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Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Philipoom zorgt voor de zekerheid

BC De Ploeg 1 heeft in eigen huis de laat-
ste wedstrijd van het seizoen in de eerste
Klasse tot een goed einde gebracht. Als-
of het zo was voorbestemd mochten de
Zoerselnaren de biljartring in tegen recht-
streeks titelconcurrent Biljartexpress Turn-
hout, dat enkele weken geleden nog de
leiding had overgenomen en een lichte
voorsprong had opgebouwd in het klas-
sement.  Exact vijf wedstrijdpunten vol-
stonden voor Jef Philipoom, Martin Horn,
Wesley De Jaeger en Jean Van Erp om
de champagne te mogen ontkurken. Een
afgeladen vol Biljartcentrum was getuige
van vier ‘lange’ wedstrijden, waarin de
twee 42-ers Van Erp en De Jaeger de

maat namen van respectievelijk Martin
Spoormans en Guy Van Litsenborgh.
Kende Van Litsenborgh een echte baal-
dag, dan maakte Spoormans  het een
overgeconcentreerde Jean Van Erp niet
echt makkelijk. Bij een 36-40 stand
kwam de Turnhoutenaar  met sterk de-
fensief spel op zijn sokken terug. Van Erp
liet zich niet van de wijs brengen en
stootte de 40-42 eindstand in 31 beur-
ten, vooralsnog op het scorebord. Biljart-
expresser Guy Van Litsenborgh, voor wie
niets lukte, trok zich op de tweede tafel
dan maar terug in verdediging. Dat zette
echter ook geen zoden aan de dijk en
een overtuigend spelende Wesley De

Jaeger drukte Van Litsenborgh dan ook
met de neus op de feiten; 23-42 in 38 in-
nings. Bij een 4-0 ruststand en met nog 1
punt nodig  voor de titel rustte de druk nu
op de schouders van de vier 50-ers en
steeg de spanning niet in het minst bij de
genietende toeschouwers. Jef Philipoom
kreeg het hard te verduren tegen Gerwin
Valentijn, die door snel uit te lopen de
hoop deed opleven bij de Turnhoutse
supporters en pas bij 21-21 Philipoom
naast zich moest dulden. Die maakte van
zijn demarrage handig gebruik om een
serie van zes te maken en met 28-21
vóór  Valentijn te kruipen. De wedstrijd
ging verder gelijk op en bij een 33-36

achterstand maakte Jef Philipoom dan uit-
eindelijk het verschil. Met een reeks van
acht, erop en erover om bij 50-45 de
partij en het kampioenschap te beslissen
! Gerwin Valentijn lukte in zijn nabeurt
nog een gelijkspel, maar dat kon geen
soelaas meer brengen.  De wedstrijd op
de buurtafel was plots overbodig gewor-
den. Dat wist ook geometricus Frans Van
Kuyk, wiens hoofd naar beneden ging
en een superieure Martin Horn de 50-44
in 33 beurten af zag ronden.  Biljartclub
De Ploeg 1 is voor het eerst sinds haar
oprichting, 63 jaar geleden, landskam-
pioen!  
Bart Van Reeth
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Memorial Luc 'Opel'

De teerling is geworpen
En dat mag je letter-
lijk nemen. Op 23
maart organiseerden
de biljartvrienden
van 'BC Ons Genot',
in hun Merksemse lo-
kaal Ons Genoegen,
de 1ste Memorial
Luc Opel. Daarmee
wilden ze hun veel te
vroeg overleden
voorzitter Luc Philips,
bijgenaamd 'Opel',
herdenken en eer be-
tonen. Er werd geko-
zen voor de 'Pape'-
formule, het lieve-
lingsspel van de be-
treurde bestuurder.
De Pape, ook wel
eens het 'Stoppeke'
genoemd is een snel
gespeeld caramboleframe, waarin drie
dobbelstenen beslissen over het aantal
gescoorde punten. De eerlijkheid ge-
bied ons te vermelden dat het meestal
een  flinke dosis geluk is, die beslist over
winst of verlies. Maar precies dat maakt
het er niet minder leuk op, integendeel
zelfs.  Het was dan ook met een groot
en uitgesproken enthousiasme dat de
deelnemers aan de start kwamen om er
een bijzonder prettige biljartavond van
te maken, waarbij de lol en de vriend-

schap primeerden, boven alle rivaliteit
uit ! In een amusante en goed geani-
meerde finale, nam uiteindelijk Johnny
'Frutsel' de Schrijver de maat van Wim
'Bam-Bam' de Rijck en kon het slotfeest
worden ingezet. Daar werd al on-
middellijk gesproken over het organise-
ren van een tweede editie in 2013.
Voor wie dit leuke spel zelf eens wil spe-
len in de club of met vrienden onder el-
kaar, geven we graag hieronder het re-
glement mee.

Winnaar Johnny de Schrijver (links) en verliezend finalist
Wim De Rijck poseren met het portret van de overleden

Luc 'Opel' Philips en de beker. Op de voorgrond bemerkt
u de Pape met de dobbelstenen.

Reglement van het 'Pape-' of 'Stoppeke-spel'  

Opstelling : De Pape met de drie dobbelstenen op de middenacquit.
De Ballen opleggen in normale vertrekpositie.

Doel : Het omstoten van de Pape met de dobbelstenen.
De Pape moet volledig omliggen, anders tellen de gemaakte punten
niet.

Spelregels : De witte bal is altijd de speelbal.
De rode bal moet altijd als eerste worden aangespeeld.
Alleen de speelbal mag de Pape omverwerpen.
Om een betere positie tegenover de Pape te verkrijgen, mag men eerst
een carambole scoren, met een maximum van drie achter elkaar.
De Pape wordt steeds opnieuw opgesteld waar hij omgevallen is en dit
op minstens één baldikte van de band.
Een speler verliest zijn beurt :

Indien de rode bal niet wordt geraakt.
Als de pape niet wordt omgestoten en er géén carambole werd ge-
scoord.
Indien de Pape niet reglementair omver werd geworpen.

Punten : Er wordt in de regel gespeeld naar minimum 1000 punten.
Wie het eerst 1000 punten of méér scoort wint het spel.
Een carambol levert 20 punten op
De punten van de dobbelstenen worden geteld volgens de waarde
van de bovenliggende ogen :

3 x 1 = Gewonnen
Soixante-neuf (4-5-6) = 300 punten
Drie gelijke waarden = 200 punten
Het getal 1 op de dobbelsteen = 100 punten
Het getal 6 op de dobbelsteen =   60 punten
Het getal 5 op de dobbelsteen =     5 punten
Alle totalen worden naar boven afgerond (bv. 107 wordt 110)

Strafpunten : De rode bal niet raken = 20 punten voor de tegenpartij.
De Pape niet reglementair omstoten = àlle gescoorde punten van die 
beurt worden aan de tegenstander toegekend.

Bart Van Reeth

KBBB Limburg Gewestfinale Bandstoten 1ste Klasse KB

Lou Van Der Voort 
terug van niet weggeweest !
Het aantal titels, zowel gewestelijk als
nationaal, dat Van Der Voort behaald
heeft, dat weet hij waarschijnlijk zelf
niet meer exact. Maar hij heeft er vorige
week nog eentje bijgedaan. Tijdens de
gewestelijke finale eerste klasse band-
stoten op klein biljart (110 ptn) was hij
een maatje te sterk voor zijn tegenstan-
ders Ludo Thuys van Ten Hout en Na-
than Claesen, thuisspeler in HBA. Noch-

tans bood Claesen in zijn eerste sei-
zoen na lange afwezigheid goed weer-
werk. Hij eindigde tweede in het ge-
middelde voor een onfortuinlijke Ludo
Thuys, die wegens vermoeidheid door
zijn zware job niet echt in het stuk voor-
kwam. Wegens het overlijden van zijn
moeder kon Robert Vrancken van HBA
deze keer niet meedingen naar de titel.
Jacques Verheyen

KBBB Brabant – Gewestfinales Bandstoten KB

Nog maar eens Fabrice  Bouchat
3de Klasse
Eerder pakte hij al de titels in de
districts-,  gewest- en nationale finales in
het Vrijspel en het Kader 38/2. Met zijn
zege in het Bandstoten, voegt Fabrice
Bouchat (BC Couronne) nog maar eens
een medaille toe aan zijn reeds aan-
zienlijk palmares. Met 6 op 8 match-
punten verraste de Wemmelaar in de
Druivenstreek de tegenstand en kon van
de vier andere deelnemers enkel  vice-
kampioen Jos Lauwers (Hoeilaartse BC)
binnen de moyenne blijven, dan nam
kampioen Bouchat ook nog eens de
promotie van 55 naar 70 punten mee.
Christian Vandenplas (BC Wavre), Ed-
win Van Baelen (KBC Zanzibar) en An-
dré Van Bael (BC Kapelleveld), stonden
erbij en keken hoe Fabrice Bouchat zich
kwalificeerde voor de nationale finale
op 28 en 29 april in de lokalen van BC
Vottem. 

4de Klasse
Een finale die veel gelijkenissen ver-
toonde met die in de derde klasse.

Ook hier promoveert  kampioen Luc
Coeckaerts (K&V Diest) en moest club-
genoot en nummer twee, Eric Schou-
tens genoegen nemen met een “binnen
gemiddelde”. Geraakten hoegenaamd
niet in die begeerde moyenne van de
40-ers : Pierre Engels (BC Brigand) op
plaats drie, Jean-Pierre Heymans (KBC
Welkom) op vier en Eddy Minnaert
(Kortenbergse BC) op vijf.

5de Klasse
Een gemiddeldeverschil van 0,23  be-
sliste bij de 30-ers over het kampioen-
schap. Excelsior-man Rik Vandersloten
schoot de hoofdvogel af en mag in
West-Vlaanderen de nationale finale
gaan betwisten. Christian Brems (K&V
Diest ) gaf forfait voor deze beslissende
ronde en Charles Coveliers (Waterloo),
Roger Vermeylen (KBC Astrid) en Guy
Schiepers (Waterloo) speelden in aan-
gegeven volgorde, niet het minimumve-
reiste.  

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Bandstoten – KB

Chris Catry naar 4de Klasse

BC De Noorderkempen ontving de ge-
westelijke finalisten op haar 2,30 me-
tertafels en zag hoe Chris Catry (BC
Stoemptermoroep) met de hoogste eer
aan de haal ging. De Kempenaar be-
haalde het maximum van de matchpun-
ten, speelde in vier wedstrijden tot drie-
maal  toe promotie en mag dus volgend
seizoen bij de 4de Klassers aantreden.
Frank Michiels (BC Viroma) was op een
tweede plaats de enige van het peloton

die binnen de moyenne kon eindigen.
Samen met nummer drie, Davy Van
Osch (BC De Coeck), nummer vier en
clubmakker van Van Osch, Jos Adams
en nummer vijf Jan Somers (BC De
Maan), die allen onder het gemiddelde
eindigden, mag vice-kampioen Michiels
er nog een jaartje naar de 30 punten
bijdoen.

Bart Van Reeth

Foto: Danny Mathysen

KBBB Nationale Finale Interclub Mixte KB

Sint-Truidense Biljartacademie  
wint met beter percentage
De Haspengouwers keerden met de vol-
le buit terug van deze bijzondere Inter-
club-finale in Torhout.  Zij het wel dat de
eindzege afgedwongen werd met een
percentage van 290, dat daarmee 19
% hoger lag dan dat van nummer twee
BC ’t Lammeken. Het was pas in de der-
de en beslissende ronde dat de STBA-
ers de eerste steek lieten vallen, tegen
datzelfde ‘t Lammeken.  Eerder hadden
in de twee eerste ronden BC Astrid en
BC Biljartvrienden Gent er moeten aan

geloven tegen de twee 120-ers Roger
Clerinx en Paul Peeters en 40-er Patrick
Engelbos. ’t Lammeken-leden Jean-Pierre
Baete (55), Omer Gorleer (120) en Luc
Dujardin (210) bezorgden de Limbur-
gers met 6-0 een zware pandoering.
Toch zou dit niet volstaan om STBA van
de eindoverwinning te houden. BC Bil-
jartvrienden Gent eindigde derde en
BC Astrid sloot als vierde het rijtje.

Bart Van Reeth

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale Driebanden 2de Klasse – KB

Debruyne houdt medaille thuis
In het eigen DOS Roeselare-lokaal heeft
Willy Debruyne de districtstitel achter
zijn naam geschreven.  De Rodenbach-
zoon schakelde alle drie zijn tegenstan-
ders uit en bleef evenals tweede geklas-
seerde Geert Werbrouck (GHO Kortrijk)
binnen de moyenne. De twee andere

34-ers, Marc Vromant (GHO Kortrijk)
en Jean Himpe (VR) konden het ge-
middelde niet bereiken en vertoonden
een duidelijk klasseverschil met de num-
mers één en twee.

Bart Van Reeth  
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Vormgeving:

Nand Van Barel dient zich weer aan

Nand Van Barel heeft met zijn 87 jaar
voor een unicum gezorgd in de Belgi-
sche biljartsport. Nand slaagde erin
om zich te plaatsen voor de finaleronde
van de Beker van België. Hij mag zich

eind mei in Hoogle-
de gaan meten met
de beste 32 biljar-
ters van ons land.
Samen met Ray-
mond Ceulemans
en wijlen Laurent
Boulanger vormde
Nand Van Barel in
de jaren 60 en 70
de top drie van Bel-
gië. Wegens ziekte
van zijn inmiddels
overleden vrouw
nam hij destijds af-
scheid van de biljart-
sport. Enkele jaren

geleden haalde hij, na een onderbre-
king van achttien jaar de keu weer uit
de kast. Door dagelijks drie tot vier uur
te trainen dient men weer rekening te
houden met de Antwerpenaar.

Nand Van Barel. Foto: www.billiardsphoto.com 

KBBB  Z/W  Vlaanderen – Districtfinales Driebanden – MB

Kortrijkzanen domineren de finales
1ste Klasse (34 punten)
Thuisspeler Michel Millet (Kortrijkse BC)
gaf als enige ‘in het gemiddelde’ met
slechts één winstwedstrijd de tegenstre-
vers het nakijken en mag een jaar lang
de medaille op de borst dragen.  Club-
genoot Frédéric Denneulin won twee
partijen, maar raakte niet in het mini-
mum. Nummer drie Roger Lagage (ook
Kortrijkse) nam ook wel twee matchen
voor zijn rekening, maar bleef met
0,510 toch nog een eind achter de vice-
kampioen. Georges Dedier (DOS Roe-
selare) kon zelfs de psychologische
0,500 niet beuren en beëindigde het
tornooi op de laatste plaats.

2de Klasse (27 punten)
Tweemaal winst en 0,503 (binnen ge-

middelde) volstonden voor Bruno Des-
mettre (Kortrijkse BC) om het geweste-
lijke ticket op zak te steken. De drie an-
dere finalisten, Jean-Marie Houthaeve
(DOS Roeselare), Marc Vromant (GHO
Kortrijk) en diens teammakker Robert Jo-
ye, bleven onder het minimum en kwa-
men in die volgorde aan de finish.

3de Klasse (22 punten)
Met drie Kortrijkzanen in de finale en
dan is de kans klein dat de enige ‘bui-
tenstaander’, Jean-Claude Missiaen (RT
Moeskroen) een prijs gaat pakken. Toch
wel opmerkelijk dat de onfortuinlijke
taalgrensbewoner dan nog als laatste
eindigt ook ! Daar zal kampioen Peter
Samyn (Kortrijkse BC) echter niet wak-
ker van  liggen. Hij had het al moeilijk
genoeg om zijn clubgenoten Frank
Loosveldt en Michel Monsorez af te
schudden. Géén van de vier deelne-
mers eindigde  trouwens in de moyen-
ne.  Samyn behaalde wel  100 % van
de wedstrijdpunten.

