
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woe enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

® GRATIS verzending van al uwbiljartartikelen bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
VLAANDEREN

Ruim 1500 toeschouwers daagden op
voor het slot van dit vierdaagse tornooi,
het negende in de PTC-rij. De snooker-
liefhebber kreeg in de Antwerpse Lotto-
Arena alvast waar voor zijn geld, tijdens
een evenement waarbij de BBSA met Ig-
nace Uytdenhouwen en de “Vlaamse”
Brit Chris Henry garant stond voor een
perfecte organisatie. Voor onze landge-
noot Björn Haneveer was dit tornooi dan
ook de uitgelezen aangelegenheid om
een punt te zetten achter zijn  carrière.

Haneveer mocht trouwens afscheid ne-
men in een wedstrijd tegen levende le-
gende Jimmy White. Luca Brecel plaatste
zich dankzij overwinningen tegen O’
Neill en Craigie bij de laatste 32, maar
moest daarna de rol lossen. 
Na enkele verrassende uitschakelingen
van o.a. Stephen Hendry en ’s werelds
nummer één, Mark Shelby in de voor-
ronden en kwartfinales stonden op zon-
dag 13 november,  Judd Trump en Mar-
tin Gould en favoriet Ronnie O’ Sullivan

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

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom
Tel: 0031-164 244 164 • Fax: 0031-164 230 998

E-mail: biljart1@planet.nl • www.biljart-boetiek.nl

Dealer: Verhoeven Biljarts

Judd Trump. Foto Ad Bakx 

Players Tour Championship-tornooi Snooker

“Lucky Shot” beslist spannende finale
en Graeme Dott tegenover elkaar
in de halve finales. In amper drie
kwartiertjes kwalificeerde Trump
zich vlot met een 4 – 1 (best of 7).
Ook O’ Sullivan maakte er een
walk-over van en stuurde Dott
naar de kleedkamer met exact de-
zelfde uitslag en ontmoette zijn
22-jarige Romford-clubgenoot
Judd Trump in de finale. Daarin
nam Ronnie “the rocket” O’ Sulli-
van de beste start en besloot het
eerste frame met 67 - 5. Vanaf
dan kwam Judd Trump echter in
de wedstrijd en stootte zich naar
de 1 – 3 met achtereenvolgens
een 6 - 90, 5 – 69 en 0 – 79 ze-
ge. De altijd onvoorspelbare Ron-
nie O’ Sullivan dwong met twee
opeenvolgende “Century’s”, 118
- 7 en 132 – 0 toch nog de 3 – 3
af. Het zevende en beslissende
frame werd een ware thriller. Ble-
ven de twee finalisten bij aanvang
nog zij aan zij, dan maakte één
geluksbal op het cruciale moment,
het verschil in de wedstrijd. Na
zijn 16 – 85 overwinning in het
laatste frame mocht de jonge Judd
Trump de beker in de hoogte en
de 10.000 euro op zak steken. 

Bart Van Reeth   



Het laatste 
biljartnieuws

lezen bijna alle 
biljartliefhebbers

in
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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

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

Verdeler voor België

Verhoeven Biljartfabriek BVBA

• 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

Uw kerst en nieuwjaarswens 
in de boom…!

Nog enkele maanden en we nemen voorafgegaan
door het kerstfeest afscheid van 2011. Een bewogen
jaar met veel ontwikkelingen, positieve en prettige ge-
beurtenissen, maar ook verdriet en teleurstellingen.
Wat het komende jaar ons brengen gaat moeten we af-
wachten, bijna niets is zeker, wel hopen we op het
beste.
Dat beste wensen we ook familie, vrienden, kennissen
en biljartvrienden toe. Om u gelegenheid te geven dit
kenbaar te maken, drukken we in De Biljart Ballen van
14 december een pagina grote kerstboom in full-colour
af. Die boom hangt vol met kerstballen. U kunt als ver-
eniging, team, lokaliteit, organisatie of als persoon zo-
’n kerstbal reserveren om uw wens te publiceren. Indien
gewenst, is het ook mogelijk een logo in de kerstbal te
plaatsen. De prijs voor een kerstbal met een diameter
van 5 centimeter is 25 euro. Een kerstbal met een dia-
meter van 7 centimeter kost 35 euro.

Voor reservering en/of informatie kunt u contact op-
nemen met Bart Van Reeth, telefoon: 0485-286593
of per e-mail: bart.van.reeth2@telenet.be. 

Frank' s vraagje

DE AANDACHTIGE KIJKER
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over
een actueel of heikel biljartonderwerp. De lezer
kan hierop reageren door een eenvoudig mailtje
te sturen naar onze redactie.

De stelling :
Wie op welk niveau dan ook “bezig” is met zijn sport,
kijkt ook al eens verder dan de eigen omgeving en
prestaties. Door bijvoorbeeld regelmatig eens een wed-
strijd of tornooi op de hogere echelons mee te pikken
kan je als biljarter ook wat bijleren. Bovendien bevor-
dert het de binding met spelers, clubleiders en lokalen. 

De vraag :
Ga je wel eens naar een wedstrijd of tornooi kijken, buiten je eigen club ?
U kan antwoorden met een eenvoudig JA of NEE op debiljartballen.vl@gmail.com
De resultaten van de poll worden telkens gepubliceerd in het volgende nummer.

DE POLL VAN VORIGE MAAND   
De stelling :
Het bestaande kledingreglement van de KBBB is voor interpretatie vatbaar en
wordt al te vaak niet nageleefd. Zo wordt er erg tolerant omgegaan met de obli-
gate zwarte broek. Ook een zwartkleurige jeans is bijvoorbeeld reglementaire
sportkledij. Eenzelfde scenario bij het schoeisel. Het dragen van sportschoenen
is verboden, maar vaak beweegt men zich met de zwarte gekledere gymp op de
grens van het reglementaire. De laatste jaren zien we dat er steeds losser wordt
omgesprongen met de voorschriften en dat komt het imago van een sport die het
vooral moet hebben van haar uitstraling niet echt ten goede.

De vraag :
Moet er binnen de KBBB een strikter en stijlvoller kledingreglement worden op-
gesteld ?

We ontvingen 173 antwoorden :
171 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

2 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :
Bijna 100% van de deelnemers, ging voor een absolute JA ! 
De KBBB heeft er dus alle belang bij de wil van de meerderheid van haar leden
te respecteren en een streng kledingreglement te bevestigen en te hanteren. Gron-
dige controle op de naleving van de vestimentaire regels kan leiden tot de ver-
heffing van onze sport, die, zoals een lezer het schreef : “…dit cachet verdient !”
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Het volgende
nummer 

verschijnt
14 december

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 7 december

Redactie: Vlaanderen:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Fotograaf:
Harry Van Nijlen
Tel.: 0032 495 57 17 19
Dirk Acx
Tel.: 0486-127013
E-mail: info@billiardsphoto.com

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: +31(0)497-843645
Fax: +31(0)497-844530
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, NL-5140 AJ Waalwijk
Telefoon +31(0)416-343819
Fax +31(0)416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
www.debiljartballen.be
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Biljartprijskamp Ertvelde

Zweten tot de laatste stoot

V.l.n.r.: Fernand Van De Zande, Emmanuel De Waele, Jan Van Acker en Frank
Geldhof.

Het Oude Gemeentehuis in Ertvelde
vormde het decor voor de jaarlijkse
prijskamp, die kon rekenen op een be-
hoorlijke opkomst. Met 34 deelnemers
dienden de wedstrijden dan ook in een
strak tempo afgewerkt te worden op
één biljart. Vanaf de tweede ronde za-
gen we wel al enkele sterke en korte
partijen. Zo speelde het duo  Emmanuel
De Waele-Fernand Vande Zande  in 1
beurt uit tegen Raymond Willems en Ed-
dy Van De Broucke, waarbij Van De
Broucke als vierde man en vrij geloot in
de eerste ronde, geen enkele keer aan
de tafel mocht, uitslag 20-0 ! De eerste
halve finale ging tussen het favorieten-
koppel Johan Denoulet  en Eric Van De

Weghe tegen Emmanuel De Waele en
Fernand Vande Zande. Laatstgenoem-
den waren heel goed  op dreef  en won-
nen uiteindelijk met 18-20. De tweede
halve finale tussen koppels  Gilbert De
Munck-Rudy Vervremdt en Frank Geld-
hof-Jan Van Acker eindigde in het voor-
deel van Geldhof-Van Acker op 18-20.
De finale was spannend tot het laatste
punt drieband en werd gewonnen door
De Waele en Vande Zande, uitslag 20-
19, wat vooral voor Emmanuel De Wa-
ele een morele opkikker betekende na
de laatste prijskampen, waarin hij heel
erg was gaan twijfelen aan zijn kunnen. 

René Wulgaert.

Supercup in Antwerpen

Evenement vindt geen organisator
voor editie van 2012
ANTWERPEN - Het gala in het Hilton
hotel in Antwerpen, waar wordt ge-
speeld om de Supercup en waar de
Speler van het jaar wordt gekozen,
gaat begin volgend jaar niet door. Ludo
Dielis, die met zijn team en sponsors
tien jaar organisator was van de avond,
had al aangekondigd te stoppen en
heeft geen andere organisator kunnen
vinden. De gala-avond werd elk jaar op
de eerste zaterdag van februari gehou-
den, stond voor volgend jaar op 4 fe-
bruari op de kalender en trok behalve
de topbiljarters die ervoor waren uitge-
nodigd een volle zaal aan belangstel-
lenden en sponsors. Spelers als Frédéric
Caudron, Dick Jaspers, Torbjörn Blom-
dahl, Eddy Merckx, Semi Sayginer en
Ryuuji Umeda hebben er vele malen ge-
schitterd in de combinatie van topbiljar-

ten en entertainment. Dick Jaspers speel-
de dit jaar nog een magistrale partij te-
gen Dani Sánchez, die hem de Super-
cup opleverde. Op de gala-avond
speelden de wereldkampioen van het
vorige jaar en de overall winnaar van
de Worldcup om de Supercup. Boven-
dien werd de Speler van het jaar geko-
zen. Ludo Dielis: ,,Ik heb dit jaar aan-
gekondigd dat ik zou stoppen, maar
dat ik met alle plezier de licentie voor
de avond aan iemand anders zou over-
dragen. Het is in de loop der jaren een
officieel evenement geworden, waar-
voor de aanvragen via de UMB ver-
lopen. Maar helaas is er voor dit jaar
geen organisator gevonden. We moe-
ten een keer overslaan en hopen dat het
in het volgende jaar wel weer op de ka-
lender komt.''

24ste Open biljarttornooi bandstoten

Van Den Buverie-Heyndrickx 
pakken volle buit
Biljartgilde Assebroek mocht 48 spelers
verwelkomen op deze “bijna”-jubileum
editie. 
Dankzij de zeer gewaardeerde mede-
werking van Fernand Vande Zande en
Regis Bruynooghe aan de biljarttafels
en Jan De Corte aan de inschrijvingsta-
fel kunnen de organisatoren terugblik-
ken op een zeer geslaagde biljart-
avond. 
Na de voorrondes bleven er in de der-
de ronde nog 9 ploegen over. 
Uiteindelijk waren er nog 3 ploegen die
de finales mochten betwisten. 

Uitslagen : 
1/4 finale : 
Van Acker Jan/De Groote Raymond -
Lambert Eric/Pardo Willy 20 - 10 

Van Den Buverie Eric/Heyndrickx Vic -
Geldhof Frank/De Muinck Gilbert 

20 - 13 
Tanghe Marcel/Vermeersch Rafaël
(bye)

1/2 finale : 
Van Den Buverie Eric/Heyndrickx Vic -
Tanghe Marcel/Vermeersch Rafaël 

20 - 18 
Van Acker Jan/De Groote Raymond
(bye)

Finale : 
Van Den Buverie Eric/Heyndrickx Vic -
Van Acker Jan/De Groote Raymond 

20 – 15

Biljartgilde Assebroek kan terugkijken
op een boeiend tornooi en blikt al voor-
uit naar de 25ste editie op 22 septem-
ber 2012. 

Fernand De Maseure

Golfbiljart

Nog twee 
tornooien dit jaar
Bij het verschijnen van deze krant
scheiden ons nog een dikke maand
en half van het nieuwe jaar. Met
twee golfbiljart tornooien in Ever-
berg en Sint-Joris-Winge, wil ook
het Belgisch Nationaal Verbond
een punt zetten achter 2011.
Op maandag 28 november om 19.30
uur treffen de golfbiljarters elkaar voor
een eerste maal in het lokaal van Vre-
debal Everberg. Gespreid over een pe-
riode van twee weken wordt er getracht
zoveel mogelijk ballen te potten in de
holes. Organisatoren Steve Wilms en
Johan De Brier hopen op een spannen-
de finaledag op zondag 11 december.
Tezelfdertijd, maar met aanvang op 5
december loopt het “Open duo tornooi”
in Onder den Toren in Sint-Joris-Winge.
Ook daar rekent men op ruime belang-
stelling en een rijk deelnemersveld om
de finalisten te selecteren die de finale
zullen beslechten op zondag 18 de-
cember. Beide tornooien bieden de
unieke gelegenheid aan de spelers om
zich voor te bereiden op het Kampioen-
schap van Brabant, dat betwist wordt in
januari 2012.

Bart Van Reeth

District Lier – finale 6de Klasse Vrijspel

Puik werk van Verheyen
B.C. Herentals-speler Johan Verheyen
heeft in de Lierse “Mister 100” vier van
de vijf wedstrijden gewonnen en zich
verzekerd van deelname aan de ge-
westelijke finale. De 55 punten kwamen
op de verliesmatch na, alle in minder
dan 20 beurten op het scorebord. In de
wedstrijd tegen nummer drie, Filip Vo-
gelaere (BC Arena) moest Verheyen het
onderspit delven. Het verschil met vice-
kampioen Svend Olbrechts (KBC Real)
was eerder nipt, maar met Etienne
Schroeven (Duffel-Oost) en Chris Catry
(Stoemptermoroep) kende de eindwin-
naar geen problemen. 

Bart Van Reeth

District Gent – Finale 5de Klasse 
Vrijspel – KB

Edmond Baele met
vingers in de neus
Drie winstwedstrijden volstonden voor
thuisspeler Edmond Baele om in de lo-
kalen van KOT Melle, districtswinnaar
te worden. Bovendien hield de Oost-
Vlaming er ook nog een promotie aan
over. De drie andere 70-ers eindigden
zonder uitzondering onder het ge-
middelde en moesten dus buigen voor
een uitmuntend kampioen. Met een mo-
yenne die een vol punt lager lag dan
die van Baele, landde Marc Cosyns op
de tweede en Etienne Mervilde op de
derde plaats. Robert Hermans mocht
het hek sluiten.

Bart Van Reeth

Gewest Beide Vlaanderen
De Witte met het volle pond aan de haal
BC Quality Zele mocht de heren in poule
B ontvangen voor de gewestelijke voor-
ronde, 1ste Klasse Vrijspel op klein biljart.
Etienne Saey (2de) en Luc D’ Hondt (3de)

konden er geen “homerun” van maken
en moesten de eer laten aan Jeffrey De
Witte (BC Sleepbootje) die als het ware
zijn tegenstanders verpletterde, een 4 op
4 liet optekenen, maximum 11 innings
nodig had en bovendien de promotie op
zijn naam schreef. Joris De Maeyer
(KSNBA) bleef met één winstpartij en een
draw onder het gemiddelde, evenals Pier-
re Van Daele (Argos-Westveld) die geen
enkele wedstrijd kon winnen. Kieldrechte-
naar Jeffrey De Witte heeft hiermee alvast
100 % zekerheid verworven over deel-
name aan de ontknoping.

Bart Van Reeth
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Vrijspel Excellentie MB

Koen Saver naar Ere-klasse Vrijspel

Veertien dagen na zijn promotie naar
Ereklasse in de banddiscipline doet
Koen Saver het weer. In de Nationale
voorwedstrijden Excellentie vrijspel
Match Biljart behaalde de West-Vla-
ming een algemeen gemiddelde van
133,33 met  als logisch gevolg, de pro-
motie naar Ereklasse vrijspel. In Ons
Huis te Geraardsbergen waren de
tegenstanders die dag een maatje te
klein. Danny Belaey, Carlos Doom en

Yves De Hertog werden op een hoopje
gespeeld. In zijn 4 partijen scoorde
Koen maar liefst 1200 punten in amper
9 innings. Kers op de taart was de par-
tij tegen Carlos Doom waar hij de 300
punten uitspeelde in 1 inning. Verder
scoorde Koen Saver ook nog serie’s van
272, 269 en 219 punten. Wat wordt
zijn volgend huzarenstukje…. ?

Lieven Serweytens

2de Klasse Vrijspel Klein Biljart – districtfinale Waasland 

Twee promotiematchen maken het verschil
In dit blad kan u lezen hoe Dirk Van Kerckhoven in het kader het laken naar zich
toetrok en als kampioen het district Waasland mag gaan vertegenwoordigen op
de gewestelijke eindronde. De speler van BC Sleepbootje evenaarde die stunt
nog eens in het vrijspel waar hij bij de 160 te spelen punten, zijn tegenstanders
geen enkele kans liet. Van Kerckhoven ging in één wedstrijd tegen titelrivaal Ur-
bain Van Landeghem dan wel onderuit, toch sloeg hij erin liefst twee maal pro-
motie te spelen tegen enerzijds diezelfde Van Landeghem in de tweede wedstrijd
en anderzijds tegen Lucien Maes, die uiteindelijk verdienstelijk tweede zou wor-
den in de eindstand. Frappant daarbij is dat Maes slechts één wedstrijd in het ge-
middelde wist vol te maken. Nochtans liet de Sint-Niklazenaar zich onderschei-
den met een reeks van 78 punten, meteen de hoogste van het finaleweekend. Ro-
de lantaarn Luc Van Vosselen (BC Gildevrienden) had duidelijk een off-day en
speelde geen enkele keer in het gemiddelde.

Bart Van Reeth      

Nationale Finale Bandstoten Excellentie

Jean Godeyne kampioen

Het Duitstalige publiek zag in Gemme-
nich hoe de ambitieuze bandstoters el-
kaar geen millimeter gunden en op die
manier zorgden voor een spannende fi-
nale, waarbij vaak op het scherp van
de snee werd gespeeld. 
Tongerenaar Jean Godeyne moest dan
wel toezien hoe rechtstreeks concurrent
Koen Saver promoveerde naar de Ere-
klasse, toch was het de Eburoon zelf die
met de titel aan de haal ging. Tegen die

andere Brugse bandstoter, Steven D'
hont maakte Godeyne wel een uitschui-
ver, maar dat was meteen de enige
steek die hij gedurende de ganse finale
liet vallen. Jean Godeyne voltooide drie
partijen in 20, 20 en 17 beurten. Als je
even de uitschuiver niet mee rekent, dan
speelde de kampioen een gemiddelde
van 5,78.

