vanaf de voor-
wedstrijden. Afhankelijk van de wensen
van de organisator staan zij klaar om
elke wedstrijd professioneel te begelei-
den. Onder coördinatie van de BTS ver-
antwoordelijke arbitrage Pierre Vande-
plas worden de speelkalenders mini-
tieus uitgepluisd. Voor elke speeldag
worden 2 of 4 arbiters op pad gestuurd
…… op weg naar een tevreden klant

zegt men dan bij GB of Carrefour. Het
A-korps telt momenteel 18 leden. Elk
van hen is gediplomeerd scheidsrechter,
niet enkel in het driebanden maar ook
in de moeilijkere seriespelen. We kun-
nen u verzekeren dat wanneer toppers
als Frédéric Caudron, Eddy Leppens,
Patrik Niessen of Philippe Deraes aan
een “anker kader wedstrijd” bezig zijn,
de arbiter 200% gefocust en vastbera-
den aan de tafel dient te staan. Geen
speelgoed voor beginners dus!

Voelt u zich geroepen om deel uit te ma-
ken van dit hoogstaande korps, neem
dan contact op met Pierre Vandeplas op
nr 0498/80.15.33 of via mail:           
pierre.vandenplas@telenet.be

ABANDERADO Classics circuit 
in hogere versnelling

In de Kon. Strombeek BC (KADER
47/2) waren we getuige van een finale
tussen de nummers 1 en 2 van het hui-
dige classics klassement, Eddy Leppens
en Frédéric Caudron. Eerder lag een
spijtig misverstand aan de basis van het
forfait van Patrick Niessen, waardoor
Koen Saver voluit ging voor een plaats
bij de laatste vier. Met verve had hij
reeds de confrontatie met lokaal favoriet
Philippe Deraes doorstaan. Johan De-
vos bewees ook zijn sterkte in de kader
47/2 en plaatste zich eveneens voor de
laatste vier. De finaledag op donderdag
12 mei leverde Caudron op als eerste
winnaar dit seizoen. Hij koppelde er
weer een knap gemiddelde aan van
100,00.

Ondertussen volgde er reeds op vrijdag
27 mei een eerste revanche.  Eddy Lep-
pens bewees in het lokaal van hun bei-
der club, BC De Kasteeldreef (BAND-
STOTEN), dat hij zich door niemand
laat afschrikken, ook niet door Frédéric
Caudron. Peter Debaes werd knap der-
de, nadat hij Patrick Niessen had ge-
toond hoe dicht hij wel staat bij het ni-
veau van ereklasse.

In BC De Noorderkempen (VRIJSPEL)
werd, na de start in februari, door de
organisatoren vrijdag 10 juni als finale-
dag gekozen. Door menig toeschouwer
werd aandacht geschonken aan de
apotheose van deze tweede “Grote
Prijs 2GR84U”. Voor de 2de maal wa-
ren de tegenstrevers van Patrick Niessen
en Eddy Leppens (resp. Ronny Mathy-
sen en Philippe Deraes) eraan voor de

moeite. Ook voor de tweede opeenvol-
gende maal hadden beiden in de finale
4 beurten nodig om dan ... 2x gelijk te
spelen naar 50 punten penalties om
dan .... de beslissing te laten vallen
door het trekken naar de band. Millime-
ter winst voor Patrick Niessen na een
superspannende wedstrijd.

De Maaslandse BA (KADER 47/2) heeft
namens Limburg bewezen wat de club in
haar marge heeft. Een nokvolle biljart-
zaal, een goed voorbereid en strak ver-
loop van de finaleavond, een enthousi-
aste en aanwezige hoofdsponsor na-
mens Trade Bali en de aanwezigheid
van 4 hoogbegaafde kaderspelers. Jo-
han Devos verkocht, als enige excellen-
tiespeler, zijn vel zeer duur. Tegen Patrick
Niessen maakte hij eerst de partij gelijk
met een serie in de nabeurt van 88, ver-
loor alsnog na penalties, doch presteer-
de het nadien om aanvoerder van het
klassement, Eddy Leppens, de derde
plaats af te snoepen na ook in deze par-
tij te eindigen met een serie van 127.

Frédéric Caudron presteerde het om
clubgenoot Eddy Leppens in zijn halve
finale te verschalken in slechts 2 beur-
ten. In de finalewedstrijd beet Caudron
zich vast en eindigde tegen Patrick
Niessen met 200 punten in 1 beurt. Een
welverdiende winnaar dus!

Tenslotte melden we dat de GP Ingel-
munsterse BA (BANDSTOTEN) wordt
uitgesteld naar de maand september
2011, dit door een gebrek aan ge-
schikte speeldata van de deelnemers.

SUPER-CHALLENGE als apotheose
van Ekotrax circuit
Na een druk parcours over 6 tornooien
(BC. De Ploeg, BC. De Maan, BC. Dam-
premy, Kon. SNBA, BC. Op De Meir en
STBA) maken we ons stilaan klaar voor
de eindstrijd. Deze apotheose heeft
plaats in BC. Op De Meir op donder-
dag 8, zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember.
Zoals u weet is het in een eerste jaar
nooit makkelijk om een circuit op de
sporen te zetten en zijn aanpassingen
onvermijdelijk. Het bestuur heeft echter
de nodige lessen uit de opgedane erva-
ringen getrokken en zal het circuit ver-
der verfijnen en uitbouwen. Eerdere be-
richten als zouden we er na één jaar
mee ophouden, mogen dus verwezen
worden naar de categorie “verzinsels”.
Onze dank gaat uit naar de firma EKO-
TRAX, met Danny Aerts als vaandeldra-
ger, welke ons financieel gesteund heeft
en de organisatie van het circuit heeft
mogelijk gemaakt. 
Wie de uiteindelijke winnaar wordt is
dus nog niet beslist. Binnenkort zullen

de 8 best geklasseerden strijden om het
podium tijdens de SUPER CHALLENGE. 
Donderdag 8 september strijden Frans
Sysmans, Ivan Van Der Auwera, Frede-
rik Nielsen en Eddy Bollansee om een fi-
naleticket. De wedstrijden starten om
19u00.
Zaterdag 10 september worden dat Ho-
noré Raemdonck, Christophe Van Vos-
selen, Jurgen Peeters en Ali Riza Gel.
Start ‘s middags om 14u00.
De eerste twee van elke poule plaatsen
zich voor de finaledag op zondag 11
september (start 14u00) waarbij uitein-
delijk één speler de begeerde “Challen-
ger” cup in de hoogte zal mogen ste-
ken.
De organisatie is in handen van BC. Op
De Meir onder deskundige leiding van
lokaalhouder Marc Verhaeghen en Eko-
trax verantwoordelijke Danny Aerts.
Het lokaal bevindt zich op de Lierse-
steenweg 118 te Emblem (Lier).

Supporters op post!

3-4, meestal de uitslag van een
spannende voetbalavond …?
In dit geval kunnen we gerust stellen:
“Van een SUPER spannend BILJART-
JAAR”. Een jaar waar Eddy Merckx en
Frédéric Caudron alles gewonnen heb-
ben wat er in België te winnen viel. En
ze deden dat met een zekere kennis
van dramatiek …
Het begon in de maand november in
het Teletronika Masters tornooi van Kon
Eeklose BC. Daar won MERCKX de fi-
nale (tegen Caudron) … 1-0. Een recht-
zetting kwam er reeds op 17 december
waar CAUDRON de “GP Jozef Van Der
Meersch” (Teletronika Masters SNBA)
won, in de finale tegen Merckx … 1-1.
Laat ons een derde maal proberen moe-
ten beide heren gedacht hebben. Op
16 januari won MERCKX in een thriller
de finale van het Kampioenschap van
België (Casino Blankenberge) tegen …
natuurlijk Caudron … 2-1. 
MERCKX voelde de “winning mood” en
nam ook de overwinning in het Teletro-
nika Masters tornooi van De Goeie
Queue in Zoersel. Caudron moest daar
weer de duimen leggen en Merckx nam
een veilige 3-1 voorsprong. 
Niet voor lang echter! Het was vanaf nu

al CAUDRON wat de klok sloeg.
Achtereenvolgens won hij in mei de fi-
nale van de Beker van België (Hoogle-
de) en de finales van de Teletronika
Masters tornooien van Biljartzaal De
Deken en BC Mister 100. Finales die tel-
kens opnieuw beslecht werden tegen
Eddy Merckx … 3-4. 7 finales tegen el-
kaar, de tegenstanders kregen er geen
speld tussen, met een uiteindelijke 3-4
overwinning voor Frédéric Caudron.
Het mag geen verrassing zijn dat beide
heren ook de kop van het ranking circuit
onder hen verdeeld hebben. Caudron
eindigde op de eerste plaats met 324
punten, Merckx volgde op de tweede
plaats met 306 punten. Welke onwaar-
schijnlijke moyennes beide tenoren hier-
bij op de tafels toverden, kan u elders in
onze BTS katern lezen.
Reden te meer om reikhalzend uit te kij-
ken naar de start van het nieuwe sei-
zoen. Kunnen de uitdagers dit jaar een
overwinning in de wacht slepen of zul-
len Merckx en Caudron alweer alles on-
der elkaar verdelen.
U kan het lezen in de volgende edities
van onze katern!
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Herberg Ter Heide krijgt facelift