4de Klasse (18 punten)
In een finale met drie deelnemers mag
iedereen tweemaal dezelfde tegenstan-
der ontmoeten en daar kon enkel Peter
Verwimp (KEWM) van profiteren. Hij
was de enige die in zijn tweede partij,
medaillewinnaar Bernard Beghin (RT
Moeskroen) kon verslaan. Beghin was
daardoor echter niet van zijn stuk ge-
bracht  en met twee uitgesproken zeges
tegen Nicolas Vandemaele (ook RT
Moeskroen) pakte hij de titel stevig beet.

Bart Van Reeth 

KBBB Antwerpen Gewestfinale Bandstoten 55 punten KB

Jongste finalist pakt de prijs

Met 8 op 8 matchpunten onderscheid-
de Stef Van Hees (BC De Coeck) zich
van de tegenstanders. De tiener, die de
druk op de schouders voelde van de er-
varen opponenten, pakte welverdiend
de medaille mee naar Ravels en mag
de provincie Antwerpen gaan vertegen-
woordigen op de nationale finale. Met

2 punten minder dan de kampioen,
werd Roger Everaert (BC De Maan),
tweede en met 4 matchpunten strandde
Robert Van Roosbroeck (BC De Krab-
bers) op de bronzen plaats. Hugo Crols
(KBC Biljartvrienden) ging de puntenlo-
ze Eduard Bertels (Duffel-Oost) vooraf.
Bart Van Reeth

KBBB – Nationale Finale Interclub Alexis

BC Ten Hout wint en Brusselse
bandstoter pakt promotie
De Limburgers van BC Ten Hout hebben dit gemengd tornooi  in Gent met nipte per-
centuele voorsprong op KBC Metro gewonnen. Liep alles naar wens in het Kader en
het Vrijspel, dan moest Ten Hout met Ludo Thuys wel driemaal de meerdere erken-
nen in het Bandstoten. In die discipline pakte BC Kapelleveld het maximum van de
punten met Hedwig Vandenbussche aan het kanon, die met een glansprestatie ook
nog eens de promotie mee naar de hoofdstad nam.
Einduitslag :

CLUB Bandstoten Vrijspel Kader P %

BC Ten Hout Ludo Thuys Armand Kesters Gino Maestripieri 10 285,0
(55) (60) (70)

BC Metro Freddy Mesure Alex Vanpeteghem Frans Versnoyen 10 280,1
(40) (60) (50)

KHOZ Hasselt Lou Vandervoort Ali Gel Hary Kosecki 9 250,5
(80) (60) (50)

BC Kapelleveld H. Vandenbussche C. Van Parijs Vincent Mulpas 7 246,8
(40) (120) (90)

Bart Van Reeth

KBBB Limburg- Gewestelijke Finales Bandstoten- MB

Vrancken met de vingers in de neus
2de Klasse (55 punten)
Hasselaar Robert Vrancken kende wei-
nig of geen moeite met de tegenstan-
ders en schreef dan ook vier winstwed-
strijden op vier op zijn palmares. De
55-er liet zelfs een flinke 3,66 moyenne
optekenen in één van  de twee duels
met Ludo Thuys (BC Ten Hout) die aan
deze finale een derde plaats overhield.
Thuys liet zich opmerken in diezelfde
wedstrijd met een tekort van slechts 2
punten wat dan weer goed was voor
een gemiddelde van 3,53, meteen het
tweede hoogste resultaat van het hele fi-
naleweekend. Paul Vos (BC Lido) strand-
de op een tweede plaats nadat hij de
nek werd omgewrongen in de tweede
partij tegen Kamiel Keymis (BC Sint Jo-
zef) die de rode lantaarn mocht dragen.
Een verdienstelijke Robert Vrancken
mag de HBA-kleuren gaan verdedigen
op de Nationale Finale.

3de Klasse (40 punten)
Voor Robert Monnissen  werd deze fi-
naleronde een absoluut dieptepunt. De
Maasland-speler kon in geen enkele
match het laken naar zich toe trekken
en eindigde op een troosteloze laatste
plaats. Anders verging het kampioen
Paul Gaethofs (BC De Optimisten) die
zijn opponenten met acht op acht wed-

strijdpunten platreed  en de gewestelijke
kroon op het hoofd mocht zetten. Gaet-
hofs gaat daarmee wellicht als favoriet
naar de Nationale clash. Gino Maestri-
pieri (Ten Hout) op twee, Etienne Reyn-
ders (BC De Optimisten) op drie en Pier-
re Engelen (Ten Hout) op vier, krijgen
volgend seizoen de gelegenheid te her-
kansen.

4de Klasse (30 punten)
Géén vier op vier, maar wel totale do-
minantie van de familie Rouffa, die de
Koninklijke Hoop op Zege op de kaart
wist te zetten, met Hubert die de hoofd-
prijs pakte en Wilfried die zich zag uit-
roepen tot vice-kampioen. De Rouffa’s
maakten daarbij het verschil met num-
mer drie Godfried Fransen (Ten Hout) en
hekkensluiter Patrick Engelbos (STBA).
Eén minpunt : met 1,22 lag het  alge-
meen gemiddelde eerder aan de lage
kant. Waarschijnlijk het gevolg van win-
ningsdrang en defensief biljartspel.

Bart Van Reeth   
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De “Boerinnekens-saga gaat verder

Biljarthistorie

Mocht de lezer in vorige edities al genieten van de boeiende geschiedenis
van de legendarische club “De Boerinnekens”, dan maakt dit artikel de my-
thische saga compleet. De Boerinnekens werden wereldberoemd met de
organisatie van hun pentathlon-tornooien en de bijhorende after-parties.
Biljarthistoricus Filip Steurs geeft duiding bij een groots en helaas vervlo-
gen verleden… 

De programmaboeken voor de Pentath-
lon waren publicitaire pareltjes tot 100
bladzijden dik en bieden een prachtige
staalkaart over een periode van 40 jaar
van de gedrukte reclame in die tijd en
wat er in trek was bij de mensen. Nu
springen we een gat in de lucht als we
voor een biljarttoernooi vijf sponsors
vinden. Uiteraard waren ook de wed-
strijdroosters, de biografie van de spe-
lers met foto’s en de obligate inleidin-
gen toegevoegd. Leuker wordt het als
de wedstrijdroosters door de aan-
dachtige toeschouwer netjes werden in-
gevuld of zelfs ingekleurd. Het geeft
nog maar eens aan dat De Boerinne-
kens draaide als een geoliede machine.
Naar verluidt droeg ook de stad Ant-
werpen een steentje bij tot de organisa-
tie van de Pentathlon. De jaarlijkse bals
van De Boerinnekens na afloop van de
Pentathlon waren legendarisch. De he-
ren werden in smoking verwacht, de
dames in avondkleed. Elk bal werd in-
gezet en afgesloten met het bekende
lied “Ziet de boerinnekes met hun roks-
kes zwaaien, ge ziet er lossen deur van
achter en …”. Aan de menu’s is te zien
dat er niet op een frank meer of minder
werd gekeken. De Boerinnekens ston-
den dan ook wel bekend als een chique
club.
Aan de foto’s valt af te leiden dat de
ambiance erg groot was, zelfs bij het
bedienend personeel dat met ijsemmers
op het hoofd meedanste. In 1952 nam
Clément Van Hassel de gelagzaal over
van Piet Meyers. Clément en zijn twee-
de vrouw Polleke zouden er sportief en
financieel gouden jaren beleven. Naar
verluidt draaide de gelagzaal op volle
toeren. Door de vele sportieve succes-
sen van de biljartvereniging op natio-
naal en internationaal vlak waren ze
vaak te gast op het Schoon Verdiep van
het Antwerpse stadhuis met de ploegge-
noten. Clément die op zoek was naar
een rustige ruimte om te trainen vond
deze in de kelder van de opera. Hier
werd een 2m10 biljart geplaatst met bij-
horende bar, men mag tenslotte geen
half werk leveren. Clément zou er trai-
nen, Tony Schrauwen zou er les geven,
vraag maar aan Ludo Vranckx van BC
Avenue die er als 11-jarige knaap inge-
wijd werd in het biljartspel. De balken
in het plafond waren bedekt met
schuimrubber om het hoofd niet te sto-
ten. Clément niet van de grootsten, kon
er zo onderdoor lopen. Uit één van de
pilaren moest ook wat steen weggevijld
worden om overal een goede afstoot te

garanderen. Volgens meerdere bron-
nen, onder andere de toenmalige stoker
van de stad Antwerpen, verantwoorde-
lijk voor de verwarming van de Opera
met vaste stek in de kelder, werd er daar
menig feestje gebouwd. Naast de orga-
nisatie van de Pentathlon werden er
door de Boerinnekens ook (Belgische)
kampioenschappen ingericht, en werd
er steun verleend aan andere kampioen-
schappen en goede doelen. Toen in het
seizoen 1964-1965 in Antwerpen het
wereldkampioenschap pentathlon werd
georganiseerd, was deelnemer Koya
Ogata uit Japan regelmatig aanwezig in
de gelagzaal. Ogata zou Ceulemans in
het Sportpaleis een pandoering geven in
het driebanden. Raymond was wel de
onbetwiste eindoverwinnaar met Tony
Schrauwen als verdienstelijke tweede.
Ogata zou zesde van de zeven deelne-
mers worden. In het onderdeel drieban-
den eindigde hij als eerste. In 1966
startte De Boerinnekens met een maand-
blad voor interne doeleinden. In het
tweede nummer van 5 oktober lezen we
het volgende : ”Nu onze sympathieke
Clem Van Hassel besloten heeft de zwa-
re en vermoeiende kompetitie biljart-
sport vaarwel te zeggen en zich uitslui-
tend aan de belangen van onze club
gaat wijden, is de aanwerving van de
jonge biljartvirtuoos Tony Schrauwen,
voor ons een zeer goede meevaller. Het
vaandel, dat zoovele jaren door onze
Clem werd gedragen gaat over in de
handen van een eenvoudige Kempen-
zoon, waarvan de enorme kwaliteiten
als biljartsporter ons het grootste ver-
trouwen schenken.”
En verderop : “Dit brengt mij op een der
meest kritieke aspecten van de huidige
biljartsport en de latente dreiging, in het
bijzonder voor onze club, van de gelei-
delijke veroudering van onze spelers;
het afdrijven naar het zo verleidelijke en
ogenschijnlijk meer genotverschaffende
driebandenspel, terwijl de vaste basis
van de biljartsport het vrijspel en de ka-
der schromelijk vernalatigd worden. Het
is volgens mij de hoogste tijd, dat in on-
ze club de klassieke opleiding van jonge
en begaafde krachten ernstig ter hand
wordt genomen met het doel door de
broodnodige verjonging onzer rangen
in de toekomst zeker te stellen. Het is
daarom dat de toetreding van Tony zo
verheugend is, ...” In de jaren ’70, de
jaren dat John Merckaert aan het roer
stond, zou Raymond Ceulemans de Pen-
tathlon overheersen. Enkel Ludo Dielis
slaagde er in om één maal in 1977 de

hegemonie te doorbreken. Ook in
1982 de laatste uitgave van de Pen-
tathlon zou Dielis de zege opeisen.
Het doek viel na 40 jaar over het toer-
nooi. De economische crisis noopte de
organisatoren een stap terug te zetten.
In 1983 zou men nog de Grote Prijs
Antoon Bauwens inrichten, gericht naar
alle spelers, klein en groot. De eerste uit-
gave werd gewonnen door een jonge
man met een bijzondere familienaam :
Sportleder. Sportleder zou Clem ver-
slaan in de finale. In de loop van de ja-
ren negentig zou het licht stilletjes uitdo-
ven. Nog één hoogtepunt echter, het di-
ner voor het 50-jarig bestaan van
K.B.C. “De Boerinnekes”, zoals vermeld
werd op de menukaart, in de Salons
d’Ouwe Kaars in Wijnegem in 1991.
Versierd bord van in huis gerookte vis-
soorten, Velouté van Mechelse Asper-
ges, Gebraden everzwijnfilet met poi-
vradesaus, Gelegenheidsijstaart, Mok-
ka en versnaperingen. Walter De Vos
herinnert zich tot op de dag van van-
daag nog het everzwijn. “Nog een stuk-
je meneer?”, “Ja madame het is heel
lekker, geef nog maar een stukje”. Clé-
ment en Polleke zouden de gelagzaal

overlaten, de nieuwe uitbater, moest
niet van biljarten weten en zette een pi-
ano in de plaats. Hoe stom kan je zijn,
het ding speelde waarschijnlijk nog vals
ook. De overblijvende leden, vijf man
en een paardenkop, trokken naar bil-
jartzaak De Algarve. Op een goede
dag rond 1995 besloot men er de brui
aan te geven en stelde men zich de
vraag wat te doen met wat er restte van
de clubkas. Naar goede gewoonte zou
het een diner worden, wel bescheiden
dit maal, bij de Chinees, in jeansbroek. 

Filip Steurs

Met dank aan Monique en Robert
Merckaert, Ludo Vranckx (BC Avenue),
Walter De Vos (BC Op de Meir), An-
toon Van der Cruysen (trainingspartner
Tony Schrauwen) en Rafaël Hulshagen
(BC De Deken).
Bronnen :
- Archief van wijlen John Merckaert
- Foto- en knipselalbum van wijlen
Clément en Polleke Van Hassel

- Het K.B.B.B. bondsblad Biljart – Billard
- Het Historisch Uitslagenarchief van de
K.N.B.B.