Bart Van Reeth

Finalisten en scheidsrechters poseren samen na afloop van de finale 

5de Vrijspel tornooi Klein Biljart

B.C. Sleepbootje verwelkomt 
41 deelnemers
Wanneer u dit leest is het vijfde vrijspel tornooi van het Kieldrechtse Sleep-
bootje al halfweg. Op 5 november werd het startschot gegeven van deze
jaarlijks terugkerende challenge, die zijn beslag krijgt met de finales op
zaterdag 17 december. 
De deelnemers vinden elkaar in drie
reeksen, waarin elke reeks afzonderlijk
begiftigd is met een prijzenpot van
450,00 euro. In Reeks A (30-40-55)
werden de 12 biljarters ondergebracht
in 3 poules, in Reeks B (70-90-120) ge-
ven 15 vrijspelers elkaar partij in 4 pou-
les en in Reeks C (160-210-300) ver-
schijnen er 14 aan de tafel. Logischer-
wijze is het hoofdaandeel van de spe-
lers afkomstig uit Oost-Vlaanderen maar
in elke reeks schuilen toch enkel opmer-

kelijke outsiders. Antwerpen toont zich
met een gezonde mix aan spelers,
waarbij vooral Op De Meir zich niet on-
betuigd laat, maar de verste verplaat-
sing wordt alleszins gemaakt door Jozef
Keymis (Reeks A) en Kamiel Keymis
(Reeks C) van het Limburgse Sint-Jozef
Zutendaal. Wim Benoit van Gilde Ho-
ger Op Kortrijk legt net iets minder kilo-
meters af.

Bart Van Reeth

NIDM 3de afdeling D

Nederland - Frankrijk in Brugge
De ontmoeting tussen Zeevis André 2 en
Risquons Tout 1 had een leuke interna-
tionale toets. Bij Brugge spelen op
plaats 1 en 2 de Nederlandse Zeeuwse
vrienden Patrick Vasseur en Jean-Paul
De Kraker, bij Risquons Tout daarente-
gen spelen op  de eerste en tweede
plaats de Franse broertjes Frederique
en Julien Beghin.  De ontmoeting begon
goed voor Zeevis André 2 nadat Ivan
De Rynck en André Saver beiden hun
partijen – weliswaar moeizaam – won-
nen. Zo stond het halfweg reeds 4 – 0.
En met in het vooruitzicht de 2de plek in
de ranking werd het uitkijken wat de be-
wuste Nederland – Frankrijk ging wor-
den. Patrick Vasseur startte sterk tegen
Frederique Beghin met 17- 8 in 11 beur-
ten, maar dan schakelde de oudste van
de broers Beghin een versnelling hoger
met enkele leuke series van 8 en 6 en
won Beghin uiteindelijk de wedstrijd
met 29 – 34 in 35 innings.  Op de an-
dere tafel zou Jean Paul De Kraker de
jongste van de Beghins letterlijk moeten
“kraken” om de overwinning en de 2de
plek in de reeks te nemen.  Julien Beg-
hin begon na een varkentje met een
reeks van 5 doch de thuisspeler liet zich
niet beïnvloeden en speelde een zeer
goede geconcentreerde partij. De Kra-
ker was over gans de lijn de betere in
de match en speelde zelf uit met een se-
rie van 5 om te winnen met 1,133 moy-

enne of  34 – 26 in 30 innings. Einduit-
slag 6-2. 

Lieven Serweytens

Artistiek in Roeselare

Toppers lossen elkaar af

In de vierde manche van de artistiek
rankingtornooien lijken de toppers niet
van plan elkaar veel te gunnen. Ook tij-
dens de editie in de Arena te Roeselare
werd er alweer op het scherp van de

snee gespeeld. Ditmaal ging Walter
Bax met de eer aan de haal en slaagde
Marc Janssen er opnieuw in, zich één
positie voor Eric Daelman te wringen.
Belgisch Kampioen Erik Vervliet zorgde
nog niet voor de verrassing, maar blijft
netjes in het kielzog van de top drie.
Ook in deze vierde ontmoeting namen
de  subtoppers Vloemans, Van Orshae-
gen, Everaert en Van Schoor steeds ver-
der afstand van de rechterkolom. Voor
Rony Baert, Peter De Graeve en Eddy
De Jongh lijkt het kalf nu al verdronken.
Na 30 gespeelde figuren gaf De Jongh
trouwens op in deze ronde. Met nog vijf
rankingtornooien voor de boeg, neemt
Walter Bax de leiding met 130 punten,
gevolgd door Daelman op 4 punten en
Janssen op  6. Vervliet kijkt aan tegen
een achterstand van exact 10 punten
op de nummer drie in het klassement.
Een maand lang gooien de artiesten het
blok erop en geven elkaar rendez-vous
op 18, 19 en 20 november in Biljartpa-
lace Argos in Sint-Amandsberg bij
Gent.

Bart Van Reeth

Walter Bax       
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Davy Van Havere en Koen Van Camp 

Samen uit samen thuis

Van Havere en Van Camp in een verbeten duel

Koen Van Camp wordt volgend jaar veertig, Davy Van Havere heeft tien
jaartjes minder op zijn teller zitten. Toch liepen de twee een opmerkelijk
parallel biljartparcours. De altijd grote ambitie en honger van het duo, vor-
men de rode draad in hun carrière. Wij spraken met twee nuchtere rasbil-
jarters. 

DBB : Jullie staan al enkele jaren
aan de biljarttafel. Wanneer en
hoe begon het precies ?
DVH : Ik ben afkomstig van Kruibeke
waar ik in 1992 met mijn vader naar
een caféclub trok om er te gaan biljar-
ten. Twee jaar later –ik was toen amper
12- sloot ik aan bij BC Lugo, dat toen
nog aan de Hoevensebaan in Kapellen
speelde. Een gemeenschappelijke
vriend van mijn pa en Willy Wesenbeek
had ons uitgenodigd om eens een kijkje
te gaan nemen in die club. 
KVC : Ik was dertien toen ik met mijn ou-
ders binnenstapte in het lokaal Keizers-
hof in Mariaburg, dat toen werd uitge-
baat door Willy Wesenbeek en waar
op dat moment BC Lugo gevestigd was.
In 1986 speelde ik mijn eerste competi-
tiewedstrijd in de Belgische Biljart Bond. 

DBB : Het interview is net bezig en
toch valt al tot tweemaal toe de
naam Wesenbeek ?

DVH : Ja, Willy had in die tijd al begre-
pen dat “wie de jeugd heeft, ook de
toekomst heeft”. Hij had me enkele ke-
ren zien spelen en stelde voor om bij
hem les te gaan volgen. Aanvankelijk
was dat alleen in de schoolvakanties
maar vanaf mijn zestiende ging ik we-
kelijks bij Wesenbeek op bezoek.
KVC : Op woensdagmiddag gaf Willy
Wesenbeek les aan jeugdspelers in het
Keizershof in Mariaburg. Op een keer
vroeg hij mij of ik het ook niet eens wou
proberen. De microbe die ik toen te
pakken kreeg, heeft me nooit meer los-
gelaten.

DBB : Die lessen wierpen duidelijk
hun vruchten af…

DVH : Ik zal Willy altijd dankbaar blij-
ven voor de scholing die hij mij gege-
ven heeft. Alles wat ik ken van de klas-
sieke disciplines heb ik zondermeer aan
hem te danken.
KVC : De prima begeleiding van We-
senbeek heeft ertoe bijgedragen dat ik
liefst gedurende vierentwintig jaar voor
BC Lugo heb gespeeld. Zelfs tot lang
nadat die club in andere handen was
gekomen. Ik heb dus net mijn zilveren
jubileum niet kunnen vieren bij Lugo.

DBB : Het is ook onder de vleugels
van Willy Wesenbeek dat jullie el-
kaar leerden kennen ?

DVH : Dat klopt. We hadden dezelfde

leermeester en belangrijker nog ; de-
zelfde gedrevenheid.
KVC : Het hoeft dan ook niet te verba-
zen dat we al op jonge leeftijd samen in
de Nationale Interclub Driebanden
Matchbiljart speelden. Enfin, die “jonge
leeftijd” dat geldt natuurlijk eerder voor
mij dan voor Davy, hé ! (lacht)

DBB : Toch zouden jullie wegen
scheiden ? 

DVH : Pas in 2006. Ik had het gehad bij
Lugo en stond voor een nieuwe uitda-
ging bij BC Op De Meir. Tot 2010
speelde ik er samen met onder andere
Rudy De Laet, Tom Persijn en Wim Van
Cromvoirt. Sinds vorig seizoen speel ik
in de hoogste afdeling bij BC Deurne.
KVC : Dit seizoen verruilde ik BC Lugo
voor … BC Op De Meir waar ik in de
tweede afdeling aantreed met onder-
meer Barry Van Beers, Ivan Stitchinsky
en Marc Verhaegen. 

DBB : Eerder toevallig werden jul-
lie ook nog eens collega’s op het
werk ? 

DVH : In 2003 ging ik aan de slag bij
het bedrijf waar Koen werkt en sinds-
dien zien we elkaar dus elke dag.
KVC : Op een mooie dag belt mijn baas
me op. Of ik misschien een zekere Da-
vy Van Havere ken ? Blijkt hij net op dat
moment op sollicitatiegesprek te zijn.
Sinds die dag is Davy bij ons aan de
slag.

DBB : Davy, jij werd vorig jaar
landskampioen met BC Deurne. Zat
er bij Lugo wat in voor Koen ?

DVH : Na een fantastisch speeljaar,
waarin ik ploeg vormde met Eddy
Merckx, Thérèse Klompenhouwer, Ludo
Dielis en Jef Philipoom. Geweldige na-
men om mee aan de biljarttafel te ko-
men natuurlijk. En een verrijking. Als je
na afloop van de wedstrijd nog wat
raad en tips kan meekrijgen van dat
soort grootheden, dan is dat toch maar
mooi meegenomen, nietwaar ?
KVC : In mijn laatste Lugo-seizoen was ik
kopman. Ons team heeft keihard ge-
knokt om in de tweede afdeling te blijven
en daar zijn we uiteindelijk in geslaagd
ook ! Ik speelde er aan de zijde van
François Wuyts, Jan Staff en de gelukkig
op tijd teruggekeerde Jean Van Erp.

DBB : Met welke ambitie hebben
jullie dit seizoen aangevat ?

DVH : Ons team van vorig jaar is uit el-
kaar gevallen. Kampioenen zien ze im-
mers overal graag komen. Dit seizoen
sta ik aan het acquit met niemand min-
der dan Dick Jaspers, Jean-Paul De
Bruijn, Steven Van Acker en natuurlijk al-
weer Ludo Dielis. Samen met Dielis en
Klompenhouwer ben ik de enige “oud-
gediende”. Een sterke verzameling spe-
lers, dat wel. Maar een kampioenstitel
binnenhalen is toch nog wat anders, als
je daarop alludeert… 
KVC : Wij weten dat we in een sterke
reeks zitten, waarin De Goeie Queue
met Leppens, Peter Ceulemans en Cau-
dron al zo goed als zeker de titel gaat
pakken. Toch ambiëren wij de top vijf.
Het zou mooi zijn mochten we als twee-
de eindigen en in de play-offs terechtko-
men…

DBB : Hoe loopt het individuele
parcours ?

DVH : Tot driemaal toe had ik de gele-
genheid deel te nemen aan de Super-
prestige in Lommel. Tijdens de meest re-
cente uitgave heb ik mijn tot dusver
beste prestatie neergepoot : een zeven-
de plaats na verlies in de kwartfinale te-
gen Eddy Merckx.
KVC : In het seizoen 2009-2010 pro-
moveerde ik voor de eerste maal naar
de ere-klasse. Ik heb toen gespeeld voor
wat ik waard was, maar heb deson-
danks de degradatie niet kunnen ont-
lopen. Dit jaar doe ik een nieuwe gooi
naar de promotie. 

DBB : Wat is jullie mooiste biljart-
moment ?

DVH : In Sluiskil speelde ik in 2009 een
mooi Wereldbekertornooi, waar ik de
hoofdtabel haalde. Maar toch blijft mijn
mooiste herinnering mijn zege op Torb-
jörn Blomdahl in de Nederlandse ere-di-
visie met Schuler-Cues. De uitslag, 50-
43 in 28 beurten staat in mijn geheu-
gen geprent.
KVC : Ongetwijfeld mijn status van ere-
klasser. Maar het was toch ook wel een
speciaal moment toen ik Belgisch Kam-
pioen werd in libre, 200 punten op
matchbiljart met promotie naar 300 ex-
cellentie-klasse.

DBB : Proberen jullie nog steeds het
spel te vervolmaken ?
DVH : De laatste twee jaren volg ik les
in het driebanden bij Eddy Leppens.
Mijn moyenne steeg daardoor in-
middels van 1,000 naar 1,200. Toch
wel een mooie evolutie. Maar ik hoop
nog beter te gaan doen.
KVC : Sinds ongeveer een jaar neem ik
les bij Paul Stroobants om mijn drie-
bandspel te verbeteren. Je kan altijd bij-
leren hé ? Dat maakt het biljart ook zo
boeiend.

DBB : Trainen Van Havere en Van
Camp nog wel eens samen ?

DVH : Dat gebeurt. Niet wekelijks maar
als de gelegenheid zich voordoet krui-
sen we nog eens graag de degens.
Meestal spelen we dan een partijtje in
het Kapelse Starrenhof, waar we beide
in de buurt wonen.

KVC : Behalve op donderdag want dan
houd ik mijn vaste trainingssessie met
Marc Meulen. Dat is inmiddels zo’ n
beetje traditie geworden. Marc is al ja-
renlang een goede vriend en trouwens
geen onverdienstelijk biljarter. 

DBB : Volgend jaar worden jullie
dertig en veertig. Waar hoop je
over pakweg tien jaar te staan ?

DVH : Mijn ambitie blijft het verwerven
van een vaste plaats in de nationale top
8. Ik geloof dat dit in mijn mogelijkhe-
den ligt en ik zal er dan ook erg hard
aan werken om dat te realiseren. Verder
droom ik ervan om eens te kunnen deel-
nemen aan een E.K. of nog beter, een
W.K.

KVC : Als ik er binnen tien jaar in ge-
slaagd ben het volwaardige ere-klasse-
statuut te verwerven en te behouden,
dan denk ik dat ik met tevredenheid zal
kunnen terugblikken op mijn biljartcarri-
ère. Het zou het bewijs zijn dat ik alleen
maar sterker ben geworden. 

DBB : Daar klinken we op !

Bart Van Reeth

Nationale voorronde 220 Kader 38/2 in Playball Hasselt

Robert Vrancken 
voor eigen publiek geplaatst

Op zaterdag 5 november werd in de
Hasseltse Biljart Academie één van de
3 nationale voorrondes 220 kader
38/2 gespeeld met als inzet een plaats
in de nationale finale in Strombeek be-
gin 2012. De eerste partij, gewonnen
door Danny Belaey  in 6 beurten, was
ook meteen de beste van deze eerste
speeldag. Belaey begon met een reeks
van 102 ! Jean Van Tongerloo van BC
Op de Meir uit Emblem   liet zich niet
onbetuigd en antwoordde even later
met 101, maar sneuvelde op 13 punten
! Verder te vermelden op deze eerste
speeldag is de dubbele winst van
Vrancken in telkens 15 beurten en Bela-
ey als enige speler in het gemiddelde.
Sven Mallants van BC Ten Hout was
slechts een schaduw van zichzelf, maar

lukte toch een reeks van 105. Ook op
zondag was deze laatste niet in zijn
doen en moest lijdzaam toezien hoe
Van Tongerloo zijn derde wedstrijd in
12 beurten klaarde met een zeer regel-
matig spel. Op de andere tafel was in-
tussen een marathon bezig van twee en
half uur tussen Vrancken en Belaey, ge-
wonnen door deze laatste. De 2 laatste
wedstrijden moesten de winnaar aan-
duiden. Robert Vrancken en Mallants
wonnen hun wedstrijd in 12 beurten. Al
bij al was er geen hoogstaand kader-
spel te zien en waarschijnlijk heeft de
meest tactische speler de buit binnenge-
haald ; Robert Vrancken die doorstoot
naar de nationale finale.

Jacques Verheyen
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Biljarthistorie

De “WOELIGE” zege van Jef Philipoom
In op zijn minst turbulent te noemen omstandigheden bracht Jef Philipoom 
in het laatste decennium van vorige eeuw, de wereldtitel naar ons land.
1995 staat geboekt als één der zwart-
ste bladzijden uit de vaderlandse ge-
schiedenis. Bij een hotelbrand in Ant-
werpen vallen op oudejaarsavond 12
doden. Tientallen feestvierders zullen de
rest van hun leven moeten slijten met de
onuitwisbare en pijnlijke sporen van het
alles verterende vuur op hun lichaam.
Een maand later wordt veearts-keurder
Karel Van Noppen brutaal vermoord in
opdracht van de hormonenmaffia. In ok-
tober neemt Willy Claes ontslag als se-
cretaris-generaal van de NAVO, in de
nasleep van de Agusta-affaire. Het Bos-
man-arrest schudt de voetbalwereld
door elkaar. Ook Japan deelt dat  jaar
in de klappen. De stad Kobe wordt ge-
troffen door een aardbeving met een
kracht van 7,3 op de schaal van Richter
en alsof dat nog niet genoeg is pleegt
de sekte Aum Shinrikyo in de metro van
Tokio een aanslag met zenuwgas waar-
bij 12 doden en meer dan 6000 ge-
wonden vallen. 168 mensen laten het
leven bij een bomaanslag in het Ameri-
kaanse Oklahoma en op kerstdag over-
lijdt de acteur Dean Martin. Bosnisch-
Servische troepen richtten een massale
slachting aan in de moslim-enclave Sre-
brenica. Tot de weinige hoogtepunten
van dat jaar rekenen we de oprichting
van de Vlaamse TV-zender Kanaal2
(thans 2be) en het muziekstation TMF.
Arantxa Sanchez wordt nummer 1 op
de wereldranglijst van het vrouwenten-
nis, met slechts één punt voor op Stan-
dard Luik mag Anderlecht zich lands-
kampioen noemen in het voetbal en in
het wielrennen wint Johan Musseeuw
de Ronde van Vlaanderen.
In datzelfde jaar is Jef Philipoom  in een
door ruzies verscheurde driebandenwe-
reld een jaar lang de dominante figuur.
Zeg maar de beste amateur, hoewel de
zege op de Nederlander Thijssens hem
bijna 200.000 oude Belgische Franken
(bijna 5000,00 euro) opleverde, wat
een niet onaardig bedrag was in die
tijd. Philipoom die dat jaar ook al de
Belgische en Europese titel behaalde en
daarmee het beste jaar uit zijn loop-
baan voltooide, was de terechte win-
naar, bekeken over drie dagen. Als zo-
danig werd hij de opvolger van Rini
van Bracht, die ook al niet meer mocht
deelnemen door het schisma in de drie-
bandensport.  Met name in de halve fi-
nale tegen landgenoot Peter De Backer

en in de eindstrijd tegen Thijssens maak-
te Jef Philipoom indruk. Tegen  De Bac-
ker was zijn moyenne 2,045 waarvoor
de gemiddelde prof nog steeds meteen
zou tekenen. In de partij tegen de Turk
Yuksel legde hij een serie van vijftien op
tafel, het maximum in het setsysteem. Jef
Philipoom keerde met de gouden me-
daille terug van  het tornooi in het
Nederlandse Grubbenvorst, dat over-
schaduwd werd door een geëscaleerde
ruzie tussen profbond  BWA enerzijds
en CEB (Europees) en UMB (wereld) an-
derzijds. Het ging om een conflict tus-
sen de bestuurders uit verschillende
kampen die al jaren angstvallig op hun
stoel bleven zitten en elkaar het licht in
de ogen niet wilden gunnen. Voor Phili-
poom betekende de wereldtitel meteen
het begin van een loopbaan waarbij hij
ook vandaag nog de toeschouwers op
de rand van de stoelen brengt. In het
driebanden won hij achtereenvolgens
de Beker van België Driebanden in
1996, de Superprestige in 2000 en het
B.K. in 2002. Jef Philipoom schreef ook
vijfmaal een VES (thans BTS)-rankingtor-
nooi op zijn palmares, werd achttien
maal Belgisch Kampioen in diverse dis-
ciplines en behaalde in het seizoen
2008-2009 ook nog zilver op de
Wereldbeker Driebanden. 
Vandaag neemt hij met BC De Ploeg
een optie op de titel in de hoogste
NIDM-afdeling. 

