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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
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® GRATIS verzending van al uwbiljartartikelen bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
VLAANDEREN

De intensief afgewerkte voorronden en
sub-finales hadden op hun beurt al voor
verrassingen gezorgd. Toch stonden er
met Frédéric Caudron en Eddy Merckx
twee titanen aan de start van de race

naar de hoogste nationale eer. Caudron
mocht de eerste set van de “best of 5”
naar 15 punten openen en liet er met
een reeks van 11 geen twijfel over be-
staan waarvoor hij gekomen was.

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

Kampioenschappen van België – Ereklasse Multidisciplines

Sterke Merckx pakt opnieuw goud
liet dan de kans op meer liggen door een
zware uitschuiver bij de derde poging.
Kon Eddy Merckx hier bij de eerste beurt
niet van profiteren, dan nam hij de gele-
genheid wel te baat door in de tweede
beurt een 2 – 1 achterstand om te zetten
in  2 -  8. Bij de derde inning en een 4 –
12 voorsprong leek de wedstrijd ge-
speeld in het voordeel van de Hemik-
semnaar. Caudron knokte echter terug
en dat resulteerde in  een 10 – 12 stand
en een spannende ontknoping. Merckx
behield wel zijn koelbloedigheid en
scoorde de 10 – 14. Frédéric Caudron
drukte bij 11 – 14 de speelbal in de
“klos” en dat opende perspectieven voor
Eddy Merckx, die de set besliste. Merckx
begon aan set 4 met een sterk toegeno-
men vertrouwen en verzorgde op subtie-
le manier de verdediging. Bij 6 – 1 in de
vijfde beurt toonde hij zijn wereldkwa-
liteit met een magistrale stoot, waaruit
nog zeven punten zouden volgen.  Een
aangeslagen Frédéric Caudron kon bij
13 – 1 enkel nog vaststellen hoe Eddy
Merckx met alweer een wereldstoot door
de kleine hoek, zijn titel van Belgisch
Kampioen verlengde en de vijfde set
overbodig maakte.

Bart Van Reeth

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
Wie van ver of kortbij en op welke manier dan ook betrokken is bij het bil-
jart heeft de tweede week van januari steevast in zijn agenda staan. Dan
vinden de Belgische Kampioenschappen Multi-disciplines plaats in het
stemmige casino van Blankenberge. Elk jaar weer is het dan uitkijken naar
de tweede zondag, waarop de troosting en de finale van het driebanden
wordt beslecht. Een bomvolle “Consciencezaal” zag dit jaar Eddy Merckx
zijn zevende titel mee naar Hemiksem nemen. 

Merckx kon op die vliegende start niet
anticiperen en miste zijn eerste inning,
voldoende voor Frédéric Caudron om de
eerste manche te beslechten met 15 - 0.
Eddy Merckx was allerminst geïmpo-
neerd door deze vroege opdoffer en
boog in set 2 een 5 – 9 achterstand om
in een 9 – 9 gelijk en wipte bij 11 – 12
over zijn concurrent. Caudron miste de
kans op de gelijkmaker in beurt 5 en dat
bood de gelegenheid aan de regerende
kampioen om de partij met 15 - 11 uit te
maken. In de derde set scoorde Frédéric
Caudron aanvankelijk 2 punten, maar

Eddy Merckx nam zijn zevende titel mee naar Hemiksem. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com
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Nationaal Kadertornooi Klein Biljart 38/2
9e Ereprijs “Kon. Biljartclub Gilde Hoger Op”

Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger Op Kortrijk heeft het genoegen alle leden van Uw club,
die voldoen aan het reglement, uit te nodigen om deel te nemen aan ons 9de nationaal
kadertornooi op klein biljart.

Reeks A : 300 – 220 punten    Reeks B : 160 – 120 punten    Reeks C : 90 – 60 punten

Al naargelang het aantal inschrijvingen denken wij te starten : half maart 2012.

Er wordt gespeeld op 4 biljarts 2m30, op lakens “Iwan Simonis” en met ballen “Super
Aramith”.

Voorziene speeldagen : * Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 19u00.
* Zaterdag vanaf 14u00.

Finale op zaterdag 26 mei 2012
Alle spelers dienen zich in te schrijven via hun clubsportbestuurder en dit ten laatste tegen
de datum van : 19 februari 2011 !!

Alle inschrijvingen dienen gericht aan :
Dhr. De Moor Frederik, Tuttegemstraat 36 te 9870 Machelen
Tel. 0496/26.44.85. Fax 09/386.65.22. Mail: frederik.de.moor1@telenet.be

Onjuist opgestelde of ongeklasseerde spelers worden onherroepelijk uit het tornooi
genomen. Verder worden alle betwistingen geregeld volgens de reglementen van de
K.B.B.B. en het tornooireglement.

KBC Gilde Hoger Op Kortrijk op
weg naar succesrijk sportjaar
Voor Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger
Op Kortrijk is het sportjaar 2011-2012
al een goed jaar en men hoopt om het in
het verdere verloop van het seizoen nog
een stuk beter te maken.
Tot op heden behaalde één van de spe-
lers reeds een nationale titel en er wordt
gehoopt op nog meer successen, zowel
op individueel vlak als met de interclub-
ploegen.
Herwig Cappelle kroonde zich op 10 en
11 december 2011 tot nationaal kampi-
oen in 1e klasse vrijspel op match biljart.
In 1e klasse wordt gespeeld naar 200
punten, wat niet niks is.  Bovenal wist
Cappelle de titel te behalen in eigen lo-
kaal, wat het dan toch nog iets specialer
maakt.  Het is ondertussen al Herwig
Cappelle zijn vierde nationale titel in een
individuele competitie en die behaalde
hij allemaal op match biljart.
In navolging van vorig sportjaar mag
Lennie Stockman zich ook dit jaar opma-
ken voor de nationale finale bij de jeugd
en dit in 8e klasse (30 punten) op klein
biljart.  We hopen dat Lennie zijn erva-
ring van vorig jaar kan gebruiken om dit
jaar op het hoogste podiumplekje te
staan.  Deze jeugdfinale gaat door op
zaterdag 31 maart en zondag 1 april
onder organisatie van BC Coloma Me-
chelen, een club met een rijke traditie.
In de individuele competities spelen de
Kortrijkse spelers verder een minder voor-
aanstaande rol.  Lennie Stockman be-
twistte de gewestelijke finale 8e klasse
vrijspel klein biljart bij de senioren.  He-
laas liet hij in zijn laatste partij zijn laatste
punt liggen waardoor zijn tegenstander
alsnog kon uitmaken en met de titel ging
lopen.  Zo eindigde Stockman op de der-
de plaats.
Gino Nuyttens speelde dit sportjaar
reeds 3 gewestelijke finales maar ook hij
kon nog geen titel in de wacht slepen.
Nuyttens krijgt nog een kans op een ge-
westelijke titel in 2e klasse bandstoten
klein biljart.

In de beker van België op klein en match
biljart doen er nog enkele spelers mee
van De Gilde Hoger OP in de geweste-
lijke voorrondes. Geert Werbrouck op
klein biljart, Gino Nuyttens, Frederik De
Moor, Johan Grimon en Didier Goethals
op match biljart maken nog kans om de
nationale eindronde in Hooglede te be-
halen. Ook in de interclubcompetities
doen de Kortrijkzanen mee in de hogere
regionen. Zo staan de spelers van de
eerste ploeg drieband match biljart
(NIDM) reeds het volledige sportjaar aan
de leiding. Ondertussen staan zij reeds
met een voorsprong van 4 punten op hun
naaste achtervolger, een ploeg uit Sint-
Niklaas.
De tweede equipe liet het de laatste we-
ken een beetje afweten en zij zijn in hun
reeks ondertussen wat afgezakt naar de
9e plaats. Er wordt gehoopt dat zij zich
in de terugronde toch terug wat hoger op
kunnen werken in het klassement.
De kaderspelers hebben ook nog steeds
uitzicht op een titel. Met slechts een klei-
ne achterstand op de leider kunnen zij
van uit hun 4e plaats toch nog kijken om
een opmars in te zetten. De vrijspelspe-
lers tenslotte staan op de 6e plaats.  De ti-
tel zal wellicht niet meer haalbaar zijn,
maar wie weet kunnen ook zij zich na
nieuwjaar nog wat opwerken in het klas-
sement.
Reeds voor de 9e maal zal De Gilde Ho-
ger Op dit sportjaar een nationaal ka-
dertornooi op klein biljart inrichten.  De
finale is voorzien op zaterdag 26 mei
2012 en de club hoopt natuurlijk toch en-
kele van de eigen clubspelers in de fina-
le te mogen zien aantreden.
Ondertussen spelen tal van spelers ook
mee in tornooien die georganiseerd wor-
den door andere clubs.  Ook in deze tor-
nooien zetten deze spelers hun beste
beentje voor om zo ver mogelijk door te
stoten, liefst natuurlijk tot in de finales.

Frederik De Moor

5de Nationaal Vrijspeltornooi
Drie promovendi in Kieldrechtse klassieker
Het Sleepbootje mag zich met de vijfde
uitgave van dit evenement stilaan bij het
kransje van de gerenommeerde tornooi
organisatoren gaan rekenen. Naar goe-
de traditie werden de deelnemers ook
ditmaal weer ondergebracht in drie reek-
sen om voor een eerlijke dosering in het
spelpuntensysteem te zorgen. Het tornooi
ging overigens van start met liefst 38
deelnemers, na drie forfaits. In reeks A
ging homeplayer Dirk Janssens als 40-er
met de oppergaai aan de haal, gevolgd
door Sint-Niklazenaar Frank Clauwaert
(30) en de uit het verre Limburg afgereis-
de Jozef Keymis, ook al 30-er en uitko-
mende voor BC Sint Jozef. De spelers in

Reeks B moesten voorrang verlenen aan
eindwinnaar Peter Rosier (90 punten),
die voor eigen publiek Nestor Van Meir-
venne (Gildevrienden, 70 punten) en
Ronny Peerdens van het Brasschaatse Po-
lygoon (90 punten) naar zilver en brons
verwees. Reeks C werd een Emblems
onderonsje met drie ereplaatsen voor Op
De Meir-vertegenwoordigers Freddy Van
Camp en Paul Klinkhamers (beiden 210
punten) en Wesley Vergauwen, die tij-
dens het tornooi nog promotie afdwong
van 160 naar 210 punten. Daarmee
was hij trouwens niet de enige. Ook Jo-
zef Keymis mag zich voortaan 40-speler
noemen en Dirk Janssens gaat in de toe-
komst 15 punten meer moeten beuren.
Hij promoveert van 40 naar 55 !

Bart Van Reeth     

KBBB Limburg – Gewestelijke Finale 55 punten – Vrijspel KB
Falende Truyers bezorgt Meulenberg zege

In Bilzen (BC Edelweiss) ging Philippe
Meulenberg met de bloemen lopen. Hij
won op overtuigende wijze de gewest-
finale 55 punten libre op klein biljart.
De finalewedstrijd tussen Meulenberg
en Robert Truyers (De Optimisten) bleek
een maat voor niets. Het kanon van Tru-
yers, die met voorsprong moest winnen,
haperde meer dan eens en zo kon Meu-

lenberg de winst binnenrijven. Op
plaats drie vinden we Jos Daniëls (HBA)
terug, op de vierde stek Jef Smeekens
en  Lazaros Metalidis sluit de rij. Philip-
pe Meulenberg is de limburgse ver-
tegenwoordiger tijdens de Nationale Fi-
nale.

Jacques Verheyen

Puzzelwerk voor de boeg

Tilborghs out bij B.C. Kapelse
Precies een half seizoen heeft BC Kapel-
se gebruik kunnen maken van de dien-
sten van nieuwkomer Achiel Tilborghs.
De driebander moet revalideren na een
zware operatie en komt dit seizoen naar
alle waarschijnlijkheid niet meer aan de
kleine biljarttafel. Voor het team van

Frans Verswijver en Hugo De Vries, dat
aantreed in de Beker Willy Meulders in
de 4de afdeling B, stelt zich meteen een
probleem. Het zal immers geen sinecure
zijn om 42-er Tilborghs als kopman te
vervangen. Het aantal reservespelers bij
de Noord-Antwerpse club is al beperkt
en ook de spelers uit andere disciplines
hebben overwegend een vaste stek in
één van de driebandteams. Sportbe-
stuurder Luc Van Bastelaer maakt zich
sterk dat alles wel in de juiste plooi zal
vallen en dat het getroffen team zonder
forfait het speeljaar kan volmaken.
Bart Van Reeth

KBBB Brabant - Beker der Gewesten Drieband matchbiljart

Eerreddende wedstrijd van Verhemeldonck
In 1e afdeling B (ronde 9) ging de als
2e geplaatste KBC Kunst en Vermaak
Diest 3 onderuit met 2-4 tegen Vilvoord-
se 2. Na een 0-4 achterstand was het
kalf reeds verdronken maar toch slaag-
de Dieter Verhemeldonck erin om nog 2
wedstrijdpunten te verzamelen voor zijn

ploeg na een spetterende overwinning
tegen Guy Draps. Hij speelde zijn 23
punten uit in 16 beurten wat hem een
schitterend gemiddelde opleverde van
1,437 !

Bart Van Reeth

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

Snooker

De ‘Masters’ openen sterk

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.

Op zondag, 15 januari, gingen over
de plas, de prestigieuze ‘Masters’ van
start. Dit tornooi staat bij menig snoo-
kerliefhebber met stip aangeduid in hun
agenda. Het staat jaarlijks, en dit reeds
sinds 1975, garant voor een serieuze
dosis topsnooker. Dit jaar zal het trou-
wens genieten zijn in een nieuwe are-
na, omdat voor het eerst afgestapt
wordt van de traditionele locatie, de ge-
renommeerde ‘Wembley Arena’. Vanaf
dit jaar wordt gekozen voor een andere
fantastische locatie, de ‘Alexandra Pa-
lace’. In de volgende editie van de bil-
jartballen, zal u alleszins een uitgebreid
verslag van het tornooi voorgeschoteld
krijgen. Maar in afwachting daarvan

willen we u alvast niet onthouden dat
het tornooi veelbelovend van start ging
: Ronnie O’Sullivan versloeg in een
match op hoog niveau de winnaar van
afgelopen jaar, Ding Junghui, met 6-4.
Pieter-Jan Van Bosstraeten
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Vormgeving:

KBBB District Lier – Finale 5de Klasse Driebanden (18 punten) - KB

Laatste met twee op vier

Peter Van Loon (BC 't Groenhuis) ein-
digde als laatste in de lokalen van BC
DAF Westerlo. Toch won de Lierenaar
twee van zijn vier wedstrijden, maar
bleef onder het gemiddelde en moet
toezien hoe Louis Debie (BC Herentals)
de districtskroon mag dragen tijdens de
Gewestelijke Finale. Het was tegen die-
zelfde Van Loon dat kampioen Debie
zijn beste wedstrijd van de finale neer-

pootte (18 punten in 19 beurten en een
gemiddelde van 0,947 !). 
Ludo en Jozef Cornelis (BC Herentals)
eindigden respectievelijk tweede en der-
de. Aloïs Verachtert (BC Stoemptermo-
roep) kon ook geen plaats bemachtigen
binnen de obligate moyenne en eindig-
de vierde.