Met een extra openingsdag, de verhuis
van het tweede matchbiljart en het ser-
veren van maaltijden breekt voor de
Brasschaatse herberg Ter Heide een
nieuw tijdperk aan. Uitbater Philippe
Van Noten kiest met 26 jaar ervaring
voor een innoverende aanpak, waarbij
nog meer de nadruk zal worden gelegd
op de drie pijlers die de populaire loca-
tie in de Brasschaatse deelgemeente
Maria-ter-Heide ondersteunen. In het
voorste gedeelte van de zaak, waar
zich de taverne bevindt, zullen voortaan
ook snacks en maaltijden worden ge-
serveerd. Hiermee antwoord Van Noten
op het algemene rookverbod dat per 1
juli werd ingevoerd in de horeca-sector.
Verder blijft de feestzaal, vaak gebruikt
voor koffietafels bij uitvaarten en ideaal
voor weekend- en avondfeesten een be-
langrijke troef in het geheel. Om dit
nieuwe concept in een meer praktisch
kleedje te steken werd besloten de twee
biljarttafels van 2,85 meter naast elkaar
te plaatsen en de feestzaal door te trek-
ken tot aan de achterzijde van het ge-
bouw. Tot op heden stonden die tafels
van elkaar gescheiden door de feest-
zaal die zich centraal in het gebouw

positioneerde. De biljartspelers van
B.C. Polygoon en Billiard Promotion
Team zien dit alvast graag gebeuren.
Naast elkaar geplaatste biljarts geven
toch extra cachet en een sterker compe-
titief gevoel bij het afwerken van
N.I.D.M.-wedstrijden. De uitbater kiest
ook voor een extra openingsdag wat
het totaal aantal op zes dagen per
week brengt en meer mogelijkheden
biedt voor potentiële biljart-recreanten.
In een latere fase zal ook het prachtige
tuinterras een restyling krijgen, waarbij
een heuse pétanquebaan wordt aange-
legd. Herberg Ter Heide kan ook terecht
uitpakken met een erg informatieve en
altijd geactualiseerde website op
www.herbergterheide.be. Voor wie –al
dan niet om biljartredenen- de meest
leefbare gemeente ter wereld*, Bras-
schaat bezoekt , is een afstap aan deze
exclusieve locatie bijna een must. 

(*Een Amerikaanse studie uit 2006 ver-
eerde de gemeente Brasschaat met de
titel “meest leefbare gemeente ter
wereld”)

Bart Van Reeth

Medewerkers van de firma Verhoeven leggen de laatste hand aan de pas ver-
huisde en opnieuw bekleedde tafel.

linkerbovenhoek op elke bladzijde
keer je met één muisklik terug naar
“home”. De website zorgt ook voor
een gedetailleerd historisch overzicht
van de club en smukt deze pagina op
met het nodige beeldmateriaal. Vooral
de retro-beelden springen hierbij in het
oog en doen de nostalgici onder ons al
snel wegdromen. Webmaster Lieven
Serweytens heeft gezorgd voor een
erg gebruiksvriendelijk werkstuk, waar
zelfs de absoluut beginnende internaut
niet gehinderd wordt door enige barri-
ère. Kortom, deze webstek is een be-
zoek meer dan waard en kan inspire-
rend werken voor iedereen die binnen
het biljartmilieu een site beheerd of wil
gaan beheren. 

Bart Van Reeth

Wanneer je het adres www.kbbc.be in-
geeft, hetzij rechtstreeks of verkort in
Google, kom je altijd terecht op de
website van Brugse Biljart club. 
Tegen een zachtgroene en dus rustge-
vende achtergrond, vind je op de
“homepage” een duidelijk menu dat je
vlot verder leidt doorheen de “stats”
van de West-Vlaamse club. 
De tweede pagina geeft je alle infor-
matie over het lokaal en via pagina
drie, waar je een duidelijk fotografisch
overzicht vindt van àlle bestuursleden
en hun functie, word je netjes doorge-
linkt naar activiteitenkalenders, foto-
albums en noem maar op. Vanuit de

Elke maand zal uw krant de website van een biljartclub onder de loep
nemen en beoordelen op duidelijkheid, functionaliteit en dynamiek. De
primeur gaat alvast naar de Koninklijke Brugse Biljart Club.

De website van Brugse Biljartclub

Firma Thissen gaat voor
unieke samenwerking

Bart Van Reeth

Met een geschiedenis die teruggaat tot
1898 is de firma Thissen naar alle
waarschijnlijkheid de oudste, nog be-
staande biljartspecialist van ons land.
Het was toen dat Pieter Michaël This-
sen vanuit zijn ervaring als zelfstandig
biljarthersteller een heus bedrijf uit de
grond stampte. De biljartfabriek This-
sen-Slegers, een naamcombinatie van
de stichter en zijn echtgenote, vestigde
zich aanvankelijk in de Antwerpse
Carnotstraat. Amper tien jaar later zou
omwille van uitbreiding, het bedrijf ver-
huizen naar de Van Wesenbekestraat,
waar het nu nog steeds gevestigd is. In
1980 ontsloot het bedrijf, met een
nieuwe showroom, de doorgang naar
de parallel lopende Van Artevelde-
straat. 
Thissen biljarts N.V., zoals het bedrijf
vandaag heet, bleef al die jaren in
handen van de familie en het is niet
zonder trots dat de huidige generatie
met Patrick, Marc en Chris de kar blijft
voorttrekken. Vanzelfsprekend bleef
men niet enkel bij het biljart, maar
groeide de zaak uit tot de specialist bij
uitstek in sport- en amusementsspelen.
Van tafeltennis en tafelvoetbal over po-
ker en darts. Bedenk maar wat en This-
sen heeft het wel in huis. Natuurlijk
blijft de biljartsport een centrale rol
spelen en het uitgebreide gamma aan
carambole-, pool-, snooker- en golfbil-
jartartikelen en tafels is daar het bewijs
van. Thissen behoort verder tot de
grootste verhuur- en onderhoudsspeci-
alisten in de horeca- en amusements-
sector. Met het weekendverhuur, heeft

de zaak alweer een andere markt aan-
geboord en verzekert zich daarmee
van een plaats bij de meest innovatie-
ve ondernemingen in de sector. Om
aan de groeiende vraag te kunnen blij-
ven voldoen, opende de firma enkele
jaren geleden ook haar webwinkel.
Op het internet te vinden via This-
sen.be of Amusement.be. Thissen anti-
cipeerde op het recent ingevoerde
rookverbod in de horeca met de lance-
ring van de plexi-rookkamer. Een afge-
sloten, onderhoudsvriendelijke ruimte,
die in combinatie met een rookafzuig-
systeem het nodige comfort biedt aan
de roker. Maar het huidig parade-
paard van de Antwerpse ondernemers
is ongetwijfeld de ”P.D.B.-golfbiljartta-
fel”. Een uniek samenwerkingsverband
met multi-disciplinair biljarter Peter De
Backer, zorgde voor de ontwikkeling
van een golfbiljart dat aan de aller-
hoogste vereisten voldoet en boven-
dien een streling voor het oog is. Peter
De Backer, de enige biljartspeler die
een Belgische titel won op zowel het
carambole- als het golfbiljart, zorgde
voor het ontwerp en leent er dan ook
zijn initialen aan.
Thissen biljarts N.V. tekende voor de
uitvoering. Een prima aanvulling op
het reeds bestaande, indrukwekkende
assortiment biljarttafels. Commercieel
verantwoordelijke Danny Wouters
toonde uw redacteur de tot eetkamer-
tafel omvormbare biljarts en gunde
hem ook een blik op de museumstuk-
ken en zinnenprikkelende curiosa die
in het bezit zijn van de familie Thissen.
Daarover meer, in een volgende editie
van De Biljartballen.

Een samenwerking met Peter De Backer leidde tot een primeur in de golf-
biljartwereld. Daarmee onderscheidt Thissen zich alweer van àlle anderen.

G-Biljart in Vrijetijdscentrum Ludentia 
Aan De Mortel in Brasschaat vind je het vrijetijdscentrum Ludentia dat
sinds 1998 activiteiten organiseert voor in hoofdzaak mensen met een ver-
standelijke handicap, maar waar ook fysiek-, emotioneel- en meervoudig
mindervaliden terecht kunnen. Ook autisten vinden er hun gading.