Jef Philipoom anno 2011

De jeugd aan tafel

De poulain van Patrik Mintjens
Zijn zoon Nicolas heeft hij intussen
reeds naar een méér dan aan-
vaardbaar biljartniveau gestuwd. Tus-
sen dat, scheidsrechtersbegeleiding, be-
stuurlijke verplichtingen bij De Goeie
Queue en zijn eigen biljartprestaties
door, heeft Patrick Mintjens zich alweer
ontfermd over een youngster. Amper 13
jaar oud is Tim Van Hoeck en daarmee
de jongste speler van De Goeie Queue
Zoersel. Speelt de jongeling op dit mo-
ment nog slechts 30 vrijspel, dan bewij-
zen zijn overwinningen in de individue-
le competitie dat er zondermeer sterke
progressie in het spelpatroon zit.  Van
Hoeck maakte alvast korte metten met
François Vissers en clubgenoot Fonny
Maes en mag beginnen dromen van
een heuse biljartcarrière. Een knaap om
met argusogen te volgen !

Bart Van Reeth  

Districtfinale Z/W Vlaanderen 5de Klasse Vrijspel KB

Met de wind in de zeilen
Hij heeft zijn naam niet gestolen. Met
windkracht 8 raasde Gerard Storme
voorbij zijn tegenstanders in deze fina-
le, waarin hij geen enkele wedstrijd ver-
loor. De Warden Oom-speler was de
enige finalist die overigens alle matchen
binnen het gemiddelde speelde. Opval-
lend of het gevolg van de dominante
positie van Storme : alle anderen haal-
den de obligate moyenne niet. Jonny

De Tollenaere klopte wel met één punt
verschil de latere nummer twee, Michel
Onbekent, maar moest zich tevreden
stellen met de vierde en laatste plaats,
op enkele honderdsten van derde ge-
klasseerde Peter Verwimp. Voor eigen
publiek mocht Gerard Storme na afloop
de medaille op de borst laten blinken.

Bart Van Reeth 

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...

…Francis Forton geboren is in een  
echt biljartmilieu ?
Vader Forton was in 1976 voorzitter ge-
worden van de Brusselse club Union Ro-
yal Saint Michel, waardoor de toen 14-
jarige Francis met de keusport in aanra-
king kwam.

…hij toch pas in 1980 competitief
ging spelen ?

Na het afronden van zijn legerdienst
ging de geboren Brusselaar les volgen
bij de legendarische Emile Wafflard en
bekwaamde zich in alle disciplines. Op
z’n dertigste was hij ere-klassespeler in
elke spelsoort. Vanaf dan ging hij zich
specialiseren in het driebanden.

…het ketje zijn eerste VES-tornooi
(nu BTS) won in de finale tegen
Raymond Ceulemans ?
Inmiddels had Forton zijn job bij een
verzekeraar opgegeven en de “Brasse-
rie des Alliés” overgenomen. Door de
ziekte van zijn echtgenote moest hij ech-
ter het biljart naar de tweede rij verwij-
zen. 

…hij zich pas in 1994 opnieuw
terug volop op het biljarten zou
toeleggen ?
Francis Forton begon aan een tweede
biljartleven met B.C. Arcade en haalde
datzelfde jaar ook nog eens 2 nationa-
le titels binnen.

…Forton ooit de Belgische ranking-
lijst aanvoerde ?
Dat was in 1995, twee jaar voor hij vi-
ce-kampioen van België zou worden,
na een finalewedstrijd tegen Frédéric
Caudron. In 2009 vestigde hij zich op
een 4de plaats in de inmiddels veel
prestigieuzer geworden VES-ranking. 

Foto Harry Van Nijlen

Districtfinale 4de klasse Kader KB Waasland

Van Kerckhoven met reeks van 35
De Gildevrienden waren gastclub voor
de 90-punten “kaderisten”. Luc Van Vos-
selen kon zich als thuisspeler niet waar-
maken en moest de opponenten Urbain
Van Landeghem (Quality Zele) en Dirk
Van Kerckhoven (BC Sleepbootje) de
tweede en eerste stek gunnen. Zes van
de in totaal twaalf wedstrijden eindig-
den onder het gemiddelde. Er werd
geen enkele maal promotie op het bord
geschilderd. Toch zette de terechte kam-
pioen een prachtreeks van 35 caram-
boles neer in de wedstrijd tegen Van
Landeghem. De hoogste reeks van de fi-

naleronde, overigens. Dat Urbain Van
Landeghem en Dirk Van Kerckhoven
ook nog eens een 8,18 moyenne lieten
optekenen, is op z'n minst het vermel-
den waard.  Waren kampioen en vice-
kampioen aan elkaar gewaagd, dan
werd met een 6,61 tegen 4,80 alge-
meen gemiddelde, het niveauverschil
tussen de nummers 1 en 3 duidelijk in
de verf gezet. Kampioen Van Kerckho-
ven gaat door naar de gewestelijke fi-
nale.

Bart Van Reeth

Districtfinale 5de klasse kader KB Gent

Argos-Westveld levert finalewinnaar
Eén promotiewedstrijd en twee winst-
wedstrijden “met gemiddelde” volston-
den voor Willy De Rudder om de titel
van districtskampioen binnen te rijven.
De Argos-Westveld-biljarter schakelde
in zeven beurten en met een 60-19
eindscore, Izaak Van Haneghem (’t
Lammeken) uit, die tweede eindigde.
Van Haneghem zelf hield op zijn beurt
dan weer een promotiematch over aan

het duel met Alain Fourneau (EWH), die
als laatste, Marcel Janssens van het or-
ganiserende Krijt op Tijd Melle op de
derde plaats zag eindigen. De Rudder
neemt dus verdiend de medaille mee
naar Sint-Amandsberg en mag een po-
ging doen zich in de kijker te spelen tij-
dens de gewestelijke finale. 

Bart Van Reeth 

Kampioenschap van België Blankenberge

Twee Limburgers geplaatst
De deelnemers aan het Ere-klasse vrij-
spel op matchbiljart, dat gespeeld
wordt op 15 januari 2012, zijn ge-
kend. Met Maarten Janssen van BC De
Optimisten en Jean Godeyne van de
Maaslandse Biljart Academie, die Jo-
han Claessen en Andy De Bondt letter-
lijk wegspeelden, ziet de “koningin der

badsteden” twee Limburgers komen. Zij
gaan de concurrentie aan met Philippe
Deraes van BC Strombeek en Turnhou-
tenaar Peter Vandeloo (Biljart Express),
die zich plaatsten in poule 2, ten nade-
le van Johan Loncelle en Johan Devos. 

Bart Van Reeth  
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Kampioenschap van België driebanden, Junioren

Andy De Bondt start als favoriet
De jonge Edegemnaar Andy De Bondt
mag als reekshoofd aan de start komen
in dit uitermate belangrijke kampioen-
schap voor junioren, dat doorgaat op
26 en 27 november in BC Sint-Jozef te
Zutendaal. In het “verre” Limburg krijgt
hij af te rekenen met de twee Turnhoute-
naren Geoffrey Dresselaerts van BC
Kruishuis en Kenneth Wijnants van BC
Excelsior. Van Thomas Caluwaerts (Zan-
zibar Leuven), als enige niet afkomstig
uit de provincie Antwerpen,  wordt ver-
wacht dat hij hier en daar een prik kan
uitdelen.

Bart Van Reeth

Andy De Bondt

7de klasse Vrijspel Klein Biljart

Franz Iliano wint Wase disitrictfinale
Twee matchen in het gemiddelde, één-
tje er net onder en één promotiewed-
strijd, bezorgden Iliano de districtstrof-
fee. Met twee finalisten van B.C. Sleep-
bootje en het equivalent in aantal van
KSNBA werd in het Waasland de
districtfinale vrijspel naar 40 punten be-
slecht. Aan het einde van de rit moesten
Dirk Janssens en Chris Hemelaer van de
Kieldrechtse club genoegen nemen met

de derde en vierde plaats. Tweede ge-
klasseerde Yvan De Ruyte zag hoe club-
genoot Franz Iliano de eindoverwinning
binnenhaalde. 
De kersverse kampioen mag het district
Waasland gaan vertegenwoordigen op
de gewestelijke finale op 10 en 11 de-
cember.

Bart Van Reeth

Interdistrictfinale Vrijspel 
Waasland en Gent

Hakken over de sloot
De Interdstrictfinale 3de klasse Vrijspel,
klein biljart naar 120 punten, is er één
geworden om snel te vergeten. Van de
vier gegadigden speelde niemand in
het gemiddelde, behalve dan in die ene
wedstrijd, waarin Izaak Van Haneghem
met een moyenne van 10,00, Benny
Van Goethem naar een definitieve twee-
de plaats verwees. Petrus Beckers ein-
digde derde en Mellenaar Marcel Jans-
sens, enige afgevaardigde van het
district Gent, strandde op de weinig be-
nijdenswaardige vierde en laatste
plaats. Dankzij die ene promotiewed-
strijd mag Van Haneghem zich gaan
bewijzen op de gewestelijke finales in
het district Brugge-Zeekust. Pikant detail
: waar de moyenne normaal op 5,46
afklokt, was het hoogste algemeen ge-
middelde in deze weinig boeiende fina-
le een schaarse 4,83.

Bart Van Reeth

KBBB-District Gent – Tornooi Vrijspel

Hopen op groot
deelnemersveld
De organisatie van haar 1ste district-
stornooi vrijspel op klein biljart is eigen-
lijk een gok voor het district Gent. Toch
rekenen de inrichters op een ruim deel-
nemersveld.
Nog tot 1 december van dit jaar krijgen
kandidaten de gelegenheid om zich in
te schrijven voor dit libre-tornooi dat af-
sluit met de finale op zondag 17 juni
2012. De eerste afstoot wordt gegeven
in februari. De liefhebbers zullen inge-
deeld worden in drie reeksen (300-210-
160), (120-90-70) en (55-40-30) en er
wordt gespeeld op zowel de 2,10 - als
de 2,30 metertafel. Enkel houders van
een geldige KBBB-lidkaart en aangeslo-
ten bij een club uit het district Gent kun-
nen deelnemen. In elke reeks voorziet
het district een geldprijs van 125,00 eu-
ro voor de winnaar, 75,00 euro voor
de nummer twee en 50,00 euro voor de
derde plaats. Deelnemers betalen
10,00 euro startgeld. Voor wie er nog
snel bij wil zijn : rudy.meuleman@tele-
net.be of 0486 / 36 92 21. 

Bart Van Reeth 

5de Klasse Vrijspel KB

Rechtstreekse interdistrictsfinale Waasland
Zes finalisten troffen elkaar aan de 2,10
meter-tafel om de 70 punten bij elkaar
te tikken. Drie van de zes genoten dan
ook nog eens van het thuisvoordeel in
het ontvangende BC De Gildevrienden.
Toch konden Georges Maes (6de),
Franky Van Mele (4de) en Nestor Van
Meirvenne (3de), niet beletten dat “be-
zoeker” Norbert Van Muylem (De Ster
Ninove) de oppergaai wegkaapte. Dirk

Labie (Ons Huis Geraardsbergen) ein-
digde tweede en Wim Raes (KSNBA),
als nieuwe speler met slechts één wed-
strijd in het gemiddelde mocht het num-
mer 5 voor zijn naam schrijven. Van
Mele en Maes, duidelijk in mindere
doen, speelden alle wedstrijden onder
het gemiddelde.

Bart Van Reeth

KBBC-teams aan goed seizoen bezig

Brugse 5 met voorzitter 
Rik Vanhecke sterk op dreef

In de NIDM reeks 4de afdeling F is
Kon. Brugse 5 goed  aan het seizoen
begonnen. Met  3 overwinningen en 2
draws en 1 verlies staan ze met 8/12
schitterend op plaats 3. Dit team speelt
voor het 4de jaar op rij in deze afdeling
maar kwam echter steeds onderaan de
rangschikking uit.  Dit seizoen ziet het er
veel beter uit. Het team met Roland t’Se-
yen als kopman, Herbert Seys op plaats
2 en Marijn Stuyvaert en Rik Vanhecke
op 3 en 4 zijn als een  raket uit de start-
blokken geschoten. Elke week is er wel
iemand die schittert, op speeldag 4
dspeelde Marijn Stuyvaert een hele
mooie partij met 22 punten in 28 in-
nings..  maar evengoed komt een Ro-
land t’Seyen op speeldag 1 en 2 goed
uit de verf met 27 punten in respectieve-
lijk 39 en 36 innings.
In de reeks 4 E spelen Brugse 3 en 4.
Brugse 3 een team dat de laatste jaren
steeds top 3 speelde heeft zijn start com-
pleet gemist met een 4 op 12. Bij Brug-
se 4 heeft enkel  J-M Hacke  duidelijk
zijn draai gevonden en hopelijk kan hij
zijn teamgenoten  naar een hoger ni-
veau tillen in de toekomst.
In de reeks 3 D tonen de Brugse ploe-
gen zich in topvorm. De titel ambiëren-
de ploeg Zeevis André 1 staat soeve-
rein aan kop met een bij momenten bui-
tenaardse Martin Ravestijn doch lieten
een puntje liggen Bij Kortrijkse 2. Ook
Zeevis André 2 doet goed mee en staat
maar liefst tweede in zijn reeks na 6
speeldagen met 8 op 12. 
In de Beker der gewesten heeft
Brugse 1 drieband na zijn gemiste start
zich duidelijk herpakt met 3 overwin-
ningen op rij wat een gedeelde 1ste
plaats met OBA oplevert. Lieven Serwe-
ytens zit duidelijk nog niet op niveau

wat moyenne betreft maar wint bijna al
zijn wedstrijden. Jean De Clerck groeit
stilaan naar een supervorm. Bij Brugse
2 drieband was na een verschroeiende
start de ontnuchtering groot toen ze op
eigen terrein een 0-6 verlies te verwer-
ken kregen van Oostendse BA. De twee
kaderploegen in Brugge dan tonen bei-
de een ander gezicht. Brugse Kader 1
is soeverein leider  in zijn reeks met  3
overwinningen op rij . Terwijl Brugse ka-
der 2 nog steeds op zoek is naar zijn
eerste  overwinning. 
Er wordt in de Koninklijke Brugse Biljart
Club ook een interne  clubcompetitie
gehouden. Met maar liefst 155 deelne-
mers  in 5 verschillende reeksen nl. op
klein biljart heeft men 4 reeksen vrijspel,
band, kader en drieband, op match bil-
jart enkel drieband. Na bijna 3500
wedstrijden begint de ontknoping stil-
aan te komen. In iedere reeks  zullen de
eerste 4 strijden in een finalereeks  voor
de titel van clubkampioen en dit op za-
terdag 10 december  vanaf 14u00.
Het belooft weer een spannende ont-
knoping te worden.
Ook in de tornooien tonen onze Brug-
se spelers zich strijdvaardig. Yvan de
Rynck sprong wel heel duidelijk in het
oog met achtereenvolgens voormalig
Ere klasser Freddy Staelens  27-29 in
32 beurten en Ere klasser Steven Van
Acker 27-40 in 41 beurten uit te scha-
kelen op hun eigen tafels in het tornooi
AC Invest in Eeklo. Ook Roland T’ Sey-
en, François Druwel, Eddy Devroe en
André Saver zijn daar goed op dreef
en ondanks een mooie reeks van 15
kon Martin Ravestijn zich niet plaatsen
voor de kwartfinales. 

Lieven Serweytens

NIDM 2e afdeling B 

Opmerkelijke remonte van
B.C. Witte Molen 
Als BC Witte Molen 1, op vrijdagavond
thuisspeelt in St Niklaas valt er altijd wel
iets te beleven : In ronde 2 verloor eer-
ste man Ad Koorevaar van Gouden
Martinus met een moyenne van 1,625
van de kopman van de Witte Molen,
Francis Forton die de kortste partij naar
42 punten, tot nu toe dit seizoen, won in
16 beurten of met een moyenne van
2,625. Francis voelt zich blijkbaar thuis
in St Niklaas want hij scoorde er vorig
seizoen de hoogste serie van het BTS-
Circuit, 21 punten. Ook in de zesde
ronde tijdens de derby tegen Eeklose
BC was er weer spektakel van bij het
begin: Op tafel één flirte Erik Hendrickx
tegen Daniel Bruggheman constant met
de 2 moyenne, scoorde 7 schitterende
losbanden en won uiteindelijk in 22
beurten.
Op tafel twee ging Leslie Menheer te-
gen Alain Clabots als een raket van
start met als resultaat na 6 beurten een
stand van 2-2. Alain vroeg een sanitai-
re stop met de woorden : " je suis fati-
gué " en scoorde in de 3 daaropvol-
gende beurten 5 - 7 - en 5 punten. Wat
hem niet alleen terug in de match bracht
maar uiteindelijk ook nog de overwin-
ning opleverde na 19 beurten met een
moyenne van 1,789.  Als je daarbij
nog weet dat Alain op die bewuste vrij-
dag 28 oktober 44 jaar werd en hij sa-

men met zijn vrouwtje Carol in blijde
verwachting is van een "klein Clabots-
ke", dat ook de kopmannen Francis For-
ton en Ad Broeders hun wedstrijden met
overmacht wonnen en men uitkwam op
een ploegmoyenne van 1,369, dan be-
grijpt u dat "biljart weer een feest" was
in Taverne De Witte Molen.

Benny Van Goethem

Francis Forton speelde met 2.625 de
kortste partij van het seizoen.
Foto: Harry van Nijlen
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MINTJENS decor
HORECA : Café’s - Biljart - Restaurant
WONING : Schilder & Behangwerken

Schrijn- & Timmerwerken
Raamgarniering & Vloerbedekking

Handelslei 151 - ST. -ANTONIUS ZOERSEL
Tel.: 03 / 384.26.00

Staanplaats : Kesselsesteenweg LIER-KESSEL + BERLAAR-HEIKANT
Open : van  DINSDAG t/m VRIJDAG van 10.00 h. tot 17.00 h.