Bart Van Reeth   

Nationale Finale 3de Klasse Vrijspel MB (90 punten) 

Afgemeten overwinning voor 
Johan Verbrugghe
Hartlijders konden maar beter afwezig
blijven in de Vlaams-Brabantse club
“Hallensia”. Zelden won iemand zo
nipt een Nationale Finale als DOS Roe-
selare-speler Johan Verbrugghe, die met
de driekleur op de borst mag pronken.
Met het equivalent van 4 gewonnen en
één verloren wedstrijd, een totaal van

414 punten tegen 417, de betere 80
beurten versus 86 en een algemeen to-
taal van 5,17 tegen 4,84, zadelde Ver-
brugghe de tweede geeindigde Johnny
Leirens (BC Couronne) met een flinke ka-
ter op. Ondanks het feit dat de zilveren
Leirens beneden de moyenne bleef nam
hij toch nog ruim afstand van nummer
drie Jacques Misson (ABC Binche) en
vierde Werner Leemans (BC De Maan),
die na een walk-over in de kwalificatief-
inales, nu teleurstelde. René Beckers
(RBC Le Progrés) op vijf en Gino Ma-
estripieri (BC Ten Hout) werden door de
anderen een kleedje gepast.

Bart Van Reeth

Nationale Finale 2de Klasse
Vrijspel MB (120 punten)

“Zwakke” geslacht
komt sterk uit de hoek
De macho's onder ons verdwenen stille-
tjes in de coulissen na de excellente
prestatie van Karolien Matthys (KBC
Ons Huis), die in Op De Meir Emblem,
brandhout maakte van haar mannelijke
rivalen. Met negen punten op een totaal
van tien en dus één gelijkspel, ging de
Geraardsbergse ook nog eens met de
promotie naar huis. Bovendien scoorde
Matthys ook nog de hoogste reeks van
114 punten. Ioannis Gournis (BCAC
Damprémy) maakte zich meester van
het zilver met acht matchpunten en bleef
eerder vlot binnen de moyenne. Met
een zes op tien lezen we een bijna iden-
tiek verhaal bij derde plaats Thomas
Caluwaert (KBC Zanzibar). Yves Ja-
cobs, eerder genoemd als favoriet na
een knalprestatie in de Gewestelijke Fi-
nale kon zich niet doorzetten en eindig-
de vierde. De Kruishuizenaar ging
daarmee toch nog Joseph Weytjens
(Sint Jozef Zutendaal) en de Waal Re-
naud Raskinet (RBC Flemallois) vooraf,
die geen enkele wedstrijd won. 

Bart Van Reeth

Afscheid van August Berré
Amper enkele dagen voor hij zijn 84ste
verjaardag zou vieren is August Berré
ons ontvallen. De geboren en getogen
Herentalsenaar was jarenlang bestuurs-
lid en speler van B.C. Rood-Wit Heren-
tals en leverde ook een belangrijke bij-
drage aan de werking van de Konink-
lijke Belgische Biljart Bond, waar hij lan-
ge tijd de functie van sportbestuurder
waarnam. Berré, die een echtgenote,
een zoon en twee kleinkinderen nalaat,
werd op 5 januari jongstleden, naar
zijn laatste rustplaats begeleid. De Bil-
jart Ballen uit bij deze blijken van mede-
leven met de beproefde nabestaanden. 

Snooker

Traditie versus vernieuwing 
in de snookerwereld
Op 15 januari startte één van de meest prestigieuze onder de snookere-
venementen, de ‘Masters’. De Masters staan zowat symbool voor het erg
traditionele karakter van deze keusport. De laatste jaren heeft echter een
heuse dynamiek van vernieuwing plaatsgevonden.

Dat snooker een erg traditiegebonden
sport is, daar bestaat weinig twijfel
over. Zo wijzigden de spelregels nau-
welijks doorheen de geschiedenis van
de sport, maakt men sterk gebruik van
ongeschreven regels en omgangsvor-
men die geleidelijk aan verankerd zijn
en gelden zeer klassieke en strikte kle-
dingvoorschriften. Daarnaast wordt veel
belang gehecht aan een vaste ‘arena’
om specifieke gerenommeerde tornooi-
en te laten doorgaan, denk maar aan
de magische ‘Crucible theatre’ in Shef-
field.  Mede hierdoor kreeg de sport
vaak een ouderwets, stoffig en zelfs eli-
tair imago toebedeeld. Hoewel er op
het eerste zicht nauwelijks vernieuwing
plaatsvindt in de snookerwereld, is dit
meer dan ooit het geval. Zo brokkelde
het traditioneel elitaire karakter van de
sport steeds meer af. Snooker is gelei-
delijk aan een zeer volkse sport gewor-
den die toegankelijk is voor iedereen.
Bovendien zijn de omgangsvormen en
kledinggewoontes, ook op topniveau,
steeds minder strikt. Snooker is steeds
meer een hippe sport geworden, ook
onder jongeren. De populariteit van be-
paalde spelers heeft hier ongetwijfeld
een sterke invloed op gehad. Zo is er
de rebelse Ronnie O’Sullivan met een
allesbehalve elitaire achtergrond, die
het schenden van de geschreven en on-
geschreven regels koppelt aan indruk-
wekkende prestaties. Ook andere spe-
lers zoals de charismatische Neil Ro-
bertson droegen zonder twijfel bij aan
deze evolutie. Veel opvallender en fun-
damenteler dan deze subtiele evolutie is
het ontstaan van alternatieve spelvor-
men en tornooien. Januari staat in de
snookerwereld bekend om de maand
waarin traditioneel de prestigieuze
‘Masters’ plaatsvinden, een jaarlijkse
verzameling van werelds beste spelers,
dit sinds 1975. Het symboliseert het tra-
ditionele karakter, hoewel dit jaar voor
het eerst van ‘arena’ gewisseld wordt.
In de schaduw van dit toptornooi staat
een evenement dat nog maar voor de
tweede maal plaatsvindt, de zoge-
naamde ‘Shoot-out’. Dit tornooi wijzigt
de traditionele formule, gekend als de
‘best of’, waarbij voor het eerst een be-

paald aantal frames moet gewonnen
worden om een match te winnen. Dit
tornooi stapt hier van af: elke match be-
staat uit slechts 1 frame. Het tornooi
was afgelopen seizoen enorm succes-
vol. Maar het kan nog fundamenteler.
Een jaar eerder dan de ‘Shoot-out’, in
2010 dus, ontstond het ‘Power snoo-
ker’, een variant op het klassieke spel-
letje dat de regels en de omkadering
grondig wijzigt. Bedoeling is een alter-
natieve en meer attractieve vorm van de
sport aan te bieden. Zo wordt onder-
meer gebruik gemaakt van een ‘shot-
klok’ en bonuspunten. Neem daarbij
een sterke dosis muziek en een loeiend
publiek, en je hebt een snellere en ac-
tievere snookermatch. Het hoeft ui-
teraard niet te verbazen dat dit type tor-
nooi voor de eerste maal gewonnen
werd door Ronnie ‘the rocket’ O’Sulli-
van. Slotsom? Snooker nog zomaar een
traditionele en elitaire sport noemen, is
de waarheid enigszins geweld aan-
doen. De snookersport heeft geleidelijk
aan een transformatie ondergaan, die
in de toekomst ongetwijfeld zal leiden
tot nog meer vernieuwing. Iets om naar
uit te kijken.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

Paul Stroobants verkoopt zijn 
carambole biljarttafel 2.84m 
(perfecte looplijnen na enkele correcties uitge-
voerd door de firma Verhoeven eind jaren ‘90).
Inclusief verlichting, aantekenbord, keurek en
set biljartballen.
De steeds prima onderhouden en permanent
verwarmde tafel staat te Rotselaar.
Vraagprijs € 1.750 (verhuis op kosten koper)
Geïnteresseerden kunnen contact nemen met
Paul via : paul.stroobants@telenet.be
of telefonisch 0473 915122

70e verjaardag BV De Boerinnekens 

Fig. 2 : Vlnr. Raymond Ceulemans, Tony Schrauwen, Clem Van Hassel, Jos Vervest,
Ludo Dielis en Henri Debunne

Moest de legendarische Antwerpse Biljartvereniging De Boerinnekens van-
daag nog bestaan dan vierden ze hun 70e verjaardag. Opgericht tijdens
de oorlog in 1941 zou deze club gedurende meer dan 50 jaar een niet te
onderschatten bijdrage leveren aan de Belgische biljartsport. Het was de
periode dat de provincie Antwerpen wel het wereldcentrum leek van het
topbiljart. René Gabriëls, René Vingerhoedt, Clément Van Hassel, Jos Ver-
vest, Tony Schrauwen, Raymond Steylaerts, Raymond Ceulemans, Ludo
Dielis en Willy Wesenbeek, wat een ongelooflijke weelde!
Wat was het geheim van het succes van
de Boerinnekens? Een mengeling van
passie voor de biljartsport, toptalent, ka-
meraadschap, inzet, samen plezier ma-
ken en feesten, financiële middelen, or-
ganisatietalent, en dat alles samenge-
bald op een unieke locatie, de gelag-
zaal van de Koninklijke Vlaamse Opera
aan de van Ertbornstraat te Antwerpen
waar nu de Brasserie Gustav gevestigd
is. Terwijl in de Opera hoge noten wer-
den gehaald, werd er in de gelagzaal
op topniveau gebiljart. Net voor de
pauze van de operavoorstellingen rin-
kelde er in de gelagzaal luid een bel,
waarbij snel alle biljartballen werden
afgetekend en de biljarts werden afge-
dekt. Er stonden vier biljarts : een
2m85, een 2m30 en twee 2m10.
Drie wereldkampioenen zou De Boerin-
nekens voortbrengen: Van Hassel (Ma-
drid 1949, Vrijspel), Vervest (Dusseldorf

1962, West-Berlijn 1964, Kader 47/2)
en Schrauwen (Groningen 1969, Ka-
der 47/2). Steylaerts zou er in 1948
door de microbe van het artistiek
biljarten worden aangestoken. Naast
topspelers hadden ze bij De Boerinne-
kens ook een keur aan nationale en
internationale arbiters in huis zoals Max
Boeken, John Merckaert, Louis De Wae-
gemaeker, Joseph Fatta, Raymond Bos-
saert en Prosper Van de Velde. John
Merckaert, ook nog voorzitter van de
club, was zelf nog Belgisch Kampioen
geweest in excellentieklasse en was een
verdienstelijke ereklasser in het kader.
Hij was ook de trainingspartner van
Van Hassel. Geen mannen die je blaas-
jes kon wijsmaken of van hun stuk bren-
gen door eens kwaad te kijken bij een
gepikte stoot.

Wordt vervolgt

Fig. 3 : De 6 asen van de arbitrage vlnr. John Merckaert, Frans Sterckx, 
Louis De Waegemaeker, Joseph Fatta, Max Boeken en Prosper Van de Velde

KBBB District Waasland - Finale 4de Klasse Bandstoten - MB

Van Goethem met goede mix
Met één wedstrijd onder het gemiddel-
de, ééntje er midden in en een promo-
tiewedstrijd heeft Benny Van Goethem
(Sint-Niklase BA) zijn tegenstrevers het
nakijken gegeven in eigen huis. Kris
Waem (Gildevrienden) zette als nieuw-
komer een niet onverdienstelijke presta-
tie neer en eindigde verdient tweede
met een algemeen gemiddelde dat zelfs
hoger lag dan dat van districtskampi-
oen Van Goethem. De twee andere Gil-

devrienden, Willy Leemans en Franky
Van Mele wonnen elk nog wel een wed-
strijd, maar bereikten niet de onont-
beerlijke moyenne. Benny Van Goe-
them mag de volgende 30 punten gaan
scoren op de Gewestfinale in Gent,
waar hij met deze drie op drie steevast
bij de titelkandidaten mag gerekend
worden.

Bart Van Reeth  

KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale
5de Klasse Vrijspel - KB

René De Laet naar
Nationale Finale 
Na een zeer goede Districtfinale, met
drie promotiematchen en met een hoog-
ste reeks van 49, wist René Delaet (BC
Duffel) ook de Gewestelijke Finale Vrij-
spel 70 punten in Turnhout op zijn
naam te schrijven. De eerste dag verlie-
pen de wedstrijden weliswaar wat
moeilijk  door respekt voor de tegen-
standers, maar de tweede dag ging al-
les toch wel iets vlotter. Ludo Jennen
(Moedig en Vrij) eindigde tweede voor
John Koks (BC De Coeck), Leo Van Op-
stal (BC Herentals) en Kalmthoutenaar
Frank Nicolaï (De Noorderkempen) die
geen enkele wedstrijd kon winnen. Op
11 en 12 februari mag René De Laet
het Antwerpse vaandel verdedigen op
de Nationale Finale in Luik.

KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale 3de Klasse Vrijspel KB

Voltreffer voor Luyten
Het maximum van de matchpunten be-
zorgde Eddy Luyten een reisje naar het
Vlaams-Brabantse BC Brigand om er de
Nationale Finale te gaan betwisten. De
bij BC Herentals aangesloten biljarter

nam vrij makkelijk afstand van zijn recht-
streekse concurrent in het titeldebat, Jeff
Brees (BC Lugo Deurne), die slechts de
helft van de gespeelde partijen kon ver-
zilveren. Letterlijk dan, want vanop de
tweede plaats liet Brees achtereenvol-
gens Ruddy Van Den Bergh (BC De
Leug), Wannes Van Der Veken (KBC Tijd
& Krijt) en Essenaar  Ludo Cloots (BC De
Middel) achter zich. Cloots en Van Der
Veken bleven trouwens beiden onder het
gemiddelde. Eddy Luyten mag als te-
rechte winnaar de 120 librepunten op
het nationale scorebord gaan zetten op
11 en 12 februari.