KBBB BK- Blankenberge

Geen dames meer in 2013
De algemene vergadering van de
Koninklijke Belgische Biljart Bond heeft
beslist de driebandenfinales voor vrou-
wen op het Belgisch Kampioenschap in
Blankenberge in 2013 van de kalender
te halen. De bond kiest ervoor de da-
mes een Nationale Finale met voorron-
den te laten spelen, zoals dat nu het ge-
val is voor alle categorieën, met uitsluit-
sel van de Ere-klasse. Eén en ander is
het gevolg van de vertoning  van vele
parallellen in deze beslissende eindron-
de met een feitelijk Nationaal treffen.
Daar is dan weer het te beperkte deel-
nemersveld verantwoordelijk voor. De
laatste jaren komen nog amper vier da-
mes in aanmerking om te kampen voor
de BK-eer. Daarvan kan dan weer

slechts één deelneemster regerend kam-
pioene Le Bruyn min of meer bedreigen
en dat is wel echt te weinig om ook nog
enige spankracht in de treffens te du-
wen. Laat staan dat er mediabelangstel-
ling zou zijn. De KBBB kiest voor een
aangepaste format en zal de dames-
kampioenschappen vervangen door de
Nationale Finale voor Junioren, die voor
het eerst dan gespeeld wordt op hetzelf-
de BK-tornooi. Bedoeling is de persaan-
dacht te vergroten en de spektakel-
waarde op deze nationale biljarthoog-
dag drastisch te verhogen! Of de nieu-
we formule aanslaat bij het grote pu-
bliek, weten we in januari volgend jaar.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen-Gewestfinale Drieband 2de Klasse-MB (27punten)

Wyckmans knokt zich in Nationale Finale 

Na een trage start op de eerste dag,
waren er drie spelers die duidelijk kans
maakten op de titel. Walter Wyckmans
van KBC Coloma stond er het beste
voor met 4 matchpunten. Marc Rooms
(BC Arena) had het in de wedstrijd te-
gen Ad smolders (Molse BA) moeilijk
om zijn laatste punt te maken zodat Ad
Smolders alsnog de partij won. Hier-
door  bleef Marc Rooms tweede met 2
matchpunten en Ad Smolders derde met
4 matchpunten, maar onder het ge-
middelde : 0.495. Marcel Borghgraef
(BC Op De Meir) en Hugo Crols ( KBC
Biljartvrienden/TU) waren niet zo goed
bezig en verloren allebei hun partijen.
De Tweede dag was spannend. Marc
Rooms won zijn partij tegen Marcel
Borghgraef. Walter Wyckmans en Ad
Smolders kwamen nu tegenover elkaar
te staan en het zag er een hele tijd naar
uit dat Ad Smolders de partij zou win-
nen wat hem een eerste plaats kon op-

leveren. Maar vanaf de 23ste beurt be-
gon Ad Smolders te sputteren en kon
Walter Wyckmans alsnog uitmaken in
35 beurten, wat beiden een hoog ge-
middelde opleverde, respectievelijk
0,714 en 0,771. Hugo Crols won van
Ad Smolders in een zeer lange partij en
verloor tegen Marcel Borghgraef. Voor
beide was het avontuur afgelopen. De
Laatste partij tussen Walter Wyckmans
en Marc Rooms bracht niet wat er van
verwacht werd, namelijk vuurwerk voor
de titel. Beide biljarters speelden een te-
leurstellende partij in 61 beurten wat
dan nog bijna Marc Rooms zijn tweede
plaats koste ten voordele van Ad Smol-
ders. Met 3 caramboles en 1 beurt
meer in het totaal, bleef Marc Rooms
tweede, echter ook onder het gemiddel-
de. Walter Wyckmans zal het Gewest
Antwerpen vertegenwoordigen op 2 en
3 juni 2012 in STBA St Truiden. 
Marcel Van Mensel
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Biljartcafé
DE NIEUWE LANTAARN

Moeshofstraat 152
2170 Merksem
03 / 645 21 81

denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

Artistiek Biljart

Kalender Kampioenschap 
van België is bekend
Op vrijdag 4 mei om 14.00 uur van-
gen de eerste wedstrijden aan van het
Belgisch Kampioenschap Artistiek Bil-
jart. Er wordt doorlopend gespeeld tot
omstreeks 23.00 uur. Op zaterdag 5
mei wordt er een uurtje eerder afgesto-
ten en wordt er doorgespeeld tot het
programma is afgewerkt. ’s Anderen-
daags een zelfde scenario –alweer om
13.00 uur- met de finale omstreeks
16.00 uur, waarna de slotceremonie
volgt. De deelnemers werden inge-
deeld in twee poules van respectievelijk
drie en vier spelers. In de eerste poule
vinden we regerend Belgisch Kampi-
oen Erik Vervliet terug, in het gezel-
schap van Marc Janssen en Patrick
Vloemans. Poule 2 wordt bevolkt door
Danny Van Schoor, Roger Everaert en
–opvallend samen in dezelfde poule-
Walter Bax en Eric Daelman. Voor de

statistici onder u, geven we graag nog
even mee dat Walter Bax met zes Bel-
gische- en één  Europese titel, Eric Da-
elman met twee Belgische- en één
wereldtitel en Erik Vervliet met zijn ac-
tuele Belgische titel, als de absolute fa-
vorieten kunnen worden beschouwd.
Marc Janssen, die op de voorbije tor-
nooi-ontmoetingen bewees, de goede
vorm te pakken te hebben, zou noch-
tans wel eens voor de verrassing kun-
nen zorgen.  Op zondag 6 mei valt het
doek over dit BK en weten we wie er
een jaar lang met ’s lands hoogste eer
mag pronken. Wie wil gaan genieten
van dit boeiende biljartspektakel kan
drie dagen lang terecht in Feestzaal
Volkshuis, Willem De Vochtstraat 7, te
2870 Puurs. De inkom is gratis.

Bart Van Reeth

Golfbiljart

HOE Mere kampioen
De Oost-Vlamingen lieten ook op de
twee laatste speeldagen geen steken
meer vallen en hoewel  het niet echt
meer nodig was, beëindigde HOE Mere
in schoonheid het seizoen 2011-2012.
De 2-4 overwinning bij NEW Lochristi
was de kers op de taart voor de Mere-
naars die het ganse seizoen de rang-
schikking aanvoerden en enkel van VDB
Everberg en DBH Hoepertingen noe-
menswaardige concurrentie te dulden
hadden. Met 5 punten achterstand en
een vrij laatste speelweekend wist Hoe-
pertingen al hoe laat het was. Het kon
enkel nog worden voorbijgestoken door
VDB Everberg, dat echter toch nog in de
laatste seizoensmatch slechts een draw
kon scoren, uit bij het zevende geklas-
seerde ATH Roeselare en daarmee op
een gedeelde tweede plaats eindigt.
BSH Herent, dat aan het begin van het

seizoen forfait gaf, degradeert verge-
zeld van DPK Maasmechelen uit de Ere-
Nationaal. DRR Asse promoveert met 5
punten voorsprong op DKI Vilvoorde
vanuit 1ste Klasse A naar de hoogste af-
deling en krijgt daar het gezelschap van
GER Aarschot dat de kampioenstitel in
1ste Afdeling B veroverde. Uit die twee
eerste afdelingen zakken KOU Oorde-
gem en DPK Maasmechelen 2 naar de
tweede afdeling. Ook de individuele af-
rekening kreeg inmiddels haar beslag.
DB-er Sven Jordens haalde het in de
finale van Benny Ceulemans (HOE Me-
re). De BNV-golfbiljartbond mag zich
opmaken voor het seizoen 2012-2013,
waar alweer  met argusogen naar HOE
Mere wordt gekeken, dat graag een ver-
lengstuk aan de landstitel wil breien.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant- Gewestfinale drieband 2de Klasse- KB

Zege gaat naar Brusselaar
Daniël Willems (BC Kapelleveld) legde
een foutloos parcours af, maar beet uit-
eindelijk zijn tanden stuk op zijn collega
hoofdstedeling, Guy Fürst. De ‘Léopol-
dist’ liet zich niet op fouten betrappen
en zette netjes in het gemiddelde vier
winstpartijen op rij neer.  Daarmee had
de toekomstige nationale finalist, samen
met Willems ook alweer een streepje
voor op nummer drie Luc Coeckaerts
(K&V Diest), nummer vier William Van
Herwegen (BC Dobber) en laatst geëin-
digde Fabrice Bouchat (BC Couronne),
voor wie de moyenne veraf bleef. Guy
Fürst mag zich opmaken voor de natio-
nale ontmoeting, in tegenstelling tot
Bouchat, die eerder als titelpretendent
werd genoemd, maar zich in deze fina-
le niet kon doorzetten en puntenloos
achterop hinkte.

Bart Van Reeth
CRB Léopold ziet Guy Fürst  naar de
Nationale Finale trekken 

BC Deurne en Zanzibar Leuven vertegenwoordigen ons land

Europese Clubkampioenschappen
komen eraan
Naar jaarlijkse gewoonte ontmoeten de Europese kampioenen en vice-
kampioenen elkaar weer op het EK voor clubs. Dat met BC Deurne en het
Leuvense Zanzibar ons land sterk vertegenwoordigd is hoeft geen betoog.
Maar men kan natuurlijk niet om het feit heen, dat ook bij een aantal an-
dere Europese clubs een hoop Belgisch talent rondloopt. In vijf poules
wordt er op 5 en 6 mei gespeeld in evenveel landen.   

De Belgische kampioen van het seizoen
2010-2011, BC Deurne lijkt, althans op
papier, de sterkste Belgische troeven in
handen te hebben. Het team met Davy
Van Havere, Steven Van Acker, Jef Gy-
sels en levende legende Ludo Dielis trekt
naar het zonnige Spanje om er thuis-
ploeg CBC Cartagena te ontmoeten in
het gezelschap van het Oostenrijkse
BSK Pottendorfer, ALB Lausanne (Zwit-
serland) en het Turkse BBS Bahcelievler.
De Antwerpenaren spelen er in Groep
A. In Groep B vinden we BK Grondal
terug, als vertegenwoordiger van gast-
land Denemarken. Benfica Lissabon
(Portugal), SBS Stockholm (Zweden) en
BC Andernos (Frankrijk), met onze land-
genoten Roland Forthomme, Peter De
Backer en Frédéric Mottet, maken het
plaatje in die groep compleet. Zanzibar
Leuven mag het in Groep C  met Jimmy
Mues, Kenny Matton, Maarten Janssen,
Thomas Broux, Paul Stroobants en Mau-
rice Vanderauwera proberen waar te
maken. De mannen uit de universiteits-

stad trekken naar Italië en zien als
tegenstanders het Duitse GT Buer 1931,
het Deense BK Vejle en natuurlijk gast-
heer ASD La Biglia. In Groep D brengt
de Portugese gastclub FC Porto onder
andere de Nederlandse grootheid Dick
Jaspers in stelling tegen BS Etasys (Tur-
kije), AB Consagno N. Mancieri (Italië)
en de Duitsers van Horster Eck 1959,
met de Zweedse biljartvirtuoos Torbjörn
Blomdahl als kopman. Groep E tenslot-
te, speelt haar wedstrijden in Zwitser-
land, waar BC Zürich de teams acco-
modeert. In die groep behoort het Fran-
se AB Clichy Montmartre met de Belgen
Eddy Merckx en Eddy Leppens tot de fa-
vorieten. Het Spaanse BC Gandia en
BSK Augarten (Oostenrijk) zijn de an-
dere tegenstrevers. We kijken in span-
ning uit naar wie zich Europees Kampi-
oen 2012 zal mogen noemen. Mis-
schien komt de felbegeerde titel wel
naar ons land...

Bart Van Reeth

KBBB Brabant-Gewestfinale Drieband 3de Klasse-KB

Decoster promotie, Smets de titel 
In de accommodatie van Hoeilaartse
BC, greep Willy Decoster (BC Hallen-
sia) met beide handen de promotie
naar 34 speelpunten vast, ondanks het
feit dat hij in de hele finale slechts één

maal winst liet noteren.  Evenmin vol-
stond deze prestatie om de kampi-
oenstitel mee te graaien.  Die eretitel
ging naar Georges Smets, die er mee
mag gaan schitteren in het Leuvense
KBC Zanzibar. Smets speelde slechts
één verliespartij, tegen bronshouder
Georges Sixte (BC Hallensia), die onder
het minimum eindigde, net als Christian
Lemoine (KBC Zanzibar) en homeplayer
Charly Schryvers (Hoeilaartse BC).
Georges Smets mag de 27 punten
gaan scoren tijdens de Nationale Fina-
le, medio mei in het Henegouwse
Binche.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen-Gewestfinale Drieband vierde Klasse-KB

Vice-Kampioen speelt Nationale Finale
Eric Herremans (BC Excelsior) won op
één been deze gewestfinale naar
22 speelpunten en nam in één ruk de
promotie naar 3de Klasse mee. Toch zal
de Turnhoutenaar niet deelnemen aan
het nationale eindtreffen. Herremans is
zogenaamd 'Nieuwe Speler' en de
reglementen verbieden dat, bij promo-
tie, de speler aan de volgende ronde
mag deelnemen. Dat is goed nieuws
voor vice-kampioen Koen Verschueren
(KBC Real), die Herremans mag vervan-
gen en daarbij meteen de gelegenheid
krijgt te gaan proeven van een 'natio-
naal' gebeuren. Verschueren hoort met
6 op 8 en slechts één verloren wedstrijd
(tegen Herremans) trouwens tot de kans-
hebbers op een nationale medaille.
René Bastiaens (Molse BA) kwam in de-
ze finale niet verder dan plaats drie,
maar bleef wel mooi in de moyenne.
Dat deed ook nummer vier, Kevin Van

Bos (KBC Carambol), ondanks het feit
dat hij slechts één partij kon verzilveren.
Alexander De Keersmaeker (BC Deur-
ne), auteur van een haast perfecte voor-
ronde en districtsfinale, kende een tota-
le off-day. Hij scoorde geen enkel
matchpunt en geraakte bovendien niet
in de minimum. 

Bart Van Reeth

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

www.debiljartballen.be



De Biljart Ballen, 2e jaargang, april 2012 pagina 6

Verhoeven Biljartfabriek zet nieuwe
modellen golfbiljarts op de markt

In aansluiting op het bericht dat een
belangrijke fabrikant van golfbiljarts
de productie zou staken, heeft Verhoe-
ven Biljartfabriek onlangs enkele nieu-
we modellen op de markt gebracht.
De Magic Black Star en de Classic
mogen gezien worden als een verrij-
king voor de golfbiljartsport. Beiden
hebben een leiplaatdikte van 5 cm en
banden van Kleber. “Belangrijk is ook
de extra zuinige geïsoleerde verwar-
ming, die tot onder de banden door-
loopt. Verder komen de ballen direct
in de juiste bak terecht” vertelt Luc Ver-
hoeven. De toppen zijn vanaf boven
afneembaar, wat het leggen van een
nieuw laken vereenvoudigd. Het be-
treft stabiele en solide biljarts, zoals
men van Verhoeven gewend is. Met
de speelmaat van 1,80 x 0,90 wegen
de tafels ca. 530 kg per stuk. De pro-
ductie van de nieuwe modellen golf-
biljarts blijkt een schot in de roos te
zijn voor de biljartbouwer uit Malle.
Zelfs de acht nieuwe tafels die on-
langs zijn ingezet voor enkele grote
tornooien zijn al verkocht en worden
direct na afloop bij de nieuwe eige-
naars geplaatst. Bij ons laatste bezoek
was er ook geen golfbiljart meer te be-

kennen in de showroom. Volgens Luc
Verhoeven heeft dat te maken met de
gunstige kwaliteit/ prijsverhouding.
Zo heeft men al een nieuwe Magic
Black Star in huis voor 4.900 euro, de
Classic wordt aangeboden voor
5.750 euro. Economisch gezien mag
men spreken van een goede investe-
ring, de biljarts zijn uitgerust met een
muntinworp mechanisme voor een 1
euro stuk. Een klein rekensommetje
leert ons, dat 100 partijtjes per week
voldoende zijn om de tafel binnen een
jaar terug te verdienen. 
“Ook de groeiende belangstelling
voor de golfbiljartsport in België kan
de oorzaak zijn van de toenemende
vraag. Tevens zijn een groot aantal ta-
fels aan vervanging toe. De introduc-
tie van onze nieuwe modellen en de
daaraan gekoppelde prijs kan de ver-
vanging sterk stimuleren. Maar ook de
verkoop van accessoires neemt sterk
toe” weet Luc Verhoeven. Opvallend is
de tolerantie in gewichten van keuen.
Zo zijn er spelers die kiezen voor een
gewicht beneden de 400 gram, ter-
wijl een ander weer de voorkeur geeft
aan 700 gram of meer. Bij het ver-
schijnen van deze uitgave is de show-
room naar alle waarschijnlijkheid
weer aangevuld, zodat iedereen de
tafels kan bewonderen. Verhoeven Bil-
jartfabriek BVBA is te vinden aan de
Antwerpsesteenweg 109 in Malle. 
Openingstijden: ma, di, do, en vrij-
dag van 9.30 tot 12.00 en van 13.00
tot 18.00 uur. Op zaterdag kan men
van 9.30 tot 16.00 uur doorlopend te-
recht. Woensdag op afspraak.