Door: 
Bart Van Reeth 

Eén maal per
maand kunnen
de beheerders
rekenen op de
leden van B.C.
Polygoon, die
onder leiding
van voorzitter
Bart Van den
Bulck, de gehan-
dicapten komen
begeleiden en
de basis van het
vrije spel aanle-
ren. Een 15-tal
zogenaamde G-
biljarters telt het
instituut inmiddels en op elke initiatie-
avond dagen toch een zevental aanwe-
zigen op. Het maximum aantal per les-
avond, trouwens. Voor de deelnemers is
het biljart een ideale uitlaatklep en ui-
teraard in de eerste plaats een rustge-
vende en leerrijke bezigheidstherapie.
Een delegatie van Ludentia neemt ook
elk jaar deel aan de “Wisselschaal Lu-
do Dielis”, een speciaal voor deze doel-
groep ingericht tornooi, waar ook een
zevental andere instellingen voor ge-
handicapten een aantal spelers af-
vaardigen. Met Wim Sterkens had Lu-

dentia bij de laatste editie zelfs een ver-
liezend finalist in huis. Naast Ludo Die-
lis zelf kan het tornooi nog rekenen op
de steun van het Jeugdsportfonds Ca-
mille Paulus en de V.Z.W. de Rotonde. 
Wij geven alvast een dikke pluim aan
de vrijwilligers van B.C. Polygoon die
door hun belangloze inzet, bijdragen
aan het imago van de biljartsport en de
sociale relevantie ervan. 
Wie meer inlichtingen wenst over
Ludentia en het gehandicaptenbiljart
in het bijzonder, kan terecht op:
www.ludentia.be.

Twee “Ludentianen” tonen trots hun tornooi-troffee
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Eric Daelman, Voormalig Wereldkampioen Artistiek Biljart
”Dit is een schitterende zaak voor het biljart !!!! eindelijk
weer een biljartmagazine met inhoud. Na de plotse
dood van onze goede vriend Rob Van Der Steen  (Biljart
International) was er geruime tijd geen of weinig info
over de biljartsport. Ik ben er zeker van, dat dit schitte-
rende magazine zeer gesmaakt zal worden bij zowel
competitiebiljarter als liefhebber !! Ik wens dan ook alle
mensen die hieraan meewerken veel succes toe. Ik ga
zeker De Biljart Ballen lezen en promoten !!!!”

Eddy Leppens, Ere-klasse biljarten:
"Zoals je wel weet ben ik erg begaan met de promotie
van onze geliefde sport, anders zou ik zelf niet mee in
staan voor de organisatie van de Superprestige Drie-
banden, vandaar dat ik heel blij ben dat VES - BTS een
samenwerking is aangegaan met De Biljart Ballen.
Ik kijk er alvast naar uit om in de nabije toekomst in alle
Belgische lokalen De Biljart Ballen te kunnen lezen.

Alvast mijn felicitaties aan de initiatiefnemers".

Frédéric Caudron, beste all-roundbiljarter ter wereld:

De Biljart Ballen" komt naar België...leuk initiatief ! Ho-
pelijk kent het blad evenveel succes als de Nederlandse
voorganger"

Dick Jaspers, regerend Wereldkampioen Driebanden:
"Ik vind het geweldig dat er nu ook een nieuwsservice in
Vlaanderen is over alles wat met biljartnieuws te maken
heeft. Hoe meer publiciteit voor de biljartsport, hoe be-
ter! Daarom ook veel succes gewenst met “De Biljart Bal-
len”. Ik hoop dat het jullie zal lukken om de krant goed
draaiende te houden! Alle geluk gewenst!"

Martin Spoormans, professioneel drieband-biljarter en 
verdienstelijk snooker-speler:

"Ik verheug me op de uitgave van een nieuw biljartblad
met uitslagen van alle categorieën.
Na het wegvallen van Biljart International was er niets
meer in België. Hopelijk brengt de krant veel informatie
voor de "gewone" biljarters. Op elk niveau dus."

Jef Philipoom, voormalig Wereldkampioen Driebanden :

Eindelijk een blad met ballen in België ! 

Veel succes gewenst !"

Veel positieve reacties voor biljartkrant

Prominenten juichen komst De Biljart Ballen toe

Kader 38/2 Klein Biljart

GHO Kortrijk gastclub voor districtsfinale
Het KBBB-district Zuid-West Vlaanderen
organiseert haar rechtstreekse Districts-
finale Kader 38/2 op het klein Biljart
op vrijdag 7 en maandag 10 oktober.
In het speellokaal van biljartclub De Gil-
de Hoger-Op, in het Kortrijkse Heule,
zullen zes deelnemers strijden om de
begeerde titel. Kortrijkzanen Willy De
Moor en Geert Werbrouck, kijken met
een licht thuisvoordeel hun opponenten

Johan Verbrugghe, Geert Callewaert,
Pascal Nichelson en Patrick Destailleur
in de ogen, bij het ronden van de 120
te spelen punten. De winnaar van deze
Districtsfinale mag zich gaan bewijzen
tijdens de Gewestelijke finales op 26 en
27 november aan de boorden van de
Dender.

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart in Deurne

Marc Janssen wint eigen invitatietornooi

De “grote” jongens van het artistieke bil-
jart mochten dan wel afwezig blijven,
toch kon het Invitatietornooi van B.C. Lu-
go Deurne op een mooi deelnemersveld

rekenen. In totaal negen balkunstenaars
kwamen hun kunnen tonen tijdens het
Maria-hemelvaartsweekend, midden au-
gustus. Patrick Vloemans, ook nationaal
steeds verder aan het oprukken naar de
top, verraste vriend en tegenstander
door zich met 377 punten op de derde
plaats in de eindrangschikking te posi-
tioneren. Met een totaal van 406 pun-
ten, was het zilver verzekerd voor die
andere verrassing, Sven Van Orshae-
gen. Organisator, voorzitter van B.C. Lu-
go en uitbater van het “Biljartcentrum Re-
né Vingerhoedt”, Marc Janssen stootte
431 punten bij elkaar en mocht zichzelf
uitroepen tot winnaar van een boeiend
biljartweekend. 
Was er slechts een verschil van 54
punten tussen de nummers 1 en 3, dan
bedroeg de kloof met de 4de geklas-
seerde al meteen 84 punten ! De drie
op het erepodium bewezen aldus hun
superioriteit, in een spelvorm die op-
nieuw aan populariteit wint.

Bart Van Reeth

Marc Janssen

TE KOOP:

biljarttafel Duque
zo goed als nieuw
Vraagprijs: 800 euro

Afmetingen: 210 cm x 105 cm 
verwarmd met toebehoren: twee lichten;

tijd- en scorebord en ballen
Meer informatie bij: Raf Torfs
Café De Klokke

Klokkestraat 85 • 2570 Duffel • 015/31 36 05

B.C. DE DEKEN
MERKSEM

...wenst De Biljart Ballen 
véél succes !

WWW.BCDEDEKEN.BE

West-Vlaams tornooi gaat van start

16de Superprestige bandstoten en drieband
Op 3 september wordt de eerste acquit-
stoot gegeven in de “16de Superpresti-
ge Bandstoten en Drieband”. Het jaar-
lijkse tornooi, waaraan 8 West-Vlaamse
clubs deelnemen, heeft 1 maal per
maand plaats in het lokaal van één van
de participerende verenigingen. Op 19
mei 2012 sluit het gebeuren af met de

finale in het lokaal van B.C. Driebako in
Koekelare. Het tornooi dat gespeeld
wordt in twee disciplines kent  dus elk
jaar een winnend “koppel”. Liefhebbers
die het tornooi wensen te volgen of
graag eens een kijkje gaan nemen, kun-
nen dat in de clubs zelf op onderstaan-
de data :

03/09/2011  B.C. THOK Sport O'Bello Leperstraat 24B Moorslede
01/10/2011  C.B.C. DLS Taverne Arena Ardooisesteenweg 50 Roeselare
05/11/2011  K.B.C. DOS Taverne Arena Ardooisesteenweg 50 Roeselare
03/12/2011  K.B.C. De Gilde Hoger Op  

Lokaal GHO Kortrijkstraat 19 Heule
28/01/2012  B.C. Driebako 't Hoekske Sterrestraat 2 Koekelare
18/02/2012  K.B.C. De Witte Lietaer 

De Handboog Kortrijkstraat 155 Wevelgem
17/03/2012  K. Biljartgilde Oostkamp

Lokaal Stationstraat 12 Oostkamp
21/04/2012  B.C. Volharding

De Golfbreker Kerkstraat 11 Izegem

Speelkalender is bekend

KBBB-Gewest Beide Vlaanderen is
vooral Gents getint
Het kaderspel blijkt in tegenstelling tot in
de andere gewesten nog altijd erg ge-
liefd in Oost- en West- Vlaanderen. Het
gewest kon een reeks samenstellen met
10 ploegen die elkaar zullen bekampen
in de “Beker der Gewesten”, spelvorm
Kader 38/2.  De bestuurders brachten
ook de volledige speelkalender voor het
seizoen 2011-2012 on-line. Drie reek-
sen werden samengesteld voor het Drie-
band Klein Biljart. In de West-Vlaamse
reeks heeft de Oostendse Biljart Acade-
mie met 3 ploegen op 9 een duidelijk
overwicht. Oost-Vlaanderen telt 2 reek-
sen en daarin valt de aanwezigheid
van respectievelijk 4 en 3 Gentse ploe-
gen op. Evenzo in de enige Vrij Spel

reeks waar met Argos-Westveld, B.C.
Gouden Martinus, Biljartvrienden Gent
en Gentsche B.A., de “Stropkes” een 4
op 7 scoren. Om het libre-hoofdstuk af
te ronden ; in de Hogere Klasse nemen
slechts 3 clubs deel. U raadt het al : alle
drie uit de Arteveldestad. Op het match-
biljart mogen tenslotte, 8 ploegen in 1
reeks, elkaar partij geven. Door de pro-
minente aanwezigheid van de  Gentse
clubs wordt de verplaatsingsafstand tus-
sen de lokalen sterk gereduceerd en het
verhoogde derbygehalte zal in de com-
petitie ontegensprekelijk voor de nodige
spankracht zorgen. 