Wendy 0479 27 02 49 - Yvan 0497 57 91 65

Hamburgers - Broodjes

Voor alle feestjes en
opendeurdagen

DRANKENCENTRALE

’t SAS
BVBA BOONS - VERBIST

Bouwelsesteenweg 82 - NIJLEN
Tel. : 03 / 481.81.93 - Fax : 03 / 411.05.01

Jachthaven Massenhoven

Prachtig terras aan het water
Zeer ruime parking

Verzorgde ligweide - Speeltuin
Zaal voor feesten en fuiven

Robert Orlentstraat 1 
2240 Massenhoven

GSM: 0475 422 350 www.tboothuis.be

Renovatiewerken - totaalprojecten

eripat
Tongelweg 5 - 2520 Emblem

Gsm : -495/22 67 08 •  Fax : 03/288 13 03
e-mail : eripat@pandora.be

ACRON BVBA
METAALBEWERKING

Trappen - Ballustrades
Aanbouwterrassen - Poorten

Speciale wensen

Van Asschestraat 56
2160 Wommelgem

GSM: +32 (0)477 22 80 27
E-mail: info@acronbvba.be

Algemene Dakwerken

VERMOO bvba
Dakwerken - Timmerwerken
Roofing - Zink - Koper - Lood

Herentalsebaan 143 - 2240 Viersel
Tel./Kenneth 0499 18 84 54 - Tel./Bart 0475 69 07 39

Fax: 03 337 51 91 - e-mail vermoobvba@gmail.com

’De Engel’ is een sfeervol restaurant waar kwaliteit, service en vriendelijkheid
tot de huisstijl behoort. Snel kan, genieten mag! Wij bieden u een ruime keuze

aan vis- en vleesgerechten, maar onze specialiteit is MOSSELEN!

De Engel Restaurant
Langestraat 12 - 2240 Zandhoven - 03 484 56 86 - 03 484 34 28 - www.deengel.be

Maandag tot donderdag : van 11.30 tot 22u,
vrijdag en zaterdag : van 11.30 tot 22u.30, zondag : van 11.30 tot 22u

Biljart, de menselijke kant

Diabetes veranderde het leven van
Jean De Clerck grondig

Jean De Clerck tijdens een wandeling in Hongarije 

“Ik probeer een normaal leven te leiden. Ik moet vooral op mijn voeding
letten : minder eten en op vaste tijdstippen” zegt Jean  (53). Op zijn veer-
tigste stelden de dokters bij hem diabetes vast.

Clerck, lid van de Koninklijke Brugse Bil-
jartclub. Hij speelt zowel federatief als
in ploegverband Beker der Gewesten
drieband op klein biljart.  Jean is van
beroep havenarbeider in Zeebrugge
maar ook  amateurfotograaf, model-
bouwer, wandelaar ….. en vooral ge-
lukkig getrouwd met Jeannine. 
Op zijn veertigste ontdekte hij pas dat
hij diabetes had. “Ik begon heel veel te
eten en te drinken. Ik had altijd dorst. En
toch bleef ik maar vermageren : liefst
30 kg. in zes maanden tijd. Op kerst-
avond zag de dochter van mijn broer
dat ik liters dronk. Ze vroeg wat er met
me aan de hand was en raadde me
aan om mijn huisdokter te raadplegen”,
vertelt hij. Die stelde vast dat het suiker-
peil veel te hoog lag. “Ik kreeg pilletjes,
maar dat hielp niet. De Dokter stuurde
me door naar het AZ St. Lucas in Brug-
ge. Ik mocht bijna niet eens meer naar
huis om mijn bromfiets te stallen of wat
slaapgerei bij elkaar te halen. Achteraf
vertelde de specialist mij dat de helft
van de mensen dan niet meer terugkeert
naar het ziekenhuis”, lacht Jean.

Impact op emoties

Al bij al viel de diagnose bij Jean nog
mee “Diabetes type 1” maar zijn bloed
was niet verzuurd. “Ze hebben me ge-
leerd hoe ik me moest testen (de zoge-
naamde priktest) en hoe je zelf insuline
inspuit” vertelt hij.  Jean moet vooral op
zijn voeding letten. “Zoveel  mogelijk
light producten gebruiken en een aantal
zaken is ook verboden. Verder vaste
uren  respecterenom te eten en véél min-
der dan voordien. En tot tachtig procent
minder snoepen. Af en toe een dorstles-
send snoepje zonder suiker mag wel.
Op het werk rijd ik nog enkel met een
heftruck. Handenarbeid doe ik niet
meer”. Diabetes heeft in zekere zin ook
een impact op je emoties en omge-
keerd. Op 11 december vorig jaar ont-
plofte het huis van zijn zoon Dominique

in Zedelgem, de ravage was enorm met
gelukkig enkel materiële schade. “Ik
ben enkele dagen gaan helpen. Maar
vlak daarna ben ik beginnen te wenen
en dat hield maar niet op. Mijn suiker-
gehalte piekte van veel te hoog naar
veel te laag. Het systeem was volledig
ontregeld. Vooral als je gehalte te hoog
staat ben je veel emotioneler”.  Of je
diabetes ook kan voorkomen? “Type 1
niet. Dat is genetisch bepaald. Het is
mogelijk om type 2 af te remmen door
een gezondere levensstijl : gezonde
voeding (van alles iets), bewegen (zon-
der te overdrijven) en ja vooral niet ro-
ken…. Type 2 ook wel ouderdomsdia-
betes genoemd, duikt op vanaf pakweg
veertig jaar”. Voor dit type werkte de
Vlaamse Diabetes Vereniging een stap-
penplan uit dat nu ongeveer een jaar in
werking is, meer info op:
www.zorgtraject.be of via de gratis in-
folijn 0800 96 333 (tijdens de werku-
ren). Wil je meer weten over diabetes
surf dan naar www.diabetes.be of
raadpleeg je huisdokter.

Lieven Serweytens

Met dank aan een bijzonder openharti-
ge Jean De Clerck.

District Mechelen – Finale 5de Klasse Kader

Duffels onderonsje eindigt
in voordeel BC. Carambol
Met Stefan Neyens op een eerste, René
Van Der Heyden op een tweede en Dirk
Verlinden op de vijfde en laatste plaats
heeft B.C. Carambol de sterke thuisre-
putatie alle eer aangedaan. Jean Rava-
che en René De Laet van dorpsgenoot
B.C. Duffel-Oost  konden slechts één- en
tweemaal de 60 punten beuren maar
hielden toch nog mooie moyennes over
aan het finaleweekend. Met zijn 5,22
algemeen gemiddelde wordt Neyens
de te volgen man op de gewestfinale.

Op 13 november was het Wereld Dia-
betes Dag. Wereldwijd zijn er een klei-

ne 250 miljoen diabetici en hun aantal
stijgt gestaag.  Eén van hen is Jean De
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B.C. Op De Meir

De trots van Emblem

In de kijker

Nationaal en internationaal koeltransport

Verhuur van koel- en vriestrailers
en Deense karren.

Organisatie van logistieke 
oplossingen - Truck Wash.

Kempenarestraat 60 • B - 2860 Sint Katelijne-Waver
Tel. : 015/556.884 • Fax : 015/556.989

E-mail : dispatch@ekotrax.be • E-mail : info@interimcargo.be

www.interimcargo.be
www.ekotrax.be

Pita Paleis GrillroomPita Paleis Grillroom
Doggenhoutstraat 63

2520 Ranst
Tel.: 03/225 16 10

Zimmerplein 1
2500 Lier

Tel.: 03/488 24 00

Van maandag tot
donderdag:

van 17u tot 24u
vrijdag en zaterdag:

van 16u tot 03u
zondag: 

van 16u tot 01u

Van maandag tot
donderdag:

van 12u tot 23u
vrijdag en zaterdag:

van 12u tot 03u
zondag: 

van 12u tot 23u

GRATIS thuislevering vanaf 10 €
Bij bestelling vanaf 50 e GRATIS fles huiswijn

Pizza - Pasta - Italiaanse keuken

Nieuw te Lier, een waterpijp café. Hier kan 
iedereen terecht die zin heeft in een lekkere

waterpijp. Of hebt u net genoten van een 
heerlijke maaltijd dan kan u boven nog wat

nagenieten in ons Ottomaans ingerichte louge.

De beste kwaliteit vind je bij Pita Paleis

SALSA COCKTAIL BAR
EL SANTIAGO

EIKELSTRAAT 20 2500 LIER

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem 
03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 

Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

Café "OP DE MEIR"

Volgens meerdere mondelinge bron-
nen ontstond de club ergens rond
1930, doch tijdens de oorlogsjaren
was het onmogelijk geworden om te
blijven bestaan. Na de tweede
wereldoorlog ontstond te Emblem
een biljartclub genaamd BOEF ER
OP. Gedurende deze periode tot de
aansluiting bij de Koninklijke Belgi-
sche Biljart Bond in 1991 werd van
het volkse biljart met over en weer-
treffens, clubhandicaps, etc. stilaan
overgegaan naar het competitieve
biljart. Dit wil zeker niet zeggen dat
er minder gevierd en gefeest  werd
dan voorheen,  want dit belangrijke
aspect om een goede sociale sfeer
te creëren binnen het clubgebeuren
wordt  bij OP DE MEIR hoog in het
vaandel gedragen. Door de toetre-
ding tot de KBBB werd ook de club-
naam verandert in B.C. OP DE
MEIR. Gedurende deze periode tot
aan het jaar 1999 was er maar
plaats voor 1 klein biljart (2.10m.)
in het lokaal. De huidige eigenaars
besloten om een bijruimte te bou-
wen wat resulteerde in een
prachtige kleine biljarttempel met

plaats voor 2 grote matchtafels
(2.84m.). Tijdens deze evolutie zijn
er verschillende mensen actief ge-
weest in de vereniging die allemaal
een belangrijke bijdrage geleverd
hebben aan de uitbouw van de bil-
jartclub. Café-biljarts Op De Meir is
nu een gekende horecazaak gele-
gen te Emblem (Ranst) aan de rand
van Lier en ten oosten van Antwer-
pen met twee teams, actief in de
2de afdeling van de Nationale Inter-
club Drieband Matchbiljart, waar-
van één ploeg dit seizoen de ambi-
tie koestert om te promoveren naar
de hoogste klasse. Het lokaal wordt
gerund door Marc Verhaegen en
Ann Dom. Emblem is op de kaart
gezet mede door de grote betekenis
van B.C. OP DE MEIR in de biljart-
sport, één van de grootste clubs van
België met tal van actieve competi-
tieploegen. Dagelijks vinden er
wedstrijden plaats en inrichtingen
van district-, gewest-, en nationale fi-
nales. B.C. Op De Meir is ook or-
ganisator van een GP artistiek tor-
nooi en een eigen jaarlijks drie-
bandtornooi.

B.C. OP DE MEIR in feiten en cijfers

Oprichtingsjaar 1930 en 1991 als B.C. Op De Meir
Stamnummer KBBB AL 21
Thuishaven Café-Biljarts Op De Meir, Liersesteenweg 118

2520 Emblem (Ranst)
Biljarttafels 2 x 2,84 m. – 1 x 2,30 m.
Aantal leden 61
Aantal teams in competitie Gewest 10
Aantal teams in competitie N.I.D.M. 8
Leden in individuele competitie 25
Gespeelde disciplines Vrijspel, Kader, Bandstoten, Drieband
Voorzitter Wim Demuynck
Ondervoorzitter Herman Demuynck
Secretaris Emil Oorts
Sportbestuurder, Penningmeester Marc Verhaegen
Jeugdverantwoordelijke Rudi De Bondt
Arbitrage Luc Peeters
E-mail opdemeir@skynet.be
Website www.opdemeir.be
Hoofdsponsors Eripat, Ekotrax, Interim Cargo, Restaurant De Engel, 

Restaurant ’t Boothuis, Pita Paleis Grillroom, 
Verzekeringen Jan Goyvaerts, Acron bvba
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www.debiljartballen.be

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

Het lijkt erop dat we met ons blad de interesse van de biljartliefhebber
hebben kunnen wekken. Van alle kanten krijgen we positieve reacties en
een aantal onder u boden in de afgelopen twee maanden spontaan hun
medewerking aan. Inmiddels ligt onze derde editie alweer “verslindens-
klaar” bij de lezers.

Bedankt Benny Delvaux, Jacques Verhe-
yen, Dirk Acx, Harry Van Nijlen, Frank
Nicolaï, Franky Deconinck, Benny Van
Goethem, Jeffrey De Witte, Lieven Ser-
weytens, Jos Reypens, René Wulgaert,
Fernand De Maseure, Danny Mathysen
en al onze BTS-redacteurs voor de gele-
verde bijdragen en uiteraard ook alle
adverteerders die door hun financiële
insteek hun enthousiasme onderstrepen. 
Voor mij is uw engagement alvast een
hele opsteker. Het maakt het vele werk
lichter en daarmee meteen ook draa-
glijker. Mag ik dit beschouwen als een
schouderklop en een aanmoediging om
verder te gaan en steevast te blijven
groeien ? Want groei blijft onze doel-
stelling. Van een carambole-krant wen-
sen we zo snel mogelijk te evolueren
naar het standaardmedium van àlle keu-
sporten. U merkte reeds de artikels op in
vorige uitgaven over het golfbiljart.

Daar komt nu ook het snooker bij. De
voorpagina van deze krant liegt er niet
om. Staat het “snookerproject” nog in
zijn kinderschoenen, dan hopen we op
een snelle en vlotte samenwerking met
de respectieve bonden en vertegen-
woordigers van deze “andere” keu-
sporttak. Natuurlijk zal de redactie van
uw blad er over waken dat geen enkele
discipline voorrang krijgt op een ande-
re en dat ons basisdoel bewaard blijft :
Iedere biljarter van klein tot groot, die
wat presteert, in de kijker zetten !  En als
we het dan toch over “In de Kijker” heb-
ben ; wat te denken van de reportage
over BC Op De Meir. Een club en een
lokaalhouder die duidelijk begrepen
hebben dat profilering via onze krant
de uitstraling van uw vereniging en
haar leden alleen maar ten goede komt.
En niet alleen dat ; bovendien versterkt
dit het sociale weefsel binnen uw club
zelf. Van hoe belangrijk dat laatste is,
overtuigd ons dan weer Lieven Serwey-
tens met zijn artikel over clubgenoot Je-
an Declerck, getroffen door diabetes.
Die reportage heeft me –en ik denk ve-
len met mij- diep geraakt. Het is het ul-
tieme bewijs dat wij als biljarters één
grote familie vormen in lief en leed.
Prachtig om te zien hoe Jean, ondanks
zijn gezondheidsbeperking toch nog
kan deelnemen aan dat clubgebeuren
en niet in het minst nog aan de sport
zelf. Mooi hoe de Brugse Biljartclub
haar beproefde lid omarmt en de gele-
genheid biedt in teamverband deel te
nemen aan de competitie. Het verhaal
van Jean maakt de drang naar winst en
succes relatief en leert ons een lesje in
nederigheid. In onze sport dikwijls geen
overbodige luxe…

Bart Van Reeth

Editoriaal

Een lesje in nederigheid  

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 13.30 uur (bij competities)
Zondag van 9.00 tot 13.00 uur

Superprestigeprijskamp op zaterdag 3 december 2011!

Nationale finale 1e vrijspel match biljart
op 10 & 11 december 2011 vanaf 14u00

met o.a. Cappelle Herwig.

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

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

0496/26.44.85.

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 2 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

De Ploeg 1 blijft op kop
AFDELING 1
DE REGELMAAT VAN MARTIN HORN
Met een gemiddelde van 2,631 in drie
opeenvolgende wedstrijden is De Ploeg-
kopman Martin Horn de meest regelmati-
ge speler in de hoogste afdeling. Gaf zijn
team in ronde 4 de fakkel even over aan
BC Herentals, dan staat het nu alweer
drie speeldagen onafgebroken aan de
leiding van het klassement. Met een
schijnbaar onklopbare Johan Loncelle
komt het Gentse ’t Lammeken gevaarlijk
dicht opzetten, maar blijkbaar zit er ge-
noeg vertrouwen in het Zoerselse team
om te blijven geloven in de titel. Het komt
er wel op aan zich niet te laten verrassen
door Zanzibar 1 en Biljart Express 1, die
de derde plaats delen en amper drie ont-
moetingspunten achterstand tellen op de
leider. Biljartvrienden Turnhout 1 probeert
weg te kruipen van laatste geklasseerde
BC Kasteeldreef 1, na een billijk gelijkspel
tegen de Lovendegemnaren in eigen huis.

AFDELING 2 A
BC WOONDECOR 1 ZWAAR ONDERUIT
Voor eigen publiek moest Woondecor
een zware 0-8 nederlaag slikken van
een onaantastbaar BC De Ploeg 2 dat
zijn leidersplaats in 2de afdeling A ver-
stevigd. Frédéric Mottet (STBA 1) zette
in de ontmoeting bij Biljartpalace 1, de
1,909 moyenne achter zijn naam.

AFDELING 2 B
GENTENAARS GOOIEN HOGE OGEN
Leek KBC De Goeie Queue niet te klop-
pen, met Peter Ceulemans die een niet
evident 2,000 gemiddelde scoorde te-
gen De Witte Molen, dan verrast de
spurt naar de kop van Gouden Marti-
nus des te meer. De laatste plaatsen van
Herstalien en Charleroi Sud bewijzen
dat het Waalse biljart dringend een in-
jectie nodig heeft.

AFDELING 3A
HERENTALS 2 AAN DE LEIDING
Herentals 2 wordt alleen leider na ze-
ven speeldagen. BC Arena 1 met Mar-
co Janssen en Steve Perree begint wel in
de nek van de koploper te ademen.

AFDELING 3B
BC DE MAAN 1 BLIJFT OP KOP
Het solide Schelse team loopt verder uit
na de 0-8 overwinning bij Quality Zele 3.

AFDELING 3C 
RC GARNIER BEVESTIGD
Door de eerste plaats stevig vast te hou-
den, bevestigen de Leuvenaars hun goe-
de doen.

AFDELING 3D
BRUGSE 1 EN 2
Leider Brugse 1 telt drie ontmoetings-
punten meer dan broertje Brugse 2.

AFDELING 4A
Biljart Express 3 blijft aan de leiding.

AFDELING 4B
Molse BA 1 loopt uit op De Ploeg 3.

AFDELING 4C
SNBA 3 laat De Goeie Queue 4 achter 
zich.

AFDELING 4D
Charleroi Sud 2 springt over R.C. Gar-
nier Leuven 2.

AFDELING 4 E’
t Lammeken 2 moet voorlopig tevreden
zijn met een plaats achter Union Sande-
man 1.

AFDELING 4F
KBC Gilde Hoger Op ziet SNBA 2 na-
deren tot op plaats 2.

District Antwerpen – Finale 5de Klasse Vrijspel (70 punten) – KB

Nicolaï en De Swaene nek aan nek
Henri Verwilt (BC Polygoon) had als
laatst geeindigde finalist één ding ge-
meen met de drie anderen ; alle bleven
onder het te spelen gemiddelde. Kon-
den Jean Pattheeuw van BC Kapelse
(3de) en Constant Van Noppen van BC
Fantastika (4de) de nummer 1 niet be-
dreigen, dan was die rol op het lijf ge-
schreven van Walter De Swaene (BC
Avenue). In een ware nek aan nek race
moest de Antwerpenaar uiteindelijk
plooien voor een té machtige Frank Ni-

colaï die als enige de minimum haalde
en de gewestfinale mag gaan betwisten
in Biljart Express Turnhout op 13 en 15
december.