Model Magic Black Star

Model Classic

KBBB Brabant- Gewestfinale Drieband 4de Klasse-KB

Perdieus lukt de dubbel
De Leuvense districtskampioen, Paul Per-
dieus ( KBC Astrid) mag nog maar eens
een diploma meer aan de muur han-
gen. Na zijn opmerkelijke zege in de
districtfinale, lukte het hem nu ook zijn
kunnen in de gewestelijke finale te gel-
de te maken. Perdieus moest enkel in
Marc Vanderauwera (KBC Amicale)
zijn meerdere erkennen. Vanderauwera
eindigde op zijn beurt tweede en ging
ook nog eens  verdiend met de promo-
tie op de loop. Opvallend in deze 22-
ers finale was dat niemand onder het

gemiddelde eindigde en men dus gerust
kan spreken van spelers die eerder aan
elkaar gewaagd waren. Het peloton
kwam in volgende orde over de meet :
Joris Van Steenberghe (BC Hallensia),
Rik Vandersloten (KBC Excelsior) en An-
dré Luffin (BC Couronne). Benieuwd of
Paul Perdieus op de Nationale Finale
een verlengstuk kan breien aan zijn ze-
gereeks  en met de tripel terugkeert uit
het verre Welkenraedt. Er zullen kaar-
sen worden gebrand in Herent.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen -  Gewestfinales Bandstoten KB

Roland Van Hoof naar Halle
1ste Klasse (110 punten)
Op 28 en 29 april mag Roland Van
Hoof (BC Kruishuis) in het Vlaams-Bra-
bantse Halle proberen de nationale titel
te grijpen. Van Hoof maakte in een
boeiende gewestfinale komaf met de
tegenstand en bleef met 6 op 8 match-
punten netjes binnen het gemiddelde.
Enkel in de immer onvoorspelbare Eddy
Bettens (BC Lugo Deurne), die derde
eindigde, moest de Turnhoutenaar zijn
meerdere erkennen, zij het met een ver-
schil van amper 10 caramboles, wat
eerder aan de nipte kant is.  Tweede ge-
plaatste Luc Peeters (BC Op De Meir)
deed met 6 op 8 evengoed als Roland
Van Hoof, althans wat betreft het aantal
wedstrijdpunten. Een lagere algemene
moyenne en 18 minder gescoorde ca-
ramboles hielden de Emblemse biljarter
van de eindzege. Alfons Vervoort
(BC Herentals) bemachtigde plaats vier
en eindigde daarmee vóór Patrik
Mintjens van het organiserende KBC De
Goeie Queue.

2de Klasse (80 punten)
In de Molse Viroma zagen ze hoe
Christ De Leersnijder (Duffel-Oost) de op-
pergaai afschoot en bijgevolg  een deel-
name aan de nationale finale versierde.
Met drie op vier gewonnen wedstrijden
liet de Duffelaar Alex Voets (KBC Real),
Fonne Bauwens (BC Fantastika), Eddy
Willems (DGQ) en Jan Plasmans (BC De
Leug) achter zich. De Leersnijder ver-
tegenwoordigt het Antwerpse Gewest
op de nationale finale in de Henegouw-
se Borinage, einde april.

3de Klasse (55 punten)
BC De Coeck Ravels levert met Stef Van
Hees een nationale finalist af in Luik.
De jonge 55-bandstoter gaf in het
Duffelse Carambollokaal het nakijken

aan achtereenvolgens Roger Everaert
(BC De Maan), Robert Van Roosbroeck
(BC De Krabbers), Hugo Crols (BV Turn-
hout) en Eduard Bertels (Duffel-Oost),
die op Everaert na, allen onder het mi-
nimum presteerden.

4de Klasse (40 punten)
Onverwachte gebeurtenissen dwongen
de biljartbond de kalender drastisch te
wijzigen en de finale te verplaatsen
naar medio april. Een verslag krijgt u
aangeboden in onze mei-editie.

5de Klasse (30 punten)
De meeste deelnemers ondervonden
aanpassingsmoeilijkheden van de 2,10
meter naar de 2,30 in BC De Noorder-
kempen. Chris Catry (BC Stoemptermo-
roep) werd daar het minst door gehin-
derd en speelde integendeel zelfs nog
promotie naar 40 punten bij elkaar.
Vice-kampioen Frank Michiels (Viroma)
bleef binnen de moyenne. Dat kon niet
worden gezegd van Davy Van Osch en
Jos Adams  (beide BC De Coeck) en Jan
Somers (BC De Maan). Catry gaat door
naar de nationale finale in West-Vlaan-
deren.

6de Klasse (20 punten)
Vier van de vijf finalisten konden de
obligate moyenne niet bereiken en ein-
digden op verwaarloosbare afstand
van elkaar. Door wel het gemiddelde en
de hoofdprijs mee te nemen naar KBC
Biljartvrienden, onderscheidde André
Van Hecke zich van de anderen. Van
Hecke wordt door het gewest Antwer-
pen als kampioen afgevaardigd op het
nationale treffen. Achiel Ruts (Viroma)
werd tweede, vóór Staf De Kinder
(BC Herentals), Koen Van Looveren
(BC De Ploeg) en Mario Verhulst (BC De
Noorderkempen).

KBBB Beide Vlaanderen - Gewestfinales Driebanden - MB

Hacke en Dequecker naar Nationale finales 
Tijdens het  weekend van 14 en 15
april werden de gewestelijke finales
driebanden op  matchbiljart gespeeld
en met nog 3 KBBC-spelers in de race
mochten de Bruggelingen hopen op
minstens 1 winnaar. Guido Dequecker
(18 pt), Jean Marie Hacke (22 pt) en
Koen Saver (42 pt) mochten in de are-
na de finales gaan betwisten. Koen Sa-
ver trad aan bij de reeks 42 pt excel-
lentie en behaalde een eerder teleur-
stellende 4de plaats met een moyenne
van 0,675. Tommy Raemdonck van
Quality Zele was hier de eindwinnaar
met 0,833 moyenne voor Thierry Cob-
baert, Filip Verspeelt en Koen Saver.
Jean Marie Hacke behaalde de eerste
plaats met een promotiemoyenne van
0,505 en bevestigde hiermee zijn goe-
de vorm en eerder behaalde promoties
naar 2de klasse (27 pt) in de voorrond-
es en districtfinale van deze reeks in
3de klasse (22pt). Hij won 3 wedstrij-
den en speelde 1 draw. Peter Sameyn,
Eric Vanderlinden, Kris Waem en Alex

De Prest verdeelden de overige ere-
plaatsen. Guido Dequecker werd ook
de primus van de klas in 4de klasse
drieband matchbiljart (18 pt). Hij won
al zijn wedstrijden met een promotie
moyenne van 0,529 en behaalde hier-
mee zelfs een dubbele promotie van
4de klasse naar 2de klasse (27 pt) .
Het werd nog best spannend voor De-
quecker want net als Dirk Labie had
ook hij 6 punten na 3 matchen. De
onderlinge confrontatie in de vierde
wedstrijd moest uitsluitsel brengen wie
alsnog met de titel van gewestelijk kam-
pioen ging lopen. Uiteindelijk trok
Guido Dequecker autoritair aan het
langste eind met een zege van 18-10
in 32 innings. Dirk Labie werd 2de
voor respectievelijk Pascal Buyens, Luc
Suy en Bernard Beghin. De Koninklijke
Brugse BC mag zich opmaken om met
2 deelnemers  te participeren aan de
nationale finales.

Lieven Serweytens

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden – KB

Jeugdige Sven Gilliaert overklast
de tegenstanders
Op zaterdag 31 maart en zondag 1
april  mochten 5 spelers strijden voor de
gewestelijke titel en het daar aan ver-
bonden ticket voor de nationale finale in
KBC DOS Roeselare. Na de eerste dag
was er nog geen afscheiding onder de
deelnemers. Santino Everaert (BC Gou-
den Martinus Gent) won wel zijn beide
matchen maar bleef onder het ge-
middelde steken.  Sven Gilliaert
(Oostendse B.A.), Bonny Vanoverschel-
de (Sint-Niklase B.A.) en Serge Vansi-
maeys (KBC Ons Huis Geraardsbergen)
wisten 1 partij te winnen maar verloren
ook 1 partij, maar zij behaalden wel
hun minimumgemiddelde.  Thuisspeler
Willy Debruyne (KBC DOS Roeselare)
verloor zijn beide matchen en zag zijn
kansen dus al na de eerste dag slinken.
Op zondag ontketende Sven Gilliaert
zijn duivels en hij overklaste zijn tegen-
standers Everaert en Vanoverschelde.
Zijn beide wedstrijden wist hij uit te spe-
len met 34 punten in 29 beurten.  Daar-
mee toonde de favoriet eindelijk zijn wa-
re gelaat.  Gilliaert sloot de gewestelijke
finale met een algemeen gemiddelde
van 0.843 en bevestigde daarmee zijn
promotie naar 1° klasse.  In het Gewest

Beide Vlaanderen, en in het bijzonder in
Oostende leeft de hoop dat Sven Gillia-
ert in de nationale finale de zenuwen en
emoties onder controle kan houden en
de titel kan meebrengen. Ondertussen
konden de andere spelers onder elkaar
de ereplaatsen verdelen.  Serge Vansi-
maeys, Bonny Vanoverschelde en Santi-
no Everaert behaalden elk 4 wedstrijd-
punten, dus kwam er enig rekenwerk
aan te pas. Bonny Overschelde legde
duidelijk beslag op de 2° plaats met
0.681 gemiddeld.  De andere spelers
kwamen niet aan hun minimumge-
middelde.  Serge Vansimaeys nam met
een gemiddelde van 0.592 de laatste
podiumplaats mee naar Geraardsber-
gen.  Santino Everaert behaalde een al-
gemeen gemiddeld van 0.553 en ein-
digde op de vierde plaats. 
Willy Debruyne was als thuisspeler zo
vriendelijk om zijn tegenstrevers te laten
voorgaan en sloot de gewestelijke finale
af met 2 wedstrijdpunten en 0.590 ge-
middeld. Gastclub KBC DOS Roeselare
schonk de spelers nog een fles wijn en
een fles van het bekende biermerk uit de
eigen stad: Rodenbach !
Frederik De Moor
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BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

KBBB Nationale Jeugdkampioenschappen Vrijspel KB

Jeugdig talent toont zich 

Tijdens het weekend van 1 april vonden in de lokalen van B.C. Coloma de
Nationale Jeugdkampioenschappen Vrijspel op klein biljart plaats. Patrik
Mintjens was als betrokkene ter plaatse en volgde het gebeuren van a tot
z. Dat resulteerde in een boeiend verslag over de prestaties van onze jong-
ste biljarters. Of beter gezegd:  de toekomst van onze sport. 

Reeks A 
(30 punten – 8ste klasse)
Een reeks met slechts 4 deelnemers
waarin de Gewesten Limburg en Luik/
Lux geen vertegenwoordiger konden af-
vaardigen. De Gewesten Antwerpen,
Henegouwen/Namen en Beide Vlaan-
deren dienden daarentegen de nodige
selecties door te voeren uit de aldaar
respectievelijk 13, 11 en 9 spelers van
de 8ste klasse. Het is dan ook geen toe-
val dat winst naar een deelnemer van
een dezer Gewesten ging, met name
naar Mike VERSCHUEREN (A - KBC
Carambol). In een dubbele ontmoeting
tegen de 14-jarige Michaël PARENT
(HN - BCAC Dampremy) werd gewon-
nen en verloren, doch tegen beide an-
dere finalisten, Lennie STOCKMAN (VL
- KBC GHOK Kortrijk) en Nicolas
MEURER (BR-Kortenbergse BC), beiden
15 jaar oud werd vlot gewonnen in
resp. 16 en 11 beurten. 
Dit maakt deze 18-jarige Antwerpse
deelnemer tot de verdiende winnaar in
deze reeks terwijl Michaël PARENT met
5 partijpunten mogelijk als meest belof-
tevolle tweede kan worden bestem-
peld. Laatstgenoemde sloot in elk geval
zijn twee laatste wedstrijden winnend

en met promotiegemiddelde af.  

Reeks B 
(40 punten – 7de klasse)
In deze reeks werden 5 spelers onder-
gebracht. Deze maal ontbrak alleen het
Gewest Brabant zodat een knappe pou-
le unique over 10 wedstrijden kon wor-
den ingepland. De winnaar, Maarten
THUYS (19 jaar en ondertussen reeds
behorende tot de 5de klasse) verloor
1 van de 4 wedstrijden en kon op die
manier nipt uit de greep blijven van de
als 2de geëindigde Guillaume DIEU
(HN – BB du Borinage – 18 jaar), die te-
vens 6 matchpunten totaliseerde, met
enkel verlies tegen DELECLUYSE (17).
De overige 3 deelnemers waren de
18-jarige Danny BECKERS (enige afge-
vaardigde vanuit het Luikse Gewest),
lid van RBC Progrès Gemmenich, goed
voor een derde plaats, Maikel DELE-
CLUYSE, afkomstig uit de sympathieke
club uit Zuid-West-Vlaanderen, de Ingel-
munsterse BA (4de plaats en 2 partij-
punten) met tenslotte op een ietwat
tegenvallende 5de plaats de Antwerpse
vertegenwoordiger, de jongste van de 5
met zijn 15 lentes, Nick LEEMANS
(A-BC De Maan).

Reeks C 
(55 punten – 6de klasse) 
Drie deelnemers werden samengevoegd
met de twee deelnemers van 5de klasse.
Twee deelnemers uit het Gewest Lim-
burg, twee jeugdspelers in Limburg,
twee titels voor dit Gewest. In de 6de
klasse kwam de eer toe aan de 15-jari-
ge speler van BC De Optimisten, Kenny
VANDER MIERDE. In een dubbele poule
met zijn 2 tegenstrevers verloor hij geen
enkele partij en sloot af met 3,33. De
lijsten leren ons dat Kenny ondertussen
al wel was gepromoveerd naar de 5de
klasse. Beide andere podiumplaatsen
waren weggelegd voor de 12-jarige
Joeri ROEST (A-KBC Biljartvrienden) die
net als zijn collega-deelnemer uit H/N,
Cédric CULTIAUX, 4 punten en een ge-
lijk gemiddelde van 2,32 behaalde. Al-
leen een berekening tot 3 cijfers na de
komma resulteerde in een zilveren me-
daille voor Joeri ROEST en een derde
plek voor de 17-jarige CULTIAUX.

Reeks C 
(70 punten – 5de klasse) 
Twee deelnemers werden samenge-
voegd met de drie deelnemers van 6de
klasse. Na afmelding van de Antwerpse
vertegenwoordiger Kenn Dierckx, ble-
ven er nog slechts 2 gegadigden over
en werd door de Nationale Jeugdsport-
bestuurder beslist om de 5de klasse sa-
men te voegen met de 6de klasse in een
globale reeks C om een waardige com-
petitie te kunnen opzetten met 10 wed-
strijden. Weliswaar kwamen er 2 aparte
rangschikkingen met 2 nationale kampi-
oenen. In de 5de klasse was de belofte-
volle speler van de dynamische club uit
Dampremy, Dylan PARENT, winnaar in
zijn reeks na een voldoende verschil met
zijn collega-deelnemer uit Brabant
(BC Kapelleveld), de 16-jarige Cédric
MESTDAGH. PARENT, de 12-jarige ben-
jamin van het ganse deelnemersveld van
20 mocht zich alzo verdiend kronen tot
nationaal kampioen in zijn klasse met
een gemiddelde van 3,20.