Bart Van Reeth 
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Clubs brengen hun troepen in stelling

Speelkalender KBBB-gewest 
Antwerpen on-line
Met de inschrijving van 330 ploegen ziet het Gewest Antwerpen een aan-
groei van zo maar even 10% op haar competitiekalender “Beker Willy
Meulders”. Een biljartcompetitie die overigens al in de eerste week van
september van start gaat. 

De teams werden ingedeeld in 5 Vrij
Spel-reeksen en 6 series Bandstoten en
Driebanden Matchbiljart. Het Drieban-
den Klein Biljart onderstreept met 12
reeksen de populariteit van deze disci-
pline. De volledige speelkalender is te
raadplegen op de website van de
KBBB-Gewest Antwerpen. De competi-
tie kent zoals elk jaar, weer een heel
aantal wijzigingen in de samenstellin-
gen van clubs en ploegen. Het aanko-
mende seizoen wordt verder geken-
merkt door een reeks opmerkelijke fei-
ten. De belangrijkste zetten we hier
even op een rijtje. Emiel Celis zal zijn
activiteiten bij B.C. De Leug in Schelle
delen met speelplezier bij het nieuw-
bakken B.C. Calypso waar Frans Du-
mez, die zelf op het matchbiljart bij Lu-
go Deurne blijft, de plak zwaait. Leo De
Wolf en Guy De Vocht blijven dan wel
deel uitmaken van Merksem Drieband
Club, op de matchtafel verdedigen zij
vanaf nu de kleuren van B.C. Avenue.
In hun kielzog trekt ook  Ivo Van Do-
ninck naar de Antwerpse Linkeroever.
Michel Lommelen maakt de omgekeer-
de beweging en verhuist van B.C. Ave-
nue naar het in Merksem spelende B.C.
Deurne. Naar goede gewoonte zien
we bij Lugo Deurne alweer een hele-
boel nieuwe gezichten en vooral KBBB-
nieuwelingen. Marc Janssen behoudt er

zijn functie van Sportbestuurder. Luc
Van Stappen zet alles op de NIDM-com-
petitie bij B.C. De Maan, maar kiest wel
voor een  reserveplaats in de geweste-
lijke competitie bij B.C. Kapelse. Bij die
club blijft Jean Pattheeuw teamkapitein
in de libre-ploeg maar gaat zich in het
bandstoten vervolmaken bij B.C. De
Noorderkempen. Meteen ook de stap
naar de 2,30 meter grote tafel. In Lier
verwelkomen ze Jyrki Kerremans bij
Mister 100. Kerremans kwam eerder uit
voor het Schelse B.C. De Maan. Bij
B.C. Woondecor wordt getreurd om het
verlies van oudgediende Jos De Meyer,
die begin augustus overleed. Herman
Philips, vorig seizoen dakloos na zijn
vertrek bij B.C. Kapelse, gaat de ran-
gen van B.C. De Deken versterken. Zor-
gen Jamie Buelens bij B.C. Coloma Me-
chelen, Lisette Lambregts bij B.C. De
Noorderkempen en Danielle Le Bruyn
bij B.C. De Ploeg voor de vrouwelijke
toets, dan wordt de hoofdvogel hier
toch afgeschoten door B.C. Polygoon.
Met Milenca Stuyck, Marleen Rom-
bouts, Martha Reyntjens en Petra Van-
deputte, brengen de Brasschaatenaars
liefst 4 vrouwen aan de biljarttafel. Het
belooft een spannende en kleurrijke Be-
ker Willy Meulders te worden.

Bart Van Reeth

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...

...Martin Spoormans al in 1975
promoveerde naar de ereklasse en
daar nog steeds ononderbroken
speelt? 
In dat jaar bereikte hij de finale hoofd-

klasse met Jos Vervest, Flor de Jonghe,
Leon Smolders en Daniël Bruggeman.
Jos Vervest haalde het niet, maar Smol-
ders, Bruggeman en Spoormans rijfden
de promotie wél binnen.

...de Arendonkenaar één der meest
veelzijdige biljarters ter wereld is?
Spoormans werd in 1993 Wereldkam-
pioen Biathlon in Denemarken, is een
erg verdienstelijk kegel-, pool- en snoo-
kerspeler en won zelfs 7 maal het Bel-
gisch Kampioenschap “English Bil-
lards”. Hij schopte het ooit tot bondsco-
ach van Singapore en richtte het éérste
biljartkampioenschap van India in !

...hij ook regelmatig een balletje
slaat op de golfbaan en tot rust
komt aan de boorden van de visvij-
ver ?
De Kempenzoon is inmiddels 61 en
combineert zijn hobby' s nog steeds met
intensief biljarten op het hoogste ni-
veau, bij teams in vier Europese landen.

Bart Van Reeth

Afscheid tijdens Coupe van Beem

Bondscoach Johan Claessen 
ontvangt Waarderingsspeld KNBB

Vlnr: Johan Claessen en Cees Benschop. Foto: www.adbakx.nl.

Op zaterdag 20 augustus werd er door Vereniging Carambole van de Ko-
ninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) officieel afscheid genomen van
bondcoach Johan Claessen. De Belg is ruim 7 jaar actief geweest, vooral
bij de jeugd, en heeft verschillende talenten, bijvoorbeeld Raymund
Swertz, naar de top van de biljartsport gebracht.
Cees Benschop, voorzitter commissie
Jeugdzaken, vertelde in zijn afscheids-
speech dat hij betreurde dat Claessen
de KNBB per 1 juni 2011 had verlaten.
Op het moment dat officieel werd stilge-
staan bij het vertrek, op zaterdag 20
augustus tijdens de Coupe van Beem in
De Hazelaar te Rosmalen, gaf Ben-
schop aan dat er nog geen opvolger
bekendgemaakt kon worden. Als dank
voor zijn grote verdiensten ontving Jo-
han Claessen de Waarderingsspeld
van Vereniging Carambole en de daar-
bij behorende oorkonde. Tevens werd

hem een cadeaubon van de VVV over-
handigd, volgens Benschop ook in Bel-
gië te gebruiken. Hij vertelde dat de ver-
trekkende bonscoach nu zelf meer gaat
biljarten en Cees Benschop gaf aan dat
iedereen nog van Claessen gaat horen. 
In zijn afscheidswoord vertelde Johan
Claessen dat hij blij is met de lovende
woorden en de Waarderingsspeld. Hij
bedankte ook de talrijk aanwezige leer-
lingen. Claessen sloot af met de hoop
uit te spreken dat er snel een nieuwe
trainer komt en wenste allen veel succes
verder. 

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Korea kozoom.com 30 aug-4 sep
GP Artistiek ereklasse Sint-Oedenrode urlive.tv 9-11 sep
Superprestige driebanden Lommel kozoom.com 12-17 sep
Eredivisie topteam YEL Prinsen Haarlo urlive.tv 24 sep
Worldcup driebanden Wenen kozoom.com 26-30 sep
GP Artistiek ereklasse Welberg urlive.tv 7-9 okt
Eredivisie topteam De Veemarkt Doetinchem urlive.tv 8 okt
Eredivisie topteam Etikon Prinsen Haarlo urlive.tv 8 okt
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 13 okt
Agipi driebanden Schiltigheim kozoom.com 27-30 okt
GP Artistiek ereklasse Almelo urlive.tv 18-20 nov
NK ankerkader 47/2 Rosmalen (ovb) urlive.tv 18-20 nov
Eredivisie topteam De Veemarkt Doetinchem urlive.tv 3 dec
Eredivisie topteam YEL Prinsen Haarlo urlive.tv 3 dec
NK ankerkader 71/2 Prinsen Haarlo urlive.tv 9-11 dec
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljartenhaarlo.nl, 
biljart.tv, youreventlive.nl en kozoom.com.

Deelnemersveld kleurt Antwerps
Eerste ronde Beker van België Driebanden
Bij de start van het nieuwe schooljaar
staat ook de eerste ronde van de Beker
van België Driebanden op het pro-
gramma. Enkele tientallen deelnemers
mogen zich door het heikele parcours
werken, waarbij het verraderlijke set-
spel voor afvallers en blijvers zorgt.
Naar goede gewoonte levert het Ge-
west Antwerpen weer het hoogste aan-
tal biljarters en werden zelfs 13 spelers
op een totaal van 86, vrijgeloot voor
de aanvangsronde op het klein biljart.
B.C. Herentals vaardigt 7 deelnemers
af, en is daarmee de best vertegen-
woordigde club in deze beker. Met
Kenneth, Dennis en Jan Wijnants ma-
ken de Turnhoutenaars van B.C. Excel-
sior er een familie-onderonsje van.
Overigens treden ook zij met 5 spelers
aan. De B.C. Fantastika-cupspelers ont-
vangen in Deurne de tegenstanders

van het op wandelafstand gelegen
B.C. Arena. Verder laten ook twee
vrouwen de ballen rollen in deze editie
van de begeerde Beker. De nog onbe-
kende Sandra Verbruggen van Biljart-
vrienden Turnhout en Vera Smet van
B.C. De Kring kunnen als outsider mis-
schien wel voor dé verrassing zorgen.
Gelijktijdig met het klein biljart schiet
ook de Beker op matchbiljart in de ca-
tegoie 15/18/22 uit de startblokken.
Alweer Antwerpen kan met 17 gega-
digden pronken. Slechts één vrijloting :
Bart-Paul Dujardin van B.C. De Kring
mag rechtstreeks naar ronde 2. De
“overlevenden” van de twee eerste ron-
den krijgen uitzicht op een plaats in de
finale, die midden volgend jaar wordt
gespeeld in Hooglede.