Bart Van Reeth 
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Column Pierre Cornelissen

De stortbui aan wereldrecords in het
driebanden is even gestopt en dat is
maar goed ook; het zou niet geloof-
waardig overkomen.
De Eddy’s en Frédéric’s kunnen trou-
wens niet zomaar op bestelling zichzelf
en iedereen overtreffen. Het zou nogal
vlug gaan lijken op een “recordplan-
ning” à la Sergei Bubka waarbij hij
voor elke extra cm de kassa luid hoorde
rinkelen.
Wij hebben trouwens helemaal geen
extra gerinkel gehoord in Wenen en
Duisburg. Voor rechtgeaarde biljartfans
moet dit een doorn in het oog zijn. Op
uitzondering van dit blad is er trouwens
maar mager aandacht besteed aan de-
ze fenomenale prestaties.
Wij kunnen alleen maar hopen en er
naar streven dat wij, binnen BTS, een
fonds kunnen aanleggen van waaruit
dergelijke exploten kunnen gehono-
reerd worden.

BTS (Billiard Top Sport) meets BTS nv.
Sedert het overlijden van Johan de Bak-
ker werd het geleidelijk duidelijk dat
Teletronika zou afhaken als hoofdspon-
sor van het BTS Masters circuit. Wij
moeten alle begrip tonen voor de be-

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Nieuwe hoofdsponsor voor 
BTS Masters circuit
In AVANT PREMIERE kunnen we u meedelen dat Billiard Top Sport een 3-jarig
sponsoringscontract heeft afgesloten met het bedrijf BTS nv, wat staat voor
Bureau voor Technische Studiën en werkend vanuit Merksem. 
Dit partnership zal ons toelaten om Billiard Top Sport op korte termijn verder uit
te bouwen tot een professionele structuur en de clubs en de spelers verder te
ondersteunen.

In de volgende editie van De Ballen (december) zullen we meer details
verstrekken over deze verregaande samenwerking en laten we de CEO van
BTS nv, Marc Van Hoof, zelf aan het woord.

Wij bedanken BTS nv nu al voor hun steun!

BTS bestuur

Vereniging van Ereklasse Spelers 
Secretariaat : Jean-Marie GESCHÉ,
Rue de la Falize 71, 1480 Tubize
Tel: +32(0)472 21 18 44, 
Email : secretariaat@b-t-s.be

BTS sponsort BTS! Hoe bedoel je?

slissing van de familie. Voor Johan was
de biljartsport een persoonlijk sociaal
gegeven en dat wordt niet vaak vererfd.
Toch moeten we oneindig veel respect
blijven tonen voor Johan en zijn Teletro-
nika voor de onvoorwaardelijke steun
aan onze sport, zowel in Nederland als
in België. Het leven hangt aan elkaar
met toevalligheden. Niet zo lang gele-
den ontmoette ik een man die, niet-
tegenstaande hij zelf geen biljartspeler
is, toch veel sympathie voor onze sport
koesterde en goed geïnformeerd bleek
te zijn over het wel en wee van  onze
topspelers. Deze aimabele man bleek
een ondernemer te zijn in de ingenieu-
ze wereld van de techniek. Zij werken
mee aan de ontwikkeling van industrië-
le projekten voor diverse sektoren zoals
petrochemie, automobiel, voeding,
pharmacie .... Hun klanten behoren tot
de grootste industriële groepen.
Een self-made man uit de duizend.
Plots kwam de aap uit de mouw: zijn
bedrijf noemt BTS! Geen vzw zoals de
onze maar een NV. Bij hem staat het
voor:  Bureau voor Technische Studiën
en is gevestigd in Merksem.
Toen hun bedrijfsslogan “Uitblinkers in
techniek” ter sprake kwam werd het al
gauw duidelijk dat wij voorbestemd wa-

ren om samen in zee te gaan. BTS nv is
vanaf nu inderdaad de hoofdsponsor
van de BTS Masters. Inmiddels wordt er
druk gebrainstormd over hoe wij best el-
kaar kunnen versterken. Het lijkt even
verwarrend maar het is precies dat on-
gewone dat de aandacht vraagt. Vanaf
volgend tornooi (KBC Ons Huis) zal el-
ke deelnemer aan een BTS masters tor-
nooi, vóór aanvang van de wedstrijd,
een tijdelijke badge opgekleefd krijgen
om BTS nv maximaal onder de aan-
dacht te brengen.
De nieuwsgierigsten onder jullie kunnen
al eens een kijkje nemen op
www.btsnv.be  
Onder de knop: BTS Organisatie ont-
dek je Marc Van Hoof en dochter Layla
die zopas moeder geworden is van een
flinke dochter. Gefeliciteerd ! Omdat we
jullie de echtgenote van Marc echt niet
willen onthouden hebben we een leuke
foto toegevoegd.
In de volgende editie van De Ballen zul-
len wij BTS nv uitgebreider voorstellen. 
Inmiddels wensen wij Marc en Rita Van
Hoof van harte welkom in de magische
wereld van het driebanden op het hoog-
ste niveau.

Pierre Cornelissen - BTS Voorzitter

Wij hebben uw hulp nodig
Dit klinkt als een noodkreet maar is het
natuurlijk niet. Wel zijn we steeds op
zoek naar ondersteuning en ervaring.
Dit kan op verschillende niveau’s:

- Heeft u opmerkingen over de werking
van BTS of heeft u ideeën hoe we onze
structuur verder kunnen uitbouwen … 

- Wenst u biljarten in België (financieel)

te ondersteunen of kent u iemand
wiens bedrijf of organisatie een (finan-
ciële) meerwaarde kan betekenen
voor BTS …

- Bent u een getalenteerd schrijver en
wenst u onze redactie (bestaande uit
de BTS katern in De Ballen en de arti-
kels op de BTS website) te vervoegen
…

- Heeft u organisatorische of bestuurlijke
talenten en wil u die eindelijk eens kun-
nen ontplooien door toe te treden tot
het BTS bestuur …

… dan neem u best onmiddellijk
contact op met één van onze be-
stuursleden of stuurt u een mail naar
secretariaat@b-t-s.be. 

BTS bestuur

Live beelden
www.kozoom.com
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Voorronde poules uitgespeeld in
BTS Masters STBA
Alle winnaars van de voorronde poules in de Grote Prijs GRESPANIA zijn
bekend. De hoofdtabel is dus compleet en kan u elders bekijken in deze
BTS katern. 

In totaal speelden 27 spelers mee,
onderverdeeld in 9 poules. Eigenlijk
waren er 10 poules maar door het one-
ven aantal inschrijvingen gaat ook de
beste tweede van de totaliteit van de
poules mee naar de hoofdtabel.

Paul Augustinus won makkelijk zijn pou-
le (nr 9)  tegen Roger Van Hoylandt en
Danny De Saeger met een algemene
moyenne van 0,821. Hij presteert daar-
bij iets minder dan Geert Peeters (win-
naar poule 4) met 0,851 maar deze
verloor wel een wedstrijd van Andy De
Bondt. De Bondt presteerde het namelijk
om in de tweede wedstrijd zijn 30 pun-
ten uit te spelen in 23 beurten (1,304).
Het was echter niet voldoende om de
zeer slechte eerste partij goed te ma-
ken.

Dany Boutet (winnaar poule 10) had het
iets moeilijker. Hij haalde wel de hoog-
ste moyenne in zijn poule (0,626) maar
had het geluk dat één van zijn tegen-
standers, Eugene Vincent, één caram-
bole te weinig scoorde voor poulewinst.
Yvan Van Der Auwera was de verdien-
stelijke derde. Het was zijn eerste deel-
name aan het Masters circuit nadat hij
vorig seizoen winnaar was geworden
van de Super Challenge finale.

Winnaar van poule nr 2 is Dirk Muyla-
ert geworden. De favoriet won overtui-
gend zijn twee wedstrijden tegen Rudy
Maes en Frans Sysmans en eindigde
met een mooie moyenne van 0,967.
Zijn volgende opdracht zal iets moeilij-
ker lijken ... de nummer twee van de
ranking Eddy Merckx.

Christoph Van Vosselen (winnaar poule

6), die zich via de finale van het Chal-
lenger circuit plaatste voor deelname dit
jaar aan het Masters circuit, ontgoo-
chelde niet en plaatste zich voor het
hoofdtornooi. Hij schakelde Jean Gode-
yne en Dirk Hermans uit, toch respectie-
velijk excellentie en hoofdklasse. Iets
zegt ons echter dat we Christoph nog
meer in deze fase van een BTS Masters
tornooi zullen ontmoeten.

In poule 8 ging de winst naar Francis
Bosseloirs. Hij versloeg “vader” Rudi
Persijn, die na enkele jaren sabbat op-
nieuw aan de biljarttafel staat, en Jur-
gen Peeters van KBC De Goeie Queue.
Bosseloirs haalde een moyenne van
0,714 en mag het in het hoofdtornooi
opnemen tegen Jozef Philipoom.

In poule 5 maakten ze er in elk geval
een spannende avond van, maar niet
de meest hoogstaande. Zowel Honoré
Raemdonck, Jean-Marie Bolle als Fran-
cis Bissot konden niet doordrukken. Uit-
eindelijk kon Bissot het afmaken en
krijgt in de 1/32e finale Peter De Bac-
ker op zijn bord voorgeschoteld.

De laatsten zullen de eersten zijn, het
geldt dus nog steeds. In de 1e poule
was Frank De Groof oppermachtig en
won met een algemene moyenne van
0,979 en een beste wedstrijd in 25
beurten. Als “beloning” mag de eerste
van de poules nu spleen tegen de eerste
van de ranking. Caudron dus tegen De
Groof op 21 november.

Oh ja, niet te vergeten … Marc Winc-
kelmans plaats zich als beste tweede
van de poules voor het hoofdtornooi en
mag het opnemen tegen Eddy Leppens.

www.debiljartballen.be
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CUVINO, BTS sponsor in de kijker
In onze tweede editie van deze rubriek
gaan we op bezoek bij een super sym-
pathiek “paar apart”. Een paar dat
zeer toevallig de biljartwereld is binnen-
gerold, maar ondertussen niet meer
weg te denken zijn op tornooien en
kampioenschappen. We hebben het na-
tuurlijk over Ferre en Nancy Van Loco,
die met CUVINO al enkele jaren hoofd-
sponsor zijn van BTS en de jaarlijkse
Superprestige. We ontmoetten hen, hoe
kan het ook anders, bij een lekker
glaasje wijn en vroegen hen naar hun
biljartverhaal.

Redactie:
Ferre en Nancy, bedankt om mij te ont-
vangen. Jullie zijn ondertussen vast meu-
bilair geworden in het biljartmilieu
maar eigenlijk is dat gebeurd door een
optelsom aan toevalligheden?

Ferre / Nancy:
Pas 4 jaar geleden kwamen Nancy en
ik voor het eerst ECHT in contact met het
biljart, wel te verstaan het driebanden.
Uiteraard had ikzelf vroeger op TV wel
Raymond en Ludo bezig gezien, maar
LIVE biljart ? Nee, dat nog niet.

Redactie:
Hoe is het dan juist verlopen?

Ferre / Nancy:
Na een vergadering op ons kantoor in
Antwerpen met Jan Peeters stelde deze
voor eens naar LUGO Deurne te gaan

om daar kennis te maken met drieban-
den.  Toen speelden Eddy Leppens en
Frederic Caudron bij LUGO en “dat zou
het wel leuk maken werd ons beloofd”.
Inderdaad, het is een memorabele
avond geworden daar in Deurne! We
raakten in een geannimeerd gesprek
met Fred en Eddy en uiteindelijk beloof-
den we om nog wel eens te komen.  

Redactie:
Dat ging blijkbaar sneller dan ver-
wacht?

Ferre / Nancy:
Inderdaad! Twee weken later zaten
“Ons nans” en ik terug in Deurne.  Na
enkele thuiswedstrijden te hebben  ge-
volgd, werd er op een bepaald moment
al even gepraat over het organiseren
van een Superprestige door Fred en Ed-
dy.  We hadden toen de bui al moeten
zien hangen.....  

Redactie: 
Leppens en Caudron, dat is al niet mis
om te starten. Maar toen kwam ook Ra-
ymond Ceulemans in the picture …

Ferre / Nancy
Toevallig werd er dat jaar in het Astrid
Plaza hotel (achter de hoek van ons
kantoor) de Crystal Kelly week georga-
niseerd.  Fred troonde ons daar mee
naartoe en we maakten kennis met de
Maestro himself, Raymond Ceulemans!
De warmte, de innemendheid, de spon-

*Deze prijzen zijn per fles en exclusief verzending

BEL NU: 0800/57.086 of
Mail naar info@cuvino.be

MAAK NU KENNIS MET ONZE
NIEUWE CHAMPAGNE

”BLONDEL”

Champagne Blondel Brut € 19,99*

Champagne Blondel Rosé € 20,99*

Champagne Blondel Blanes de Bl. € 20,99*

Technisch droomduo ondersteunt BTS
Het lijkt allemaal vanzelfsprekend wan-
neer we als spelers de zoveelste kalen-
der in onze mailbox krijgen. Of wan-
neer we naar de BTS website surfen om
de laatste uitslagen van een tornooi te
zoeken.
Maar achter deze tools zitten uren van
conceptualisatie, voorbereiding, pro-
grammatie en evaluatie. Uren die nie-
mand ziet maar die wel door iemand
dienen te worden gepresteerd.

BTS is bijzonder fier te beschikken over
een droomduo dat ons alle technische
ondersteuning kan bieden die nodig is
om een vereniging te besturen. We heb-
ben het dan natuurlijk over Robby
Sonck (administrator) en Patrick Ran-
daxhe (webmaster).

Robby Sonck heeft onlangs de challen-
ge aangenomen om de volledige IT pro-
grammatie rond tornooien te herschrij-
ven. En hoe …!  Binnen enkele maan-
den zullen we verder staan dan ooit te-
voren. Niet alleen wordt er een nieuw
online systeem van beletdagen gecre-
ëerd (via smartphone en website), is
een trekking tegenwoordig herleidt tot
maximum 5 minuten werk en één druk

op de knop, zullen uitslagen automa-
tisch verwerkt worden en zal je je eigen
speeldagen via smartphone kunnen
raadplegen.

Patrick Randaxhe is reeds onze web-
master sinds de start van de nieuwe
ploeg in juni 2005. Hij was de beden-
ker en realisator van onze huidige web-
site en presteert nog dagelijks tijd en
energie om uitslagen, kalenders en an-
dere info online te plaatsen. Daarnaast
is Patrick vlijtig aan het werk om tegen
januari 2012 een nieuwe website voor
BTS te creëren die nog meer zal vol-
doen aan onze eisen. Zo zullen we kun-
nen beschikken over een online agenda
met alle speeldagen, een individuele lo-
gin voor alle spelers, een gloednieuwe
layout en een nieuw forum waar spe-
lers, bestuursleden, supporters en sym-
pathisanten met elkaar kunnen commu-
niceren over alle aspecten van onze ge-
liefde biljartsport. 

BTS bedankt Robby Sonck en Patrick
Randaxhe voor hun engagement en wij
hopen vurig dat we nog lang op deze
professionele manier kunnen samen-
werken.

Patrick Randaxhe

Robby Sonck

taniteit en het respect voor iedereen dat
die “grote meneer” ten toon spreidt,
maakt dat je onmiddellijk verliefd wordt
op de sport en alles daarrond.  Na nog
een kleine vergadering met Jan Peeters,
Fred Caudron, Eddy Leppens en Michel
Van Camp  had de Superprestige in
Lommel een hoofdsponsor.  Het vervolg
kent iedereen... een sneeuwbaleffect
was het resultaat en de naam CUVINO
is stilaan een begrip in de biljartwereld
geworden.

Redactie: 
Cuvino kent ondertussen iedereen,
maar eigenlijk hebben jullie een andere
core business.

Ferre / Nancy:
Nancy en ik zijn in 1995 begonnen in
de telemarketingwereld.  Ik had het na
17 jaar voor de klas staan in het buiten-
gewoon onderwijs wel gezien en wou
verandering.  Nancy recht van school.
Stilaan hebben we onze eigen zaak op-
gebouwd en het call center CUMAN-
CO is nog altijd ons hoofdbedrijf.  Klan-
ten als Testaankoop, Roularta, Sanoma,
Het Laatste Nieuws en Neckermann
worden door onze 120 operatoren da-
gelijks met de glimlach bediend.

Redactie:
Hoe kom je van telemarketing bij het
verkopen van wijn?

Ferre / Nancy:
Behalve scouts heb ikzelf nooit veel aan
sport gedaan. Mijn interesse situeerde
zich eerder in het culinaire (sommigen
zeggen dat je dat kan zien...? ). Ik
werkte in de weekends en vakanties in
klasserestaurants in Antwerpen.  Van-
daar mijn passie voor lekker eten en
goeie wijn.  Gezien onze ervaring in
telemarketing zijn wij 5 jaar geleden
begonnen met CUVINO.  We kozen er-
voor om enkel Franse wijnen te verde-

len.  We gingen op zoek naar onafhan-
kelijke wijnboeren zonder verdeler in
België en gingen ze bezoeken.  Zo
kwamen we aan onze eerste leveran-
ciers en is het allemaal stilaan gegroeid.
Eerste flessen gingen we zelf met de ca-
mionette halen in Frankrijk en werden
hier door ons geleverd.  Stockeren de-
den we in ons kantoor in Antwerpen.
Ondertussen worden de paletten opge-
haald door twee vervoerbedrijven en
gestockeerd in magazijnen in Kallo.  

Redactie:
Dat is ondertussen dus een full-time
business geworden.

Ferre / Nancy:
Ja ’t kan verkeren, zei ... 
In eerste instantie deden we verkoop
van wijnpaketten per telefoon, om dan
over te gaan naar wijndegustaties bij
de mensen thuis.  Je zou dus kunnen
zeggen dat CUVINO ontstaan is door
een uit de hand gelopen hobby.  
Tijdens sommige BTS tornooien wordt er
door ons ook wel een kleine proefstand
opgezet met enkele wijntjes die we ver-
delen en een aantal biljarters en biljart
liefhebbers zijn ook goeie klant gewor-
den.  

Redactie:
CUVINO / CUMANCO zijn familiebe-
drijven geworden?

Ferre / Nancy:
Ondertussen zijn de kinderen meer dan
hun steentje aan het bijdragen in beide
bedrijven en mag ik me dus een gelukkig
mens prijzen. En kan ik me bezig houden
met wat ik het best kan: wijn proeven.

