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Merckx toont zich de sterkste op WK-Driebanden in Porto

Na het BK en de Superprestige, nu ook de wereldtitel

De nieuwe kroon op het podium van de beste driebandenspelers is voor
Eddy Merckx en op het WK in Porto is de wereldranglijst op zijn kop ge-
zet. De overgelukkige Merckx vreesde dat hij uit de top twaalf zou vallen,
maar heeft zijn status in de top drie van de wereld teruggekregen. De fi-
nale kon niet uitgroeien tot een echt spektakelstuk, omdat Merckx simpel-
weg de beste was en mede finalist Choi meer tegen zichzelf vocht dan te-
gen zijn opponent.
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Eddy Merckx legde de basis voor zijn
zege in de eerste beurten, toen hij was
gestart met 9-1 in twee beurten. De mar-
ge groeide in de elfde beurt naar tien
caramboles (14-24), waarna Merckx in
het tweede deel van de wedstrijd onbe-
vangen en spelenderwijs wegliep van
de spartelende Koreaan: 40-24 in 23
beurten. Voor Sung-Won Choi was het
vooral uiterst pijnlijk, omdat het ministe-

rie van sport in zijn land voor elke
wereldkampioen een premie van
100.000 euro uitkeert, of 200 euro per
maand zo lang de sporter leeft.
De conclusie na dit WK is dat er een
nieuwe machtsgreep was, behalve dan
dat de positie van Frédéric Caudron bo-
venaan de ranglijst onaantastbaar
bleef. Dick Jaspers, die de titel die hij
vorig jaar won in Lima, in de Portugese

stad heeft verspeeld, is één van de gro-
te slachtoffers van de carrousel van po-
sitiewisselingen. De Nederlander zakte
van de tweede naar de negende plaats.
Frédéric Caudron heeft na dit WK een
straatlengte voorsprong op zijn naaste
belagers Sung-Won Choi, Torbjörn
Blomdahl en Eddy Merckx.
Het 65e wereldkampioenschap was het
toernooi van de vernieuwingen, de kri-
tiek van veel spelers op het systeem van
de partijlengte (40 caramboles), die vol-
gens de topspelers ten koste gaat van
de kwaliteit, van de spectaculaire kwart-
finales (drie keer 40-39), de bedenke-
lijke capaciteit van de zaal, die voor
een WK absoluut te klein was, zelfs na-
dat de zaal voor de finalepartijen was
omgebouwd. Voor de finale op de slot-

dag tussen Eddy Merckx en Sung Won

Het erepodium in Porto. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Lees verder op pagina 3
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Antwerp Datacenter biedt extra opportuniteiten voor ondernemers

Nieuwe sponsor BC De Ploeg stelt zich voor

Midden december is aan de Noorderlaan in Antwerpen het eerste High-
Density datacenter van de provincie Antwerpen geopend. Ondernemingen
kunnen er hun dataservers plaatsen in een optimaal veilige omgeving.
Antwerp Datacenter mikt vooral op ondernemers uit de regio’s Antwerpen,
Mechelen, Kempen en Limburg. De investering van meer dan € 2,5 miljoen
biedt niet alleen extra faciliteiten voor ondernemers uit de wijde regio,
maar is ook een noodzakelijke troef in de pro. Lering van Antwerpen als
economisch bolwerk.
Naast hun human capital zijn data de
belangrijkste werkmiddelen van een
onderneming. Het bewaren en makke-
lijk kunnen beheren van alle belangrijke
gegevens is zowel voor KMO’s als mul-
tinationals van levensbelang. Met de
opmars van outsourcing, virtuele servers
en ‘cloud computing’ zit de vraag naar
datacenter van hoge kwaliteit in de lift.
De eerste klanten hebben met hun ser-
vers dan ook al hun intrek genomen in
de splinternieuwe accommodatie van
het Antwerp Datacenter. “Omdat er in
het verleden geen High-Density data-
center beschikbaar was in de provincie
Antwerpen, maakten ondernemers uit
de provincies Antwerpen en Limburg
veelal gebruik van datacenters in Brus-
sel” zegt Friso Haringsma. 
“Met de dichtslibbende verkeersaders
richting hoofdstad is het voor site-engi-
neers ongetwijfeld een opluchting dat
ze vanaf nu in Antwerpen terecht kun-
nen. Onze geografische ligging, ge-
combineerd met de state-of-the-art infra-
structuur maakt dat onze locatie uiter-
mate geschikt is als primary of secon-
dary (Disaster Recovery) locatie.”