Bart Van Reeth  

Extra-Sportief

Billiard Promotion Team op Dorpsdag
Alle voorbereidingen op het nieuwe sei-
zoen ten spijt, moet er bij de clubs nog
altijd zaad in het bakje komen. Naar
goede jaarlijkse gewoonte presenteren
de spelers van Billiard Promotion Team
(BPT) zich op zondag 4 september tij-
dens de dorpsdag van Brasschaat. De
biljarters poten dan hun stand neer,
waar de hele dag door cocktails wor-
den aangeboden aan democratische

prijzen. Vooral het zoete muntbrouwsel
“Mojito” deed het de laatste jaren voor-
treffelijk. BPT haalt op deze manier tel-
kens weer een mooie aanvulling op het
jaarbudget binnen. Wie toevallig in de
buurt is, of de Brasschaatse biljartclub
een hart onder de riem wil steken, is ui-
teraard van harte welkom.

Bart Van Reeth
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Familiebedrijf in 35 jaar naar de top in eeuwenoude branche

Verhoeven Biljarts heeft passie voor goed product

Dat er bij het bouwen van een biljart meer komt kijken dan een boom kap-
pen en het hout verwerken tot de juiste formaten is alom bekend. Duur-
zaamheid, kwaliteit en perfectie zijn daarbij een belangrijk gegeven. Wij
als biljarters staan er echter meestal niet bij stil hoe een topbiljart tot stand
komt. Daarvoor is heel wat vakmanschap en dus ook ervaring nodig.
Door een kijkje te nemen in de biljartfabriek van Verhoeven aan de Ant-
werpsesteenweg in het Belgische Malle is voor ons als redactie een tipje
van de sluier opgelicht. 
Het was in het begin van de zeventiger
jaren dat vader Verhoeven, die elders
als biljartbouwer werkte, het initiatief
nam om voor eigen rekening biljarts te
gaan produceren. Al snel werd het ver-
trouwen van Ludo Dielis gewonnen. On-
der de naam Verhoeven Biljarts konden
de eerste tafels worden geplaatst, die al
snel het stempel van uitstekend kregen
toebedeeld. Opmerkelijk is de gestage
groei van het aantal matchtafels die ge-
leverd worden. Werden er bijvoorbeeld
in het jaar 1985 nog acht matchtafels
geproduceerd, nu ligt dat aantal tussen
de 120 en 150 per jaar. “Deze tafels
gaan de hele wereld over, bijvoorbeeld
Korea, Mexico, Griekenland, Denemar-
ken, Portugal en noem maar op. We
hebben onlangs zelfs nog vijf biljarts in

Chili geplaatst. Bij grote Nationale en
Internationale toernooien worden hoge
moyennes gespeeld op onze tafels”
maakt Luc met enige trots kenbaar. De
zijdelingse montage van de banden is
een van de kenmerken van het toppro-
duct uit Malle. Volgens Luc Verhoeven,
die de leiding heeft over de productie is
het grote voordeel hiervan, dat de ban-
den, mits goed onderhouden, altijd
kaarsrecht zijn. “Het is een duurdere
constructie, maar wel een betere. De
banden worden door ons altijd met de
hand aangedraaid om tot het beste re-
sultaat te komen. Wij zijn ook geen
voorstander van een metalen frame en
kiezen dus voor hout, evenals voor een
lei vanaf vijf centimeter dik” beaamt Luc
Verhoeven.

Productie
Eenmaal aangekomen in de productie-
ruimte wordt duidelijk dat men hier be-
ter van een atelier of werkplaats kan
spreken dan van een fabriek. Naast de
modernste automatisering, is het hand-
werk onontbeerlijk. Zo worden bijvoor-
beeld de verbindingen van de banden
voor ieder biljart afzonderlijk met de
hand passend gemaakt. Ook het vlak-
ken van de houtconstructie waar de lei-
en op worden geplaatst gebeurt met de
hand. Pas wanneer men volledig over-
tuigd is van een topproduct, mag het bil-
jart de productieruimte verlaten. Alle bil-
jarts, vanaf Biljartfabriek Verhoeven, di-
rect aan cliënt geleverd, worden alleen
geplaatst wanneer daarbij Luc of zijn
broer Marc aanwezig zijn.

Onderhoud
Niet alleen de kwaliteit bij aflevering,
maar ook het onderhoud is van groot
belang voor het goed luisteren van een
biljart. “Naast het fabriceren, onderhou-
den en renoveren wij ook veel biljarts,
ook van andere merken. Het moet hier
dan wel gaan om gerenommeerde mer-
ken, wanneer de basis niet goed is,
gaan wij onze goede naam daar niet
aan verbinden” maakt Luc overtuigend
duidelijk. Ook op het gebied van biljart-
lakens werkt men alleen met topkwa-
liteit, zo is Verhoeven verdeler van Iwan
Simonis biljartlakens. Deze worden stan-

Het handwerk is onontbeerlijk om tot een topproduct te komen

De verbindingen van de banden wor-
den met de hand passend gemaakt.

daard voor alle Verhoeven biljarttafels
gebruikt. Ook voor het plaatsen van de
lakens geldt dat deze altijd door twee
personen worden gelegd om een zo
perfect mogelijk loopvlak te creëren.
Ook hier is altijd een van de twee
broers bij aanwezig.  Men kan bij Ver-
hoeven niet alleen voor biljarts terecht,
maar ook in accessoires levert men top-
producten. Onder de diverse merken
keus pronken bijvoorbeeld de namen
Longoni en Paramount. Klanten die de
winkel bezoeken treffen daar altijd ie-
mand van de familie Verhoeven. Niet al-
leen Luc en Mark zijn er vertrouwde ge-
zichten, maar ook hun echtgenotes we-
ten alles over de geboden producten.

Antwerpenaren pakken troffee in
nationale finale

Door: Bart Van Reeth

Op 25 en 26 juni laatsleden, mocht
B.C. De Noorderkempen gastheer spe-
len voor de “Nationale finale Beker der
Gewesten Vrij spel Hogere klasse met
twee spelers per ploeg”. Het gewest Bei-
de Vlaanderen zag zich vertegenwoor-
digd door Vik Hendrickx en Daniël De
Mol van B.C. Argos. Brabant stuurde het
Brusselse Kapelleveld met Rudy Trevels
en Christophe Van Parijs. De Hasseltse
Biljartacademie mocht voor Limburg, Ro-
bert Vrancken en Jacques Verheyen in
stelling brengen en met Jean Van Ton-
gerloo en Rudy De Laet van B.C. Op De

Meir, zorgde Antwerpen tenslotte voor
een meer dan boeiend deelnemersveld.
Door de ietwat snel lopende biljarts en
natuurlijk de zenuwen liepen de meeste
partijen erg lang uit. Toch had dit zeker
geen negatieve invloed op de sporti-
viteit, integendeel zelfs. Alle spelers ver-
beurden hun inning bij de minste twijfel
of onopmerkzaamheid. De familie Ma-
thysen, beheerders van de Kalmthoutse
gastclub, zorgde alweer voor een per-
fecte ontvangst en organisatie. Het Ant-
werpse team schoot uiteindelijk de
hoofdvogel af en de Brabanders
moesten zich tevreden stellen met een
derde en vierde plaats. 