Bart Van Reeth

Editoriaal

Een toekomst voor onze sport
De Belgische Kampioenschappen liggen
alweer achter ons. Ook dit jaar kreeg de
toeschouwer een uitermate boeiende bil-
jartweek voorgeschoteld en lieten de te-
noren van “het spelletje” zich niet onbe-
tuigd. Proficiat Eddy Merckx, die na
aanvankelijk kansloos te lijken, Frédéric
Caudron versloeg in een spannende
driebandenfinale, elk jaar weer het
hoogtepunt van de Blankenbergse biljar-
torgie. Maar uiteraard gaan onze wel-
gemeende felicitaties ook uit naar Mal-
lenaar Caudron die drie varianten van
de klassieke disciplines omzette in een
gouden medaille en Patrick Niessen, die
daar tot twee maal toe voor tekende. En
natuurlijk ook naar Danielle Le Bruyn die
zo stilaan een levende legende begint te
worden in het vrouwenbiljart. Veel goed
en schoon volk flaneerde er de ganse
week door het casino en ook de hoog-
waardigheidsbekleders van het vader-
landse biljart maakten er zoals de tradi-
tie dat wil een informele ontmoetingsses-
sie van. Dat bracht dit jaar ondermeer
de bestuurders van de Belgian Billard
and Snooker Association naar de bad-
stad, in het gezelschap van de wereld-
beroemde Snookerbrit, Chris Henry. De
heren waren blijkbaar diep onder de in-
druk van de “kader” prestaties van onze
nationale elite en dat schept dan een kli-
maat van wederzijds respect waarin
“keusporters” uit verschillende takken en
disciplines toenadering tot elkaar gaan
zoeken. En zo hoort dat ook. Het inspi-
reerde onze kersverse snooker-redacteur
alvast tot het inleveren van een bijna vol-
ledige pagina kopij, met de belofte in de
toekomst nog meer snookernieuws naar
onze lezers toe te brengen. Daarmee ko-
men we dan tot de kern van de zaak.
We kunnen niet onder stoelen of banken
steken dat het hele biljartlandschap toe
is aan vernieuwing en de daarmee ge-
paard gaande verandering. Immers, de

gemiddelde leeftijd van de aandachtige
kijkers die de Blankenbergse zaal tot de
nok vulden, ligt een heel eind boven de
vijftig. Als die trend zich blijft doorzetten
kan je binnen enkele jaren wellicht een
punt zetten achter de organisatie van tor-
nooien en evenementen en smelt de
kans op levensvatbaarheid voor het bil-
jart als sneeuw voor de zon. Daarom is
het essentieel dat er op korte termijn een
intensieve samenwerking komt tussen al-
le keusportbonden en dat die organis-
men resoluut de kaart van de jeugd
gaan trekken. Verkennende gesprekken
tonen aan dat dynamische organisaties
als de snooker- en poolbonden hier al-
vast voor open staan. Het is nu aan de
“carambollers” om mee op de kar te
springen en de biljartsport binnen af-
zienbare tijd te herwaarderen vanaf het
niveau waar ze ruim twintig jaar gele-
den stokte. Onze sport verdient dat !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur
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KBBB Limburg Gewestfinale 90 punten Vrijspel
Willy De Greeve kent geen genade 

De gewestfinale in de categorie 90 pun-
ten Vrijspel op klein biljart werd op 22
en 23 december gespeeld in het lokaal
van de Hasseltse “Koninklijke Hoop op
Zege” (KHOZ). 
Al vanaf het begin werd duidelijk dat al-
le spelers er zin in hadden en iedereen
ging dan ook voluit voor de winst. Dit
resulteerde in mooie en spannende par-
tijen. Na de 5 wedstrijden van de eerste
avond hadden Gust Vanherck (KHOZ)
en Willy De Greeve  van de Hasseltse
Biljart Academie (HBA), hun twee wed-
strijden gewonnen waarbij deze laatste
met het hoogste gemiddelde als eerste
gerangschikt stond. 
Willy Bervoets (BC Kleine Heide Bever-
lo) stond, met 2 matchpunten op de der-
de plaats en lag op de loer om de klein-
ste fout van de twee anderen af te straf-
fen.  
Voor Leon Meyssen (BC Sint Jozef
Zutendaal) en Jef Jonk (KHOZ) zag de
situatie er minder goed uit want zij had-

den hun twee wedstrijden verloren. Wat
men kon vermoeden gebeurde want
Willy Bervoets stak een tandje bij en
stond, na winst in zijn partij tegen Gust
Vanherck, op gelijk hoogte met de eer-
sten en kwam zich dus mengen in de
eindstrijd.
Na winst in zijn partij tegen Jef Jonk
stond Willy De Greeve echter op een ri-
ante uitgangspositie en na winst in zijn
laatste partij tegen rechtstreekse oppo-
nent Gust Vanherck  was de titel binnen
voor hem.
Willy Bervoets eindigde in extremis nog
tweede, Gust Vanherck werd derde,
Leon Meyssen vierde en Jef Jonk sloot
de rij als vijfde.

Willy De Greeve mag, als gewestkam-
pioen, op 11 en 12 februari,  Limburg
vertegenwoordigen op de nationale
finale in het Henegouwse La Bouverie.  

Jacques Verheyen 

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

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

KBBB District Antwerpen – Finale 5de Klasse Drieband (18 punten)

Van Aspert voldoet aan verwachting,
Mathieu zorgt voor verrassing
Dat Rick Van Aspert (BPT) al het hele sei-
zoen de pannen van het dak speelt, kon
u reeds lezen in onze vorige editie. De
Nederlandse inwijkeling speelde het tij-
dens deze finale klaar de kroon op het
hoofd te zetten en vlotjes naar 34 speel-
punten te promoveren. Een puike presta-
tie, waarmee Van Aspert bewijst zich
niet in te houden, te spelen voor wat hij
waard is en daarmee de critici het zwij-
gen oplegt. Tegen vice-kampioen Geor-
ges Mathieu toverde hij zelfs een ge-
middelde van 1,125 uit zijn hoed...
Toch was het Mathieu die voor dé ver-
rassing van de districtfinale zou zorgen.
De MDC-biljarter werd in 2010 het
slachtoffer van een zware herseninfarct.
Leek het er aanvankelijk op dat Geor-

ges Mathieu nooit meer aan het groene
laken zou verschijnen, dan staat hij er
vandaag weer volop en is zijn tweede
plaats het ultieme bewijs dat een goede
revalidatie, gekoppeld aan veel wils-
kracht tot ongeziene prestaties kan lij-
den. Dirk Smolders (Lugo Deurne) kon
de moyennedrempel niet overschrijden
en eindigde derde. Met één gewonnen
partij eindigde Filip Vogelaere (BC Are-
na) op vier en hekkesluiter François Van
Bulck (BC Duffel-Oost) kon zelfs geen
enkele wedstrijd winnen. Rick Van As-
pert en Georges Mathieu stoten beiden
door naar de Gewestelijke Finale die in
Herentals wordt beslecht. 

Bart Van Reeth 

KBBB Antwerpen – Gewestelijke Finale 2de Klasse Vrijspel KB

Philip Van Dijck brengt troffee naar Heist-Goor
De 160 punten-opdracht werd tot een
goed einde gebracht door Philip Van
Dijck (BC Woondecor) die de Nationa-
le Finale tegemoet mag zien op 11 en
12 februari in BC De Leug. Dat is ei-
genlijk een domper voor Schellenaar
Eric Somers die als tweede het finale-
weekend afsloot en bijgevolg niet de
gelegenheid krijgt zich voor eigen pu-

bliek te tonen. De jonge Nicolas Min-
tjens eindigde knap derde en won 50
% van zijn wedstrijden. Een vierde
plaats was er voor Werner Leemans
(BC De Maan) Eduard Bertels (BC Duf-
fel Oost) tenslotte, strandde op de laat-
ste positie.

Bart Van Reeth 

KBBB District Mol – Finale 2de Klasse Drieband (34 punten)

Promovendus verovert gewestticket
Aan twee promotiematchen met ge-
middelden van 1,097 en 1,133 had
René Smeyers (BC Viroma) genoeg om
op te klimmen naar de 1ste klasse en
zijn deelname aan de Gewestelijke Fi-
nale te verzekeren. Theo Hooyberghs
(BC Moedig & Vrij) slaagde er maar
niet in zich van winst te bedienen, maar
eindigde toch nog op plaats twee dank-
zij een moyennetotaal van 0,714.

Binnen dat gemiddelde biljarten was op
deze finale niet gegund aan Donald
Wilrycks (BC Viroma), die brons pakte
voor Jaak Verboven (Molse BA) en zijn
clubmakker Eli Dhont. René Smeyers
komt oog in oog te staan met de andere
districtskampioenen op 18 en 19 febru-
ari in de Turnhoutse TBA.

Bart Van Reeth

KBBB District Mechelen – Finale 3de Klasse drieband

Keerbergse zege in districtsfinale
De 27-ers hadden afspraak in BC Col-
oma, onder de kerktoren van het idylli-
sche Onze-Lieve-Vrouw Waver. Net
binnen het gemiddelde en met een mi-
nieme voorsprong op zijn achtervolger,
zegevierde Eric Cornelis, vaste drieban-
dwaarde bij het Keerbergse Krijt op Tijd.
Thuisspeler Gustaaf Geeraerts legde nipt
de duimen en bleef op een haartje van
de moyenne steken. Herman Hens, club-

genoot van kampioen Cornelis sloot als
derde de finale af en ging met een klein
verschil voor op Sven Pelgrims (BC Col-
oma). Antoon Heyman, derde Coloma-
finalist gaf forfait voor aanvang van de
finale. Eric Cornelis mag de eer van het
Maneblussers-district gaan verdedigen
op de Gewestelijke clash.

Bart Van Reeth  

KBBB District Mol – Finale 3de Klasse Drieband KB 

Buyens op zucht van promotie
Elk punt dat de 0,688 overschrijdt kan tot
promotie lijden. Met een algemeen ge-
middelde van 0,660 bleef Harry Buyens
(Molse BA) daar net onder. Toch volstond
deze in regelmaat gespeelde moyenne
om het begeerde districtsinsigne op het
colbert te spelden. Jozef De Ceuster,
Freddy Raus, Jozef Eysermans en Jaak

Demolder, allen Viroma-afgevaardigden,
bleven steken onder het gemiddelde en
beeindigden in bovenstaande volgorde
de districtsontmoeting. Buyens mag op-
nieuw de 27 punten bij elkaar gaan spe-
len op de Gewestelijke Finale.

Bart Van Reeth  

KBBB District Turnhout – Finale 5de Klasse Drieband (18 punten)

Promoties voor Pelckmans en Gulickx
Het is altijd goed vertoeven in de Turn-
houtse Biljart Express. Dat zullen ook
thuisspeler en kampioen Victor Pelck-
mans en vice-kampioen Jan Gulickx
(BC De Coeck) graag beamen. De
twee dwongen promotie af en speel-
den bovendien de concurrentie op een
hoopje. Bronzen Willy Michielsen, ook
aangesloten bij BC De Coeck haalde

niet het vereiste minimum en zag zich
daarin vergezeld van Joannes De Vet
(TBA) en Koen Van Looveren van het
Zoerselse BC De Ploeg. 
Het district Turnhout ziet Victor Pelck-
mans vertrekken naar de Gewestelijke
Finale.

Bart Van Reeth

KBBB District Turnhout – Finale 3de Klasse Drieband
Waarin “Petit” groot kan zijn
Een evenredige zes matchpunten, één
totaalpunt meer, één beurt meer en een
moyenne die -geloof het of niet- 0,002
punten hoger lag dan die van Kris Ver-

vecken (BC De Coeck) bezorgden Hen-
ricus Petit (BC Kruishuis) de eindover-
winning en de Gewestelijke finaleplaats.
Dennis Wijnants (BC Excelsior) kende
met het nipte verlies tegen Vervecken
(27-26) eerder een baaldag, maar mag
met een totaal van 101 caramboles op
162 toch ook stilaan hoger beginnen
mikken. Ken Dierckx (Biljart Express),
met één- en Freddy Gijs (BV Turnhout),
met twee zeges konden op geen enkel
moment de top drie bedreigen.

Bart Van Reeth
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Schorsing Loncelle is een feit

KBBB niet onder de indruk van dreigementen
In ons decembernummer van 2011 berichtten we nog over de opgemerk-
te prestatie die Johan Loncelle al het halve seizoen neerzette in de hoogste
afdeling van de NIDM-competitie. De inkt van dat nummer was amper op-
gedroogd toen het bericht over de schorsing in ons postvak viel. De UMB
en de respectievelijke bonden waarin de Hobokense biljarter actief was
zijn unaniem : de dopingzondaar wordt voor acht jaar uit alle competities
verbannen ! Hoewel karig met commentaar, heeft Loncelle reeds te ver-
staan gegeven de schorsing te zullen aanvechten.

LAUSANNE – De UMB, de internationa-
le biljartfederatie, heeft van de beroeps-
commisie in Nederland officieel bericht
gekregen, dat de Belgische biljarter Jo-
han Loncelle voor acht jaar is geschorst
in verband met een tweede positieve do-
pingtest. De commissie heeft het protest,
na de eerder gedane uitspraak, nietig
verklaard. De straf wordt onmiddellijk
toegepast en is eigenlijk al ingegaan op
het moment van de eerste uitspraak in
april van dit jaar. Loncelle heeft in de
Belgische competitie nog meegespeeld
op het hoogste niveau tot en met deze
week. Voor de Nederlandse competitie
was hij dit seizoen al geschorst. 
De Belg werd in Nederland, waar hij op
dat moment speelde voor het team van
De Vrachtkar in Reusel, op doping getest
op 30 januari van dit jaar tijdens een uit-
wedstrijd in Oosterhout. De uitslag van
de test was dat er een klein deel van de
stof cocaïne in zijn urine was ontdekt.
Het was de tweede keer dat hij werd be-
trapt. Voor het vorige vergrijp werd hij
voor twee jaar uitgesloten. In België was
Loncelle eerder ook al eens voor drie
maanden geschorst, omdat hij niet
kwam opdagen voor een wedstrijd. De
UMB gaat alle federaties en confedera-
ties deze week verzoeken de schorsing
wereldwijd over te nemen. Voorzitter Je-
an Claude Dupont: “De uitspraak is op
29 november gedaan, maar tot nu toe
was nog geen enkele partij op de hoog-
te. Vanaf 29 november was er nog 21
dagen gelegenheid om bij het CAS in
Lausanne te protesteren. Die termijn is in-
middels ook bijna verstreken.’’ De KNBB
(Nederlandse biljartbond) is vandaag
als eerste bericht over de schorsing, om-
dat de dopingtest binnen deze bond is
uitgevoerd. Johan Loncelle is zelf nog
niet officieel in kennis gesteld.
Het hoofdbestuur van de Nederlandse
bond reageert met een kort bericht op
de eigen website. Daarin staat dat ,,de
commissie van beroep van het Instituut
voor Sportrechtspraak het beroep niet
ontvankelijk heeft verklaard en dat de
uitspraak van de tuchtcommissie in stand
is gebleven. Johan Loncelle wordt uitge-
sloten van alle activiteiten georganiseerd
onder auspiciën van de KNBB, inclusief
internationale vertegenwoordigingen.’’
Verder onthoudt de KNBB zich van com-
mentaar. Johan Loncelle zelf reageerde
kort: “Het is een laatste stuiptrekking van
de UMB’’, zei hij. Voor een verdere re-
actie verwees hij naar Ad Manders. “Ik
heb een zwijgplicht, hij is mijn advo-
caat.’’ Manders is overigens geen offici-
ële advocaat. “Ik heb geen tijd gehad

om mijn studie af te ronden, ik ben ju-
rist’’, vertelde hij zelf. De UMB heeft in
zijn bestaan nooit eerder zo’n zware
schorsing uitgesproken tegen een biljar-
ter. Jean Claude Dupont: ”De schorsing
is zelfs nog verminderd : voorheen stond
voor een dergelijk vergrijp een levens-
lange schorsing. Dat hebben we terug-
gebracht naar acht jaar.’’ Jurist Ad Man-
ders reageerde vanmiddag furieus: “Wij
nemen geen genoegen met deze uit-
spraak, omdat hij totaal niet rechtsgeldig
is. Sterker nog: de KNBB bestaat niet
eens voor de rechtbank, omdat de bond
niet is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Dat geldt zelfs ook voor
bonden als de voetbalbond, de wielren-
unie en de schaatsbond. Zij mogen ab-
soluut geen schorsingen uitspreken. ’’
Volgens Manders was de dopingcontro-
le, waarbij Loncelle positief werd bevon-
den, niet alleen onrechtmatig.  “Ze heb-
ben 61 milligram urine afgenomen, ter-
wijl volgens officiële dopingregels 90
milligram verplicht is. Verder is het zo’n
belachelijk kleine hoeveelheid, die ze
hebben gevonden, dat dit beetje cocaï-
ne in zijn urine kan zijn gekomen door
een vrijpartij met iemand die cocaïne
heeft gebruikt.’’
Manders kondigt een tegenaanval aan:
“We gaan eerst aantonen dat de KNBB
geen officieel orgaan is en dus geen do-
pingcontroles mag laten uitvoeren. De
controle is ook nog eens zonder toe-
stemming van De Vrachtkar, waar het
werd uitgevoerd, gedaan. Dat is ook te-
gen de regels. Ik zal u dit vertellen: wij
gaan voor de rechtbank een schade-
claim indienen van anderhalf miljoen eu-
ro. En we laten beslag leggen bij twee
mensen van het bondsbestuur op eigen-
dommen en materialen.’’
De Belgische bond is niet onder de in-
druk van dat dreigement. Voorzitter Re-
ginald Depoorter: “Toen wij Loncelle
voor drie maanden schorsten, omdat hij
zich had verslapen, kwam hij met zijn
advocaat ook met een schadeclaim van
een half miljoen oude Belgische franken,
omdat hij recht op arbeid claimde. Ik
heb er maar eens om gelachen en ge-
zegd: hoe ga jij voor de rechtbank en
bij de belastingdienst aantonen, dat je
met biljarten zo veel verdient?’’
De competitiewedstrijden die Loncelle in
België voor zijn team heeft gespeeld,
blijven gehandhaafd in de ranglijsten.
De speler heeft zich niet geplaatst voor
de Belgische kampioenschappen die be-
gin volgend jaar in Blankenberge wor-
den gespeeld. 
Bron : Kozoom