Redactie:
Ieder zijn specialiteit Ferre! In elk geval
bedankt Ferre en Nancy voor het ge-
sprek en tot op één van de volgende bil-
jart gelegenheden.
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Frankrijk Europees kampioen Landenteams

Foto: Hervé Lacombe

(van onze reporter ter plaatse: 
Jos Reypens)

In Saint-Brevin (FR) konden Eddy
Merckx en Eddy Leppens hun titel op het
EK driebanden voor Landenteams niet
verlengen. Na een bijzonder sterk ge-
speeld tornooi, met liefst 2,000 ge-
middelde tot aan de finale en de deugd-
doende winst in de halve finale tegen

Turkije, dat het belgisch duo eerder dit
jaar op het WK landenteams in de fina-
le nog geklopt had, moesten Merckx en
Leppens in de finalestrijd buigen voor
de Fransen Jeremy Bury en Jerome
Barbeillon.
Barbeillon, die gans het tornooi matig
(1,100) gepresteerd had, overtrof zich-
zelf nu tegen Leppens en was in 20
beurten klaar (40-33). Op dat ogenblik
was Merckx aan de andere tafel op een
28-36 achterstand geraakt tegen Bury

en die achter-
stand overbrug-
gen was dus al
onmogelijk zo-
dat de partij re-
glementair mocht
en werd afgebro-
ken. Het dolle en
fanatieke Franse
publiek had hun
idolen naar de
zege ge-
schreeuwd.
“Natuurlijk is het
niet leuk om een
finale te verlie-
zen. Het zat ons
ook niet echt
mee terwijl de
Fransen opge-
jaagd werden
door het thuispu-
bliek. Barbeillon
overtrof zichzelf
en Bury kent ook
de knepen van
het vak. Zij wa-
ren het immers
die België B uit
het EK knikker-

den in de kwartfinales.”, besloten de
twee Eddy’s.
Het begon nochtans goed voor België,
dat naast Merckx en Leppens (België A)
nog een ander team mocht afvaardigen
met Frédéric Caudron en Peter De Bac-
ker (België B).
Beide teams plaatsten zich voor de
kwartfinales door als eerste te eindigen
in hun poules.
Titelverdediger België A kende na de 2-
0 winst tegen Tsjechië ook geen proble-
men met de Franse ploeg. Eddy Merckx
had 15 beurten nodig om Jérémy Bury
met 30-22 te kloppen en Eddy Leppens
deed nog beter tegen Barbeillon (30-13
in amper 11 beurten). België A sloot als
poulewinnaar af met 2,033 als ge-
middelde.
België B met Frédéric Caudron en Peter
De Backer wist dat een gelijkspel tegen
Turkije zou volstaan om naar de kwart-
finales te mogen. Turkije had immers 1-
1 gelijk gespeeld tegen Nederland (Jas-
pers –Tasdemir werd 30-22 in 15 en
Burgman-Cenet 27-30 in 17).
Peter De Backer verloor in 11 beurten
van de Turkse coming-man Lutfi Cenet
(12-30). Op de andere tafel werd het
erg spannend want Tasdemir bleef aan-

Classics circuit start met 
bandtornooi in IBA
In Ingelmunster is men ondertussen hele-
maal klaar voor de start van het eerste
Classics tornooi van het nieuwe sei-
zoen. Al klopt dat niet volledig. Het is
namelijk het laatste tornooi van vorig
seizoen, dat door planning problemen
niet kon worden ingericht, dat nu ten uit-
voer wordt gebracht.

Het wordt inderdaad moeilijker en
moeilijker om data te vinden waar alle
toppers vrij zijn. Het is toch logisch dat
een organiserende club een datum
zoekt waar de ereklassers, en dan voor-
al de internationals, beschikbaar zijn
om hun kunsten aan het publiek te to-
nen. Dat zorgt namelijk voor publiciteit
en voor veel supporters. Twee ingredi-
ënten die ook belangrijk zijn voor spon-
sors.
Na veel puzzelen is het dus gelukt en
werd vrijdag 6 januari als finaledatum
geprikt. Wie daar zal aantreden hangt
af van de poules die vanaf zaterdag 19
november in het lokaal worden ge-
speeld.

Poule 05: (19/11): Marcel Angeletti –
Henk Casteleyn – Nico Van Hanegem
Poule 03 (25/11): Roger Lagage – Pa-
trik Mintjens – Carlos Doom
Poule 01 (25/11): Peter Debaes – Mar-
co Janssen – Roger Van Hoylandt
Poule 04 (30/11): Andy De Bondt – Ig-
nace Duym – Luc Pollie
Poule 02 (3/12): Francis Bosseloirs –

Martin Spoormans – Bart Tuerlinckx
De winnaars van deze poules komen te-
recht in 3 poules in het hoofdtornooi.

Poule A (10/12): Patrick Niessen –
Koen Saver – winnaars poule 05 + 02
Poule B (16/12): Francis Forton – Maar-
ten Janssen – Johan Devos – winnaar
poule 03
Poule C (21/12): Robby Sonck – Ronny
Mathysen – winnaars poule 04 + 01

De finale poules worden gespeeld op
23/12 en op 4/01.

Finale poule A (23/12): Eddy Leppens
– winnaar poule A – tweede poules B +
C
Finale poule B (4/01): Frederic Cau-
dron – tweede poule A – winnaar pou-
les B + C

De grote finale is dan voorzien op vrij-
dag 6 januari met de eerste twee van el-
ke finale poule. Winnaar poule A speelt
zijn halve finale tegen de tweede van
poule B en omgekeerd. De verliezers
van de halve finales spelen om de 3e
plaats. De winnaars van de halve fina-
les spelen om de eeuwige glorie.

De volledige kalender is beschikbaar
via de BTS website www.ves-ajh.be on-
der de rubriek Classics.

Alle supporters op post!

klampen. Caudron kon uiteindelijk in
zijn 10de beurt de 30-26 op het bord
brengen. België B sloot als poulewin-
naar met een 3 op 4 en 1,961 als ge-
middelde.
Bijna kwam het tot een halve finale tus-
sen beide Belgische teams, maar zover
is het spijtig genoeg niet gekomen. Titel-
verdedigers Eddy Merckx en Eddy Lep-
pens waren als België A wel op de af-
spraak na een 2-0 winst tegen Duits-
land. Merckx klopte Rudolph met 40-26
in 22 beurten en Leppens volgde met
een 40-33 in 28 beurten.
Tegelijkertijd speelden Frédéric Cau-
dron en Peter De Backer tegen Frank-
rijk. Caudron zag opponent en ploeg-
maat bij Agipi Schiltigheim Bury een se-
rie van 18 maken, waarmee hij de ba-
sis kon leggen voor een 33-40 zege na
amper 18 beurten. Het lot van België B
lag dus in handen van Peter De Backer.
De Aalstenaar geraakte evenmin voor-
bij tegenstander Jérome Barbeillon, die
met 32-40 in 30 beurten zou zegevie-
ren.

Halve finales:  Frankrijk – Oostenrijk en
België A – Turkije.
In een bijzonder hoogstaande halve fi-
nale (2,580 tegen 2,413) versloeg Bel-
gië A de vicekampioen van 2010 Tur-
kije met 2-0. Merckx won met 40-32 in
amper 13 beurten van Tasdemir en Lep-
pens kon nipt de Turkse coming-man
(WR13) Lutfi Cenet afhouden met 40-37
in 18 beurten.
In de andere halve finale klopte Frank-
rijk Oostenrijk ondanks een gelijkspel.
Bury-Efler eindigde op 40-18 in 18 en
Barbeillon-Szivacz op 28-40 in 26.
Frankrijk naar de finale op basis van
meer gescoorde caramboles (en dus be-
ter moyenne).

Een finale dus tussen gastland Frankrijk
en België A die, zoals eerder beschre-
ven, in het voordeel eindigde van Bury
en Barbeillon die daarmee Frankrijk in
een heus biljart delirium hebben gestort.

We kijken nu uit naar de evaluatie van
het nieuwe spelsysteem, namelijk voor-
ronden spelen naar 30 caramboles en
de eindstrijd naar 40. Deze formule zou
volgend sportjaar ook door de UMB
–wereldbond overgenomen worden
voor het WK en de wereldbekerwed-
strijden. Mocht dat gebeuren zou het
wel eens mogelijk zijn dat ook bij ons in
het Kampioenschap van België en de
Beker van België de sets naar 15 pun-
ten worden vervangen.  
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Biljartboetiek al 23 jaar garantie
voor kwaliteit en service

Voor veel biljartliefhebbers zowel in Nederland als in België is de Biljart-
boetiek aan het Emmaplein 28 te Bergen op Zoom geen onbekend adres.
Jaqueline en Ton van Halem leveren al ruim 23 jaar service en kwaliteit.
Velen wisten hun weg al te vinden naar dit ondernemende biljartechtpaar.
In de loop der jaren hebben Ton en
Jaqueline een goede en betrouwbare
naam verworven in de biljartwereld. De
basis hiervan is zoals ze zelf beamen,
klantgericht werken en doen wat je be-
loofd hebt. Daarbij is het leveren van
kwaliteit tegen een redelijke prijs van es-
sentieel belang. Waar de klanten ook
naar vragen op biljart en/of dartsge-
bied, de Biljartboetiek levert het. Of het
nu gaat om een nieuw of gebruikt bil-
jart, een krijtje of een nieuwe keu, men
staat altijd voor de klanten klaar. Ook is
het mogelijk een biljart voor korte of lan-
gere tijd te huren. “Belangrijk is ook de
nazorg. Je kunt wel een biljart plaatsen,
maar de klant moet ook de garantie
hebben dat het goed onderhouden
wordt en dat je bij problemen snel ter
plaatse bent om een en ander op te los-
sen” beaamd Ton. Het werkgebied van
de Biljart Boetiek strekt zich uit in geheel
Nederland en België. In de loop der ja-
ren zijn er heel wat extreme klussen ge-
klaard. Zo werd een dakkapel verwij-
derdom met een kraan een biljart op
een bovenverdieping te plaatsen. In
Hulst moest er eveneens een kraan aan
te pas komen om drie biljarts van een

bovenverdieping te halen en deze el-
ders weer te installeren. Om aan de
steeds toenemende vraag te voldoen,
wordt er niet alleen vanaf ’s-morgens
heel vroeg, maar ook vaak tot ’s-avonds
laat gewerkt. 

Ruim assortiment
Bij de Biljart Boetiek heeft men een sca-
la aan biljartaccessoires, waaronder
keuen van alle bekende, maar ook van
minder bekende en goedkopere mer-
ken. Zo zijn er ook diverse soorten bil-
jarthandschoenen, verschillende soor-
ten krijt, keutassen en koffers, biljartbal-
len voor alle spelsoorten en onderhoud-
sets, kortom teveel om op te noemen.
Ook is er een uniek assortiment sport-
prijzen, dat zeer concurrerend wordt
aangeboden. Nieuwe en gebruikte bil-
jarts levert de Biljart Boetiek in alle ma-
ten en merken. Zo is men onlangs nog
dealer geworden van Verhoeven Bil-
jarts. 
Een bezoekje aan de winkel in Bergen
op Zoom, die te vinden is aan het Em-
maplein 28 zal zeker de moeite waard
zijn. Ook de website is te bezoeken via:
www.biljart-boetiek.nl

2de Uitgave Wintertoernooi BC De Deken
Achtervolging Drieband Matchtafel

Oude Bareellei 1, Merksem
Het volledige reglement staat op www.BCDEDEKEN.be

Het toernooi staat open voor KBBB-spelers van de 
Gewesten Antwerpen, Beide Vlaanderen, Limburg en Brabant. 

Elke ploeg bestaat uit 2 spelers van dezelfde club.
Eén speler uit de klassen 34, 42, 50 of 60  en

een tweede speler uit de klassen 15, 18, 22 of 27 .

Sluiting der inschrijvingen op 22 december
Start op 7 Januari          Finale op 25 maart

De totale prijzenpot bedraagt  700,-  Euro

300,- voor de winnende ploeg
200,- voor de tweede ploeg            

75,- voor de verliezende halve finalisten
25,- voor de kortste partij 
25,- voor de hoogste serie

Met dank aan de sponsors : Thissen Amusement, 
Keureparaties Warre Schodts, Optiek Patrick Thyssen, 
Constructiewerken Roger Van Hoylandt, Bistro Diablo,

Dagbladhandel Re.PP

Inschrijvingen: Victor.Boons1@telenet.be
Inleg 15 Euro per ploeg

Interdistrictfinale Gent – Vrijspel 2de Klasse KB (2,30 m.) 

Rudy Meuleman op zucht van promotie
Daniël De Mol bleef als enige van de vijf
finalisten onder het gemiddelde en
moest de kelk dan ook tot op de bodem
ledigen. Twee matchen met gemiddelde,
één promotie en één onder het minimum
volstonden niet voor Freddy Mesure om
de medaille te pakken. Die zag hij weg-
gekaapt door een uitstekende Rudy
Meuleman die met 10,32 net onder de
promotiedrempel van 10,69 bleef.
Thuisspeler Meuleman (KBC Argos-West-
veld) verloor trouwens geen enkele con-
frontatie. De resultaten van Roger Mat-
tens (3de) en Glenn Van Goethem (4de)
leunden dicht tegen elkaar aan maar
vormden geen bedreiging voor de num-
mers 1 en 2. 
Rudy Meuleman mag met het onder-
scheidingsdiploma op zak naar de ge-
westfinale ! 

Bart Van Reeth

District Brugge-Zeekust

Finales Vrijspel en Kader 
Vrijspel – Klein Biljart
In de 2de klasse (160 punten) ging Wil-
fried Lammens van BC ’t Oske Torhout
met de hoofdprijs naar huis. Ook in de
3de libre-klasse (120 punten) was het
een Torhoutenaar, Johan Vermeulen die

Artistiek Biljart

Walter Crols trekt de kar
De deelnemers aan het vierde Internationaal Invitatietornooi Artistiek Bil-
jarten, dat doorgaat op 16-,17- en 18 december in het Merodecenter in
Turnhout zijn gekend. Géén toppers als Walter Bax en Eric of Willy Dael-
man. Wel de huidige Belgische Kampioen Erik Vervliet en de regerende
Nederlandse Kampioen Martin Van Rhee zijn van de partij.

er ook iets kan geleerd worden tijdens
dit evenement.
Tijdens vorige uitgaven deden reeds
spelers uit Frankrijk, Nederland, Duits-
land, Denemarken, Oostenrijk en Tur-
kije de Turnhoutse Biljartpalace aan.
Omdat er in ons land alweer enkele
nieuwe gezichten verschenen in het ar-
tistieke wereldje is de uitgave van 2011
ingevuld met Belgen, Nederlanders en
de eerder vermelde Oostenrijker, die
werd ingedeeld in Poule A met Eddy De
Jongh, Patrick Vloemans en Johan Van-
dommele. In Poule B vinden we Walter
Crols zelf terug aan de zijde van Sven
Van Orshaegen, de Nederlander Ro-
bert Van Veenendaal en Peter De Grae-
ve. Poule B wordt een heuse België-
Nederland met noorderburen Martin
Van Rhee en André Renkens, die Rony
Baert en Erik Vervliet als reeksgenoten
hebben. Jean-Marc Limbourg, Danny
Van Schoor, Pierre Scheers en Willem
Schreuder (NL) vullen tenslotte Poule D
in. Geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom op deze artistiek-driedaagse en de
toegang is bovendien gratis.

Bart Van Reeth

Sven Van Orshaegen

Neem daarbij nog zevenvoudig
Oostenrijks Kampioen Manfred Hekerle
en je krijgt vast en zeker een tornooi
met voldoende spectakelwaarde. 
Het Internationaal Invitatie Tornooi is
een organisatie van Walter Crols en Ar-
tistic Billard Events en geeft beginnende
en minder hoogstaande spelers de kans
om in een vriendschappelijk tornooi sa-
men te spelen met artistiek biljarters uit
binnen- en buitenland. Ook is er altijd
plaats voor enkele betere spelers, zodat

Lees ook uw favoriete krant op
WWW.DEBILJARTBALLEN.BE

KBBB – District Turnhout

Tijd & Krijt 
op nieuwe locatie
KBC Tijd & Krijt Turnhout (stamnummer
AT 81) werkt haar thuiswesdstrijden niet
langer af in De Oude Molen, maar
speelt vanaf 15 december op woens-
dag en donderdag in het Sociaal Cen-
trum De Plantsoenen, Lode Peetersplant-
soen 2 te 2300 Turnhout. De verhuis is
het gevolg van de stopzetting van de
handelsactiviteit in De Oude Molen.

met de gouden onderscheiding mocht
uitpakken. Henk Schoe (Brugse BC)
stootte zich naar de hoogste podium-
plaats in de 5de klasse (70 punten) en
Jean-Claude Van de Can (C. Middelker-
ke) deed hetzelfde kunstje nog eens
over in klasse 7 (40 punten).

Kader 38/2
Gilbert Declerck (Z.E. Oudenburg) “ka-
dreerde” zich naar de eerste plaats in
de 3de klasse (120 punten), Bruggeling
Wilfried Van Eenooghe won de finale in
de 4de klasse (90 punten) en 5de-klas-
ser Walter De Busscher mocht in zijn ca-
tegorie de 60-puntentroffee op de kast
van de Brugse Biljart Club zetten.

Bart Van Reeth
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District Mol finales Vrijspel Klein Biljart

Zesde en zevende klasse
Een spijtig voorval herleidde de districtsfinale in de 7de klasse tot een
onderonsje met drie deelnemers.

Frank Michiels mag in de Molse Viroma
gaan pronken met het districtsinsigne. In
de finale 6de klasse -  55 punten hield
hij Gustaaf Leynen, René Bastiaens, Al-
fons Laermans en clubmakker Jaak De-
molder op afstand. Michiels, samen met
Leynen de enige deelnemer die binnen
het gemiddelde bleef mag het op de ge-
westelijke finales gaan proberen. In de
7de klasse (40 punten) kende Achiel
Ruts zijn gelijke niet en moest slechts

één maal de duimen leggen, met 1 punt
verschil tegen vice-kampioen Alfons Van
Belle, die merkwaardig genoeg onder
het minimum eindigde. Datzelfde gold
trouwens ook voor achtervolger Marcel
Cools. De redactie van De Biljart Ballen
wenst Michel Schepkens, die forfait
moest geven omwille van een gebroken
arm, van harte beterschap.

Bart Van Reeth

District Turnhout Finale 7de Klasse Vrijspel (40 punten) KB

Promovendus naar Gewestelijke finale
Twee wedstrijden met een gemiddelde
van 4,00 en 5,00 waren doorslagge-
vend voor de titel en de promotie van
Jos Staes (BC De Coeck). Enkel in Philip
Gilops (BC Kruishuis) moest de man uit
Ravels zijn meerdere erkennen. Gilops
eindigde met twee gewonnen wedstrij-
den pas derde en moest Arno Van Hoof
(BC De Ploeg) laten voorgaan, die in
zijn thuishaven met drie gewonnen mat-

chen verdienstelijk tweede werd. De
vierde en vijfde plaats betekenden een
magere troost voor Pieter Dehertefelt
(ook BC De Ploeg) en Joeri Roest (BV
Turnhout), die vorige maand nog onge-
naakbaar leek op de Memorial Frans
Lambregts. Benieuwd of Staes de goede
lijn kan doortrekken tijdens de komende
Gewestelijke finales.