Biljarttenor Caudron leent naam
aan nieuw project
Medio volgend jaar verrijst een nieuwe biljarttempel in het Kempense
Oostmalle. De vroegere feestzaal Salphenhof in de gelijknamige wijk,
wordt er omgetoverd tot Restaurant-feestzaal Salpho en Biljartcenter
Frédéric Caudron. 
Het initiatief ligt trouwens in handen van
laatstgenoemde, die daarbij de hulp en
medewerking krijgt van Jan Peeters,
Michel Van Camp en Kurt Verbunt. De
verbouwingswerken, waarbij twee bil-
jarttafels van 2,85 meter en twee van
2,10 meter worden geplaatst, vangen
aan begin oktober. In maart volgend
jaar zou alles moeten voltooid zijn.  De
vier ondernemers hebben gekozen voor
het concept van een polyvalente zaal
met telescopische tribunes en waar de
biljarts met een eenvoudige druk op de
knop in de grond verdwijnen. Biljartclub
De Goeie Queue verlaat zaal Rio en

slaat op de nieuwe locatie haar tenten
op vanaf het seizoen 2012-2013. Deze
verhuis werd door het bestuur en de al-
gemene ledenvergadering van de Zoer-
selnaren tijdens een recent gehouden
vergadering goedgekeurd. Met een
superteam, bestaande uit Eddy Lep-
pens, Peter Ceulemans, Roger Roefs en
Frédéric Caudron hoopt De Goeie
Queue overigens, aan het einde van dit
seizoen naar de 1ste klasse van de
N.I.D.M. te promoveren en dus op het
hoogste niveau het seizoen 2012-2013
te kunnen aanvangen.
Bart Van Reeth    

Nationale Jeugdfinale in Onze-Lieve-Vrouw-Waver
De  om de zes jaar gehouden Nationale Jeugdfinale zal in 2012 plaatsvinden
in en georganiseerd worden door het Gewest Antwerpen. Op 31 maart en
1 april volgend jaar bekampen onze jongste biljarters elkaar in het lokaal van
KBC Coloma te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Een hele eer voor de Mechelse club,
die nog geen twee jaar geleden noodgedwongen moest verhuizen en onder-
dak vond in de witloof-gemeente. 

Gewest Beide Vlaanderen 
verwelkomt De Biljart Ballen
Op 4 augustus jongstleden mocht Bart
Van Reeth de komst van de voor ons
land nieuwe krant De Biljart Ballen
gaan aankondigen tijdens de vergade-
ring van de Gewestelijke Sportcommis-
sie van de KBBB-Gewest Beide Vlaan-
deren. In de Gentse deelgemeente Ma-
riakerke luisterden de vertegenwoordi-
gers van de verschillende bestuursce-
nakels aandachtig naar de uiteenzet-
ting van onze hoofdredacteur. Ge-
boeid en nieuwsgierig tegelijk, rea-
geerden de aanwezigen bijzonder en-
thousiast op de nakende geboorte van
het nieuwe en voor de biljartsport zo
belangrijke medium. Er werden duide-
lijke afspraken gemaakt over de uitwis-

seling en verstrekking van informatie en
gegevens over wedstrijden, evenemen-
ten, tornooi-organisaties en eventuele
herstructureringen van clubs, lokalen of
besturen. Vanuit het district Zuid-West
Vlaanderen mocht ons blad al meteen
rekenen op de medewerking en steun
van de Kortrijkse biljartvereniging De
Gilde Hogerop. De bestuursleden van
het twee provincies grote gewest be-
loofden verder een zo goed mogelijke
verstandhouding op te bouwen met on-
ze redactie. Hier werd duidelijk begre-
pen dat De Biljart Ballen het werkstuk
van élke biljarter behoort te zijn en te-
vens de lijm die onze grote biljartfami-
lie bij elkaar houdt!



De Biljart Ballen, 1e jaargang, september 2011 pagina 21

Editoriaal

UW BLAD LIGT ER…. GEZONDHEID

Sommige dingen zijn gewoon niet te
voorspellen en de meest onvoorspelba-
re nemen meestal de hoogste vlucht. In
het najaar van 2010 kreeg ik voor het
eerst de Nederlandse editie van DE BIL-
JARTBALLEN onder ogen. Gecharmeerd
door de stijl en opmaak en overtuigd
van de mogelijkheden van zo'n krant in
eigen land, verzond ik meteen een
e-mailbericht aan uitgever Ad Smout.
Wat konden wij voor elkaar betekenen?
Er volgde een telefoongesprek en een
afspraak op enkele kilometers van de
Belgisch-Nederlandse grens. Wij hoef-
den elkaar eigenlijk niet te overtuigen,
want al snel bleek dat onze ideeën per-
fect bij elkaar aansloten, voorzover ze
al niet identiek waren.  Bij een fris glas
bier konden we klinken op de komst
van onze “baby” ! De eerste editie
werd gepland om rond 1 september
2011 te verschijnen en intussentijd zou
ik al de Nederlandse uitgaven voorzien
van artikels met nieuws uit eigen land.
Het einde van het biljartseizoen en de
“rustige” maanden juni, juli en augustus
gaven ons de nodige ademruimte om
de laatste rechte lijn in te gaan. Aan de
lopende band werden artikels geschre-
ven, interviews afgenomen, adverteer-
ders en sponsors gecontacteerd. Na

mijn dagtaak, heb ik gedurende bijna
drie maanden elke avond opzoekwerk
verricht, artikels gepleegd en informatie
verzameld. Ik ging ook vaak de boer op
om toelichting en duiding te geven bij
wat DE BILJART BALLEN-editie Vlaande-
ren zou worden. Het resultaat van dat
intensieve werk, houdt u thans in uw
handen.

Een blik op de toekomst
Anders dan ons blad vol te gooien met
droge cijferinformatie en ellenlange uit-
slagen-tabellen, wensen we op een dy-
namische manier en in een vlotte schrijf-
stijl zo veel mogelijk nieuws te brengen
over élk biljartniveau. DE BILJART BAL-
LEN-editie Vlaanderen moet het bind-
middel van àlle clubs en biljartbeoefe-
naars worden. Ook van niet-competitief
spelende recreanten, jongeren, vrou-
wen  en gehandicapten, hun begelei-
ders en sympathisanten. U heeft het al
begrepen beste lezer ; de informatie
moet van U komen. Zonder UW hulp is
het quasi onmogelijk elke maand weer
24 pagina's te vullen met actueel bil-
jartnieuws. Ik stel dan ook voor dat er in
elke club, iemand wordt aangesteld om
de nodige info te leveren. Een geboorte
in uw vereniging ? Een huwelijk of min-
der prettig ; een overlijden ? Een
districts- of gewestkampioen ? Een jubi-
leumviering ? Een speler met een bij-
zondere score ? Laat het ons weten. Wij
maken er met plezier een artikel over en
brengen op die manier uw club of club-
lid onder de aandacht. SAMEN kunnen
we onze gratis krant uitbouwen tot een
gigantisch succes en een belangrijke
bijdrage leveren aan het opnieuw op
de kaart zetten van de biljartsport. Ooit
een stuk nationale trots dat dringend
aan rehabilitatie toe is !

Een woord van dank
...aan de Koninklijke Belgische Biljart
Bond (KBBB) en  voorzitter Reginald De-
poorter omdat zij onmiddellijk hun steun
toezegden aan ons initiatief. Aan Bil-
lard Top Sport (BTS) en president Pierre
Cornelissen die ervoor gekozen hebben

om met hun nieuwsbrief en redactionele
artikels, maandelijks een katern te vullen
in onze krant. Aan Jan Rosmulder die
mij met zijn ervaring en know-how een
heel eind op weg heeft geholpen. Aan
de fotografen Frank Sanders en Dirk
Acx, voor het ter beschikking stellen van
het prachtige beeldmateriaal, nu en in
de toekomst. Aan Ad Bakx, voor het
binnenhalen van levensnoodzakelijke
advertenties. Aan DTPer Toon, die ik het
met mijn perfectionistische instelling,

niet altijd makkelijk heb gemaakt bij het
zetwerk. Aan Eddy Leppens, die mij op
cruciale momenten namen, adressen en
telefoonnummers wist te bezorgen. En
natuurlijk aan de altijd optimistische uit-
gever Ad Smout van Duo Print met wie
het van het eerste ogenblik klikte en
dankzij wie DE BILJART BALLEN in
Vlaanderen een feit is ! 

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Jubileumjaar voor Ad Broeders

Het nieuwe biljartseizoen is voor Ad
Broeders een seizoen met een gouden
randje.  Ad begint aan zijn 25e seizoen
als ereklassespeler en zijn 30e als ere-
divisiespeler. In het seizoen 1981-1982
begon Ad als speler in het team Bruva-
no met o.a. Wim van Cromvoirt, Eddy
van de Looy en Cees Schalk. Ad speelt
nu in het team van DKMtools, samen
met (wederom) Wim van Cromvoirt,
Curt Ceulemans, Frank Martens en Jan
Arnouts. “Met een aantal van deze spe-
lers heb ik heel wat jaren lief en leed ge-
deeld” vult Broeders aan. Na 29 sei-

zoenen in de sterkste competitie van de
wereld dreigde, door degradatie van
zijn team, het doek voor Ad Broeders te
vallen. Maar door het terugtreden van
Crystal Kelly en Van Donge & De Roo
kwamen er twee licenties vrij, waarop
men bij thuisbasis de Eekhoorn in
Oosterhout naarstig op zoek kon naar
een nieuw team en een nieuwe sponsor.
Voor dat laatste werd DKMtools uit Ze-
verbergen wederom bereid gevonden. 
Met zijn zesde lustrum en 25 jarig ere-
klassenschap in het verschiet wil Ad
graag iets meer betekenen voor zowel
de beginnende als de gevorderde bil-
jarter. Hij biedt hiervoor aan een Pro-
fessionele Vacuumkeu met twee toppen
in een koffer, samen met onderhoudset
en een uur biljartles voor € 159,00. Ge-
durende die biljartles wordt dan mede
aandacht geschonken aan het gewen-
ste gewicht, balans, afstelling en design
van de keu. Zij die op zoek zijn naar
een nieuw biljart, kunnen bij Ad terecht
voor het nieuwe World Class biljart in
de kleuren kersen of mahonie, 115 x
230 cm, geplaatst voor € 3.250,00.
Liefhebbers, die hun prestaties aan de
tafel op een hoger niveau willen bren-
gen kunnen bij hem terecht voor het vol-
gen van biljartlessen, privé of met bij-
voorbeeld een team, zowel in Ooster-
hout, als bij u thuis of op locatie. Met
het oog op de feestdagen verzorgt hij
ook uw biljart-, pool-, of snookersie-
raad. Bel 0031-655 16 37 84 of kijk
op www.adbroedersbiljartpromotie.nl 