KBBB District Brugge-Zeekust – Finale 3de Klasse Bandstoten - MB

Efficiënte Haeghebaert wordt winnaar
't Oske Torhout mag Eric Haeghebaert
inschrijven in de annalen van de clubge-
schiedenis. Met een drie op drie en
slechts één wedstrijd die de 20 punten
overschreed toonde Haeghebaert zijn
suprematie in deze districtfinale. Weer-
werk kwam er eigenlijk alleen van de la-
tere nummer twee Sven Gilliaert

(Oostendse BA), die enkel verloor van
de kampioen en  op zijn beurt Marc Bei-
rens  en Eric Boeckaert ( beiden Brugse
BC) het nakijken gaf. De Torhoutenaar
mag zijn opwachting maken op de Ge-
westelijke Finale op 18 en 19 februari.

Bart Van Reeth

KBBB District Brugge-Zeekust – Finale 4de Klasse Bandstoten MB 

Guide scoort driemaal de 30 punten
Met het kerstfeest in zicht hielden de
bandstoters rendez-vous in de lokalen
van de Brugse Biljart Club. Johan
Vermeulen ('t Oske) had aan één winst-
partij genoeg om zich tot vice-kampioen
te laten uitroepen. Hetzelfde verhaal
vonden we terug bij Luc Werbrouck
('t Oske), die met een algemeen ge-
middelde van 1,17 dat 0,01 punten
hoger lag dan dat van Fernand Creyf

(BIGI), derde werd. Het eremetaal was
echter voor Jean-Pierre Guide (Brugse
BC), die 100 % van de matchpunten bij
elkaar speelde, de tegenstanders over-
klaste en daarmee de titel in eigen huis
hield. De Breydelzoon mag het district
Brugge-Zeekust gaan vertegenwoordi-
gen tijdens de Gewestelijke Finale.

Bart Van Reeth

De oudste biljartspeler van de
KBBB–Gewest Limburg speelt in Hasselt
Vele jaren geleden,  op 28/09/1923 om precies te zijn, zag deze guitige
en goedlachse man het levenslicht in Eigenbilzen, hartje Limburg. Toen hij
tot de jaren van verstand gekomen was, trok hij met zijn echtgenote naar
Hasselt, waar hij in de Koning Albertstraat een winkel in huisraad en keu-
kenartikelen begon. Toeval (of was het toch een ietsje met opzet?) maar
recht tegenover zijn deur bevond zich het Café  “Central” - in het toenma-
lige Hasseltse uitgangsleven ook bekend als “bij Guuske Jacobs”- waar de
biljartclub “Krijt op Tijd” (K.O.T) haar lokaal had.

Hij was er een vaste en graag geziene
gast en in die tijd bij K.O.T. één van de
jongste spelers. De afstand tussen het lo-
kaal en zijn woning (maximaal 30 m)
was voor hem dan ook geen hinderpaal
om uiterst regelmatig zijn geliefkoosde
hobby te beoefenen. Zijn bekende
broer, Julien Schoenaerts, groeide uit tot
één van de beste, zo niet de beste, en
meest gerenommeerde dramatische to-
neelacteurs die Vlaanderen tot nog toe
heeft gekend. Drama scheen echter
voor onze vriend, Jean-Pierre, niet het
meest geschikte genre; humor en plezier
maken lagen hem veel beter. Dat de-
monstreerde hij dan ook duidelijk, tot
verwondering van allen, die hem ken-
den, en liet zich tot Prins Carnaval van
Hasselt kronen. Hij is waarschijnlijk de
oudste nog in leven zijnde carnaval-
prins van Hasselt. In al die jaren heeft
hij het wel en wee van de biljartclub
K.O.T. meegemaakt en, trouw aan zijn
club, is hij er tot op de laatste dag van
het bestaan van K.O.T. lid gebleven.
Van de generatie spelers die ik van
kinds af gekend heb is hij veruit de eni-
ge die nog overblijft. 
Uit liefde voor de biljartsport heeft hij
dan in 1994 gekozen voor de Hasselt-
se Biljart Academie (H.B.A) – de twee-
de club in zijn biljartbestaan - waar hij
nog steeds in de competitie, Beker der
Gewesten band, meespeelt: nu als eer-
ste speler naar twintig punten band. Ver-
der is Jean-Pierre Schoenaerts (Jie-Pie
voor de vrienden) elke donderdag - en
dat al jaren - present in het clublokaal

voor zijn wekelijkse oefenpartijtjes.
Weersomstandigheden, de afstand tus-
sen Bokrijk en Hasselt,  de iets mindere
soepelheid van lijf en leden, de wat los-
sere keuvoering, kunnen deze kranige
tachtiger niet weghouden van het groe-
ne laken. De souplesse van de pols en
het krommen van de rug bij het zoeken
naar de gepaste houding lukken mis-
schien niet meer zoals voorheen ….. de
trukendoos, de vinnige streken, de rake
opmerkingen en het venijnige lachje
wanneer hij iemand “een loer kan
draaien en de ballen weer eens onmo-
gelijk uiteen legt” heeft hij echter nog
niet laten varen.  Hij geniet nog steeds
met volle teugen van het biljarten (letter-
lijk, want bij de opwarming horen vol-
gens hem enkele frisse consumpties) …
Gekend,  gewaardeerd voor wie hij is,
bewonderd voor zijn inzet door clubge-
noot en tegenstrever is hij, met zijn 88
lentes, de oudste actieve competitie-bil-
jartspeler in Limburg en de zesde in
volgorde van ouderdom voor de hele
Koninklijke Belgische Biljartbond.

Jacques Verheyen

KBBB Beide Vlaanderen – 
Gewestfinale 6de Klasse Vrijspel

Oostendenaar wint
maar vice-kampioen
promoveert !
Opmerkelijk, dat is het minste wat je
kan zeggen van de gewestelijke finale
voor 55-ers, die afgewerkt werd in het
Kieldrechtse Sleepbootje. De 100 %
winst van Hugo Stemgee (Oostendse
BA) volstond om de titel en het bijhoren-
de ticket voor de Nationale Finale in
Limburg binnen te halen en toch was het
de tweede geëindigde Raymond Wil-
lems (Gouden Martinus Gent) die voor
de verrassing zorgde door met een al-
gemeen gemiddelde van 3,50 de pro-
motie af te dwingen. Geert Van Biervliet
(Warden Oom) moest zich tevreden stel-
len met plaats drie en met een 0 op 6,
kon thuisspeler Franky De Witte enkel
lijdzaam toekijken op de prestaties van
zijn tegenstrevers..

Bart Van Reeth 
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor staat eerste. KBC Carambol volgt.
Afdeling 2
BC Coloma neemt de leiding over van Real 3.
Afdeling 3A
De Ploeg 2 blijft op kop.
Afdeling 3B
De Noorderkempen blijft op plaats 1. DGQ
Zoersel 2 stelde een verkeerde ploeg op en liep
tegen een forfait aan.
Afdeling 3C
’t Groenhuis neemt de rol over van Moedig &
Vrij. BC Lugo kon geen volledige ploeg opstel-
len in de match tegen Den Hof.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
De Leug vocht met B.C. Woondecor om de ere-
plaats. Op De Meir 1 ging er echter mee aan
de haal… 

Bandstoten
Afdeling 1
De Coeck 1 houdt voorsprong op De Krabbers
vast.
Afdeling 2A
Fantastika 1 blijft leider.
Afdeling 2B
Woondecor  neemt over van Herentals 2.
Afdeling 3A
Kapelse 2 wijst De Krabbers 3 en KOT Meer 1
terug.
Afdeling 3B
Sint-Jozef stoot door naar de kopplaats.
Afdeling 3C
Carambol 2 is leider. BC Lugo 5 moest in ronde
9 alweer forfait geven.

Kader 
Afdeling 1
Herentals kruipt opnieuw voor BC Kruishuis.
Afdeling 2
Op De Meir 2mag beginnen dromen van de ti-
tel.

Drieband KB
Afdeling 1
Herentals 2 geeft Rood-Wit 1 het nakijken.
Afdeling 2A
DGQ 2 neemt leiding in handen. Viroma 1
staat plots tweede.
Afdeling 2B
Den Hof 1 mag titelambities koesteren.
Afdeling 3A
BV Mechelen behoudt de eerste plaats.
Afdeling 3B
Biljart Express nummer 1.

Afdeling 3C
Geen wijzigingen. MDC 1 houdt de koppositie.
Afdeling 4A
Duffel-Oost twee punten voor op De Kring.
Afdeling 4B
MDC 4 blijft eerste. Lugo 4 zakt stilaan weg.
Afdeling 4C
Den Hof 3 is leider.
Afdeling 4D
Excelsior 2 houdt Molse B.A. af.
Afdeling 4E
Excelsior 1 blijft met de eerste plaats pronken.
Afdeling 4F
BC DAF Herentals geeft iedereen het nakijken.

Drieband MB
Afdeling 1
Grobbendonkse slaat Biljart Express terug.
Afdeling 2A
Grobbendonkse 2 leidt ook na 12 speeldagen.
Afdeling 2B
De Coeck springt over Avenue 1.
Afdeling 3A
Sint Jozef blijft op de kopplaats.
Afdeling 3B
Arena 2 krijgt inzinking. Grobbendonkse 3
voert het klassement aan.
Afdeling 3C
Excelsior 1 neemt plaats 1 over van Biljartvrien-
den Turnhout 2. 

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Overijse op leidersplaats !
Afdeling 2
De koppositie is voor Amicale 2 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Strombeek 1 gat over Kapelleveld 3 en Kapelle-
veld 2.

Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 heeft achterstand op leider Kapelle-
veld 2 goedgemaakt.
Afdeling 1B
Dobber neemt leiding in handen.

Bandstoten
Afdeling 1
Excelsior neemt de eerste plaats terug over van
Overijse 
Afdeling 2
Vilvoordse blijft voor URSM Drogenbos.
Afdeling 3A
Kortenbergse 3 moest als leider één forfaitne-
derlaag toestaan…
Afdeling 3B
Couronne neemt plaats 1 af van het Zaventem-
se Welkom.

Drieband KB
Afdeling 1
Astrid 2 staat aan de leiding. 
Afdeling 2
Hoeilaartse 2 gaat Couronne vooraf.
Afdeling 3
Amicale 2 aan kop van het klassement.

Drieband MB
Afdeling 1A
Léopold maakt steile opgang naar plaats 1.
K&V Diest zinkt verder weg.
Afdeling 1B
Hallensia 2 blijft eerste.  

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
De Optimisten gaan erop en erover.
Afdeling 2
K.H.O.Z. 1 blijft in het gezelschap van K.H.O.Z. 2.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
B.C. Ten Hout 1 is leider.

Kader
Afdeling 1
Hasseltse BA neemt eerste stek over.

Bandstoten
Afdeling 1
B.C. Vincent houdt leiding vast.
Afdeling 2
Kleine Heide telt 2 punten meer dan Sint Jozef
2.

Drieband KB
Afdeling 1
BC Vincent kruipt voor STBA en De Optimisten.
Afdeling 2
De Optimisten 2 blijven op kop.

Drieband MB
Afdeling 1
KHOZ 2 blijft nipt vooraan

KBBB- Gewest Beide Vlaanderen-
BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
BV Gent behoudt de leidersplaats.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Het sterke ’t Lammeken mag uitkijken naar de
kampioensviering.

Kader
Afdeling 1
De leiding blijft in handen van Brugse 1. 

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Oostendse BA blijft leider.

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Elk Weird’hem 1 nestelt zich opnieuw op plaats
1.

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
De Ster Ninove ziet Elk Weird’hem 2 voorbijste-
ken.

Drieband MB
Afdeling 1
Na acht speeldagen wordt BG Oostkamp ver-
rassend leider.

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.

Kampioenschappen van België Ereklasse Multi-disciplines

Patrick Niessen schrijft twee titels
achter zijn naam

Danielle Le Bruyn. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com
De druk bijgewoonde Kampioenschap-
pen van België in het Blankenbergse
Casino, zorgden dit jaar voor een op-
gemerkte verrassing. Limburger Patrick
Niessen, al een hele tijd in goede doen,
maakte met 7 op 8 matchpunten zijn su-
prematie in het Vrijspel duidelijk aan
vriend en tegenstander.  Toch werd hij
nog even bedreigd door outsider Peter
Vandeloo die tegen Niessen een draw
op het bord zette, hetzelfde presteerde
tegen Maarten Janssen en met 6 match-
punten tweede werd. Philippe Deraes
strandde op drie, Maarten Janssen ein-
digde als vierde en Jean Godeyne
–voorlopig nog een ietsje te zwak-
mocht het licht uitknippen. In het Kader
47/2 verraste de winnaar van het “li-
bre” opnieuw. Met een 6 op 8 dit keer,
veroverde Patrick Niessen ook in deze
discipline goud. De maat nemen van de
sterk aandringende Philippe Deraes
(2de) en Johan Claessen (3de)  leek hier
de opdracht en die volbracht de Maas-
lander dan ook met brio. Eddy Leppens
stelde wat teleur en kon slechts de vier-
de plaats bemachtigen, voor hekken-
sluiter Johan Devos, de Brusselaar die
eerder onverwacht een deelnameticket
kon mee grabbelen.