Hoge eisen voor optimale 
kwaliteit
“Wij mikken op corporate klanten en
internet service providers (ISP), die hoge
eisen stellen aan de opslag van hun da-
ta. We zijn als onderneming honderd
procent neutraal en hebben geen enke-
le binding met partners. Dat betekent
dat we vrijuit met iedereen in zee kun-
nen gaan.”
“We hebben onze eigen goede en min-
der goede ervaringen met datacentra in
het verleden aangewend om het Ant-

werp Datacenter optimaal uit te rusten
zodat het voldoet aan de strengste eisen
van de meest veeleisende klanten. Alle
voorzieningen wat algemene veilig-
heid, brandveiligheid, elektriciteit en kli-
maatregeling betreft beantwoorden aan
eisen die veel hoger zijn dan de stan-
daard.” De totale bedrijfsoppervlakte
van het Antwerp Datacenter bedraagt
in een eerste fase meer dan 1.800 m..
De ruimtes zijn opgedeeld in meerdere
kamers, elk met hun eigen voorzienin-
gen. Ondernemers kunnen er hun data-
servers opstellen in perfect beveiligde
en geklimatiseerde ruimtes die zijn voor-
zien van automatische schuifdeuren. In-
dien gewenst kunnen klanten hun eigen
private ruimtes afhuren.
Uw servers in een

Beveiliging, temperatuur, 
stroom en netwerk
Zo worden de toegang tot het gebouw,
de diverse secties en de uiteindelijke
racks beveiligd via camera’s, elektroni-
sche badges en toegangscodes. Voor
de temperatuurbewaking wordt gebruik
gemaakt van de ‘cold corridor’-tech-
niek, waarbij de koude lucht zich onder
de vloer verplaatst en bovengronds
komt op de plek waar de servers staan
opgesteld. Dat zorgt voor een optimale
energiezuinige koeling. Een redundante
stroomvoorziening wordt gegarandeerd
door middel van dubbel uitgevoerde
UPS’en, extra batterijen en uiteindelijk
een eigen dieselgenerator, die de
stroomvoorziening kunnen overnemen
op het ogenblik dat de netstroom uitvalt.

Dual fibre entries
Om een gegarandeerde internetverbin-

ding te kunnen waarborgen komen
twee glasvezelkabels het gebouw
binnen. Eén aan de voorzijde en één
aan de achterzijde. Mocht er bij grond-
werkzaamheden een kabel beschadigd
worden, blijft de internetverbinding toch
netjes gevrijwaard. Omgevingstempe-
ratuur, stroomverbruik, toegangscontro-
le en netwerkverkeer kunnen door de
klant van op afstand worden gemonit-
ord via een webapplicatie.
Het datacentrum is tevens verbonden
met verschillende netwerkknooppunten
in de buurt en is volledig carrier-neutral.
Hierdoor zijn klanten volledig . exibel in
hun keuze van netwerkleverancier.

Twee prijzenformules
Ondernemingen die gebruik willen ma-
ken van de hoge kwaliteitsdiensten van
Antwerp Datacenter hebben de keuze

uit twee formules: enerzijds een vaste
prijs per plugset of een prijs per gebruikt
Kilowattuur. Deze mogelijkheden zor-
gen voor een optimale controle van het
IT -budget en geven tevens de mogelijk-
heid om klein te starten en pijnloos te
groeien. Niet onbelangrijk in de uitlo-
pers van tijden van crisis.

Antwerp Datacenter
+32 03 369 369 0
Sales@antwerpdc.be
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J.B. de Vocht

European Tour 3 Players Tour Championship

Snookertop te gast in Antwerpen
In oktober is ons land en meer bepaald
de Antwerpse Lotto Arena  net als vorig
jaar, weer gastheer voor het Snooker
Players Tour Championship. En ook nu
zakt de volledige wereldtop van het
Snooker af naar de Scheldestad om de
begeerde prijs te betwisten en er drie
dagen lang een heus keusport feest van
te maken.  Uitgekeken wordt er naar
onze  jonge landgenoot Luca Brecel,
die gerekend wordt bij de acht favorie-
ten die straks aan de tafel komen. Bre-
cel  werkte zich het afgelopen jaar
aardig in de kijker en de media door
zich te kwalificeren voor de belangrijk-
ste internationale tornooien. Aanvanke-
lijk bleek de jeugdige snookerspeler
een waardige vervanger voor de terug-
getreden Björn Haneveer, maar in-
middels wordt de klasbak ook al ern-
stig genomen door de wereldtop, die
er een Belgische concurrent op hoog ni-
veau bij kreeg.  In 2012 konden we in
Antwerpen genieten van gesmaakte
halve finales in het negende PTC-tor-