Bart Van Reeth
Districtfinale Antwerpen 
6de Klasse Vrijspel KB

Van Tilborg aan 100%
In het Biljartcentrum René Vingerhoedt
stootte Gustaaf Van Tilborg (BC Volhar-
ding) zijn vijf tegenstrevers naar de ver-
geetput en nam zo oververdiend de
districtskroon mee naar Kontich. Guido
Achten op twee, Michel Vinck op drie
en Louis Masson op vier moesten lijd-
zaam toekijken en de wet van de sterk-
ste ondergaan. Jan Somers en Jurgen
Beelaerts kwamen met een vijfde en
zesde plaats niet in het stuk voor. De an-
ders nochtans regelmatige Beelaerts
haalde tot eenieders verbazing zelfs
geen enkele keer de 55 punten.

Bart Van Reeth

Districtfinale Mechelen 7de klasse Vrijspel KB

Vier op vier voor Jurgen Van Bulck
Vier gewonnen wedstrijden binnen het
gemiddelde en de logische acht punten
en bijhorende kampioenstitel, bewijzen
dat de 40 te ronden punten geen hin-
derpaal meer zijn voor Jurgen Van
Bulck. 
De bij Duffel-Oost aangesloten librespe-
ler hield vlotjes opponent Kevin Van Bos
(net zoals de twee andere tegenstan-
ders, alle lid van die andere Duffelse

club, KBC Carambol) achter zich, kreeg
het meeste weerwerk van Jimmy Gilis
en legde Walter Van Hoof zowaar
“dood”. In amper acht beurten veegde
Jurgen Van Bulck de vloer aan met
laatstgenoemde en vertrekt als ver-
tegenwoordiger van zijn district naar de
gewestelijke finales.

Bart Van Reeth

District Mol finales 5de Klasse Kader KB

Met vijf onder minimum
Geen enkele 60 punten kaderspeler be-
haalde het gemiddelde in de 5de klasse
en dat is op zijn minst opmerkelijk. Jozef
De Ceuster moet straks dus naar de ge-
westelijke finalistenontmoeting met een
algemene moyenne van 3,08 en speelde
zelfs in de vier partijen slechts één maal
“over” : 4,00 tegen de latere nummer
vier, Eli Dhont. De tweede geëindigde

Ludo Jennen won één match minder dan
de kampioen en opvallend ; nummer drie
Theo Hooyberghs haalde nog het hoog-
ste gemiddelde van de finalereeks
(3,32). Mollenaar Jozef Eysermans won
geen enkele wedstrijd en moest dan ook
de rode lantaarn mee naar huis zeulen.

Bart Van Reeth

Gewestelijke Finale Antwerpen - 3de Klasse Vrijspel Matchbiljart

Leemans met vertrouwen naar Nationale Finale
In Onze-Lieve-Vrouw Waver heeft Wer-
ner Leemans de Gewestelijke hoofd-
prijs afgeschoten. De BC De Maan-bil-
jarter had aan drie van de vier gewon-
nen wedstrijden naar 90 punten ge-
noeg om het gewest te gaan verdedi-
gen op de Nationale Finale in BC Hal-
lensia. 
De tegenstrevers werden vooral het
slachtoffer van het vertrouwen waar-
mee de Schelse libre-speler aan de tafel

kwam. De jonge Nicolas Mintjens
(3de) speelde zich in de kijker door de
hoogste serie van liefst 46 punten te
scoren in de wedstrijd tegen de tweede
geklasseerde François Wuyts (BC Lugo
Deurne). Franky Borny (Mister 100 Lier)
en Johan Cloots (BC De Noorderkem-
pen) eindigden op de weinig benij-
denswaardige vierde en vijfde plaats.

Bart Van Reeth

Gewestelijke Finale Antwerpen - Vrijspel 2de Klasse Matchbiljart

Yves Jacobs als een pletwals
Een onhoudbare Kruishuis-speler Yves
Jacobs walste letterlijk als een bulldozer
over zijn tegenstanders in deze 120
punten-finale en promoveert naar de
200-serie. Met een 60,00 gemiddelde
in de totaalrekening (2 wedstrijden in 2
beurten en 1 in 8 !) dwong de Turnhou-
tenaar de vijf tegenstanders zelfs onder
het gemiddelde. Ook nummer twee,
Freddy Van Camp (BC Op De Meir) kon

niet in de buurt komen van de kampi-
oen en de mathematische afstand met
het “peloton” was gigantisch. Georges
Geeraerts ((BC Coloma) strandde op de
derde stek, voor teamgenoot Hartwig
Meel, Wesley Mathysen (BC De Noor-
derkempen) en Alfons Vervoort (BC He-
rentals).

Bart Van Reeth

Afscheid van Georges Ongena
Op vrijdag 28 oktober overleed onver-
wacht, in Sint Niklaas, 

Georges Ongena.
Ongena was in de jaren '90 van de vo-
rige eeuw, voorzitter van de Koninklijke
Antwerpse Biljart Academie, de be-
faamde club die in 1947 gesticht werd
door René Vingerhoedt.
Hij behoorde zelf niet tot de top van het
biljart maar was wel een populaire en
graag geziene figuur in biljartmiddens.
Zowel nationaal als internationaal was
hij een trouwe bezoeker van diverse bil-
jarttornooien en kampioenschappen .
Georges Ongena werd 72 jaar. De re-
dactie van De Biljart Ballen biedt langs
deze weg haar diepste blijken van
medeleven aan, aan familie, vrienden
en kennissen van de overledene.

Individueel 
driebandtornooi in
het Meetjesland
Op zaterdag 26 november heeft in de
lokalen van de Eeklose Biljartclub de fi-
nale plaats van de Grote Prijs AC In-
vest. Het gaat om een prestigetornooi
waarin driebandspelers van alle cate-
gorieën  proberen elkaars maat te ne-
men op de matchtafel. Ook de grotere
jongens uit het Gewest Beide Vlaande-
ren zakken hiervoor graag af naar de
hoofdstad van het Meetjesland. In onze
decembereditie zal u een uitgebreid
verslag en de uitslagen kunnen vinden.

Interdistrictfinale 4de Klasse Vrijspel KB
Tweemaal promotie in Waasland & Dender
Driemaal 90 caramboles en dus even-
veel keren winst betekenden voor Dylan
Van Leuvenhage (BC Sleepbootje) niet
alleen de titel van interdistrictskampi-
oen, maar leverde bovendien met een
6,75 de verdiende promotie op. Eén
verliezende wedstrijd -evenwel tegen
diezelfde Van Leuvenhage- kon Tom Van
Biesen (Gildevrienden) er niet van weer-
houden mee te stijgen naar de derde

klasse. De twee overige finalisten en te-
vens Gildevrienden, Danny Van Vossel
en Willy Leemans gaven de zege niet
cadeau en bleven beiden binnen het ge-
middelde. Aan Dylan Van Leuvenhage
om zijn goede vorm te bevestigen, tij-
dens de gewestelijke finale op 11 de-
cember.

Bart Van Reeth

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

District Antwerpen – 
Finale 5de Klasse kader – Klein Biljart

“Fantastika” zege
voor Eddy Aerts
Leading man van het Deurnese B.C.
Fantastika, Eddy Aerts heeft met vier
overwinningen een plaats afgedwon-
gen in de gewestelijke kaderfinale naar
60 punten. Aerts schakelde vlot alle
tegenstanders uit en beleefde een waar
hoogtepunt in de match tegen François
Van den Broeck (BC De Leug), waar hij
het spel besliste in amper vier beurten.
Laat het nou precies Van den Broeck
zijn die tweede eindigde en daarmee
de gewestfinale aan zijn neus voorbij
zag gaan… Henri Meinertzhagen (BC
Kapelse) op een derde, Danny Mathy-
sen (het organiserende Noorderkem-
pen) op een vierde en François Vercam-
men (Volharding) speelden alle onder
het verplichte minimum.

Bart Van Reeth
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www.championshop.nl

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

Clubgeschiedenis

De Deken, een swingend 
biljartlokaal in Merksem
Drie KBBB-clubs vonden een nieuwe thuis in het pand met een merk-
waardige geschiedenis, dat in 2007 een ware metamorfose onderging. Of
hoe gitaren en drums, trompetten en piano’ s werden ingeruild voor bal-
len en keu’ s, krijt en groene lakens. Pierre De Deken werd geboren te
Merksem in 1925 op 24 augustus. Hij studeerde saxofoon en klarinet aan
de net na de eerste wereldoorlog opgerichte muziekschool te Merksem
waarvan Jos Van der Smissen, een in binnen- en buitenland bekende vio-
list de stichter was. Met enkele vrienden werd een klein orkest samenge-
steld.  

In 1943 sloot
hij aan bij de in
"Het Hollands
Hof" gevestigde
Koninklijke Har-
monie Sint Bar-
tholomeus, die
na een verblijf
elders, er in
1948 zou terug-
keren en ook tij-
dens de oor-
logsjaren op
een laag pitje
actief bleef.  Tij-
dens de laatste
oorlogswinter,
de tragische pe-
riode van de V-
bommen, ver-
bleef hij te Des-
sel in De Kem-
pen waar de
muziek nog
steeds een voor-
name plaats in-
nam in het da-
gelijks bestaan.
Pierre was niet
enkel een uitstekende instrumentist maar
tevens een goed zanger.  Met zijn ge-
oefende door eigen studie gevormde
soepele en buigzame stem kon hij alle
genres aan: van klassiekers, over opera
en operette naar musical, blues en rock-
and-roll. Pierre De Deken opende in
1945 de "Rythme Garden" op de Bre-
dabaan. Medewerkers waren Alexan-
der "Sander" Van Echelpoel en echtge-
note Josephine "Joske" Verschuuren, de
moeder van Pierre.  

Boere, boere, boere
In 1953 namen zij het Café Des Sports

over aan de Oude Barreellei 1 van
Frans Heynen. Er werd een feestzaal
aangebouwd, de huidige biljartzaal,
die in 1954 in gebruik werd genomen.
Dit initiatief werd een schot in de roos.
Het werd een trefpunt voor vele vereni-
gingen en er vonden ontelbare bals,
bonte avonden, revues en familiefeesten
plaats. De muzikale passie en het talent
van Pierre waren beslist niet vreemd
aan het succes. Net zoals in de "Rythme
Garden" zouden hier ook heel veel ar-
tiesten en kleinkunstenaars hun geluk
beproeven. "The Woodpeckers",
Gaston Berghmans, Kees Brug, Tony

Bell, Jaak De Voght, Frieda Linzi, Bob
Benny maar ook "Zwarte Lola" en zo-
vele anderen. Het standbeeld van "Jos-
ke Vermeulen" naar de sketch van
Gaston en Leo staat net om de hoek op
het Victor Roosensplein. Pierre die
ondertussen getrouwd was met Paula
Hendrikx, zong en componeerde.  Hij
scoorde tal van hits en werd een ge-
waardeerd artiest tot ver buiten de
Merksemse grenzen.  Zijn meest beken-
de nummer was "Aai Moeke, Aai Va-
ke" en plezierige nummers als "Boere,
boere, boere", "Liever lui dan muug",
”Laat ons vreugd rapen", "Bij Stans in
de kroeg" en muzikaal geslaagde als
"Buona Noches, mi amor" en "er blonk
een traan".  Pierre De Deken zou ven-
noot van Sabam worden. Elke week
was er bal met het orkest "Pierre De De-
ken".  Ontelbare Merksemnaren waag-
den hier hun eerste passen op de dans-
vloer of vonden er hun lief. In 1972
kwam zoon Dirk, toen 17, het orkest
versterken.  
In 1971 werd het management uitge-
breid met Francois Van Rethy, na het hu-
welijk met dochter Magda die vanaf
1969 meewerkte in de zaak. Geduren-
de de volgende jaren werden het café
en de feestzaal geregeld in een nieuw
jasje gestoken. In 1990 gingen Pierre
en Paula op rust.  Zoon Dirk nam met
brio de muzikale fakkel over en diens
echtgenote Hilde Van Gucht ontpopte
zich tot een grote creatieve steun achter
de schermen. Dochter Magda zorgde
voor de zakelijke kant en dit met even
veel bezieling als haar ouders.  In 1994

werd de zaak een vennootschap.  Pier-
re overleed op 29 augustus 1998. He-
laas veranderden de tijden. De gedre-
venheid was er nog steeds maar die
werd beknot door de realiteit.  Vereni-
gingen zoeken een eigen stek of ver-
dwijnen, de mensen willen terrassen of
bereide maaltijden, kortom de horeca-
trends veranderden en Magda, Fran-
cois en Dirk, allen 50-plussers vonden
het welletjes. Bovendien koos kleinzoon
Erwin Van Rethy voor een leven als pi-
loot en was achterkleinzoon Arend nog
wat te jong om zich in het horecaleven
te storten. Daarom werd er op 31 maart
2007 in schoonheid afscheid genomen.
Later dat jaar meldden Vincent Eugene
en Guy De Vocht zich aan, twee door
de wol geverfde horeca-ondernemers
en allebei biljartliefhebbers van het zui-
verste water. In 2010 scheidden hun
wegen en ging Vincent Eugene op ei-
gen kracht verder. De feestzaal werd
omgebouwd tot een biljartzaal en mag
al snel meerdere biljartclubs huisvesten.
Merksem Drieband Club speelt er haar
wedstrijden op matchbiljart, Willy We-
senbeeck richtte er B.C. De Deken op
en ook Ludo Dielis vond er met het dak-
loos geworden B.C. Deurne een nieuw
onderkomen. In amper enkele jaren tijd
maakten grote namen als Dick Jaspers,
Bert van Manen, Jean-Paul de Bruijn,
Davy Van Havere, Jef Philipoom, Eddy
Merckx, Therese Klompenhouwer en
Roger Van Hoylandt er een biljartdoor-
tocht. 

Tekst: t.b.g. door B.C. De Deken

Districtfinale 7de klasse Vrijspel KB, Antwerpen

Eén en twee aan elkaar gewaagd
De kaap van de 40 punten ronden in zo
weinig mogelijk beurten. Dat was de op-
dracht voor de vijf overlevenden van de
kwalificatieronde. Het werd dan ook een
spannend treffen in BC De Leug, waar
Alfons Voet de thuisclub alle eer aandeed
en aan het einde van het weekend met
het vierkleurige insigne mocht koketeren.
Vier caramboles, drie beurten minder en
een gemiddelde dat amper 0,08 punten
hoger lag dan dat van vice-kampioen

Eric Loos (Lugo Deurne) bezorgden de
Schellenaar het ticket voor de geweste-
lijke finales. Nick Leemans (BC De Maan)
op een derde, Jozef Mathysen (De Noor-
derkempen) op een vierde en Mark Lie-
kens (Fantastika) op de vijfde plaats bo-
den flink weerstand tegen de twee koplo-
pers, die ook nog eens de promotie op
hun actief mochten schrijven.

Bart Van Reeth

Districtfinale Z/W Vlaanderen 5de kl. Kader 38/2 klein biljart

Eric Van Den Buverie wint districtstitel

Eric Van Den Buverie begon aarzelend
aan zijn eerste wedstrijd tegen Luc War-
lop  en kon pas na zeventien beurten
winnend afsluiten. Op de andere tafel
kwamen Johan Dewilde en thuisspeler
Daniël Craeynest  tegen elkaar uit. Cra-
eynest was net ziek geweest en kwam
vol twijfels aan de tafel. Ook de eerste
partij van Johan Dewilde was niet be-
paald een hoogvlieger, waarin hij won
in twintig pogingen. Van Den Buverie
speelde gelijk in zijn tweede partij, elf
beurten tegen Daniël Craeynest. Beiden
toonden hiermee dat ze eigenlijk wel

meer in hun mars hebben dan vijfde
klasse. Van Den Buverie had tijdens zijn
laatste partij last van de stressduivel en
miste in zijn twaalfde beurt een héél ge-
makkelijk laatste punt. Nog maar eens
het bewijs dat stress flink in de kleren,
euh keu kan kruipen. Eric Van Den bu-
verie moest evenwel winnen in zijn laat-
ste partij tegen Johan Dewilde. In de na-
beurt kon Dewilde echter geen vuist
meer maken en moest door zijn slechte
laatste partij zelfs nog de tweede plaats
aan Daniël Craeynest  laten die pas in
zijn laatste partij weer op zijn niveau
kwam en uitspeelde in vijftien beurten.
Craeynest (3,87 moyenne), uittredend
kampioen, en Van Den Buverie (4,39
moyenne) bleven netjes in de moyenne.
Johan Dewilde en Luc Warlop haalden
met 2,90 en 2,30 plaatsen drie en vier.
Van Den Buverie mag dus zijn districtti-
tel nog wat meer glans proberen te ge-
ven in de Gewestfinale op 26 en 27 no-
vember in het district Waasland.

Tekst en foto Dirk Acx
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Gilde Hoger Op als organisator

Unieke prijskamp kent veel bijval

Niet minder dan 51 spelers passeerden
de inschrijvingstafel, wat absoluut als
een succes mag bestempeld worden.
Pas om 18u30 werden de inschrijvin-
gen afgesloten. Na het spelen van de
voorrondes volgde logischerwijze de
“afkamping”. Het viel op dat de wed-
strijden veelal beslecht werden met een
miniem verschil van 1 of 2 punten.
Spanning troef dus, en zo heeft de bil-
jartliefhebber het het liefst natuurlijk.
Met de eindfase in zicht begon bij som-
mige ploegen de spanning toe te ne-
men, zodat we in deze fase toch meer
wedstrijden kregen met groter punten-
verschil.  De enige partij die echt span-
ning bracht was de match tussen het
duo Jan Van Acker-Willy De Moor en Je-
an Himpe-Bertrand Misseeuw.  Van Ac-
ker en De Moor lieten elk hun laatste
punt een paar keer liggen en daar pro-
fiteerden Himpe en Misseeuw maxi-
maal van om hen op de streep te klop-
pen met 1 punt.  In de andere partijen
was het verschil toch telkens minstens 5
punten geweest.

Vijf ploegen in eindstrijd
Er bleven nog vijf ploegen over om de
finale eindstrijd aan te gaan.  De duo’s
Willem Seynhaeve -Gino Claus  en Dirk
Acx- Didier Goethals, thuisspelers, zet-

ten hun beste beentje voor en plaatsten
zich samen met het duo Raymond Wil-
lems-Gilbert Demuinck bij de laatste 3
teams.
Toch even aanstippen dat Didier Goet-
hals een mooie reeks van maar liefst 16
punten liet optekenen, waarvoor hoedje
af !
Het team dat bestond uit Dirk Acx en Di-
dier Goethals had het geluk aan zijn zij-
de, belandde in de “zak” en wist zich
zo verzekerd van de finale. De wed-
strijd tussen Willems-Demuinck en Seyn-
haeve-Claus was tamelijk vlug beslecht
omdat Gino Claus het ditmaal wat liet
afweten, in tegenstelling tot de vorige
matchen waar hij zijn ploegmakker Se-
ynhaeve toch telkens wist mee te trekken
over de finish.
Uit de finale kon het duo Acx-Goethals
dat in de halve finales mocht rusten
geen voordeel halen want het team met
Willems-Demuinck ging door op het eer-
dere elan en wees de spelers met het
‘thuisvoordeel’ terug. Raymond Willems
en Gilbert Demuinck gingen dus met de
eer (en de enveloppe) lopen, maar de
tandem Acx-Goethals kon zich wel vin-
den in een verdienstelijke tweede
plaats.