En toen was er Caudron…
Naar goede jaarlijkse gewoonte kon
ook nu de naam Frédéric Caudron niet
op de erelijst ontbreken. Moest de Mal-
lenaar de duimen leggen in de Drie-
bandenfinale tegen Eddy Merckx, dan
blikte hij in het Kader 71/2 met gemak
de tegenstanders in. Peter de Backer tel-
de als vice-kampioen liefst drie match-
punten minder dan all-rounder Caudron
en ging daarmee Patrick Niessen, Phi-
lippe Deraes en Johan Devos vooraf.
Een identieke stunt in het Kader 47/1
waar Frédéric Caudron alweer met een
8 op 8 alle anderen in zijn schaduw
zette. “Spitsbroeder” Eddy Leppens was
in deze serie de enige die Caudron kon
bedreigen en weliswaar tegen hem
onderuit ging, maar verder de tegen-
stand tot brandhout herleidde. Patrick
Niessen, Peter De Backer en Philippe
Deraes gingen in die volgorde zonder
uitzondering voor de bijl. Ook in het
bandstoten gaf Frédéric Caudron nog-

maals zijn visitekaartje af, won 100 %
van zijn wedstrijden en stootte de op-
ponenten Eddy Leppens, Patrick Nies-
sen, Maarten janssen en Johan Devos
naar de vergeethoek.

Le Bruyn oppermachtig in 
het “Dames driebanden”
Komen, zien en overwinnen. Het lijkt
een oude slogan geschreven op het lijf
van Danielle Le Bruyn. Net als bij de
voorgaande edities biljartte de Zoersel-
se alweer op een niveau dat aanmerke-
lijk enkele trapjes hoger ligt dan dat van
de concurrentes. Van Karolien Matthys
ging de nodige dreiging uit om span-
kracht te geven aan de “dames”-tor-
nooireeks en daarmee eindigde de Ge-
raardsbergse dan ook verdient tweede.
Jamie Buelens en Milenca Stuyck kon-
den geen rol van betekenis spelen. 

Bart Van Reeth

Golfbiljart
HOE Mere op weg
naar de champagne 
Het ziet ernaar uit dat HOE Mere, de
club die al het ganse seizoen aan de lei-
ding staat in de Ere-klasse van het Golf-
biljart zich mag gaan opmaken voor de
titelviering. Ook na vijftien speeldagen
houden de Oost-Vlamingen stevig de
nummer 1 vast en slaan DBH Hoeper-
tingen terug op vijf punten en een twee-
de plaats. De Hoepertingnaren krijgen
daar het gezelschap van VDB Everberg
dat op slechts één punt volgt van de
tweede geklasseerde. Op de algemene
rankinglijst wordt de Top 5 daarentegen
gedomineerd door de Everbergse jon-
gens. Andy Vanhove voert de rang-
schikking aan. Achter hem volgt Benny
Ceulemans van leider HOE Mere, maar
ook plaatsen drie en vier gaan naar de
VDB-ers Gerrit Peetermans en Steve
Wilms. Ronny Priori (DBH Hoepertin-
gen) blijft op een vijfde plaats ook nog
in de running voor de begeerde indivi-
duele titel.

Bart Van Reeth    
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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

• 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

Deze volledig esdoorn houten keuen zijn standaard uitgevoerd met een gewichtsregeling, dat aan de onderkant is aan te
passen. Ze worden geleverd met een 69/11.5 FC top en FC protectie doppen. Ook kunt u als extra optie kiezen voor het
FC-balanssysteem en natuurlijk de supersnelle FC extensie door ons laten monteren. Ga naar de Webshop voor meer!

www.Caudron-billiardproducts.com

Nieuwe Frédéric Caudron keuen!
Wij, het FC team, willen u kennis laten maken met een 4-tal nieuwe modellen voor de Frédéric Caudron keuen lijn. 
Prijzen worden nog deze week bekend gemaakt in de Webshop. In maart volgt er een 5de model. Voorlopig blijft de 
‘First Edition’ het topmodel (nu in prijs verlaagd!), maar nog dit jaar gaat er een exclusief ingelegd model komen. 

Dan hebben we de inmiddels bekende ‘First Edition’ keu ook als uitgeklede versie in de Webshop staan. Kijk snel..

The White Line

The Yellow Master

The White Diamond

Yellow & Blue
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Column Pierre Cornelissen

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

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

Biljartsport bewijst zich weer!

Biljart is geen sport maar een volksspel.
We hebben het al vaak moeten horen
en lezen, zelfs uit de mond van hoog-
geplaatste betrokkenen.

De voorbije week was het in het Casino
van Blankenberge weer een week lang
genieten van de meest onwaarschijn-
lijke prestaties. Het publiek was talrijk
en trouw.

Als bestuurder in de biljartsport op dit
niveau is het een automatisme om ook
naar andere kwaliteiten te kijken dan
het zuiver technische. Zo heb ik mij

vooral toegelegd op het mentaal-fysi-
sche aspect. 
Het is geweldig boeiend om tijdens een
wedstrijd de lichaamstaal van de spe-
lers te analyseren. Zeker in de kader- en
vrijspel disciplines wordt bij het produ-
ceren van een lange reeks de geest en
het lichaam erg op de proef gesteld.
Het zijn alleen de allergrootste die con-
stant de hoogste concentratie kunnen
opbrengen en dat heeft veel te maken
met de conditie.

De meeste van onze topspelers verzor-
gen hun conditie door training op ni-
veau van hun fysieke vermogen. Som-
mige hebben een mental trainer of oe-
fenen de geest met slimme oefeningen.
Het is beslist geen toeval dat de win-
naars precies diegene zijn die zo pro-
fessioneel mogelijk met hun sport om-
gaan. Vandaar ook dat een “full-prof”,
zoals wij er in België maar enkele tel-
len, vaak op het kritische moment een
tandje kunnen bijsteken om de wedstrijd
te winnen. 

Er zijn dus weinig geheimen: werken,
werken en nog eens werken, in en bui-
ten de trainingszaal. De formule is een-
voudig maar men moet er de tijd voor
kunnen vrijmaken en ook de nodige dis-
cipline aan de dag leggen.

We zien  in landen uit andere wereld-
delen en ook in Zuid-Europa dat geta-
lenteerde spelers van de overheid de
nodige hulp krijgen om zich naar de
top te werken. Helaas blijft ons landje
op dat vlak hopeloos in gebreke. Hope-
lijk zal de erkenning van de Vlaamse
Biljartliga het vuur aan de lont steken en
kunnen we geleidelijk aan weer onze
neus aan het venster brengen in sport-
land. We hebben het al vaak moeten
hebben van individuaal talent, onze
sporttak verdient het om weer onder de
aandacht te komen. Dat is de start van
het einde van de vizieuse cirkel die we
moeten doorbreken.

Aan hen die Blankenberge gemist heb-
ben: zeer spijtig! Maak er tijd voor en
we zien elkaar volgend jaar opnieuw.

Pierre Cornelissen
BTS voorzitter 

Uitnodiging Algemene vergadering
De Vereniging van Ereklasse spelers verzoekt haar effectieve leden aanwezig
te zijn op de jaarlijkse STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING die zal plaats-
vinden in de kantoren van CUVINO / CUMANCO op 10 februari 2012 om
19.00 uur. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, dienen een schriftelijke
volmacht te geven aan een collega lid van de vereniging of aan éeń van de
bestuursleden. Bij afwezigheid van een volmacht zal een bij reglement bepaal-
de boete worden toegekend van 25 euro. 
De kantoren bevinden zich in de Anneesenstraat 1-3, 2000 Antwerpen
(3/4 verdieping).
Een individuele uitnodiging met bijhorende agenda werd reeds naar alle
ereklasse spelers opgestuurd. 

Jean-Marie Gesche - Secretaris BTS 

Uitbreiding BTS redactie
Het BTS bestuur is verheugd te melden
dat de redactionele ploeg, die momen-
teel bestaat uit Ferre Van Loco, Pierre
Cornelissen en Michel Van Camp, zal
worden uitgebreid met biljartjournalist
Jos Reypens. 

Jos zal één of twee artikels aanleveren
per editie van De Biljart Ballen. Daar-
naast mogen we artikels van Jos over-
nemen op de BTS website. In deze edi-
tie van De Biljart Ballen kan u al genie-
ten van een eerste bijdrage van zijn
hand. 
Ook vanuit Wallonië is er interesse om
onze ploeg te vervoegen. Het BTS be-

stuur start binnenkort onderhandelingen
met Thomas Broux, die vanuit zijn oplei-
ding journalistiek een verzekerde bij-
drage kan leveren om onze artikels nog
professioneler aan het publiek te bren-
gen. 

Ook openen we daarmee een deur
naar onze franstalige lezers die mo-
menteel nog in de kou blijven staan. Het
is de duidelijke amitie van BTS om onze
katern in De Biljart Ballen maandelijks te
vertalen en beschikbaar te stellen aan
alle franstalige biljartliefhebbers, net zo-
als we dat doen op onze website.

Jos Reypens
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Quo Vadis Supercup?
Hoe moet het verder met de Supercup?
Een retorische vraag en dus geen ant-
woord te verwachten! Na tien geslaag-
de edities lijdt het geesteskind van Ludo
Dielis blijkbaar aan bloedarmoede.
“Anderen moeten opstaan”, blokletter-
de Dielis vorig jaar in Gazet van Ant-
werpen. Sommigen zijn opgestaan
maar moesten om onduidelijke redenen
opnieuw gaan zitten. Juist die onduide-
lijkheid zou wel eens de oorzaak van
het afhaken kunnen geweest zijn. Dielis
liet pas op 15 september 2011 weten
dat ‘iedereen’ zich kandidaat kon stel-
len voor de organisatie van de Super-
cup, het jaarlijks duel tussen de wereld-
kampioen en de winnaar van de
wereldbeker. De kandidaturen dienden
schriftelijk bij de UMB (wereldbond)
binnen gestuurd te worden. Daar zou
ook de verdere informatie beschikbaar
zijn. Tegen de tijd dat er afspraken met
de UMB gemaakt konden worden wees
de kalender al december 2011 aan.
Veel ruimte, tijd en mogelijkheden om
de elfde editie, gepland op 4februari
2012, rond te krijgen bleef er zo niet
meer. Bovendien zouden er ook nog
royalty’s moeten betaald worden aan
bedenker-initiatiefnemer Ludo Dielis
(7500 €) en aan de UMB (2500 €) .
Op zich een redelijke vraag maar in bil-
jartland blijkbaar een struikelsteen, om-
dat er naast deze centen ook nog een
prijzenpot van 10.000 € (5000 € voor
winnaar en 5000 € voor ‘Player of the
Year’) moet voorzien worden. Organi-
satoren van diverse tornooien en kam-
pioenschappen weten verder ook nog
dat het daarbij niet ophoudt. Zaalhuur,
arbitrage, transport, logement, mede-
werkers, tv-captaties en nog zoveel an-
dere factoren moeten gedekt worden
met een budget, dat bijeen moet ge-
bracht door sponsoring. Ludo Dielis gaf

al te kennen dat een budget bij elkaar
schrapen op eigen houtje bijna onmo-
gelijk is geworden. Chapeau dus voor
de vier laatste Supercups, die hij zo or-
ganiseerde.
Nogmaals de vraag: “Hoe moet het nu
verder?”. In de wandelgangen van de
vele organisaties en tornooien zien we
nog geen opvolger klaar staan. Ludo
Dielis zelf is al druk bezig met (volgens
hem) zijn laatste organisatie, het WK
driebanden van 2013 in Lotto Arena
Antwerpen. Dielis liet ook al weten niet
gediend te zijn met een (nieuwe) Super-
cup in Antwerpen in 2013. Een beetje
verwonderlijk want de Supercup in fe-
bruari en het WK in oktober zouden
Antwerpen als Europese Sporthoofd-
stad 2013 nog extra in de verf zetten.
Een overaanbod aan biljarten op tv en
in de media is er zeker nog niet. Dat
zelfs een perscoryfee als Gust Verwerft
in ‘Antwerpen Sportmagazine’ van de-
cember 2011 zijn column wijdt aan de
neergang van biljartsport met de tref-
fende titel “Alles winnen wat kan ge-
wonnen worden… en toch is het niet ge-
noeg” is een veeg teken. “Antwerpen is
geen voetbalstad en geen biljartstad
meer en zelfs Gazet van Antwerpen is
niet meer van Antwerpen”, en “straks
maken ze van een biljartkeu een wapen
waar je een vergunning moet voor heb-
ben”, zijn enkele leuke citaten uit de co-
lumn van Gust Verwerft. 
Jammer voor wereldkampioen Dick Jas-
pers (Nl)  en wereldbekerwinnaar Torb-
jörn Blomdahl (Zwed) maar ook voor
onze eigen BTS-toppers Frédéric Cau-
dron en Eddy Merckx, die de zoete
smaak van Supercup-winst al mochten
proeven.

Jos Reypens
Sportjournalist 

Blankenberge, and the winner is …

Ik heb het heel de periode meege-
maakt, van zondag 8 januari, tot maan-
dagochtend 16 januari. Een biljartbad
van jewelste. Op een bepaald moment
weet je zelfs niet meer welke dag het is,
want je dagindeling bestaat uit ontbijt,
biljart kijken, eten (soms), biljartkijken,
eten, biljartkijken, biljartkijken, nog iets
drinken, slapen…ontbijten, biljart kij-
ken……. Je zou voor minder een flesje
champagne bestellen!
Een geluk dat we met Cuvino ook dit
jaar weer een loge op de kop konden
tikken, dus zitplaats verzekerd. Spijtig
voor die tientallen andere supporters
die urenlang hebben rechtgestaan
wegens een tekort aan zitplaatsen. On-
gelooflijk wat een succes deze multi’s
toch zijn.  Heeft het iets te maken met de
zee? Alleszins wel met de combinatie
van alle disciplines.  Vanuit Frankrijk ko-
men de kader- en andere fans van de
klassieke disciplines. Je ziet het zo
goed! Wanneer een kaderwedstrijd af-
gelopen is, loopt de tribune voor de
helft leeg. Anderen komen dan weer om
hun favoriete speler aan het werk te
zien.  Ik deelde gans de week mijn loge
met die-hard fans van Fredje Caudron.
Geen wedstrijd hebben ze gemist (en
hij heeft er wel een paar gespeeld)! Het
beste ken ik uiteraard onze drieban-
ders, maar om die allemaal te volgen
ben je toch ook een ganse dag bezig
hoor. Nu we terug thuis zijn, kunnen we
de verkrampte bilspieren terug soepel
maken. Alleen is het nu al na de mid-

dag en mis ik mijn glaasje champagne.
Even afkicken denk ik!
Blankenberge is toch ook elk jaar een
ontmoetingsplaats voor veel mensen die
mekaar enkel daar zien. Een blij weer-
zien over het algemeen met anecdotes,
beste wensen over en weer en afspra-
ken voor volgend jaar. Onze bende
spelers, samen met de sportleider Fred-
dy Bauwens, de arbiters en Benny Van
Goethem, vormen een toffe coherente
ploeg kameraden die er steeds een tof-
fe week van maken, in en rond het casi-
no.  Af en toe werd de decoratie al eens
aangepast in de zaal of dook er een on-
bekende fotograaf op tijdens de pre-
sentatie van Benny … kreeg Peter De
Backer een lekker duveltje in plaats van
het traditionele water … enfin dat
maakt het tof!  Dat er af en toe al eens
gesakkerd wordt op collega’s of arbiters
hoort nu éénmaal bij een tornooi.
Maar achteraf bij pot en pint, zand er-
over.  
Ik wil trouwens toch ook mijn bewonde-
ring voor de meeste arbiters niet onder
stoelen of banken steken! Je zal maar
alert blijven tijdens wedstrijden naar
400 punten of iets in die buurt.  In het
publiek kan je al eens een uiltje vangen
(dat konden we op Exqi sport al zien),
maar als arbiter moet je er staan. Profi-
ciat jongens!
Ook een proficiat aan al de kersverse
kampioenen !