Reeks D (90 – 4de klasse 
samen met 120 – 3de klasse)
Ook hier werd geopteerd voor samen-
voeging van 2 klassen, na afmelding
van de Antwerpse deelnemer, Dimitri
Wittemans. En of hier kwaliteit aanwe-
zig was ! Een kortste partij in 7 beurten
met een serie van 76 werden beiden ge-
scoord door Joris VAN STEENBERGHE
(BR-BC Hallensia). Met een totaalgemid-
delde van 6,26 behaalde dit 17-jarige
talent de titel in 3de categorie. In de 4de
klasse werkte een ander groot talent zich
in de kijker door enerzijds een promotie-
gemiddelde te spelen van 6,43 en door
anderzijds een hoogst mentale weer-
baarheid te hebben getoond. Zijn naam
is Gérôme DIEU, is slechts 15 jaar, is

een leerling van Philippe Biévélez en
vormt samen met zijn broer Guillaume
(2de plaats in de 7de klasse) een te
duchten duo vanuit de club Bon Billard
du Borinage (HN). Misschien komt de
prestatie van de Antwerpse deelnemer
in 4de klasse, Wesley VAN APERS zo-
doende lichtjes in de schaduw te staan,
zijn verdienste is evenwel minstens zo
groot. Op zijn 18 jaar presteert Wesley
het immers om alweer te promoveren
naar een hogere klasse, nadat hij dit tij-
dens het vorige seizoen ook reeds ettelij-
ke malen had gedaan. Met een verdien-
de 2de plaats en een nog hoger ge-
middelde dan dat van Gérôme, namelijk
6,77 heeft deze Antwerpse deelnemer
zich alleszins duidelijk in de schijnwer-
pers gespeeld!

Reeks E (160 – 2de klasse 
samen met 210 – 1ste klasse)
Voor de 3 vertegenwoordigers in de
2 hoogste klassen werd een aparte tafel
“gereserveerd”. Terwijl op de andere
3 tafels een vlotte planning was opge-
maakt door Danny Mathysen, moest
tafel 1 voor de toeschouwers duidelijk
maken welke jongeren het dichtst in de
buurt komen van hun ettelijke grote voor-
beelden in België. Via een dubbele ron-
de tussen de 16-jarige Wesley Vergau-
wen (AN-BC Op De Meir), de 15-jarige
Stef VAN HEES (AN-BC De Coeck) en
de 18-jarige Gaetan DUJARDIN (BR-BC
Wavre) speelden zij elk 2 wedstrijden
per dag. Wesley Vergauwen behoort tot
de eerste klasse, behaalde 2 wedstrijd-
punten met een gemiddelde van 11,92,
weliswaar net onder de minimumgrens,
doch kon in schoonheid afsluiten met
een winstpartij tegen Stef VAN HEES in
slechts 12 beurten, een HPG van 17,50
en een knappe reeks van 71. Als enige
deelnemer in zijn klasse zal hij als kam-
pioen in de 1ste klasse deel uitmaken
van de Coupe van Beem. In 2de klasse
waren VAN HEES en DUJARDIN wel
verwikkeld in een onderlinge strijd om
de titel. De Brabantse jeugdspeler toon-
de wat hij  in zijn marge had en schitter-
de het meest in een van zijn 2 partijen
tegen VERGAUWEN door in 11 beurten
de  finish te bereiken met een serie van
93 (tevens DE hoogste van het kampi-
oenschap). Tegen kampioen Stef VAN
HEES kon echter niet worden gewonnen
nadat deze via 1x winst tegen VER-
GAUWEN en 2x winst tegen DUJAR-
DIN in totaal 6 punten realiseerde. Twee
partijen in 13 beurten betekenden 2 pro-
motiematchen zodat ei zo na een pro-
motie naar 1ste klasse niet werd be-
haald. De jongste van de 3 deelnemers
en zoon van Peter Van Hees heeft zich
weliswaar alweer getoond en begint
zich stilaan op te maken voor een sollici-
tatie bij de groteren!
Patrik Mintjens

Wesley Vergauwen in actie, terwijl Raymond Ceulemans op de achtergrond
aandachtig toekijkt. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

EK driebanden jeugd -17

Belgen maken geen goede beurt
Tijdens het paasweekeinde werd in het
Franse Billy Montignies voor de eerste
keer het Europees kampioenschap drie-
banden voor spelers onder zeventien
gehouden. Fransman Pierre Bibaut ver-
sloeg in de finale de Nederlander Ray-
mon Van Heumen met 30-24 in 43
beurten. Herbergierszoon Van Heumen
presteerde uitzonderlijk goed in het
door de Fransen gedomineerde deelne-
mersveld. Drie spelers van het organise-
rende land stonden op het erepodium.
De reeks van plaatsing werd onderbro-
ken door Raymon van Heumen, die als
tweede eindigde.
Pierre Bibaut was de beste met een
eindgemiddelde van 0.788 in de poule
na een ongeslagen reeks van vijf partij-
en en een serie van elf. Raymon Heu-
men verloor één partij in de poule,
maar werd tweede achter Bibaut en ver-
sloeg Thibaut Espada in de halve finale
met 30-27 in 43 beurten. De andere
Nederlander, Joey de Kok presenteerde

zich ook goed, werd derde in zijn pou-
le en liet onze landgenoten Wesley Ver-
gauwen en Guillaume Dieu achter zich.
Het aanstormende talent uit Wemeldin-
ge zette met 0.578 een prima moyenne
neer. Eindigden Vergauwen en Guillau-
me Dieu, vierde en vijfde in Poule B,
dan werd in Poule A toch de Belgische
eer nog gered door Gérome Dieu, die
daar derde werd.

Eindstanden
Poule A
1. Pierre Bibaut Frankrijk 0.788
2. Raymon Heumen Nederland 0.585
3. Gérome Dieu België 0.408
4. Ondrej Hosek Tsjechië 0.419
5. Saud Muhovic Luxemburg 0.370
Poule B
1. Thibaut Espada Frankrijk 0.748
2. Gwendal Marechal Frankrijk 0.689
3. Joey de Kok Nederland 0.578
4. Wesley Vergauwen België 0.427 
5. Guillaume Dieu België 0.345

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.
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Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

FUTURESCORE

SOFTWARE
AANKOOP

€ 125,00
PER LICENTIE

GRATIS ONLINE INSTALLATIE VIA TEAM-VIEWER

optioneel: installatie ter plaatse door Futurescore + 100.00,-€

www.futurescore.be    -    info@futurescore.be
Rudi Tolleneer +32 494/988872    -    Kurt Ceulemans +32 475/616471

*Reclamebanner voor sponsoring*Back-up systeem*Gespeelde wedstrijden in geheugenfolder*

*Ingewerkte tijdsklok*Automatisch printen van wedstrijd- en samenvattingsblad*

*Verschillende lay-out mogelijkheden*Alle wedstrijdvormen*Inspeeltijd op scherm*

DE DISTEL BILJARTS
DEALER VAN:                           EN

Graag verwelkomen wij u in onze nieuwe 500 m2 grote showroom. 
Altijd een ruim assortiment aan nieuwe en 2e hands biljarts en pooltafels op voorraad.               

Ook voor biljartkeuen en biljartartikelen bent u bij ons aan het goede adres.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud van keuen en biljarttafels.

Ook verkopen wij tafeltennistafels, tafelvoetbaltafels, fitnessapparaten en airhockeytafels.

Voor ons complete assortiment 
verwijzen wij u graag naar onze 

website: www.dedistelbiljarts.nl

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal 

(30 minuten vanaf Antwerpen) 
T 00 31 165 820 997

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag 13:00 t/m 17:00

uur. Zaterdag 13:00 t/m 16:00 uur
Mocht u binnen deze winkeltijden 

niet kunnen, kunt u altijd op afspraak
langs komen.

Luca Brecel schrijft snookergeschiedenis

Het jonge toptalent van eigen bodem,
Luca Brecel, heeft zich geplaatst voor
het wereldkampioenschap snooker.
Hiermee is hij de allereerste Belg én de
jongste speler ooit die het tot de legen-
darische snookerzaal ‘The Crucible’
schopt. Daarvoor moest hij vier voor-
rondewedstrijden spelen tegen stuk voor
stuk ervaren spelers. In zijn eerste twee
wedstrijden veegde hij op indrukwek-
kende wijze de mat aan met de 40-jari-
ge McCullogh en de 41- jarige Pinches,
respectievelijk met 10-2 en 10-3. Zijn
derde match tegen Michael Holt, ook
wel ‘The Hitman’ genaamd omwille van
zijn woede-uitbarstingen, leek aanvan-
kelijk eenzelfde verloop te kennen: Bre-
cel liep vlot uit tot 4-1. De Engelsman
beet echter terug, waardoor we alsnog

een bloedstollende match kre-
gen. Brecel, die slechts één
keer op achterstand kwam,
knokte zich uiteindelijk op ka-
rakter naar een nipte 10-9
winst. Dit leverde hem meteen
de belangrijkste match uit zijn
nog jonge carrière op: een ‘fi-
nalematch’ voor kwalificatie te-
gen routinier Mark King, num-
mer 31 in de wereld en voor-
malig top 16-speler. Ook deze
match werd geen ‘walk in the
park’. Na de eerste sessie leid-
de King met 5-4, hoewel Brecel
moest op geen enkel moment

onderdoen. De tweede sessie werd een
thriller van formaat. Brecel won 3 fra-
mes op rij, maar King kon nog gelijk-
stellen. Beide spelers lieten elkaar nau-
welijks ademruimte, waardoor het span-
nend bleef tot het einde. Bij 8-8 kregen
beide spelers de kans om tot 9-8 uit te
lopen, maar een ijzig kalme Brecel
haalde de frame binnen. De volgende
frame leek Brecel onverstoord naar de
eindwinst te stormen door een prachtige
break op te bouwen. Toen hij een mo-
gelijke matchbal miste, leek het even
fout te gaan, maar de Limburger wacht-
te geduldig zijn kans af en pakte alsnog
de kwalificatie. Brecel schrijft op 17
jaar reeds geschiedenis, dit belooft voor
de toekomst.
Pieter-Jan Van Bosstraeten

Luca Brecel
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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

Superlatieven te koop

Ik zou wel rijp zijn voor de galg mocht
ik deze maand niet extra aandacht be-
steden aan het uitzonderlijke BTS
Masters tornooi dat georganiseerd
werd door KBC Ons Huis in Geraards-
bergen – De Grote prijs Meubelen -
Keukens Merlin.
Merlijn de grote tovenaar ? Wij ver-
moeden dat Merlijn niet alleen keukens
betovert maar ook enkele van de leden
van KBC Ons Huis speciale krachten
heeft toebedeeld.
Voor het tornooi, dat zijn finaledag ken-
de op 30 maart ll. werden de grote
middelen ingezet. Omdat het eigen lo-
kaal niet voldeed om een TV reportage
te capteren werd er uitgeweken naar

Feestzaal De Kat in Ophasselt  waar al-
le faciliteiten aanwezig waren. Twee
Verhoeven tafels, een VIP ruimte, een re-
giekamer, tribune en een bar uitgebaat
door de clubleden en dat alles op ...een
knalrood tapijt!  Schitterende setting die
méér deed deken aan de organisatie
van een Worldcup dan aan een door-
deweeks BTS rankingtornooi.
Het was dan ook niet verwonderen dat
deze kerels er een dagprogramma van
gemaakt hadden. Sponsors, stadsbe-
stuur, ereleden, BTS en finalisten waren
te gast in een uniek kader; een kasteel
op de top van de geplaagde “Muur”.
Na een feestelijke maaltijd brachten de
gasten een bezoek aan het zeer boei-
end museum over oude ambachten, ’t
Aloam in Viane. Inclusief demonstraties
en een leuk souvenir.
Dergelijke omkadering van een BTS tor-
nooi  was ‘nooit gezien’ en we mogen
terecht spreken over een historisch mo-
ment in de geschiedenis van BTS (ex
Ves). Het is sinds het ontstaan in 1984
de eerste keer dat er zo buiten de lijn-
tjes gekleurd werd. Het is bewonde-
ringswaardig dat een relatief kleine
club zo’n uitdaging aangegaan is. Zij
hebben daar niet alleen hun club in
hoofdletters mee op de kaart gezet
maar ook Billiard Topsport en de biljart-
sport in ‘t algemeen  een grote dienst
bewezen met de TV covering. We doen
onze hoed af voor KBC Ons Huis en de
samenhang van haar leden. Ook BTS
sponsor Marc en Rita Van Hoof waren
enthousiast.          Het zal wel geen ver-
rassing zijn dat de herinnering aan de
betreurde Joris De Bou deze dag door-
lopend onze gedachten doorkruiste.
Wat zou hij fier geweest zijn.
KBC Ons Huis heeft een nieuwe dimen-
sie toegevoegd aan het organiseren
van een BTS evenement. Dit mag echter
andere clubs niet afschrikken om initia-
tief te nemen. Elke club met twee tafels
is geschikt om een BTS tornooi te ont-
vangen. Elke vogel zingt zoals hij ge-
bekt is.
Bedankt Clery De Beck en Nico Man-
gelinckx en alle medewerkers. Jullie
hebben een stukje geschiedenis ge-
schreven.

Pierre Cornelissen
BTS Voorziter

Verkiezing Speler van het Jaar
2010-2011
Inderdaad, die verkiezing hadden we nog niet gehad. Een aantal zullen
zeggen - vijgen na pasen - dat neemt niet weg dat de winnaar nog steeds
recht heeft op zijn geldprijs.

Door de recente veranderingen binnen
het BTS bestuur hebben we, samen met
Robby Sonck, ook hier de uitdaging
aangenomen om de verkiezing binnen
een nieuw kader te organiseren. 

Wie mogen er stemmen:

- alle leden / spelers van het BTS Clas-
sics en Masters circuit

- alle BTS arbiters
- één vertegenwoordiger van elke BTS club
- het BTS bestuur
- een samengestelde lijst van pers
- de KBBB raad van bestuur en het KBBB
sportcomité

Wat is er nieuw:

- iedereen stemt via zijn / haar eigen
licentienummer en paswoord

- daardoor heeft iedereen maar één
stem en kunnen licentienummers ook
niet meer dubbel gebruikt worden

- het BTS bestuur heeft 5 genomineerden
vooropgesteld die een buitengewone
prestatie hebben neergezet in seizoen
2010-2011

Werkwijze

- je gaat naar http://www.b-t-s.be/nl/
membres/index 

- je geeft al de gevraagde gegevens in
en drukt op "verzenden"

- je komt automatisch in de stempagina
en KLIKT op de naam van jouw keuze

- de naam zal in het gekleurde vak te
zien zijn

- bovenaan de pagina druk je op SAVE
VOTE

- je krijgt een bevestiging van je stemming
- je kan de pagina verlaten

Probleem?

Mocht je nog niet beschikken over
eigen login gegevens neem je contact
op met Robby Sonck op gsm nr
0478/39.44.23 of mail sportbeleid@
b-t-s.be. Je zal dan onmiddellijk je logon
gegevens doorgestuurd krijgen.