Verslag: Frederic De Moor

Raymond Willems en Gilbert Demuinck. Foto: Dirk Acx 

Op zaterdag 22 oktober werd in het West-Vlaamse Heule een unieke prijs-
kamp per koppel gespeeld.  Onder impuls van Robert Joye en het voltalli-
ge bestuur van de Gilde Hoger Op kwam dit initiatief tot stand. De onge-
wone formule waarbij de kunst erin bestond na elk vierde punt bandsto-
ten het vijfde punt te maken in drieband, lokte heel wat nieuwsgierigen.

Districtfinale Z/W Vlaanderen 4de Klasse Kader

Ongenaakbare Dedrie wint
DOS Roeselare mocht gastheer spelen
voor de 90-punten kaderspelers, en ken-
de een goede representatie met twee
van de vier finalisten van eigen bodem.
Raf Vermeersch was duidelijk een maat-
je te klein en telde liefst 79 punten
achterstand in het eindtotaal op de num-
mer drie, homeplayer Jean-Marie Hout-
haeve, wiens gemiddelde toch nog ho-

ger zou liggen dan dat van vice-kampi-
oen Noël Gyselinck. Met de hoofdvogel
ging de andere Rodenbachzoon, Geor-
ges  Dedrie lopen. Met een moyenne
van 7,36, en dus 2,36 meer op de eer-
ste achtervolger komt de titel terecht in
handen van Dedrie.

Bart Van Reeth

Districtfinale Z/W Vlaanderen Vrijspel 2de Klasse KB

Gyselinck houdt medaille in eigen huis
Met drie gedomicilieerde spelers en twee
bezoekers van de Kortrijkse Gilde Hoger
Op, had de districtfinale naar 160 pun-
ten in BC Warden Oom veel weg van
een rechtstreekse derby. Homeplayer en
winnaar Noël Gyselinck gaf de tegen-
standers het nakijken, maar moest de
hoogste reeks (57) wel aan derde ge-
klasseerde Dirk Gryson laten. Geert Wer-

brouck stak de titel van vice-kampioen op
zak en met een vierde en vijfde plaats
bleven Wim Benoit en Corneel Everaerdt
onder het gemiddelde. BC Warden Oom
lijkt aan een erg sterk “individueel” sei-
zoen bezig waarin het zowat in alle
reeksen en disciplines prijzen pakt. 

Bart Van Reeth 

Website in 't vizier

Aarschotse Biljart Club, 
een brok nostalgie 
Voor degenen met heimwee naar vroe-
ger is dit een prachtige stek. De Aar-
schotse Biljart Club hield enkele jaren ge-
leden op te bestaan. Na de omvorming
van het speellokaal tot restaurant, werd
de club dakloos. Het bestuur dat geen
nieuwe lokatie vond besloot een punt te
zetten achter méér dan vijftig jaar Aar-
schotse biljartgeschiedenis. De website
bleef on-line.
Users.skynet.be/aarschotsebiljartclub is
een zeer fraai omkaderde site die de be-
zoeker meteen nieuwsgierig maakt en
aanzet om te gaan klikken op de overi-
gens erg overzichtelijke programmalijst.
Het valt zondermeer op dat zich hier ie-
mand met een ferme dosis kennis van za-
ken heeft beziggehouden. De website
pakt ondermeer uit met een  groot foto ar-
senaal waarbij de bezoeker wordt mee-

gelokt naar de gouden
tijden van de biljart-
sport. Vooral leuk om te zien dus. Op de-
ze webpages géén overbodige franjes of
rommel ; op een duidelijke manier wordt
enkel wat écht relevant was voor de ver-
eniging en de biljartsport weergegeven.
Toch maakt deze ordelijkheid de site niet
minder strak, integendeel zelfs. De in
1954 gestichte vereniging deed zichzelf
met deze cachetvolle webstek alle eer
aan in de tijd toen ABC nog een bruisen-
de club was en verplicht de internauten
onder ons, vandaag nog tot een bezoek.
Het verdwijnen van de club betekende
een zwaar verlies voor de biljartliefheb-
bers in de Demerstreek. Daarom is het
des te meer te hopen dat de Aarschotse
website nog lang on-line blijft.
Bart Van Reeth 

Districtfinale Z/W Vlaanderen Vrijspel 7de Klasse KB

Thuisspeler eindigt derde
DLS Roeselare mocht de “40-ers” ont-
vangen voor de vrijspel districtfinale.
Eddy De Waele kon het thuisvoordeel
niet consolideren en eindigde -met ge-
middelde- derde in het eindklassement,
voor Johan De Cock (Gilde Hoger Op)
die als enige finalist, de moyenne niet
wist te behalen. Willy De Swarte (War-

den Oom) bemachtigde zilver en liet de
hoofdprijs aan clubgenoot Arthur Beir-
naert die in de wedstrijd tegen De Cock
een 2,85 gemiddelde en een serie van
13 neerpootte en daarmee het verschil
maakte.

Bart Van Reeth    

Districtfinale Z/W Vlaanderen Vrijspel 4de Klasse KB

Van Acker een maat te groot
Waren het de zenuwen, de spanning
en pertinente prestatiedrang of hadden
de finalespelers gewoon hun beste dag
niet ? Feit is dat op die bewuste 29 ok-
tober, slechts één speler binnen het ge-
middelde kon blijven en dus eigenlijk
ook als enige de terechte 90-punten
quotering mag hanteren. De superieure
Jozef Van Acker van het Hoogleedse
Warden Oom kreeg niets cadeau maar

speelde toch nog makkelijk zijn tegen-
standers in de vergeethoek en verwierf
alzo de begeerde kampioenstitel en de
voucher voor de gewestelijke finale. Er-
ic Van Den Buverie haalde als tweede
de eindstreep, Donald Werbrouck en
Johan De Wilde beëindigden de finale-
reeks op een derde en vierde stek.

Bart Van Reeth

Districtfinale Lier 7de Klasse Vrijspel KB

Titel gaat naar Herentalsenaar
Vier gewonnen wedstrijden en daarmee
het maximum, méér had François Van
Hout van BC Herentals niet nodig om
zich tot koning van de 40-ers te kronen.
Het was echter de nipte zege (4 punten
verschil) tegen rechtstreeks concurrent
Peter Horemans (De Plakkers) die bij de

eindafrekening de doorslag gaf. Raf
Guglielmelli, Staf De Kinder en Peter
Schaaf moeten aldus de té sterke Van
Hout laten voorgaan naar de geweste-
lijke finale.

Bart Van Reeth
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Ralf Souquet een poollegende

1994, 1995, 1998, 1999, 2000 en
2003, het Europees kampioenschap 9-
ball in 1995, 1997, 1998 en 2006 en
het Europees kampioenschap straight
pool in 1995, 1996 en 1997. In 2002
werd Souquet de eerste Europeaanse
winnaar van het US Open Nine-ball
Championship.
Verder won hij het wereldkampioen-
schap 9-ball in 1996 en eindigde in
2001 en 2006 op de tweede plaats.
Hij werd wereldkampioen 8-Ball in
2008.
De World Pool Masters schreef hij in
1994, 1996, 2000, 2002 en 2006 op
zijn naam, terwijl hij in 1996 de Inter-
national Challenge of Champions claim-
de. In 2007 was hij voor de twaalfde
maal lid van het Europese team in de
Mosconi Cup.

Ralf Souquet is op 20 oktober 2011 tij-
dens de US Open 9-bal Championship
ingehuldigd in de BCA Hall of Fame.
"De Kaiser" zoals Souquet wordt ge-
noemd gaat hiermee de geschiedenis
boeken in als poollegende. De Duitse
poolbiljarter werd op 29 november
1968 in Eschweiler geboren en is sinds
1991 professional. Toen hij zes jaar
was, begon hij in het café van zijn ou-
ders met biljarten. Op 14-jarige leeftijd
werd hij voor het eerst jeugdkampioen
van Duitsland. Drie jaar later stond hij
met zijn team op het hoogste podium tij-
dens het Europees kampioenschap voor
jeugdteams. Een jaar later volgde het in-
dividuele Europees jeugdkampioen-
schap.
Hij won het Europees kampioenschap
8-ball in 1989, 1991, 1992, 1993,

V.l.n.r.: Ivan Lee president/CEO Iwan Simonis Incorporated, Illy en Ralf Souquet.
Photo: Tony Fox, www.tfoxfoto.com

District Turnhout – Finale 6de Klasse Vrijspel (55 punten)
Sandra Verbruggen verdedigt vrouwelijke eer
Als enige vrouw doorstoten naar de
districtfinale. De Turnhoutse Sandra Ver-
bruggen deed het en sleepte op de
koop toe ook nog twee zeges en een
gelijkspel uit de brand. Desondanks
moest ze zich tevreden stellen met een
vierde plaats. 
Vast staat dat ze zich prima staande
hield in de finale, waarin Davy Van
Osch (BC De Coeck) de koningskroon
veroverde met vier op vijf gewonnen

partijen. Johan Geerts moest slechts en-
kele punten voorrang geven aan Van
Osch en daar zat zeker de verloren
wedstrijd tegen Verbruggen voor iets
tussen. Jan Stroop (Kruishuis), Michaël
Roest en Willy Verhaeren (beide BV
Turnhout), bengelden de hele finale
lang aan de staart. Davy Van Osch
mag de verplaatsing naar Viroma Mol
maken om er de gewestelijke finale te
gaan betwisten.

UITSLAGEN – TELEX
KBBB-
Gewest Antwerpen-BWM
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor kruipt voor Real enTijd & Krijt
Wolfs 1.
Afdeling 2
Real 3 staat stevig eerste.
Afdeling 3A
Rood-Wit moet de leiding afstaan aan De
Ploeg 2. Eddy Bollansee (De Ploeg 2) onder-
scheidde zich met een 9,41 gemiddelde.
Afdeling 3B
De Ploeg 1 en De Noorderkempen delen
plaats 1.
Afdeling 3C
Biljartvrienden Turnhout en ’t Groenhuis zit-
ten in het kielzog van Moedig & Vrij.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
De Leug neemt over van B.C. Woondecor.
Peter Van Dongen (De Noorderkempen),
outstanding met een moyenne van 20,00 ! 
Bandstoten
Afdeling 1
De Coeck 1 laat De Krabbers op 2 punten.
Afdeling 2A
Fantastika 1 –voorlopig- alleen op kop.
Afdeling 2B
Herentals 2 wringt zich voor Woondecor.
Afdeling 3A
Kapelse 2 moet De Krabbers 3 voor zich
dulden.
Afdeling 3B
KOT Meer staat op kop.
Afdeling 3C
Real 3 telt 2 punten voorsprong op De Plak-
kers.
Kader 
Afdeling 1
BC Kruishuis heeft één wedstrijd meer en
slechts 2 punten voor op Herentals.
Afdeling 2
De eerste plaats is voor Op De Meir 2. Jean
Van Tongerloo beurde 220 punten in 9 in-
nings ! 
Drieband KB
Afdeling 1
Rood-Wit 1 deelt de ereplaats met Herentals 2
Afdeling 2A
Viroma 1 stevig op nummer 1
Afdeling 2B
Den Hof 1 zet De Coeck 1 een hak.
Afdeling 3A
BV Mechelen nestelt zich op de eerste plaats
Afdeling 3B
Sint-Jozef 2 en Biljart Express op gedeelde
nummer 1.
Afdeling 3C
MDC 1 pakt de koppositie.
Afdeling 4A
Duffel-Oost deelt de prijsplaats met De
Kring.
Afdeling 4B
MDC 4 en Lugo 4 met stip op 1.
Afdeling 4C
BC Calypso onhoudbaar naar kopplaats.
Van Orshaegen (Kruishuis) sterk met 1,06
gemiddelde.
Afdeling 4D
Excelsior 2 ziet Molse B.A. opnieuw opruk-
ken.
Afdeling 4E
Excelsior 1 gaat met de eerste plaats aan de
haal.
Afdeling 4F
Kruishuis 6 blijft bovenaan. Jozef Verboven
(Herentals 8) zet 1,72 moyenne neer.
Drieband MB
Afdeling 1
Biljart Express staat aan de leiding in de
hoogste gewestelijke reeks.
Afdeling 2A
Grobbendonkse 2 blijft op 1.
Afdeling 2B
Avenue 1 verstevigt de koppositie.
Afdeling 3A
Sint Jozef op de kopplaats.
Afdeling 3B
Arena 2 staat 1 punt voor op Grobben-
donkse.
Afdeling 3C
Biljartvrienden Turnhout wisselt plaats 1 met
Excelsior 1. 

KBBB- 
Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Hasseltse B.A. zakt verder weg. Sint-Trui-
dense pakt de koppositie.

Afdeling 2
K.H.O.Z. 1 krijgt het gezelschap van
K.H.O.Z. 2. René D’Hondt (De Ketsers
Genk) pootte een 8,00 moyenne neer.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
B.C. Ten Hout blijft vooraan na drie speel-
dagen.
Kader
Afdeling 1
Ook na 8 speeldagen blijft Sint Jozef 2 lei-
der. Hasseltse BA rukt op.
Bandstoten
Afdeling 1
B.C. Vincent neemt de leiding over van Ten
Hout 2.
Afdeling 2
Kleine Heide gaat voor op Sint Jozef 2 en 1.
Drieband KB
Afdeling 1
STBA telt een puntje meer dan KHOZ 2 en
BC Vincent
Afdeling 2
De eerste plaats blijft in handen van De Op-
timisten 2.
Drieband MB
Afdeling 1
De “Rouffa’s” van KHOZ 2 blijven het klas-
sement aanvoeren.

KBBB- Gewest 
Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BV Gent neemt de leidersplaats in.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
’t Lammeken blijft op kop.
Kader
Afdeling 1
Brugse 1 voert de rangschikking aan. Albert
Verbeken (KBC Metro) rondde zijn wedstrijd
af in 7 beurten (20,00 gemiddeld)
Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Oostendse BA neemt over van B.C. Brugse 2.
Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Elk Weird’hem 1 en Ons Huis 1 worden voor-
bijgestoken door Union-Sandeman 1.
Afdeling Oost-Vlaanderen 2
De Ster Ninove houdt de koppositie.
Drieband MB
Afdeling 1
Royalvrienden moet de kop van het klasse-
ment afstaan aan BV Gent.

KBBB-
Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Ook na 7 speeldagen blijft Dobber op kop.
Excelsior moet de tweede plaats afstaan aan
Overijse.
Afdeling 2
De koppositie is voor Hallensia, dat over-
neemt van Zanzibar 2.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kapelleveld 3 en Kapelleveld 2 wisselen el-
kaar af aan de kop.
Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 kijkt tegen een achterstand van 6
punten aan op leider Kapelleveld 2. Eric Van-
deleur (Strombeek 1) maakte in de wedstrijd
tegen Jean Verhulst (Overijse) zijn 220 pun-
ten in 4 beurten !
Afdeling 1B
Vilvoordse ziet Dobber naderen.
Bandstoten
Afdeling 1
Excelsior laat de eerste plaats aan Overijse.
Afdeling 2
Vilvoordse springt over URSM Drogenbos en
Hallensia.
Afdeling 3A
Kortenbergse 3 neemt de leiding over.
Afdeling 3B
Het Zaventemse Welkom blijft op 1. De
3,23 moyenne van Jean-Pierre Berckmans
in de match tegen Kapelleveld 2 heeft
daar vast een flinke bijdrage aan gele-
verd.
Drieband KB
Afdeling 1
Hallensia zet de Astrid 2 en 1 op achter-
stand. 

Afdeling 2
Couronne 1telt 3 punten meer dan K&V Diest.

Afdeling 3
Waterloo telt 5 punten minder dan leider
Amicale 2.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 17 november
GP Artistiek ereklasse Almelo urlive.tv 18-20 nov
NK ankerkader 47/2 Rosmalen urlive.tv 18-20 nov
EK bandstoten Spanje kozoom.com 21-27 nov
Frans kampioenschap driebanden kozoom.com 2-4 dec
Eredivisie topteam De Veemarkt Doetinchem urlive.tv 3 dec
Eredivisie topteam YEL Prinsen Haarlo urlive.tv 3 dec
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 4-10 dec
NK ankerkader 71/2 Prinsen Haarlo urlive.tv 9-11 dec
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 15 dec
NK pool Weert urlive.tv 16-18 dec
NK VG teams Veldhoven urlive.tv 17-18 dec
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljartenhaarlo.nl, biljart.tv,
youreventlive.nl en kozoom.com.

Live volgen NK’s  
Voor het live volgen van alle ronden en tussenstanden NK’s, maar dan zonder
livebeelden: zie www.knbb-pk.nl/uitslagen.php. Daar staan ook de gegevens
van nationale voorwedstrijden.

Golfbiljart
Verhuis en opsplitsing
NEW Lochristi verlaat het lokaal New
Denia en zal –althans tot nader order-
de wedstrijden afwerken op twee ver-
schillende locaties. Het eerste team, ac-
tief in Ere-nationaal speelt voortaan in
De Filosoof in Oudegem. NEW Lochristi

Drieband MB
Afdeling 1A
K&V Diest is leider.
Afdeling 1B
Hallensia 2 staat eerste. 12-er Daniël Pape
(Vilvoordse 2) valt op met een 0,666 ge-
middelde.

2 (1ste Nationale A) verhuist naar de
Cheers in Overmere-Donk. De delocatie
van beide teams blijkt alvast geen in-
vloed te hebben op de prestaties. NEW
Lochristi 1 deelt de zevende plaats in
het klassement met ATH Roeselare en
ploeg 2 staat zelfs derde in afdeling
1A.

Bart Van Reeth
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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

Adam 
Blomdahl
Platinum 
van 220,00
voor 

190,00

met GRATIS
Shuttle 
koffer 
t.w.v. 25,00

Adam 
Blomdahl
keu 
van 220,00
voor 

190,00

met GRATIS
Shuttle 
koffer 
t.w.v. 25,00

Adam 
Prof X2
Torbjörn
Blomdahl
model 6 
van 890,00
voor 

850,00

met GRATIS
Tas Laperti
t.w.v. 80,00

Buffalo
Premium
no 7
van 235,00
voor 

199,00

met GRATIS
Biljart-
handschoen 

Mecstyle
t.w.v. 16,50

Buffalo
Premium
no 3 
van 185,00
voor 

169,00

met GRATIS
Biljart-
handschoen 

Mecstyle
t.w.v. 16,50

Adam 
Blomdahl
Platinum 
van 200,00
voor 

190,00

met GRATIS
Shuttle 
koffer 
t.w.v. 25,00

Adam 
Blomdahl
Professional
model 5 
van 890,00 voor 

850,00

met GRATIS
Tas Laperti
t.w.v. 80,00

(uit voorraad leverbaar)

Mecstyle
handschoen
Open en dicht
links en rechts
maten S-M-L-XL   16,50

+ GRATIS
Buffalo Krijthouder met 
krijt Master

Mecstyle handschoen 
achterkant

DECEMBER AANBIEDING
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