Test nu met Ad Broeders uw Professionele Vacuumkeu
Jubileumaanbieding

Vacuumkeu + 2 toppen in koffer + onderhoudset 
+ 1 uur biljartles voor € 159,00

Nieuw: World Class biljart, 115 x 230 cm, geplaatst voor € 3250,00
Ook voor biljartlessen, privé/team/groep, thuis of op locatie

Biljart-, pool-, snookersieraden

Kijk op: adbroedersbiljartpromotie.nl
Of bel: 0031-655 16 37 84

25 jaar
ereklasse

KNBB

30 jaar
eredivisiespeler

KNBB

Driebanden in Boechout

B.C. Kunst en Vermaak 
schudt de “parochie” wakker

Deze -in het Antwerpse- zeer succesvol-
le aangelegenheid staat open voor àlle
drieband-biljarters uit àlle verbonden,
die een aantoonbare handicap kunnen
voorleggen. Traditiegetrouw zakken op
het eerste weekend van september voor-
al leden van de KBBB, de Antwerpse
Driebandliga 2000 en uiteraard de Ko-
ninklijke Boechoutse Biljart Federatie,
het plaatselijke verbond waarin de
thuisclub actief competitie speelt, af
naar het centrum van Boechout. De kor-

te partijen, naar herrekende speelpun-
ten, worden afgewerkt op 3 biljarttafels
van 2,10 meter. Voor de ingeschreven
competitiebiljarters is dit tornooi steeds
weer een goede voorbereiding op het
komende speelseizoen. Kunst en Ver-
maak kan telkens rekenen op een groot
deelnemersveld en verdeelt dan ook
een mooie prijzenpot onder de fina-
listen.

Bart Van Reeth

Het jaarlijkse drieband “Parochie”-tornooi van B.C. Kunst en Vermaak
gaat dit keer door op zaterdag 3 september in de gekende biljartzaak
Sint-Bavo in Boechout. 

www.debiljartballen.be
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Royal Cercle Garnier

Oudste nog bestaande biljartclub
ter wereld huist in Leuven
Albert "Garnier" was een Franse biljartvirtuoos, afkomstig uit Toulouse. Hij
won de allereerste kompetitie in 1873, in de Irving Hall te New York, waar
voor het eerst het Kampioenschap van Amerika werd betwist. 

In het begin van de jaren 1880, be-
gon Albert Garnier met het geven van
demonstraties in Europa. In 1883 gaf
hij te Leuven een demonstratie. De Leu-
vense biljartliefhebbers waren zo on-
der de indruk, dat zij hem vroegen zijn
naam te mogen schenken aan hun bil-
jartkring, opdat "de geest en de
vaardigheid van zijn spel door de ja-
ren heen in het Leuvense zou bewaard
blijven". 

Oudste spelende club
Leuven schijnt reeds vroeg een baker-
mat geweest te zijn van de biljartsport.
In de oude Leuvense kronieken van
1877, schreef de historicus Adolf Eve-
raerts, dat "Leuven de vreugde van een
eerste biljart kende in 1786". In de pe-
riode 1860-1870, telde men in Parijs
ongeveer 2000 biljarttafels. En Albert
Garnier was in Parijs lid van de "Cercle
de la rue Vivienne". Deze biljartkring
bestond dus zeker voor de Cercle Gar-
nier werd opgericht. Maar de Royal
Cercle Garnier is wel nog de enige
club, uit die beginperiode van het op-
richten van biljartclubs, die nog steeds
actief bestaat. Dit betekent dat de huidi-
ge Royal Cercle Garnier de "oudste be-
staande spelende biljartclub ter wereld
is". 

"Royal"
In 1914 kreeg de club het koninklijk sta-
tuut, geschonken door het koningshuis.
Vanaf 1914 werd de naam van Cercle
Garnier dan ook veranderd in : 
ROYAL CERCLE GARNIER. 

In het Leuvense
Na 1914, en onder impuls van de R.C.
Garnier, werden er in het Leuvense ver-
schillende biljartkringen opgericht. Op
10 juli 1937 werd het "Verbond der
Leuvense biljartkringen gesticht. Dit initi-
atief kwam van de Royal Cercle Gar-
nier, die er trouwens ook het voorzitter-
schap van waarnam. Voor dit eerste
"verbond" werden statuten en standre-
gels opgemaakt, en op 9 februari 1938
werden deze goedgekeurd en onderte-
kend. 

Oprichting
Biljartclub Cercle Garnier werd opge-
richt in september 1883.
Op 4 november 1883 ondertekende
het toenmalige bestuur de eerste officië-
le statuten. Deze statuten werden op het
stadhuis van Leuven neergelegd. Op de
zitting van het Schepencollege van 27
december 1883 keurde men de statuten
goed en ondertekende ze. 

2 Wereldoorlogen
Door de verwoestingen die plaats von-
den tijdens de 2 wereldoorlogen zijn
ook heel wat archieven vernietigd. In
1942 hernam de club zijn activiteiten.
Op 15 januari 1944 nodigde "La Fé-
dération Royale Belge des Amateurs de
billard", R.C. Garnier uit, om zich aan
te sluiten bij het toenmalige Nationale
Biljartverbond. De voorzitter van R.C.
Garnier, tevens voorzitter van het "Ver-
bond der Leuvense Biljartkringen", heeft
bij deze vergadering alle Leuvense
clubs betrokken. Vanaf 1944 tot nu be-
horen bijgevolg alle biljartclubs tot het
Nationale Biljartverbond, thans Konink-
lijke Belgische Biljart Bond. 

Vanaf 1945
In de beginjaren na de tweede wereld-
oorlog, heeft R.C.Garnier zich voorna-
melijk bezig gehouden met de herop-
richting van het biljartgebeuren in het
Leuvense. R.C.Garnier richtte in 1950
het Nationaal Kampioenschap ereklas-
se klein biljart in. Ter gelegenheid van
het 75-jarige bestaan van de club, was
R.C. Garnier gastheer voor het Euro-
pees kampioenschap "bandstoten" in
1958. In de loop der volgende jaren
heeft R.C. Garnier steeds weer opnieuw
elk jaar verschillende finales en natio-
nale finales kunnen inrichten. De club
telt momenteel 22 leden en 8 teams,
waarvan er 3 actief zijn in de N.I.D.M.-
competitie. Met een erg overzichtelijke
website is de oudste actieve biljartclub
ter wereld ook prominent aanwezig op
het internet.
Informatie verstrekt door Eric Buccauw,
Sportbestuurder-Secretaris en web-
master van R.C. Garnier.

Noorderburen zijn maatje te groot
tijdens Coupe van Beem

Vrijdagochtend 19 augustus 2011 om-
streeks 11.15 uur verzamelde de Belgi-
sche delegatie voor de Coupe van Beem
zich nabij Turnhout.  Van hieruit zouden
de acht deelnemers en twee begeleiders
de reis in groep beginnen richting Ros-
malen, waar de 43ste editie van de
Coupe van Beem ging plaatsvinden.
Het was onmiddellijk duidelijk dat er ook
dit jaar weer een leuke en gemotiveerde
groep Belgische spelers klaar waren om
het beste van zichzelf te geven.

Le vendredi matin 19 août 2011 à en-
viron 11h15, la délégation belge pour
le Coupe van Beem se rassemblait dans
les environs de Turnhout.  Dès qu’ici, les
huit participants et les deux accompag-
nants commenceraient leur voyage en
groupe vers Rosmalen, où la 43ème
édition du Coupe van beem se tiendrait.
Il était claire du début, qu’aussi cette an-
née un groupe agréable et motivé de
joueurs belges était prêt pour faire le
meilleur possible.

Alvorens present te melden op de bil-
jartlokatie, werd eerst de intrek geno-
men in Hotel Nuland, dat de organisa-
toren (Biljartvereniging Rosmalen) voor
alle deelnemers gereserveerd had.  Bij
aankomst in het hotel was het on-
middellijk duidelijk dat de organisato-
ren er alles aan hadden gedaan om
hun gasten in de watten te leggen.  Het
hotel was namelijk prachtig met mooie
en ruime kamers.

Avant de se présenter à la location de
billard, on s’installait d’abord à l’hôtel
Nuland, que les organisateurs (Biljart-
vereniging Rosmalen) avait réservé
pour tous les participants.  A l’arrivée à
l’hôtel, il était clair que les organisateurs
avaient fait tout possible pour leurs visi-
teurs.  L’hôtel était magnifique avec de
grandes chambres.