De genomineerden (in chronologische
volgorde)

1) Frédéric Caudron

Europees kampioen BANDSTOTEN
Haarlo
2e UMB Hurghada World Cup drie-
banden
2e UMB Matosinho World Cup drie-
banden
Kampioen van België KADER 47/2
Blankenberge
Kampioen van België KADER 47/1
Blankenberge
Kampioen van België KADER 71/2
Blankenberge
Kampioen van België BANDSTOTEN
Blankenberge
Winnaar BTS - Teletronika circuit met
1,898 moy
Winnaar BTS Masters tornooi 171
SNBA
Winnaar BTS Masters tornooi 173 De
Deken
Winnaar BTS Masters tornooi 174
Mister 100
Winnaar Beker van België Hooglede
Winnaar BTS Classics tornooi 12 Kon
Strombeek BC
Winnaar BTS Classics tornooi 14 Maas-
landse BA

2) Eddy Leppens

Europees kampioen TEAMS driebanden
Ankara (met Eddy Merckx)
2e op het wereldkampioenschap DRIE-
BANDEN Sluiskil
2e wereldkampioenschap TEAMS drie-
banden Viersen (met Eddy Merckx)
3e Teletronika circuit met 1,626 moy
Winnaar BTS Classics tornooi 13
Kasteeldreef

3) Eddy Merckx

Europees kampioen TEAMS driebanden
Ankara (met Eddy Leppens)
2e wereldkampioenschap TEAMS drie-
banden Viersen (met Eddy Leppens)
2e Europees kampioenschap DRIEBAN-
DEN Porto
Winnaar UMB Trabzon World Cup
driebanden
Kampioen van België DRIEBANDEN
Blankenberge
Kampioen NIDM 1e afdeling met BC
Deurne 1
2e BTS - Teletronika circuit met 1,811 moy
Winnaar BTS Masters tornooi 170 Ee-
klose BC
Winnaar BTS Masters tornooi 172 De
Goeie Queue

4) Miatton Kenny

2e op het wereldkampioenschap Junio-
ren driebanden in Hoogeveen

5) Niessen Patrick

Winnaar BTS Classics tornooi 11 De
Noorderkempen
Kampioen van België VRIJSPEL Blanken-
berge
2e Europees kampioenschap 47/2 Haarlo
2e Europees kampioenschap 71/2 Haarlo

Véél succes met je stemming!
BTS bestuur
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BTS ranking op 14 april 2012 
Slechts lichte verschuivingen aan de top van de nieuwe BTS ranking na het
Masters tornooi van Ons Huis. 

Frédéric Caudron stijgt naar plaats num-
mer twee en lost daar Peter Ceulemans
af die tevreden moet zijn met een vierde
plek. Forthomme blijft status quo op drie
en ook Philipoom, Forton en Leppens
verstevigen hun top-7 plaatsen.
Merckx blijft autoritair leider met twee
overwinningen (Kampioenschap van
België en Masters KBC Ons Huis) en
heeft nu al 51 punten voorsprong op
Caudron.

Met nog twee tornooien te spelen (Be-
ker van België en Masters BC Gouden
Martinus) blijkt het spel al grotendeels
gespeeld. Caudron kon zich namelijk
niet plaatsen voor de Beker van België
en zal daar dus al geen punten kunnen
terughalen. Het zal zelfs spannend wor-
den daar ook Peter Ceulemans, Francis
Forton, Jef Philipoom, Roland Forthom-
me en Eddy Leppens azen op die felbe-
geerde tweede plaats.

454 GESCHENKBON VOOR 2 Personen: 1 NACHT MET ONTBIJT IN

" DEN ANTHAYET"

1450 GESCHENKBON "Bij één overnachting van 2 personen, 1 overnachting

GRATIS"

780 AANKOOPBON VAN €25

307 AANKOOPBON VAN €25

1288 FLES RODE WIJN

214 FLES RODE WIJN

948 FLES RODE WIJN

192 FLES WITTE WIJN

29 FLES WITTE WIJN

561 FLES WITTE WIJN

3 RUGZAK + PET

613 RUGZAK + PET

334 SET ONDERLEGGERS

1572 WAARDEBON VOOR 300 gr VOL- AU-VENT BIJ DE BUURT- SLAGERS

183 WAARDEBON VOOR 300 gr VOL-AU-VENT BIJ DE BUURTSLAGERS

833 WAARDEBON VOOR 300gr VOL-AU-VENT BIJ DE BUURTSLAGERS

1188 WAARDEBON VOOR 300gr VOL-AU-VENT BIJ DE BUURTSLAGERS

305 PAAR BBQ HANDSCHOENEN

977 KAASBESTEK

1034 BBQ BOEK

845 BBQ BOEK

958 BBQ BOEK

875 BOEK

1539 BOEK

1144 BOEK

607 BOEK

856 BOEK

1442 BOEK EEN PRINSELIJK LANDGOED ONTSLUIERD

186 BOEK VLAAMSE BELFORTEN

1324 BOEK ARCHITECT JOS VIERIN

986 BOEK BOSSEN VAN VLAANDEREN

1328 BOEK KORTRIJK 1302

409 BOEK DAG VAN SCHAAMTE

2 BOEK ALLES IN EEN PAN

206 WEERSTATION

1063 SET VERZORGING VOOR MANNEN

495 PLUCHE BEER

1587 FLESSENOPENER

1059 FLESSENOPENER

652 FLESSENOPENER

319 FLESSENOPENER

557 FLESSENOPENER

387 KLEURBOEK, DECORATIEPOTLOOD, FLUO-VESTJE

350 KLEURBOEK, DECORATIEPOTLOOD, FLUO-VESTJE

597 KLEURBOEK, DECORATIEPOTLOOD, FLUO-VESTJE

1001 KLEURBOEK, DECORATIEPOTLOOD, FLUO-VESTJE

605 SET VOOR NAGELVERZORGING

332 SCHILDERIJ (CLOWN)

684 DVD HET BESTE VAN URBANUS

347 DVD HET BESTE VAN JACQUES VERMEIRE

118 DVD HET BESTE VAN GASTON & LEO

351 DVD THE UNTOUCHABLES

722 DVD PULP FICTIONDVD

903 DVD ROMEO & JULIET

1536 DVD THE ORIGINAL RING

737 DVD 9 1/2 WEEKS

517 DVD GASTON 80 DEEL 1,2 EN 3

344 DVD DE KRUISTOCHTEN 1096-1272

525 GESCHENKPAKKET (GB GERAARDSBERGEN)

1562 WMC POLSUURWERK

TOMBOLA BTS Tornooi 30 Maart
2012 in KBC Ons-Huis

Merckx wint Masters KBC Ons Huis
De sympathieke club KBC Ons Huis heeft ons totaal overtroefd. Geduren-
de het ganse BTS-Masters tornooi  zijn de uitslagen van onze spelers bo-
venmaats geweest. Bewijzen? Reeksen van 14, 13, 12, 11 en 10 ...  blijk-
baar dagelijkse kost - wedstrijden in 13 of 14 beurten .... hoeveel wil je er
hebben - gemiddelden van 3,076 of 2,857 .... En wat dan nog?

De finale was een quatuor met Frédéric
Caudron, Eddy Merckx en Jef Philipoom
(3 ex-wereldkampioenen) vergezeld
van Roland Forthomme (houder van een
indrukwekkend nationaal en internatio-
naal palmares) die alle 4 echter hard-
nekkig hebben moeten vechten om zich
te verzekeren van een finale plaats. De
Belgische subtop is dusdanig sterk en
wordt ons, door alle landen ter wereld,
fel benijd.

De eerste ½ finale werd een broeder-
strijd tussen twee Walen, Caudron en
Forthomme, terwijl op de andere tafel
Merckx en Philipoom tegenover elkaar
stonden. Een logisch vervolg werd ge-
ëerbiedigd en na zeer hard betwiste
partijen (Caudron en Forthomme dien-
den zelf tot penalties te gaan) werden

Merckx en Caudron de finalisten.

Halve finales
Halve finale 1 punten     beurten   reeks   penalties     MP
Caudron F. 40 27 11 4 2
Forthomme R. 49 27 7 1 0

Halve finale 2 punten beurten reeks penalties MP
MERCKX Eddy 40 16 8 - 2
PHILIPOOM Jozef 18 16 4 - 0

De finale is eveneens een titanenstrijd
geworden, met het nemen van risico’s
en verdedigingsposities, met magistrale
en onverwachte stoten, met geluk en
tegenslag, en met een verdiende over-
winning van Eddy Merckx. Al onze feli-
citaties gaan naar deze grote kampioen
alsmede naar de 3 andere virtuosen
van de 3-kleurige bilartballen.

Finale
punten beurten reeks penalties MP

CAUDRON Frédéric 35 21 9 - 0
MERCKX Eddy 40 21 5 - 2

Tornooi totalen van de finalisten
gemiddelde reeks

Merckx Eddy 1,967 12
Caudron Frédéric 1,895 11
Forthomme Roland 1,777 8    
Philipoom Jozef 1,547 10

Algemeen tornooigemiddelde alle spe-
lers samen: 0,981
Hoogste reeks van het tornooi: 14 door
Tom Persyn

Al onze felicitaties. Een zeer onder-
maatse uitdrukking om te zeggen wat
mij beleefd hebben.

Jean-Marie Gesché 
Secretaris BTS

Eddy Merckx. Foto: Harry Van Nijlen

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
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Masters Gouden Martinus richting eindfase
Met nog 10 poules te spelen in het hoofdtornooi voor aanvang van de
finaledag op vrijdag 27 april, komt de Masters nu pas echt in een stroom-
versnelling.
Francis Forton heeft zich als 1ste ge-
plaatst voor de halve finales door Ro-
land Forthomme uit te schakelen. Wie
de drie andere halve finalisten worden
zal duidelijk worden op 24 en 25 april.
Noteer echter donderdag 19 april in
uw agenda want dit wordt een echte
hoogdag voor het Gentse Gouden Mar-
tinus. Liefst 4 poules in de 1/32 en
1/16 finales worden dan uitgevochten
met onder meer Jef Philipoom, Frédéric
Caudron, Eddy Merckx en Peter Ceule-
mans aan de tafels.
Op 20 april spelen Michel Van Camp,
Henk Blauwblomme, Yves Schiettecatte
en Philip Coenen voor een plaats in de
1/8e finales.

Opgepast: 

(1) de poule van De Jaeger, Temmer-
man, Marco Janssen en Bart Tuer-
linckx werd verplaatst naar dinsdag
24 april

(2) de poule van Kurt Ceulemans,
Sonck, Daniels en Steels werd even-
eens verplaatst naar dinsdag 24
april

Iedereen paraat op vrijdag 27 april
vanaf 19u00 voor alweer een spannen-
de aflevering in het BTS Masters circuit.

BTS bestuur

Breng eens een bezoekje aan onze webwinkel. 
Hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen.
www.burgmans-biljarts.nl

Neerrijt 51, 5571 CB Luyksgestel
+ 31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

TE HUUR + Kleine Overname

’T LAMMEKEN
Mariakerke-Gent

Biljartzaal-Taverne
Vrij van Brouwer en Caféspelen

4 Matchbiljarts met mogelijkheid tot uitbreiding 
naar 8 Matchbiljarts

Gevestigde Biljartclub
Huurprijs : 1950,00 euro per maand

Inlichtingen en bespreking :
NV Jaflor  09 / 282 57 45
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Ook tegen de borst van de vrouwen

Jos Reypens

Een nieuwe lente, een nieuw geluid?
Wel heel wat geluiden, die ons minder
goed in het oor klonken. Biljarten blijft
een mannenbastion en op basis van de
cijfergegevens mag die conclusie ook
getrokken worden. Toch stoot het ons te-
gen de borst dat de finales van het drie-
banden voor vrouwen uit het casino van
Blankenberge in 2013 zullen geweerd
worden. Het kwam bij de vier vrouwen
ook bijzonder hard aan. Geen overleg
maar enkel een eenzijdige beslissing
van hogerhand (zijnde KBBB), die dan
nog erg toevallig aan het licht zou ko-
men (alsof men beschaamd was voor
die beslissing). Ooit moest het BK ar-
tistiek wijken omdat deze spelsoort in
het casino teveel lawaai zou maken. De
artistiekers doppen ondertussen hun ei-
gen boontjes en spelen hun BK in Puurs.

Het druist tegen alle Olympische ge-
dachten in om vrouwen uit een sport te
weren of ze niet een geschikt platform
aan te bieden om zich te tonen. Was
deze beslissing om geen vrouwen meer
in het casino te laten spelen, ingegeven
door financiële redenen? We geloven
het niet want de winnares van Blanken-
berge 2011 en 2012 kreeg ‘godge-
klaagd’ amper 62 €. De KBBB was zo
sluw om dit geen Belgisch kampioen-
schap te noemen maar simpelweg ‘na-
tionale finales’, wat een pak scheelde in
de vergoedingen. Heren besluitnemers
bij de KBBB, ik wil niet de vergoedingen
kennen van speakers, arbiters, schrij-
vers, sportleiders of de faciliteiten voor

de genodigden (uit Europa) evenmin als
de opbrengsten van de gelegenheids-
cafetaria. De vier dames tweemaal van-
uit Halle-Zoersel, Brasschaat, Mechelen
of  Brabant naar Blankenberge laten ko-
men om dan maximaal 62 € vergoed
te krijgen, is in strijd met alle logica. Bo-
vendien rijst de vraag wat het alternatief
gaat worden voor ‘onze’ vrouwen. Eind
2012 is er het WK driebanden voor
vrouwen in Japan. Ons land zou fier
mogen zijn dat we een vertegenwoor-
digster daar zullen hebben. Ik denk dat
de 62 € die ze verdiende in Blanken-
berge een halve druppel op een hete
plaat zal zijn.

Het binnenhalen van de juniores voor
het BK 2013  in plaats van de vrouwen
roept ook vraagtekens op. Worden het
nationale finales of een heus BK?

Positief  deze maand was zeker het ge-
slaagd BTS Masters 176 in KBC Ons
Huis. Wie niet in Geraardsbergen ge-
raakte kon een dag later uitgebreid ge-
nieten van de beelden van Exqi-Sport
om vast te stellen dat Frédéric Caudron
(eventjes) met een zwart beestje zit, ge-
naamd Eddy Merckx. Merckx klopte
Caudron in de finale en had ook al in
de laatste voorronde van de Beker van
België met hem afgerekend. Toch haal-
de dat minder de kranten want daarin
was Nand Van Baerel (KSNB Sint-
Niklaas) een week lang de vedette. Een
87-jarige die zich nog weet te plaatsen
voor de eindstrijd met 32 van de BvB is
vrij uniek en ik wens de man die me het
‘halve bil-effect’ heeft  uitgelegd (bij zijn
goede vriend dokter Van Der Meersch)
dan ook alle succes toe. Dat ‘jong van
hart’ gevoel bij ‘Nand’ wensen we ook
de dirigenten van de KBBB toe.
Uiteraard kijken we ook uit naar de ont-
knoping van de nationale interlcub drie-
banden met het slotduel tussen Biljart
Express Turnhout en De Ploeg Halle. Zel-
den was deze competitie zo spannend.
Toch weer een schaduwvlekje met de
talloze berichten over clubs die mis-
schien niet verder willen doen en over
mogelijke transfers van zelfs toppers die
moeilijk een onderkomen vinden.  Spij-
tig genoeg is dit niet een nationaal ver-
schijnsel want ook in onze buurlanden
wordt deze ‘crisis’ aangegrepen om
(vooral budgettair) in te grijpen. 

Jos Reypens
Sportjournalist

Jawadde ……..
Vrijdag 30 maart eindigde het tornooi “grote prijs Merlin” in Geraards-
bergen.  Zoals de titel het zegt…jawadde !!!  Ze hebben er een topper van
gemaakt die van “Ons Huis”.