Ferre Van Loco

Tja, wie is eigenlijk de winnaar van dit 8 dagen lang durende evenement?
Zonder enige twijfel de doorwinterde biljartliefhebber. Een ganse week
van de ene wedstrijd in de andere rollen, telkens andere disciplines, tel-
kens spelers van wereldformaat! Het wordt soms, naar mijn bescheiden
mening, wat veel voor Corneel.

Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

Uitnodiging
Het is ons een groot genoegen u te mogen
uitnodigen voor de feestelijke opening van

onze nieuwe biljartwinkel
U en uw gezelschap zijn op zondag 5 februari

van harte welkom om ons nieuw pand
onder het genot van een hapje

en een drankje te bekijken

Onze deuren zijn vanaf 14.00 uur open
in de kruishuisstraat 28 2300 Turnhout

Graag tot dan ! 

Sven en kimberly

Belgische Kampioenschappen – Multidisciplines Ereklasse

Mottet wint troosting en brons in
het driebanden
Een echt kampioenschap levert na afloop van het gebeuren altijd een kam-
pioen en vice-kampioen op, maar natuurlijk ook een bronzen medaille. De
Belgische Kampioenschappen vormen daar geen uitzondering op. Die eer
viel dit jaar de Waal Frédéric Mottet te beurt.

Mottet kon meteen een serie van zeven
laten optekenen bij aanvang van het
eerste frame. Tegenstrever Francis For-
ton liet zich daardoor niet van zijn stuk
brengen en reageerde in de vierde
beurt tot 7 – 6. Toch zou de Brusselaar

vooral op achtervolgen aangewezen
zijn. Althans tot in de tiende inning
waarin Forton de leiding overnam en
met 12 – 14 de partij had kunnen be-
slechten. Het was echter Frédéric Mottet
die met knap defensief biljart toch nog
voorbij Francis Forton ging en de set in
zijn voordeel liet eindigen, 15 – 14.
Een spannende tweede partij bracht
vooral Forton op het voorplan, die een
6 - 13 voorsprong zag slinken tot 9 - 14
en later zelfs een aandringende Mottet
moest laten terugkomen tot 12 – 15.
Met elk één zege op zak kreeg het mas-
saal aanwezige publiek een derde en
beslissende set voorgeschoteld. De tij-
dens het tornooi sterk gegroeide Frédé-
ric Mottet haalde dat frame volledig
naar zich toe en ging van 10 – 4 over
12 – 8 in rechte lijn naar de eindover-
winning en de bronzen medaille.
Bart Van Reeth 
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Masters KBC Ons Huis (176) van start!
Met dank aan de BTS administrator
Robby Sonck kunnen we u onze katern
de volledige kalender voor het Masters
tornooi KBC Ons Huis voorstellen. Het is
alweer tornooi nummer 176 van het cir-
cuit en belooft opnieuw zeer veel kwa-
liteit en topbiljart.
Onder deskundige leiding van Nico
Mangelinckx zullen de voorronde pou-
les van start gaan op 26 januari. De
eerste wedstrijden van het hoofdtornooi

zijn reeds op dinsdag 31 januari ge-
pland. 

Het BTS bestuur houdt eraan de ganse
ploeg van KBC Ons Huis te bedanken
voor hun engagement. Sinds 2008
wordt dit tornooi georganiseerd ter na-
gedachtenis van Joris De Bou, voorma-
lig bestuurslid van onze vereniging,
maar vooral vriend en clubgenoot van
alle leden van KBC Ons Huis.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Masters driebanden Kapelle kozoom.com 19-22 januari
Driebanden Agipi Schiltigheim kozoom.com 27-29 januari
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 29 januari
Eredivisie driebanden Hatrans/Twente urlive.tv 5 februari
Driebanden Frankrijk kozoom.com 9 februari
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 12 februari
Driebanden Worldcup Antalya kozoom.com 13-19 februari
Driebanden Agipi Schiltigheim kozoom.com 24-26 februari
Eredivisie topteam YEL Haarlo urlive.tv 25 februari
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 26 februari
WK driebanden Viersen urlive.tv 1-4 maart
NK 47/1 ereklasse Wijchen urlive.tv 1-4 maart

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.www.kozoom.com
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Burgman troeft Belgen af in Zundert

Sinds lang heeft het kersttornooi in Zun-
dert weer een Nederlandse overwin-
naar. Na enkele jaren biljarten op een
lager peil gezet te hebben, staat Ray-
mond Burgman weer waar hij moet
staan, aan de top. In de halve finale ver-
sloeg hij Frédéric Caudron om nadien
onze Waalse reus Roland Forthomme
vrij makkelijk opzij te zetten. Forthomme
had zelf Eddy Leppens geklopt in de
tweede halve finale.

Niemand die er ook aan twijfelde dat
er weer een Belg dit schitterende tor-
nooi zou winnen. Naast Caudron, For-
thomme en Leppens stonden namelijk
ook Jef Philipoom, Peter De Backer, Pe-
ter Ceulemans, Eddy Merckx en Martin
Spoormans aan de aftrap.
Hoewel het kersttornooi de laatste jaren
is uitgegroeid tot een rechtstreeks duel
tussen de Lage Landen, kon de organi-
satie uitpakken met een primeur. Ze
slaagden erin om de 3-voudige Kore-

aanse wereldkampioen bij de junioren
Haeng Jing-Kim te strikken voor deelna-
me. Hij zou het, samen met de Belgen,
opnemen tegen het Nederlandse ge-
weld komende van Jean Van Erp, Ray-
mond Burgman, Barry Van Beers, Jef-
frey Van Nijnatten, Gerwin Valentijn,
Glenn Hofman en Harry Van De Ven.
Geen Dick Jaspers dus die al enkele ja-
ren het tornooi links laat liggen in zijn
speelschema.

Spoormans ontpopte zich als revelatie
door zijn poules te overleven en slechts
in de kwartfinale de duimen te moeten
leggen tegen de latere winnaar Burg-
man. Ook Merck kon zich plaatsen
maar verloor in hetzelfde stadium van
onze landgenoot Roland Forthomme.

Dit tornooi is in elk geval een referentie
in de jaarlijkse biljartkalender en wordt
zeer geapprecieerd door spelers, spon-
sors en supporters.

Met Frédéric Caudron, Roland Forthomme en Eddy Leppens in de halve
finales ... je moet al zwaar verkeerd gokken om geen Belg op het hoogste
schavot te plaatsen. Maar in biljart is alles mogelijk.

De finalisten. Foto: Harry Van Nijlen

IBA sluit af met thriller 

Nadat Ignace Duym, Patrik Mintjens,
Roger Van Hoylandt, Vik Heyndrickx en
Francis Bosseloirs als winnaars uit de
voorronde poules waren gekomen, kon
het echte werk beginnen in het lande-
lijke Ingelmunster. Verscholen onder de
tribunes van het lokale voetbalstadium
maakten nog 14 spelers zich op voor
de finale rondes van het eerste ABAN-
DERADO BTS Classics tornooi van het
seizoen. Frédéric Caudron en Eddy Lep-
pens waren rechtstreeks geplaatst voor
de finalepoules.  De anderen konden
zich éénzelfde weg banen maar
moesten daarvoor als eerste of tweede
eindigen in hun hoofdronde poule. 

Uitslagen:
Poule A: (1) Ignace Duym, (2) Patrick

Niessen, (3) Johan Devos, (4) Francis
Bosseloirs.
Poule B: (1) Peter Debaes, (2) Maarten
Janssen, (3) Koen Saver, (4) Patrik Min-
tjens.
Poule C: (1) Robby Sonck, (2) Vik Heyn-
drickx, (3) Ronny Mathysen, (4) Roger
Van Hoylandt.
In de eerste finalepoule geen echte ver-
assingen. Leppens en Janssen plaatsten
zich vrij makkelijk ten koste van Heyn-
drickx en lokale held Ignace Duym.
De tweede finalepoule werd een pak
spannender. Caudron won overtuigend,
maar Niessen, Debaes en Sonck voch-
ten alsof hun leven er van afhing. Uit-
eindelijk bleek Peter Debaes de sterkste,
ook al omdat Sonck en Niessen gelijk
speelden in hun laatste wedstrijd.

Wie houdt Caudron van zijn eerste
overwinning van het seizoen? Niemand
die eraan twijfelde dat Frédéric in zijn
favoriete bandstoten bijna onoverwin-
nelijk is. Had hij enkele weken eerder
ook al niet de Europese titel in dezelfde
discipline veroverd?

Maar net dat houdt biljarten altijd
attractief! Hoewel Leppens (tegen De-
baes) en Caudron (tegen Janssen) nog
vrij overtuigend hun halve finales won-
nen, hadden ze de climax voorbehou-
den voor de finale. Het werd een regel-
rechte thriller in IBA die alle toeschou-
wers op het puntje van hun stoel hield.

Na enkele gemiste matchballen van
Caudron en een mooie serie van 58
van Leppens, speelden beide tenoren
gelijk (125-125 in 13 beurten). Voor de
eerste keer in de geschiedenis van de
Classics dus ook penalties in het band-
stoten. In een set naar 25 punten bleef
Leppens steken op 23. Caudron maakte
het uit en won het tornooi met een voor
hem zuinige moyenne van 10,19. Lep-
pens tweede (8,53), gevolgd door Jans-
sen (6,17) en verrassing van het tornooi
Peter Debaes (3,44).

Alle uitslagen gedetailleerd te bekijken
op www.ves-ajh.be.

Kampioenschappen van België – Driebanden

Van Blankenberge naar Straatsburg
Met zijn zevende eindoverwinning in het driebanden op de Belgische Kam-
pioenschappen toonde Eddy Merckx nog maar eens zijn intrinsieke kwa-
liteiten als professioneel biljarter. Uw krant vroeg de kampioen om een re-
actie…
DBB : Al bekomen van je overwinning
in Blankenberge ?

EM : Een titel behalen is toch altijd wat
speciaal. Het went eigenlijk nooit, hoe-
veel je er ook mag binnenrijven.

DBB : Stevig gevierd dus ?

EM : Welnee, gewoon na afloop van
het tornooi nog wat gaan eten en een
ietsje meer gedronken dan op normale
dagen. ’s Anderendaags had ik geen
verplichtingen en dan mag je al eens
uitschuiven, hé ?

DBB : Enkele weken geleden vertelde je
me dat de eerste kaap ronden het moei-
lijkste zou zijn tijdens het afgelopen tor-
nooi. Verklaar dat eens ?

EM : De eerste wedstrijd moest ik de
arena in tegen Ronny Daniëls en de er-
varing leert me dat je dan beter op je
hoede bent. Daniëls is een oude rot in
het vak en weet perfect wiens spelletje
hoe in elkaar steekt. Met hem is het al-
tijd uit je doppen kijken.

DBB : …Maar je schakelde Ronny
Daniëls uit. En toen ?

EM : Van dan af ging het redelijk vlot en
voor ik het zelf goed en wel besefte zat
de finale er alweer aan te komen. Ook
die won ik en ik denk dat ik dat vooral

dank aan het feit dat ik mijn kalmte heb
kunnen bewaren.

DBB : Zelfs na de eerste set, waarin je
met 15 – 0 de boot in ging ?

EM : Tja, Frédéric Caudron mag ope-
nen en tovert er al meteen 11 uit zijn
hoed. Dan zit je daar en kan je alleen
maar toekijken hé. Ik ben dan ook super
geconcentreerd aan de tweede partij
begonnen en kon de match naar mijn
hand zetten.

DBB : De rest is geschiedenis. Hoe zien
de volgende weken en maanden er uit ?

EM : Binnen twee weken speel ik de
kwalificatieronden op het AGIPI-tornooi
in Straatsburg en daarna mag ik me op-
maken voor de Wereldbeker in Turkije.

DBB : Ook het WK in het Duitse Viersse
zit er aan te komen…

EM : Daar gaan de Belgische Kampioen
en vice-kampioen er traditiegetrouw sa-
men tegen aan. Ik speel er dus in team
met Caudron en we weten beiden wat
we aan elkaar hebben. Zitten we goed
in vorm, dan behoort een prijs zeker tot
de mogelijkheden. 

DBB : Succes ermee ! 

Bart Van Reeth
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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

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestelijke Finale 1ste Klasse Vrijspel – KB

Johan Verbrugghe wint thrillerfinale
Op zaterdag 17 december 2011 had-
den 4 spelers afspraak in het lokaal van
KBC DOS Roeselare voor het betwisten
van de gewestelijke finale 1e vrijspel
klein biljart.
Ondanks zijn behaalde promotie naar
excellentie kon Jeffrey Dewitte (BCSK)
niet deelnemen aan deze gewestelijke
finale en werd er dus een vervanger op-
geroepen.
in zijn eerste wedstrijd haalde thuisspe-
ler Johan Verbrugghe (DOS) verschroei-
end uit en  won zijn partij tegen Etienne
Saey in 8 beurten.  Van een leuke start
gesproken.  In de andere partij wist Gi-
no Nuyttens (GHOK) het pleit in zijn
voordeel te beslechten tegen Dirk Defru-
yt (Brugse BC).  Dirk kende wat aanpas-
singsproblemen aan het materiaal, an-
ders kunnen we zijn 20 punten in 13
beurten niet verklaren.
Beide winnaars van de eerste wedstrij-
den konden ook hun tweede wedstrijd
vrij vlot winnen.  Gino Nuyttens deed
dat in 13 beurten, Johan Verbrugghe in
16 beurten.
Een onderling duel zou dus uitsluitsel ge-
ven wie er zich kon plaatsen voor de
nationale eindstrijd in februari 2012.
De eerste beurten was het wat aftasten,
waarna Gino Nuyttens toch afstand be-
gon te nemen van Johan Verbrugghe.
In de 15e beurt leek Gino de wedstrijd
te gaan uitspelen, doch hij liet zijn laat-
ste 12 punten nog liggen.  Met een tus-

senstand van 198-99 leek de buit voor
Gino voor het grijpen te liggen.  Maar
dat was buiten Johan gerekend.  Hij be-
hield zijn ‘cool’ en ook hij was op weg
naar de overwinning maar het bleef bij
een reeks van 109.  Johan liet dus zijn
laatste 2 punten liggen.  In de 16e beurt
maakte Gino zijn laatste 12 punten en
Johan had nog de nabeurt. De acquit-
stoot was geen probleem, maar zijn
laatste punt was geen cadeau.  Met een
ultieme vijfbander wist hij toch dit punt
te maken.  Een gelijkspel dus.  Het was
het gemiddelde die de doorslag gaf en
dat was in het voordeel van Johan Ver-
brugghe met 15.75 tegenover 15.00
voor Gino Nuyttens.
In de partij voor de 3e plaats plaatste
Etienne Saey (QU) ook nog een mooi
orgelpunt want hij won zijn partij tegen
Dirk Defruyt in 7 beurten met een reeks
van 115. Door deze mooie partijwinst
behaalde Etienne zelfs nog het beste ge-
middelde van deze gewestelijke finale,
namelijk 15.92. Dirk Defruyt eindigde,
na een totale offday, op de vierde
plaats met een algemeen gemiddelde
van 5.86.
Een leuke en spannende finale kende
dan toch zijn winnaar.  Johan mag in
het weekend van 11 & 12 februari
2012 de nationale finale betwisten in
eigen lokaal.