Ook bij aankomst in het lokaal van Bil-
jartvereniging Rosmalen, wachtte een
aangename verrassing: een mooie (net
verbouwde) biljartzaal.  Het beloofde
een prachtig biljart week-end te worden.
Na twee biljartsessies, waarin de Belgi-
sche deelnemers al meteen goed van
start gingen, wachtte een buffet met war-
me maaltijd, waarna nogmaals twee bil-
jartsessies georganiseerd werden.

Aussi à l’arrivée au local du Biljartvere-
niging Rosmalen, on trouvait une belle
surprise: une salle magnifique pour les
billards (qui venait d’être reconstruite).
On s’attendait à un merveilleux week-
end de billard.  Après deux sessions de
billard, avec de bonnes prestations des
participants belges, un buffet avec des
repas chauds nous attendaient, étant sui-
vi  par deux autres sessions de billard.

Na een lange dag, een nacht in het ho-
tel, een geslaagd ontbijt en een hard-

loopwedstrijd op zaterdagochtend, ver-
trok de hele groep op toeristische rond-
vaart op de Binnendieze in ’s Hertogen-
bosch, waarna om 12.30 uur het tor-
nooi verdergezet werd.  Na twee biljar-
trondes kon een eerste tussenstand op-
gemaakt worden, waarbij Nederland
met vier ontmoetingspunten aan de lei-
ding stond, maar waarbij België dankzij
een 14-2 overwinning tegen Duitsland
verdiend op de tweede plaats stond.

Après une longue journée, un nuit dans
l’hôtel, un petit-déjeuner parfait et une
compétition de courir le samedi matin,
le groupe entier partait pour une croisi-
ère touristique sur le Binnendieze à ’s
Hertogenbosch, après laquelle le tour-
noi se continuait à 12h30.  Après deux
sessions de billard, les résultats intermé-
diaires étaient connues, avec les Pays-
bas en tête avec quatre points de ren-
contre, mais la Belgique sur une belle
deuxième place grâce à la victoire 14-2
contre l’Allemagne.

Na de middag kwamen er, ondanks het
prachtige weer buiten, toch enkele on-
weersbuien opzetten toen Wesley Ver-
gauwen een ernstige migraine aanval
kreeg.  Hij zou die avond nog een wed-
strijd moeten spelen hebben, maar bij
het jeugdbiljarten wordt sportiviteit nog
steeds hoog in het vaandel gedragen,
en dankzij de medewerking van het
Nederlandse en het Duitse team kon er
een wijziging in het speelschema gere-
aliseerd worden, waardoor Wesley zijn
laatste twee partijen op zondagochtend
zou kunnen spelen.  De teamgenoten
waren weliswaar onder de indruk,
maar vastberaden om er nog het beste
van te maken.

Bien que dehors le temps était magnifi-
que, quelques nuages orageux se pré-
sentaient lorsque Wesley Vergauwen
souffrait d’une attaque forte de migrai-
ne.  Normalement, il aurait du joueur
encore un match, mais le billard de la
jeunesse se caractérise par une sportivi-
té exemplaire, et grâce à la coopération
des équipes hollandais et allemand, un
changement du calendrier pouvait être
réalisé, avec comme résultat que Wes-
ley pouvait jouer ses deux derniers mat-
ches le dimanche matin.  Bien que ses
collègues étaient fortement impressio-
nés, ils étaient motivés pour en faire le
mieux.

Op zondagochtend keek Duitsland al
op tegen een niet meer te overbruggen
achterstand, en kwamen Nederland en
België elk met 30 wedstrijdpunten en
acht te spelen wedstrijden, verdeeld
over drie biljartsessies, op het strijdto-
neel.  Uiteindelijk behaalde België nog
een overwinning tegen Duitsland en
een gelijkspel tegen Nederland, maar
doordat Nederland ook tegen Duitsland
een gelijkspel wist te behalen, weerhiel-

den ze België nipt van de overwinning.
De eindstand was als volgt: 1. Neder-
land (6 ontmoetingspunten), 2. België
(5 ontmoetingspunten) en 3. Duitsland
(1 ontmoetingspunt).  De Belgen en de
Nederlanders wisten elk 38 wedstrijd-
punten te behalen, wat betekent dat ze
elk evenveel wedstrijden gewonnen
hadden.  Het is duidelijk dat de strijd
tussen de nummers 1 en 2 zelden zo
spannend tot op het laatste ogenblik is
geweest, als tijdens de 43ste Coupe
van Beem.

Le dimanche matin, l’Allemagne a été
confrontée avec un retard qui ne pou-
vait plus être vaincu, et les Pays-bas et la
Belgique se présentaient chacun avec
30 points de match et encore huit mat-
ches à jouer sur trois sessions de billard.
A la fin, la Belgique a battu l’Allemagne
et obtenait une remise contre les Pays-
bas, mais du fait que les Pays-bas avai-
ent obtenu une remise contre l’Allemag-
ne, la Belgique a été renvoyée vers la
deuxième place, avec une différence
extrêmement petite.  Le classement final
était comme suit: 1. Pays-bas (6 points
de rencontre), 2. la Belgique (5 points
de rencontre) et 3. l’Allemagne (1 point
de rencontre).  les belges ainsi que les
hollandais avaient obtenu chacun 38
points de match, ce qui signifie qu’ils
ont gagné aussi tant de matches.  Il est

claire que le combat entre les numéros
1 et 2 n’a presque jamais était aussi
captivant jusqu’au dernier moment, que
durant la 43ème Coupe van Beem.

Spelers, begeleiders, familieleden en
trouwe supporters mogen dan ook met
recht en rede terugkijken op een ge-
slaagde en succesvolle deelname aan
de 43ste Coupe van Beem.  De volgen-
de editie zal trouwens in België georga-
niseerd worden op het einde van de
maand augustus 2012, en reken er dan
maar op dat onze Belgische deelnemers
erop gebrand zullen zijn om de over-
winning op eigen bodem binnen te ha-
len!

Joueurs, accompagnants, familles et
supporteurs loyaux peuvent donc être
fiers de la participation réussie au
43ème Coupe van Beem.  L’édition sui-
vante sera organisé en Belgique à la fin
du mois d’août 2012, et on peut être
sûr que les participants belges feront
tout possible pour obtenir la victoire sur
leur propre territoire!

(Het artikel werd in twee talen opge-
steld om onze Waalse jongeren tege-
moet te komen. Ook zij verdienen im-
mers de nodige persaandacht)

(tekst: Danny Mathysen)

Foto: Ad Bakx



De Biljart Ballen, 1e jaargang, september 2011 pagina 23

IS OP ZOEK NAAR

REDACTEURS
Voor de regio’s

Kust – Brugge – Tielt/Roeselare – Veurne/Diksmuide – Kortrijk – Gent – 
Eeklo – Aalst/Dendermonde – SintNiklaas/Waasland – Oudenaarde/Ronse –

Antwerpen – Kempen – Mechelen – Turnhout – Rupel en Klein Brabant – 
Hasselt – Genk – SintTruiden – Tongeren – Maasland – Brussel  Vilvoorde –

Leuven – Halle

Profiel: U is bezeten van het biljart in al zijn facetten. 
U heeft en onderhoudt optimale contacten met de clubs en 

lokalen in uw regio of regio’s. U bent nieuwsgierig en beschikt
over een vlotte pen. U kan de nodige tijd vrijmaken.

INFORMANTEN
Eveneens voor bovenstaande regio’s

Profiel: Biljart is voor u een passie. 
U gaat op zoek naar nieuwtjes en weetjes. U hoeft alleen te

informeren. Onze redactie schrijft uw informatie uit.

Meent u zich te herkennen in één van bovenstaande profielen?
Contacteer dan De Biljart Ballen, editie Vlaanderen – 

Bart Van Reeth – 0485 28 65 93 – bart.van.reeth2@telenet.be
voor een vrijblijvende kennismaking.

EDITIE
VLAANDEREN

V O L A U T O M AT I S C H E  B I L J A R T L I F T E N

Het biljart staat nooit meer in de weg, 
zodat u uw locatie direct een andere 

bestemming kunt geven, zoals een 
vergaderruimte of feestzaal.

Het systeem is zo ontwikkeld dat met 
één druk op de knop de vloer zich 

automatisch opent. Vervolgens stijgt of 
daalt het biljart en uiteindelijk sluit 

de vloer zich weer volledig automatisch.

De biljartlift wordt volledig door 
Segeren Metaalwerken gefabriceerd en 

gemonteerd, inclusief de benodigde 
electra t.b.v. de besturing van de lift.

  

Het biljart staat altijd direct speelklaar 
en waterpas. Door de speciale constructie 
kan de vloerkelder zeer compact 
uitgevoerd worden.

Een kort demonstratiefilmpje vindt u op 
onze website: www.segeren.nl/biljartlift
Voor meer informatie kunt u ons ook
telefonisch benaderen: (+31) 162 - 682550

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: 0031.73 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Torbjörn Blomdahl billiard

Dick Jaspers Biljart

www.tblomdahl.comDick Jaspers Biljart Classic

Verdeler voor België gevraagd



De Biljart Ballen, 1e jaargang, september 2011 pagina 24