Het ganse tornooi werd gekenmerkt
door het opmerkelijk hoog niveau van
de wedstrijden, moyennes enz … maar
jullie weten dat ik voor die details graag
verwijs naar de website van BTS en de
artikels van Jos, Michel, Pierre et les au-
tres.
De organisatoren van dit tornooi heb-
ben werkelijk niets aan het toeval over-
gelaten en hebben, tot spijt van wie het
benijdt, de lat enorm hoog gelegd voor
de toekomstige organisatoren.  Zij heb-
ben inderdaad als geen ander begre-
pen dat we onze tornooien moeten
gaan kaderen in een sfeer van feeste-
lijkheid, ja zelfs een beetje exclusi-
viteit… op die manier gaan we behalve
ons trouw publiek misschien ook andere
mensen aantrekken die wel eens een
leuke dag of avondje willen beleven.
Het maakt de organisatorische uitda-
ging uiteraard enorm groot en de druk
op de club is er niet minder om.  Het
ganse team van KBC “Ons Huis”, kort-
om heel de vereniging, hebben dan ook
een prachtig resultaat neergezet op drie
verschillende locaties.  Niet evident,
maar wel geslaagd, en het bewijst
eveneens dat een tornooi ook buiten de
grenzen van de eigen club kan.  De
voorronden en het hoofdtornooi werden
afgewerkt in het clublokaal.  De halve fi-
nales en finale gingen door in feestzaal
“De Kat”, die omgebouwd werd tot een
biljarttempel. 
Halve finale en finale werden in uitge-
steld relais, MAAR integraal uitgezon-
den door EXQI SPORT.  Een première
voor een BTS Tornooi.  Weer een taboe
doorbroken… vaste waarde, commen-
tator Kurt Ceulemans ook weer van de
partij natuurlijk.  
Alles begon al om twaalf uur op het top-
je van de muur van Geraardsbergen in
het prachtige kader van de “Orangerie
Les Roses” .  We werden er verwelkomt
door het bestuur van KBC Ons Huis en,
zoals trouwens elke gast die binnen-
kwam, werden we aan de andere aan-
wezigen voorgesteld.  Leden van de
club, de halve finalisten Jef Philipoom en
Roland Forthomme, sponsors, burge-
meester en schepenen van de Stad Ge-
raardsbergen, leden van het BTS be-
stuur, Ambassadeur Raymond Ceule-
mans en ook andere sympathisanten.
Zo kon iedereen die wou eigenlijk alles
als VIP meemaken mits een kleine ver-
goeding.  Ik zag dat een aantal mensen
wel bereid waren iets bij te dragen om
een fijne dag samen met ons door te
brengen. Na een geslaagde receptie
met de nodige hapjes en drankjes zat
de sfeer er al onmiddellijk goed in en
werden we aan tafel genodigd.  Drie-
gangenmenu met aangepaste wijntjes,
een paar toespraakjes, alles voortreffe-
lijk! Het kader was prachtig, de bedie-
ning super.  Enfin de kop was er af en
het beloofde een memorabele finaledag
te worden.
Na het culinair gebeuren, stond er een
kleine wandeling op het programma
om de “MUUR” eens van dichtbij te
gaan bekijken, je weet wel die muur die
niet meer in de ronde zit…..de burge-
meester is er “echt ni goe van diene
mens”.
Nadien was er een bezoek gepland
aan een museum van oude ambachten.
Liefhebbers gingen mee, een kleine

groep echter, met ondergetekende en
de families Ceulemans, Peeters en Van
Camp vonden een onderkomen in her-
berg “het Hemelrijck” aan de muur en
genoten daar van een oud ambacht nl.
het brouwen.  De vruchten van deze
noeste arbeid moesten natuurlijk ge-
proefd worden en met de onvermijde-
lijke annecdotes van Raymond werd de
rest van de namiddag opgevuld met la-
chen gieren brullen!
Tegen half zeven werd het stilaan tijd
om ons naar de wedstrijdzaal te bege-
ven.  Ook daar weer verrassing troef.
Twee Verhoeven matchtafels op een
vuurrode ondergrond, camera’s alom,
tribunes en vip zit- en staanplaatsen.  De
“futurescore” scoreborden maakten het
plaatje compleet.
Een ontvangstruimte voor sponsors en
VIPs, eerst nog een drankje voor aan-
vang van de halve finales.  We werden
door de ceremoniemeester van dienst
Michel Van Camp hartelijk welkom ge-
heten, zijn woorden waren nog niet
koud of daar verschenen al de ijsem-
mers met de nodige schuimwijn op de
tafels.  Tof was ook dat de leden van de
club dienst deden als ober en het moet
gezegd…”a job very well done”!!
Ik was heel aangenaam verrast een
aantal bekende supporters te  zien tus-
sen het enorm talrijk opgekomen pu-
bliek, prachtig dat collega’s elkaar ko-
men steunen.  Ik zag onze Cisse Forton,
ook Arthur Standaert (voorzitter van Bei-
de Vlaanderen en Eeklose BC), de voor-
zitter en sportbestuurder van STBA,
voorzitter van de KBBB Reginald De
Poorter en dan vergeet ik er nog een
paar misschien.  In ieder geval moet dat
voor de organisatie een hart onder de
riem zijn.
Nog een primeur voor een BTS tornooi
waren de nieuwe outfits van de BTS ar-
biters (vanavond Dirk Labie en Freddy
Bauwens). Nieuwe BTS badge op de
borst en de strik en band in de blauwe
BTS kleur.  Ja ’t was mooi!
Kortom, zo wil ik nog wel een paar fi-
nales meemaken.  Ze hebben mijns in-
ziens in Geraardsbergen bewezen dat
wie bang is er ook krijgt.  Met durf, en-
thousiasme en een toffe ploeg kan je
kwaliteit neerzetten dat hebben jullie be-
wezen……Joris zou fier geweest zijn.

Ferre Van Loco
PR & Communicatie BTS

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 10-ball Treviso kozoom.com 18-21 april
Eredivisie topteam Etikon urlive.tv 21 april
Eredivisie driebanden Hatrans urlive.tv 22 april
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 29 april
Bekerfinale driebanden Zundert kozoom.com 10-13 mei
Finale driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 11-13 mei
Beker van België driebanden kozoom.com 18-20 mei
Franse kampioenschappen kozoom.com 20-27 mei
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 30 mei – 2 juni
Play-offs driebanden Kapelle kozoom.com 1-3 juni
Europese beker clubteams driebanden kozoom.com 7-10 juni

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljart.tv, youreventlive.nl,
kozoom.com en eurotouronline.eu.
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NIDM-kampioen en in de race voor de titel in de BDG

Zeevis André Kampioen in 3de afdeling D

De titel van ‘Zeevis André 1’ in derde afdeling D, bewijst dat het goed gaat
met de Koninklijke Brugse Biljart Club. De ploeg van Koen Saver die vorig
jaar nog uit de tweede afdeling donderde, heeft haar doelstellingen over
de ganse lijn behaald en promoveert opnieuw. Maar ook de andere teams
van de club uit de Breydelstad, speelden een niet onaardig biljartseizoen.

Beker der Gewesten
KBBC 1 in kader (met André Claeys,
Marc Beirens en Walter De Busscher)
heeft met nog 2 speeldagen te gaan
aan amper 1 puntje  genoeg om kam-
pioen te worden en met nog 12 punten
te verdienen ziet dat er bijzonder goed
uit.  Ploeg 1 in drieband (met Lieven
Serweytens, Jean De Clerck, Stephane
Quittelier en vaste reserve Johan Ver-
cruysse) heeft met nog 3 speeldagen te
gaan waarschijnlijk genoeg aan 5 of 6
puntjes en met nog 18 te verdienen pun-
ten moet ook dit lukken aangezien alle
concurrenten nog tegen elkaar spelen.

NIDM
In 4de afdeling E blijkt  Brugse 4 een
buitenbeentje dit seizoen. Het teamheeft
zijn  prijs alvast beet.  Ze brengen de ro-
de lantaarn mee. Maar in diezelfde
reeks strijd Brugse 3 (met Etienne Bau-
wens, Geert Constant, Erik Boeckaert
en Daniel De Poorter) voor de 3de
plaats. Eigenlijk hadden ze die al vast
moeten hebben maar een slechte sei-
zoensstart en een foute opstelling een
paar weken geleden zet hen nog onder
druk om ook die laatste match winnend
af te sluiten en voor het 3de jaar op rij
3de te worden in hun reeks. 
In 4de afdeling F speelt Brugse 5 (met
Roland T’Seyen, Herbert Seys, Marijn
Stuyvaert en Rik Vanhecke) een fan-
tastisch seizoen.  Ze zijn al zeker van
de 4de plaats maar staan op 1 speel-
dag van het einde op plaats 3 met
2 punten verschil.  Dus een gelijkspel op
de laatste speeldag tegen de kampioen
uit de reeks, KBC Gilde Hoger Op 1
brengt de Bruggelingen de bronzen me-
daille op. Bij dit team pakte Herbert Se-
ys eerder dit seizoen al uit met een
reeks van 13 en Marijn Stuyvaert is aan
een prachtige terugronde bezig en zet
de ene zege na de andere neer. 
In 3de afdeling D spelen 2 Brugse ploe-
gen, allebei gesponsord door André Sa-
ver en deze teams luiden dan ook naar
de naam Zeevis André 1 en 2. Beide
ploegen hebben een ongelooflijk sei-

zoen achter de rug. Zeevis André 2
staat na 21 speeldagen op een gedeel-
de 2de plaats en een overwinning op
de laatste dag tegen hekkensluiter  KBC
Excelsior Wimbledon 1 brengt hen ze-
ker de zilveren medaille op. Bij verlies
kan men nog zakken naar plaats 4
maar dan nog hebben deze heren een
goed seizoen gepresteerd. Zeevis An-
dré 1 is een nog succesvoller  verhaal.
Deze formatie zakte vorig jaar uit 2de
afdeling en wilde daar zo vlug mogelijk
haar plaats terug innemen. Bart Leys,
Martin Ravestyn, Koen Saver en Andy
Prieus waren de spelers die de opdracht
kregen om simpelweg kampioen te spe-
len. Na 18 speeldagen was er reeds
zekerheid over de titel  en nu op één
speeldag van het einde hebben de He-
ren Kampioenen tot nu toe niet verloren
. Vier draws en maar liefst  17 overwin-
ningen verder staan ze autoritair al
gans het seizoen op de koppositie.  Met
een ploegmoyenne van 0,830 zal dit
team in 2de nationale zeker zijn plaats
hebben.  Het meest opvallende waren
toch de prestaties van Martin Ravestyn ,
op 21 wedstrijden een algemeen moy-
enne van 1,044 en op speeldag 21
klopte Ravestyn  zelfs Willy Leman met
34 punten in 17 innings of 2,00 moy-
enne. Ook Koen Saver is super aan het
spelen op speeldag 18 haalde hij 27
punten in 10 innings of maar liefst 2,7
moyenne. 

Individueel
Ook in de individuele competities speel-
den een aantal Brugse spelers zich in
de kijker. Zo speelt Wim Coussement de
Nationale finale band klein 40 punten,
speelde Koen Saver zich al 2 keer Kam-
pioen van Belgie op match in Excellen-
tie Vrij en Kader 47/2, Wilfried van
Eenooghe behaalde een 3 de plaats in
het kadertornooi van Oostkamp waar in
dat zelfde tornooi in de hoogste reeks
Andy Prieus de 2de plaats behaalde.
Maar ook Eric Boeckaert net gepromo-
veerd naar 1ste klasse drieband en al
onmiddellijk een 2de plaats in het Drie-
bandtornooi op Match te Oostende.
Ook  Guido de Quecker speelt de ge-
westelijke finale binnenkort in Brugge
naar 18 punten drieband match. Verder
zagen we nog een 3de plaats voor
Jean Pierre Guidé in de gewestelijke
finale band. And last but not least heb-
ben we Bart Leys die mag aantreden bij
de laatste 32 in de Beker van België in
Hooglede.

Lieven Serweytens

Frank' s vraagje

Arbitrage in stijl ?
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over een
actueel of heikel biljartonderwerp. De lezer kan hier-
op reageren door een eenvoudig mailtje te sturen
naar onze redactie.

De stelling :
Bij Districts- en Gewestelijke finales levert de organi-
serende club ook de tafelcommissarissen (schrijvers)
en scheidsrechters. Het reglement schrijft geen speci-
fieke vestimentaire regels voor, voor de arbitrage. 

De vraag :
Moet de scheidsrechter verplicht worden in sportkledij aan de tafel te verschijnen,
teneinde de finalerondes een officiëler en cachetvol karakter te geven ? 

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 :
In tegenstelling tot zowat alle andere sporten worden NIDM- en Gewestelijke
competitiewedstrijden in de regel afgewerkt op weekavonden. Voor werkenden
en studenten is dit niet meteen ideaal. Speelavonden kunnen al snel uitlopen en
tijdig aanwezig zijn vergt soms wel een inspanning. 

De vraag :
Moet de biljartcompetitie –zoals bij andere sporten het geval is- worden ge-
speeld tijdens de weekends ? 

We ontvingen 184 antwoorden :
32 deelnemers aan de poll antwoorden JA !

152 deelnemers antwoorden NEE !

Conclusie :

De grote meerderheid van de respondenten is voor het behoud van het huidige
systeem. Dat biljarten tijdens de week als bonus vrije weekends oplevert, lijkt de
doorslag te geven bij de biljarters.  

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

Editoriaal

We zijn er bijna...

…maar nog niet helemaal. Zo klinkt
het in één van de vele liedjes die wel
eens worden aangeheven tijdens sport-
manifestaties. Omdat bij het biljart ab-
solute stilte van de toeschouwers wordt
geëist om de concentratie van de spe-
lers niet te breken, vormt ónze sport
daar een uitzondering op. Desalniette-
min komt ook in het biljart het sei-
zoenseinde in zicht en zijn er al een
heel aantal  clubs, spelers en teams die
uitsluitsel hebben, met betrekking tot
hun toekomst.  Voor sommigen in de
NIDM- of Gewestelijke competitie be-
tekent dat, dat de kampioenstitel of de
promotie reeds binnen is of bij de min-
der gelukkigen, dat de degradatie
vaststaat. Op het individuele niveau
zijn al een hoop medailles verdeeld
onder de winnaars van districts-, ge-
westelijke- en nationale finales. En ook
in het in Vlaanderen aan  populariteit
winnende golfbiljart zijn de kampioe-
nen gekend. In de hoogste afdeling
gaat HOE Mere, na een bijna vlekke-
loos verlopen seizoen met de landstitel

aan de haal. Wij wensen de Oost-
Vlamingen van harte proficiat! In het
snooker stoot Luca Brecel door naar
het Wereldkampioenschap. De jonge
Limburger zorgt daardoor  voor een
vaderlandse primeur. Laten wij duimen
voor  ‘onze’ Luca, wanneer hij straks in
het Engelse Sheffield oog in oog komt
te staan met de wereldelite van deze
kleurrijke Britse sport . Aan het einde
van dit bijzonder spannende seizoen
gaat in de 1ste Klasse van de Natio-
nale Interclub Driebanden Matchbiljart
de titel uiteindelijk naar BC De Ploeg
1. Ook een dikke bravo van onzent-
wege dus, aan  Jef Philipoom, Wesley
De Jaeger, Martin Horn en Jean Van
Erp , die de klus klaarden.
Blijven enkel nog over ; al die teams en
clubs die nog moeten strijden om de
titel te grijpen of om de degradatie te
vermijden. Alle spelers die nog de laat-
ste individuele kaap moeten ronden en
al die clubs die door financiële- of an-
dere perikelen nog onzeker zijn over
hun toekomst. Hen wensen we alvast
veel succes! In ons volgende nummer,
meteen het laatste van dit seizoen,
krijgt u waarschijnlijk al een idee van
hoe het biljartlandschap er volgend
seizoen zal gaan uitzien. In afwach-
ting daarvan : blijven doorgaan!