Frederik De Moor

KBBB Beide Vlaanderen - Gewestelijke Finale 3de Klasse Kader 47/2 MB

Gilbert Declerck toont zijn suprematie
Op donderdag 5 januari werd in het
gewest Beide Vlaanderen de eerste ge-
westelijke finale van het nog prille ka-
lenderjaar gespeeld in het lokaal van
BC Risquons-Tout Moeskroen.
De plaatselijke club was goed vertegen-
woordigd met 2 spelers in deze finale.
De eerste ronde moesten ze het dan ook
tegen elkaar opnemen. Patrick Destail-
leur speelde op een hoog niveau en
won in 7 beurten van zijn clubmakker
Paul-André Vandemaele.  Op de ande-
re tafel ging het er een stuk spannender
aan toe.  Eerst liet Gilbert Declerck (KBC
Zonder Effect Oudenburg) zijn laatste
punt liggen, maar ook Albert Verbeken
(KBC Metro Gent) liet de winst glippen
door op zijn beurt de twee laatste pun-
ten te laten liggen. Gilbert klaarde dan
op zijn beurt de klus in 11 beurten.
In de tweede ronde nam Gilbert
Declerck de maat van Paul-André
Vandemaele in 14 beurten. Op de an-
dere tafel verliep het een stuk moeiza-
mer. Daar speelden Albert en Patrick
een ‘open’ partij wat resulteerde in
winst voor Albert Verbeken in 22 beur-
ten.  Beide spelers schoten daar weinig
mee op om hun titelkansen gaaf te hou-
den.
Voor Gilbert kwam het er de laatste par-

tij op aan niet weggespeeld te worden
door Patrick Destailleur. Maar hij liet
Patrick daar zeker de kans niet toe.
Gilbert won overtuigend ook zijn laatste
partij in 12 beurten.  Hij mag zich daar-
om zeker de terechte gewestelijke kam-
pioen noemen en zich opmaken voor
de nationale eindstrijd in eigen lokaal.
Met een algemeen gemiddelde van
7.29 mist hij nipt de promotie (1 beurt
te veel) naar 2e klasse.
De andere drie spelers wonnen elk 1
partij waardoor het gemiddelde de
doorslag gaf voor het verdere eindklas-
sement. Paul-André Vandemaele be-
haalde de tweede plaats met 5.94 ge-
middeld, Patrick Destailleur strandde op
de derde plaats met 5.68 en Albert Ver-
beken behaalde als vierde geklasseer-
de ook zijn gemiddelde met 5.32.

Frederik De Moor

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestelijke Finale 4de Klasse Kader 47/2 MB

Jan Vanacker haalt het van drie Westvlamingen
KBC DOS Roeselare was op zaterdag
7 januari de place-to-be voor de ge-
westelijke finale 4e kader 47/2 match
biljart. Vier spelers namen het onderling
tegen elkaar op om uit te maken wie de
nationale finale zal spelen in het gewest
Antwerpen.
In de eerste ronde was er zeker sprake
van een machtsvertoon van de twee
winnende spelers. Hoe anders kunnen
we het noemen als Georges Dedier
(KBC DOS Roeselare) zijn wedstrijd
wint tegen Marc Beirens (Kon. Brugse)
in amper 9 beurten. Op de andere tafel
had Jan Van Acker (KBC Argos) slechts
1 beurt meer nodig om de maat te ne-
men van Eric Haeghebaert (BC ’t Oske).
De beide winnaars mochten het opne-
men tegen de verliezers van de andere
partij.  Was het al een beetje titelstress
die bij hen opkwam of niet? Feit was
dat het nu toch een beetje moeizamer
ging dan in de eerste partij. Maar toch
konden zowel Jan als Georges ook hun
tweede partij winnend afsluiten. Jan
deed er tegen Marc Beirens 17 beurten
over, Georges diende te vechten tot de
22e beurt alvorens hij zijn 70 punten

bereikte tegen Eric Haeghebaert.
Dat betekende meteen dat beiden, Jan
en Georges, in een onderling duel
mochten uitmaken wie zich gewestelijk
kampioen zou kronen.  Jan nam van bij
aanvang resoluut de leiding. Even
moest hij dan toch nog Georges naast
zich dulden, maar met een reeks van
23 sloeg hij de definitieve kloof naar de
winst.  De Oostvlaming in ons midden
wist de drie Westvlamingen te vloeren
en zich te plaatsen voor de nationale fi-
nale. Jan Van Acker behaalde een al-
gemeen gemiddelde van 4.88. Hij
miste nipt (1 beurt) de promotie naar de
hogere klasse. Georges Dedier legde
beslag op de 2e plaats met een moyen-
ne van 3.81.
Eric en Marc speelden in hun onderlin-
ge duel voor de 3e plaats. Beiden kwa-
men wat moeizaam uit de startblokken,
maar uiteindelijk haalde Marc het toch
in 14 beurten. Dat betekende meteen
dat Marc op de 3e plaats eindigde
(4.10 gemiddeld) en Eric op de 4e
plaats (2.75 gemiddeld).

Frederik De Moor

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 on-
ze redactie.

De stelling :
Bij individuele wedstrijden moet de thuisspeler steeds
zorgen voor arbitrage. De scheidsrechter wordt dan al-
tijd gerekruteerd binnen de eigen club. Dit leidt vaak tot
ontevredenheid en zelfs discussie bij en met de tegen-
stander, omdat de objectiviteit niet altijd gewaarborgd
zou zijn. Scheidsrechterlijke beslissingen worden dan
wel eens gecontesteerd.

De vraag :
Moet er bij individuele wedstrijden een zogenaamde “derden scheidsrechter”,
iemand van buiten de club van thuis- en uitspeler dus, worden aangesteld ? 

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 :
Niet alle clubs en lokalen gaan even gedisciplineerd om met het spelmateriaal.
Soms zijn tafels, lakens, speelballen enz., beschadigd, slecht onderhouden of
zelfs ronduit vuil. Dit is voor de spelers erg onaangenaam en naar buitenstaan-
ders toe ook niet meteen de beste reclame voor onze sport.

De vraag :
Moet de KBBB dit strenger controleren en zo nodig sancties opleggen ?

We ontvingen 108 antwoorden :
92 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

16 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :

De overgrote meerderheid van de respondenten hecht belang aan de staat van
het materiaal en voelt zich ook beter in een net lokaal met goed onderhouden
biljarts. Bij de NEE-antwoorders gaan we er van uit dat het hen eigenlijk niet
interesseert in welke staat het materiaal zich bevindt. Als ze maar kunnen
spelen… De uitslag van de poll is alleszins een sterk signaal naar de clubs en
lokaalhouders toe die het “niet zo nauw” nemen.

Artistiek Biljart – Tornooi Turnhout

Vervliet sluit 2011 af met zege
Na overwinningen in 2008, 2009 en
2010 moest Martin Van Rhee op het de-
cembertornooi van Artistic Billard Events
in Turnhout zijn meerdere erkennen in
Erik Vervliet. De strijd was open tot op 2
figuren van het einde, wat voor extra
druk en spankracht zorgde tussen de
Nederlandse en Belgische kampioen. 
Voor de derde podiumplaats was er al
evenveel spanning en daar haalde Pa-
trick Vloemans het van Manfred Hekerle.

Dominantie dus van onze landgenoten
op een treffen waar Rony Baert, door
andere verplichtingen, afwezig bleef.
Het vierde invitatie tornooi is geslaagd
en met allemaal tevreden deelnemers kij-
ken de organisatoren al voorzichtig uit
naar een vijfde editie in 2012.

Walter Crols

BWM-Antwerpen Matchbiljart

Ludo Mertens met
glansprestatie
De competitiewedstrijd Fantastika 1 –
BC Kapelse 1 in de “Beker Willy Meul-
ders”, werd het “moment de gloire” van
Ludo Mertens. De Fantastika-speler ver-
sloeg zijn tegenstrever met 15-4 en
klaarde de klus in amper 16 beurten,
goed voor een gemiddelde van 0,94 !
Met vijf gewonnen wedstrijden, drie ver-
liesmatchen en een éénmalige vervan-
ging, is dit voor de eerder wisselvallig
spelende Mertens een persoonlijk re-
cord en de tot nu toe hoogst behaalde
moyenne van een 15-er in de 1ste ge-
westelijke afdeling.

Bart Van Reeth

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

9° NATIONAAL KADERTORNOOI 38/2
KLEIN BILJART

Vanaf half maart 2012.
Inschrijven tot 19 februari 2012.

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

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

0496/26.44.85.



De Biljart Ballen, 2e jaargang, januari 2012 pagina 14

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

BC Deurne 1 moeit zich in titeldebat

AFDELING 1
DE PLOEG 1 VOELT DREIGING
BC Deurne 1 schudt de top van de rang-
schikking flink door elkaar. Na 11
speeldagen komen de mannen van Ludo
Dielis en Dick Jaspers gevaarlijk dicht in
de nek ademen van BC De Ploeg 1.
Meenden de Zoerselnaren aanvankelijk
rustig naar de kampioenstitel te kunnen
toeleven, dan moeten ze er nu vooral op
toezien, scherp te blijven en geen steken
te laten vallen. ’t Lammeken 1 kon zich
amper twee speeldagen op de tweede
plaats handhaven en zakte inmiddels
weg naar de vijfde positie. De “zaak
Loncelle” zou daar wel eens voor iets tus-
sen kunnen zitten. Zanzibar 1 en Biljart
Express 1 blijven in de top vijf hangen,
maar zien ook hun rol overgenomen
door de Antwerpenaren, die hun ambi-
tie plots in positieve zin mogen bijstellen.
Met een gemiddelde van 2,173 liet Ra-
ymond Ceulemans nog eens van zich
horen in de wedstrijd Mister 100-1 te-
gen BC Herentals 1. Dick Jaspers (BC
Deurne 1) speelde alweer 2,631 en dat
begint blijkbaar meer regel dan uitzon-

dering te worden. Kort samengevat lijkt
het er op dat we een spannende terug-
ronde gaan krijgen en dat nog lang niet
uitgemaakt is wie er binnen enkele
maanden op het erepodium staat.

AFDELING 2 A
TIJSSENS MET SPRAAKMAKENDE 
MOYENNE
BC De Ploeg 2 houdt zijn leidersplaats
in 2de afdeling A stevig vast. Bij het
tweede geklasseerde TBA 1 speelde 42-
er John Tijssens in ronde 11 zijn partij
uit met een gemiddelde van 2,333. Het
derde geklasseerde Op De Meir 1
kruipt langzaam maar zeker dichterbij.

AFDELING 2 B
KBC DE GOEIE QUEUE 1 BLIJFT OP KOP
Na een korte mindere periode staat
KBC De Goeie Queue 1 alweer stevig
aan de kop van de rangschikking. Wat
Tijssens kan bij TBA 1 in Afdeling 2A,
kan ik zeker moet Frédéric Caudron ge-
dacht hebben. In de wedstrijd tegen Ad
Koorevaar (Gouden Martinus 1) zette
hij dan ook een exact dezelfde 2,333
neer (42 punten in 18 beurten) !

Met een gemiddelde van 2,173 liet Raymond Ceulemans nog eens van zich horen.
Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

Nostalgie – tornooi in Eeklo

Uitkijken naar komst van oude glorieën
De Koninklijke Eeklose BC organiseert
in haar lokaal "Montana" een drie-
bandtornooi op uitnodiging, voorbe-
houden aan 65-plussers .
Het tornooi is genoemd " Nostalgie " en
niet zomaar een tornooi voor "be-
jaarden" al te gaar, maar wel enkel
voorbehouden aan spelers welke in hun
biljartcarrière tot de nationale en zelfs
internationale top behoorden en de dag
van vandaag nog altijd actief zijn op
een méér dan degelijk niveau.
Eenentwintig spelers werden hiervoor
tot deelname uitgenodigd waaronder
Ludo Dielis, Raymond Ceulemans,
Willy Wesenbeek, Leon Smolders, Jef
Gysels, Pol Stroobants, Leslie Menheer
en ouderdomsdeken Fernand Van Barel
( 88 lentes jong ).
Voorwaarde tot deelname is dat spelers

( afgezien van een minimumleeftijd van
65 jaar in het kalenderjaar 2012 ) ooit
ereklassespeler of hoofdklassespeler
drieband zijn geweest ( of nog zijn ) en
in het seizoen 2011-2012 nog compe-
titief spelen.
Het tornooi  wordt  gespeeld in poules
van telkens 3 spelers. De wedstrijdka-
lender wordt bepaald bij trekking op
27 januari. De eerste ronde wordt ge-
speeld op vrijdag 10 en maandag 13
februari, telkens vanaf 18.00 uur. De
tweede ronde heeft plaats op vrijdag
17 februari , eveneens vanaf 18.00 uur
en de finale is op zaterdag 18 februari
vanaf 14.00 uur. 
Plaats van gebeuren : Montana, Markt
6 te Eeklo. De entree is gratis.

Leslie Menheer

AFDELING 3A
HERENTALS 2 KRIJGT GEZELSCHAP
Leider BC Herentals 2 moet het gezel-
schap van BC Arena 1 dulden, dat nu
wel erg dichtbij komt.

AFDELING 3B
BC DE MAAN 1 STEVENT AF OP TITEL
Na alweer een 8-0 thuisoverwinning te-
gen het zevende geklasseerde De Witte
Molen 3, komt de titel dichterbij voor
een dominant BC De Maan 1.

AFDELING 3C 
LEUVENAARS KOMEN STEEDS STERKER
UIT DE HOEK
R.C. Garnier lijkt niet te kloppen en zet
de opmars naar de titel verder. In de uit-
wedstrijd bij Maaslandse 2 gaf Rudy
Hubens zijn opponent Tjalling-Hendrik
De Boer het nakijken met een 1,500 ge-
middelde naar 27 punten.

AFDELING 3D
BRUGSE 2 ZAKT STILAAN WEG
Blijft Brugse 1 de koppositie vasthouden
dan gaat Brugse 2 alweer enkele plaat-
sen achteruit in het klassement. Gouden
Martinus 3 probeert de leider te bedrei-
gen.