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Een HART voor het BILJART !

JAN VAN ESBROECK
N-VA Volksvertegenwoordiger

Uit Sympathie
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MYWEBSPORT op de sprong naar België

De MYWEBSPORT gemeenschap groeit en groeit en groeit. En met het
enthousiasme van allen die het systeem gebruiken. Over een training die
er in deze vorm en kwaliteit nog niet was. Of voor wedstrijden die verder
reiken dan de eigen clubmogelijkheden.
Wedstrijden tussen Oostenrijkse steden
Innsbruck en Wenen, of zoals de Duitse
steden Stuttgart of Essen vinden regel-
matig plaats. Of voor internationele
toernooien die zonder reisstress kunnen
plaatsvinden.
De zes MYWEBSPORT locaties BSA
Innsbruck, de Weense verenigingen
WBA en Union, in Stuttgart en in de pri-
veruimtes van de beide topspelers
Martin Horn (Essen/D) en Andreas Efler
(Niederösterreich/A) kunnen aan elk
toernooi deelnemen. De interesse voor
de revolutionaire techniek reikt al ver
over de Europese grenzen. Tot aan
Zuid- Korea, Japan en Colombia.

Grote interesse in België en 
Nederland
Ook in België is de interesse in de
Oostenrijkse uitvinding groot. Uitvinder
Jimmy Riml bezocht begin april meerde-
re Belgische verenigingen en bekende

spelers om het systeem te presenteren.
De komende weken zijn meerdere in-
tensieve gesprekken gepland. Men is
benieuwd waar de première gevierd
wordt en wie het innovatieve startvoor-
deel krijgt bij aanschaf van het systeem
- zelfs in België, een van ’s werelds
meest toonaangevende carambole
biljartnaties - heeft men erkend dat
MYWEBSPORT bij spel, training en ook
wedstrijden een revolutie is. De beoor-
deling in Nederland is vrij gelijkaardig:
eind april zal een delegatie naar
Innsbruck afreizen om het systeem gron-
dig te testen.

Weekly High run is de 
koploper geworden
Via MYWEBSPORT worden al meerde-
re internationale toernooien afgewik-
keld. Onder andere de Team Challenge
waar over vier locaties 2550 euro ver-
deeld wordt. Nog hoger is het prijzen-

geld bij Weekly High run. Zo wordt al
vanaf het begin van deze toernooiserie
4000 euro verdeeld. Dat deze modus
de runner wordt, was al zichtbaar bij
de eerste ronde. Zo probeerden 24
deelnemers van de vijf aangegeven po-
sitieballen een zo hoog mogelijke serie
te spelen. Martin Horn is gefascineerd
van deze wekelijkse toernooivorm:
„Bij elk toernooi leer ik iedere keer weer
iets nieuws en het is absoluut fan-
tastisch. Ik kan onder wedstrijdomstan-
digheden mijn taktische spelkennis uit-
stekend oefenen.“

10.000 euro toernooi met de 
finale in Nederland
Jimmy Riml, de Oostenrijkse uitvinder
van deze trendsettende technologie,
denkt alweer aan een volgend toernooi
dat waarschijnlijk voor veel opschud-
ding zal zorgen. „Zodra het eerste
systeem in Nederland geinstalleerd is,
wordt er een 10.000 euro toernooi uit-
geschreven, verraadt de Tiroler. Iedere
geregistreerde MYWEBSPORT speler
kan aan de voorronden die bij de
MYWEBSPORT locaties gehouden wor-
den deelnemen. De finale zal in Neder-

land plaatsvinden. Ik verwacht en hoop,
dat vele goede spelers deze gelegen-
heid niet voorbij laten gaan“.

Hoe functioneert 
MYWEBSPORT?
De MYWEBSPORT technologie bestaat
uit een high-definition camera, twee
precisielasers, multifunctionele afstand-
bediening, computer en beeldscherm.
Het hart is de geavanceerde software,
die Jimmy Riml in samenwerking met de
Tiroolse firma H&H Systems heeft ont-
wikkeld. Het systeem neemt de positie
van de ballen op de tafel op, slaat deze
op en stuurt dit bij een wedstrijd aan
verschillende plaatsen per internet door.
Voorwaarde voor het gebruik van deze
vele mogelijkheden is dus slechts een
internetverbinding. Zo kan men ook de
databank benutten, waarin al ca. 2500
posities - natuurlijk met de daarbij be-
horende oplossingen en stoottechnische
toelichtingen - opgeslagen zijn. Ze zijn
op elk moment beschikbaar en de posi-
tie van de ballen wordt met behulp van
de precisielaser op de tafel geprojec-
teerd.

Alle verdere informatie via: 
www.mywebsport.com

Kontakt: info@mywebsport.com
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Met nog 3 speeldagen voor de boeg, blijft
Woondecor 1, eerste. 
Afdeling 2
De Coeck 1 blijft op plaats 1.
Afdeling 3A
De Ploeg 2 behoudt de voorsprong.
Afdeling 3B
De Noorderkempen wordt achtervolgd door
De Ploeg 1 en Herentals 2. 
Afdeling 3C
Moedig en Vrij heeft inmiddels 8 punten
voor op ‘t Groenhuis.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir 1 blijft ook na 15 speeldagen
aan de leiding.

Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 ziet de voorsprong slinken.
Afdeling 2A
Fantastika 1 loopt méér uit.
Afdeling 2B
Woondecor  neemt de kopplaats terug over
van Herentals 2.
Afdeling 3A
KOT Meer 1 kruipt vóór Kapelse 2.
Afdeling 3B
Sint-Jozef blijft op nummer 1.
Afdeling 3C
Real 3 voert de rangschikking aan.

Kader 
Afdeling 1
Herentals  heeft nog 2 punten voor op Kruis-
huis.
Afdeling 2
De Goeie Queue blijft leider.

Drieband KB
Afdeling 1
Herentals 2 blijft op de leidersplaats.
Afdeling 2A
DGQ 2 gaat met 12 punten voorsprong
voor de titel.
Afdeling 2B
Den Hof 1 op titelkoers.
Afdeling 3A
MDC 3 is opnieuw leider.
Afdeling 3B
Sint Jozef 2 blijft op de eerste plaats. 
Afdeling 3C
MDC 1 loopt uit op Kruishuis 2.
Afdeling 4A
Duffel-Oost 3 stevent op promotie af.
Afdeling 4B
MDC 4 is autoritair leider. 
Afdeling 4C
BC Calypso blijft op plaats 1.
Afdeling 4D
Excelsior 2 aan de leiding.
Afdeling 4E
De Coeck 7 heeft 6 punten voor.
Afdeling 4F
Excelsior 3 neemt het roer over van BC DAF
Herentals.

Drieband MB
Afdeling 1
Grobbendonkse 1 blijft leider.
Afdeling 2A
Lugo 1 heeft 1 punt meer den Coloma 1.
Afdeling 2B
DGQ Zoersel 2 moet de kopplaats  afgeven
aan De Coeck 2.
Afdeling 3A
Sint Jozef blijft leider.
Afdeling 3B
Coloma vergroot de voorsprong.
Afdeling 3C
Excelsior 1 blijft leider.

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Overijse blijft leider en wordt waarschijnlijk
kampioen. 
Afdeling 2
Ensor voelt de adem van Hallensia in de nek.

Vrijspel-hoog
Afdeling 1

Strombeek 1 is ook na 15 speeldagen nog
steeds leider.

Kader
Afdeling 1A
Zanzibar 1 blijft aan de leiding.
Afdeling 1B
Kampioen : Dobber. 

Bandstoten
Afdeling 1
Kampioen : Astrid 2. 
Afdeling 2
Kampioen : Vilvoordse, ook URSM Drogen-
bos stijgt naar 1ste afdeling.
Afdeling 3A
Kampioen : Kortenbergse 3. 
Afdeling 3B
Kampioen : Couronne 1. 

Drieband KB
Afdeling 1
Kampioen : Hoeilaartse 1. 
Afdeling 2
Kampioen : Hoeilaartse 2, ook Couronne 1
gaat naar 1ste.
Afdeling 3
Kampioen : Amicale 1 stijgt samen met
Léopold.

Drieband MB
Afdeling 1A
Kampioen : Léopold. 
Afdeling 1B
Kampioen : Hallensia 2.  

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Kampioen : STBA 1.
Afdeling 2
Kampioen : KHOZ 2. 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kampioen : B.C. Ten Hout 1.

Kader
Afdeling 1
Kampioen : Ten Hout 1.

Bandstoten
Afdeling 1
Kampioen : B.C. Vincent. 
Afdeling 2
Er bereikten ons géén gegevens.

Drieband KB
Afdeling 1
Kampioen : BC Vincent. 
Afdeling 2
Er bereikten ons géén gegevens.

Drieband MB
Afdeling 1
Kampioen : De Optimisten 2. 

KBBB- Gewest 
Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Kampioen : BV Gent. 
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Kampioen : ’t Lammeken. 

Kader
Afdeling 1
Kampioen : Brugse 1. 

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Brugse 1 blijft op kop.

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
BV Gent voert nog steeds het klassement
aan.

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
De Ster Ninove 2 is leider.

Drieband MB
Afdeling 1
Kampioen : Biljartgilde Oostkamp.

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

BC De Ploeg kampioen

AFDELING 1
Deugddoende titel
U las het reeds op onze voorpagina :
een erg spannend NIDM-seizoen heeft
met de kampioenstitel van BC DE Ploeg
1 zijn beslag gekregen. De Zoerselna-
ren mogen vanaf september, een sei-
zoen lang hun titel verdedigen en pogen
er een verlengstuk aan te breien. Het
reeds lang veroordeelde Kasteeldreef 1
krijgt het gezelschap van een andere de-
gradant ; Lugo Deurne 1, dat er niet in
geslaagd is zich alsnog te redden. BC
Deurne 1, uiteindelijk nog derde in de
afgelopen competitie stelde na afloop
van de laatste wedstrijd meteen het nieu-
we team voor het seizoen 2012-2013
voor. Dick Jaspers blijft kopman en ziet
Eddy Merckx als clubmakker terugko-
men naar de kampioenenploeg van vo-
rig seizoen. Jean-Paul De Bruijn, Davy
Van Havere, Steven Vanackere en 'good
old' Ludo Dielis vervolledigen het plaat-
je. Met het pas uit 2de Klasse gepromo-
veerde De Goeie Queue, dat kan reke-
nen op Leppens en Caudron, is de titel-
concurrent gekend. Tenzij enkele nobele
onbekenden volgend jaar nog eten in
het roet gooien van de beide pretenden-
ten.

AFDELING 2A
TBA 1 ERG DICHT BIJ DE TITEL
Raimond Burgman scoorde nog eens
een moyenne van 2,470 voor TBA 1,
dat zijn 2 punten voorsprong op BC De
Ploeg blijft behouden en zich daardoor
plots gebombardeerd ziet tot titelkandi-
daat. De degradatie van BC Lugo Deur-
ne in 1ste Klasse staat nu definitief vast.
Het kleinere broertje van team 2, zakt

waarschijnlijk eveneens naar 3de afde-
ling.
AFDELING 2B
KBC DE GOEIE QUEUE 
IS KAMPIOEN
Voor KBC De Goeie Queue 1 met Lep-
pens en Caudron is de laatste wedstrijd
nog slechts een formaliteit.  De toekom-
stige Mallenaren hebben quasi onbe-
dreigd de titel binnengerijfd en prom-
overen bijgevolg naar 1ste Klasse. AC
Charleroi Sud 1 kon zich niet handha-
ven en mag het volgend seizoen in 3de
Klasse gaan proberen. 
AFDELING 3A
WORDT HERENTALS 2 
KAMPIOEN ?
BC Arena 1 blijft Herentals 2 opjagen
en kan mogelijk nog op de laatste speel-
dag, de doodsteek geven. BV Turnhout
2 degradeert.

AFDELING 3B
BC DE MAAN 1 GRIJPT DE TITEL
De kans was klein dat een dominant
BC De Maan 1 de titel nog zou laten
schieten, na een sterk en ambitieus af-
gewerkt seizoen. Quality Zele 3 kon de
degradatie niet ontlopen.

AFDELING 3C 
RC GARNIER MAG MET 
KAMPIOENSTITEL PRONKEN
De Leuvenaars spelen volgend seizoen
in 2de Klasse, na een mooi parcours te
hebben gereden.  De concurrenten van
Zanzibar Leuven 3 degraderen naar
4de, samen met BC Op De Meir 3.

AFDELING 3D
BRUGSE 1 IS KAMPIOEN 
In deze krant vindt u een uitgebreid ver-
slag over de titel van Brugse 1. De de-
gradatie van Excelsior Wimbledon 1
stond al langer vast, maar ook Kortrijk-
se 3 heeft zich niet kunnen redden.  
AFDELING 4A
Biljart Express 3 stijgt naar 3de Klasse. 
AFDELING 4B
Molse BA 1 is kampioen 
AFDELING 4C
Op de laatste speeldag wordt beslist of
De Maan 2, De Goeie Queue 4 of
SNBA 3, kampioen wordt. 
AFDELING 4D
R.C. Garnier Leuven 2 of STBA 2 wordt
kampioen.
AFDELING 4E
Union Sandeman 1 heeft de hoofdprijs
beet.
AFDELING 4F
Kampioen KBC Gilde Hoger Op 1 mag
naar 3de Klasse.
Bart Van Reeth

Guy Van Litsenborgh en Biljartexpress 1
misten nipt de titel.
Foto: Luc Pappens †

Europees Kampioenschap Klassieke disciplines U21

Andy De Bondt pas zesde 
Als bij de -21 jarigen de naam Andy De
Bondt valt, dan wordt dat meestal ge-
koppeld aan een zoveelste zege.  In het
Oostenrijkse Wieselburg kon onze land-
genoot zich echter niet doorzetten en
kwam pas als zesde uit het tornooi.
Daarmee strandde hij nog twee plaat-
sen vóór rode lantaarn Gregor Kartner
(Oostenrijk) en één plaats voor Matthieu
Franck (Frankrijk). In het vrijspel, noch-
tans de sterkste troef van De Bondt lukte
het hem één maal om 195 punten te
scoren in één beurt, maar  op één partij
na, moest hij alle andere deelnemers la-
ten voorgaan.  In het kader maakte  de
Edegemnaar  wel een reeks van 81
klaar en dat was ruim binnen het ge-
middelde van het finaleweekend.  Onze
Noorderbuur Gert-Jan Veldhuizen nam
de titel mee naar de haardstee. Zilver
was er voor Kostas Antonopoulos (Grie-
kenland), gedeeld brons voor Demi Pat-
tiruhu (Nederland) en de Spanjaard An-

tonio Montes. De plaats vóór Andy De
Bondt viel in handen van Adam Kozak
(Tsjechië).
Bart Van Reeth

Andy De Bondt  
Foto: Hans Ringel uit Wenen
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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

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
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