AFDELING 4A
Biljart Express 3 weet nog steeds af-
stand te houden van Woondecor 3.

AFDELING 4B
De prestaties van o.a. Frank Van Grie-
ken (1,277 moyenne) houden Molse Ba
1 aan de leiding.

AFDELING 4C
De Goeie Queue 4 toont haar supre-
matie.

AFDELING 4D
R.C. Garnier Leuven 2 pakt de eerste
plaats af van Charleroi Sud 2 en ziet de
twee Sint-Truidense teams naderen.

AFDELING 4E
Geen wijzigingen : ’t Lammeken 2 moet
tevreden blijven met een plaats achter
Union Sandeman 1.

AFDELING 4F
Kasteeldreef 3 komt KBC Gilde Hoger
Op en SNBA 2 vervoegen in de top
drie.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg – Gewestelijke Finale Kader 38/2 KB

HBA levert weer een nationale finalist

Het kan blijkbaar niet op bij HBA. Na
Robert Vrancken (220Kader) en Willy De
Greeve (90vrijspel) heeft nu ook Jacques
Verheyen zich geplaatst voor een poging
tot het behalen van de  nationale titel
160 Kader 38/2 op KB op 18 en 19 fe-
bruari in Kalmthout. Het heeft echter
bloed, zweet en tranen gekost met tegen-
standers als Thuys (Houthalen), Hermans
(Bree) en Huizinga (Zutendaal). De af-
wezigheid van Lou Vandervoort (gehos-

pitaliseerd) was een beetje een domper
op de spelvreugde, maar zorgde er ook
voor dat er weerom zeer tactisch ge-
speeld werd met weinig hoogstaand
spel. Bij het begin van de laatste wed-
strijd waren er nog drie kanshebbers op
de titel maar met 6 wedstrijdpunten en
een hoger gemiddelde wist Verheyen het
laken naar zich toe te halen.

Maria Lauwers

KBBB Beker van België Driebanden
Delaet en Ravache gaan door in vierde ronde
Op 10 januari  werd in het lokaal van
Duffel Oost de vierde ronde van de Be-
ker van België gespeeld. De twee thuis-
spelers dienden het op nemen tegen
driebanders die 34 punten gequoteerd
staan.
Jean Ravache won zijn beide setjes
naar 11 punten in 15 en 18 beurten ten

nadele van Ronald Overheyden  van
BC Arena. 
René Delaet had de volle drie sets
(9-15, 8-29 en 9 -10) nodig om te win-
nen van Chris Giebens van BC Op de
Meir.

Bart Van Reeth
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Clubgeschiedenis

CRB Léopold houdt kranig stand 
De biljartsport wordt wellicht terug wat ze ooit geweest is, maar onze
hoofdstad is al lang niet meer dezelfde. Tellen we nog wel enkele biljart-
clubs aan de rand van Brussel, dan houdt CRB Léopold kranig stand in het
hart van de Ketjesstad. In de lokalen van het beroemde Zuidpaleis vecht
de vereniging een titanenstrijd, en kan die winnen, mits ze erin slaagt de
broodnodige verjonging door te voeren !

Begin 1900,  verenigden enkele man-
nen zich, in het hart van Brussel, in een
club genaamd “L'essor”. Men beoefen-
de bridge, whist, schermkunst, dammen
en biljart. Na enkele jaren nam de ver-
eniging haar intrek in de Leopoldstraat,
achter het Munttheater, in feite de Ope-
ra van Brussel. Natuurlijk wordt bij “L'-
essor” en “Le Leopold” het biljart, het
spel dat het meest wordt beoefend. Zo
veel dat, in 1924, de club aansluit bij
de KBBB. 
In 1947 is er een nieuwe verhuizing
naar de Kartuisersstraat (bij de Beurs
van Brussel). “Le Leopold” is nog altijd
een private Club, die aan de liefheb-
bers, 6 biljarts aanbied die regelmatig
bezet worden door spelers die in prak-
tijk raad ontvangen van de aangestelde
leraar in de club, M Van Leemput, een
wereldbefaamd beroepsspeler in deze
branche. Dus, sinds 1947, mochten de
leden de lessen van deze grote biljartle-
raar genieten (erkende leraar en man
met een hart). Na zijn pensionering
werd Van Leemput trouwens opgevolgd
door niemand minder dan  Emile Waf-
flard., die als bezitter van verschillende
Europese en wereldtitels, zijn stempel
op het biljarten heeft gedrukt. Hij is he-
laas -veel te vroeg- overleden in septem-
ber 1994.  
Ter herinnering aan deze “Grote man”,
werd jarenlang de “Memorial Waf-
flard” gespeeld. Voorzien van belang-
rijke prijzen en voorbehouden voor spe-

lers van categorie “Excellentie” en “Ere-
klasse”, werd dit tornooi gespeeld in de
disciplines bandstoten, of “kader”
(47/1-47/2-71/2). In 1951, ontving
de Club de onderscheiding van “Ko-
ninklijke Club” en, vijf jaar later, veran-
derde zij haar wettige structuur in VZW
(Vereniging zonder winstoogmerk) en
werd “Koninklijke Biljartkring Léopold”
of  met de Franstalige benaming, CRB
Léopold. 
In het midden van de jaren 1970,
kwam er een fusie met een andere gro-
te biljartclub uit de hoofdstad, de Ko-
ninklijke Club “La Serie”. Iets later, be-
sliste het stadsbestuur van Brussel de re-
novatie aan te vatten van een leeg-
staand gebouw, om er een groot sport-
complex te bouwen, die het beroemde
“Zuidpaleis” zou worden. Na vele ja-
ren werken, bood de Stad Brussel de
mogelijkheid aan, een hele mooie zaal
in gebruik te nemen, op de derde ver-
dieping van dit complex. Met veel en-
thousiasme nam CRB Léopold die in ge-
bruik in september 1984. In 1999 be-
stond de club 75 jaar. Dit gouden jubi-
leum was een gelegenheid voor een uit-
zonderlijke receptie in het heel mooie
Koning Boudewijn stadion. Ter gelegen-
heid van deze verjaardag werd een
speciale brochure uitgegeven, alsook
een herdenkingsmedaille gesmeed, die
overhandigt werd aan elk lid. 

Bron: Geschiedenis van CRB Léopold

KBBB District Lier – Finale 5de Klasse Driebanden (18 punten) - KB

Laatste met  twee op vier
Peter Van Loon (BC 't Groenhuis) ein-
digde als laatste in de lokalen van BC
DAF Westerlo. Toch won de Lierenaar
twee van zijn vier wedstrijden, maar
bleef onder het gemiddelde en moet
toezien hoe Louis Debie (BC Herentals)
de districtskroon mag dragen tijdens de
Gewestelijke Finale. Het was tegen die-
zelfde Van Loon dat kampioen Debie
zijn beste wedstrijd van de finale neer-

pootte (18 punten in 19 beurten en een
gemiddelde van 0,947 !).  Ludo en Jo-
zef Cornelis (BC Herentals) eindigden
respectievelijk tweede en derde. Aloïs
Verachtert (BC Stoemptermoroep) kon
ook geen plaats bemachtigen binnen
de obligate moyenne en eindigde vier-
de.

Bart Van Reeth   

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...

…Thérèse Klompenhouwer al enkele ja-
ren actief competitie speelt in ons land ?
De Nederlandse komt uit voor het BC
Deurne van Ludo Dielis, waar ze in de
hoogste afdeling nummer 6 is op de spe-
lerslijst.

… de helft van dat team Nederlanders
zijn ?
Drie van de zes in elk geval. Klompen-
houwer speelt er aan de zijde van Jean-
Paul De Bruijn en grootheid Dick Jaspers.

…Klompenhouwer op haar achtste aan
het biljart begon ?
Ze stootte haar eerste ballen op het biljart
in vader’ s café. Ze stond op een klein
stoofje om boven de tafelrand uit te ko-
men.

…ze ook in Duitsland en Nederland ac-
tief is ?
In haar thuisland is dat evident. Klom-
penhouwer speelt er voor Team V/D
Broek Biljarts/Hanbat. Kopman van die
ploeg is Jeremy Bury, een naam die al
snel een belletje rinkelen doet rinkelen.
Bij het Duitse Salzgitter BSC Rotweis in
de 2de afdeling van de Bundesliga is ze
de onbetwiste nummer twee.

…er zo stilaan plaats moet worden ge-
zocht om al haar titels op te bergen ?
Dat is niet eens echt overdreven. Tussen
2004 en 2011 werd ze liefst vijf maal
Nederlands Kampioen driebanden bij
de dames, zette ze haar naam onder
vier Europese kampioenstitels en werd ze
in 2006, tweede op het WK in Neder-
land. Los daarvan won ze nog tal van
tornooien in binnen- en buitenland

…De Nederlandse op heel wat fans kan
rekenen ?
Thérèse Klompenhouwer kan sinds 2008
terugvallen op een schare supporters die
zich verenigden in een ware fanclub.
Niet alleen moedigen zij haar aan bij
wedstrijden en tornooien, bovendien zor-
gen ze voor de nodige financiële injec-
ties om de biljartster toe te laten zich op
de belangrijkste evenementen te tonen.KBC ONS HUIS leert 

Geraardsbergse jeugd biljarten

Sinds enkele jaren zit het klassieke biljarten ook in het aanbod voor de
Interscholencompetitie in Geraardsbergen. Omdat leerlingen meestal wei-
nig ervaring hebben (sommigen gaan zelfs op zoek naar de gaten in het
biljart!) wordt eerst een initiatie gegeven vooraleer de scholen elkaar dan
bestrijden in een heus tornooi.   
Met de examens in aantocht en een
basketnamiddag van SVS (Stichting
Vlaamse Schoolsport) waren er niet te
veel leerlingen komen opdagen, maar
zij die er waren, kregen waar voor hun
geld! Om op te warmen kregen de leer-
lingen eerst een klein beetje theorie van
leraar Stef. Hij legde in het kort uit dat
er  verschillende soorten biljart bestaan:
zo is er o. a. golfbiljart, pool, snooker
en carambole.  Volgens hem is caram-
bole het “echte” biljart. Het werd reeds
gespeeld in de vijftiende eeuw met hou-
ten ballen, later werd ivoor gebruikt, nu
speelt men met ballen in kunststof. De
andere soorten kwamen er pas vorige
eeuw bij  en moesten de biljartsport
aantrekkelijker maken  met meer ballen
en meer kleuren. In de carambole is
driebanden op dit ogenblik het meest
populair, maar ook vrijspel (libre) en
bandstoten worden nog vaak gespeeld.
Na dit theoretische gedeelte was het
aan gastheer Nico van KBC Ons Huis

om de leerlingen wat technische baga-
ge mee te geven. Van hem leerden ze
dat de stok een “keu” is en dat het tjoep-
ke bovenaan  “pomerans” heet. Die
moet je tijdig krijten: anders krijg je een
fausse queue. En dan was het tijd voor
de praktijk: hoe pak je je keu vast, hoe
kan je mooi rechtdoor stoten, hoe en
waarom zet je effect op een bal, wat is
trekken … ? Na elk onderdeel mochten
de leerlingen oefenen; Leraar Stef (’t
Karmelieten), Marcel (peter van Noam)
en Gert-Jan (een van de jongere, belof-
tevolle biljarters van KBC OH) stonden
bij met raad en daad. Toen alles perfect
was ingeoefend, mochten ze als belo-
ning nog een kort partijtje spelen. Som-
migen vonden het spijtig toen er om vier
gestopt moest worden. Voor hen mocht
de namiddag best nog wat langer ge-
duurd hebben. Woensdag 25 januari
mogen ze tonen wat ze geleerd hebben
als ze  het tegen elkaar opnemen in het
Stadstornooi Biljarten.       

Biljart op het internet

Klasse op het World Wide Web
De titel spreekt boekdelen. Een surfbe-
zoek aan de website van de Maaslandse
Biljart Academie is een confrontatie met
absoluut professionalisme en degelijk-
heid. Een welkomstpagina die meteen de
contents aangeeft van de subpagina’ s
en in een vloeiend en vlot geschreven
Nederlands de bezoeker uitnodigt tot
verder klikken. Pagina 2 vertelt ons de
exploten van de leden van de club en
dan in het bijzonder van zij die actief
zijn op de hogere niveaus en deelnemen
aan de belangrijke nationale- en interna-
tionale evenementen. Verder bevat de
website een activiteitenkalender dewelke
maandelijks wordt aangepast. Meteen
een uitnodiging aan iedereen die wat
meer over de zeer toegankelijke club te
weten wil komen. De website heeft een
strakke en moderne lijn en het logo van
hoofdsponsor Trade Bali is een in het

oog springend vast gegeven. Qua effici-
ëntie en marketing benadert ook dit al-
weer de perfectie. De Maaslandse foto-
albums zijn pareltjes; goede en vakkun-
dig gemaakte plaatjes en chronologisch
gepubliceerd. De stek heeft ook een
aparte log-in page voor leden, ploegen
en de administrator. Op zich een goed
idee, maar we vinden evenwel géén
ploegoverzicht naar de surfer toe. Een
ander minpunt vinden we dat de pagina,
waarin het bestuur wordt opgelijst, geen
e-mailadressen of telefoonnummers van
de actoren toont. Er is wel een contact-
formulier, maar dat komt toch altijd erg
onpersoonlijk over. In elk geval is dit ze-
ker één van de beste webwerken die we
op onze redactie al onder ogen kregen. 
Beste lezer, neem plaats voor het
scherm van uw PC en oordeel zelf :
www.maaslandseba.be.  
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Openingsuren: Antwerpsesteenweg 109
maandag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur 2390 MALLE
dinsdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur Tel. +32 (0)3 312 11 59
woensdag enkel op afspraak Fax + 32 (0)3 311 74 50
donderdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur e-mail: info@verhoeven-biljarts.be
vrijdag 9.30 - 12 uur   13 - 18 uur www.verhoeven-biljarts.be
zaterdag 9.30 - 16 uur doorlopend B.T.W.-BE-0416.735.160

TOPPEN LANGS BOVEN 
AFNEEMBAAR

EXTRA 
ZUINIGE 

GEÏSOLEERDE 
VERWARMING

PRIJS IS

EURO INCL. BTW

NIEUW!!!
GOLF-
BILJART 
MAGIC 
BLACK STAR
LEIPLAAT DIKTE 5 CM
RUBBEREN BANDEN KLEBER

4900,00

Kruishuisstraat 28 - 2300 Turnhout
Tel. 0479 05 22 28

Wij nodigen u van harte uit voor de 
feestelijke opening van onze winkel

op zondag 5 februari
vanaf 14.00 uur

dit onder een genot van een hapje 
en een drankje

Openingsuren: 
Maandag-vrijdag 17.30-21.00 uur

Zaterdag 09.00-18.00 uur

LEPPENS EDDY
Georges Lemmensstraat 16

3970 LEOPOLDSBRUG
Tel. 0476 33 33 86

Openingsuren: Maandag 13-17 uur
Dinsdag 9-12 uur 14-19 uur
Woensdag 9-12 uur
Andere dagen op afspraak