nooi met Judd Trump en Martin Gould
tegenover elkaar en Ronnie O’ Sullivan
die de maat moest nemen van Graeme
Dott om de finale te mogen spelen.  Die
bijzonder spannende finale  werd op
naam geschreven van Judd Trump en
daar konden zelfs twee opeenvolgende
‘century’ s’ van Ronnie ‘the rocket’ niets
aan veranderen. Ignace Uytdenhou-
wen en zijn team van de BBSA sloegen
er vorig jaar in, voor ruim 1500 toe-
schouwers een feilloze organisatie neer
te poten en drie dagen lang het tornooi
naar een climax te leiden.  Met de ab-
solute ‘crack’ s’ van het snooker aan de
Antwerpse tafels, zal dat ongetwijfeld
ook dit jaar niet anders zijn. Kapen de
overzeese spelers opnieuw de prijzen
weg, of zorgt een gemotiveerde Luca
Brecel voor een verrassing voor eigen
publiek ? We zien het van 19 tot en
met 21 oktober in de Lotto Arena in
Antwerpen.

Bart Van Reeth 

Stabroekse ondernemer sponsort BC De Ploeg

AEJ heeft een hart 
voor het biljart
Algemene Electriciteitswerken Jansen
(AEJ) en in het bijzonder zaakvoerder
Marco Jansen heeft het hart op de juiste
plaats als het om zakendoen en het bil-
jart gaat. Marco, als fanatiek biljarter
zelf bezeten van het spelletje, enga-
geert zich met zijn bedrijf in  Biljart Club
De Ploeg, nadat hij begeesterd werd
door de landstitel die de Zoerselnaren
vorig jaar op karakter binnenhaalden.
Samen met Antwerp Data Center neemt
AEJ de sponsoring voor het seizoen
2012-2013 voor de rekening. AEJ is
een gespecialiseerde firma in nieuw-
bouw-  en renovatieprojecten voor par-
ticulieren & KMO’ s en levert de nodige
vakkennis voor zowel privé-woningen,
winkels als kantoren. De dienstverlening
van het bedrijf overstijgt het traditionele
electriciteitswerk en met het plaatsen
van Gyprocwanden en plafonds, do-
motica-installaties op maat, immotica,
ICT en microelectronica profileert AEJ

zich breed in de bouw- en renovatiesec-
tor. De firma gaat er prat op dat haar
medewerkers beschikken over een bre-
de kennis van informatica, elektronica
en elektriciteit. Dit laat toe om de klant
een totaalservice te garanderen op vlak
van installatie, onderhoud en herstellin-
gen van zowel elektriciteitswerken als
geïntegreerde domotica. Ook voor licht-
studies kan u bij het Stabroeksebedrijf
terecht. AEJ werkt hierbij nauw samen
met CL Antwerpen.  De medewerkers
kunnen dan ook vakkundig advies ver-
lenen bij de aanpak van elk bouwpro-
ject. AEJ beschikt verder over een zoge-
naamde ‘Dringende Interventielijn’ die
7 dagen op 7 en 24 uur op 24 telefo-
nisch bereikbaar is voor alle noodinter-
venties. 
BC De Ploeg, heeft met AEJ eens temeer
een gedreven partner gevonden in de
uitbouw van de club en kreeg bovenop
de algemene sponsoring ook nog eens
een intern’ AEJ-tornooi’ cadeau !

Bart Van Reeth
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44e Coupe van Beem bij KBC Gilde Hoger Op Kortrijk

Nederland meer dan te sterk voor
zijn opponenten

De Nederlanse winnaars van de Coupe Van Beem

In het broeierig hete weekend van 17,
18 & 19 augustus was KBC Gilde Ho-
ger Op Kortrijk gastheer voor de natio-
nale jeugdkampioenen van België,
Nederland en Duitsland.  Op de agen-
da stond het vermaarde jeugdevene-
ment Coupe van Beem.
Nadat KBC Gilde Hoger Op Kortrijk in
2006 een eerste maal de eer had om
deze organisatie in goede banen te lei-
den wou de club omwille van zijn 10-ja-
rige aanwezigheid in het lokaal te Heu-
le terug de jeugd het sportseizoen laten
openen.

Op vrijdag 17 augustus startte het tor-
nooi na de inleiding van organiserend
clubvoorzitter Willy De Moor, nationaal
jeugdvoorzitter Jean-Louis Steuts en
sportverantwoordelijke Danny Mathy-

sen omstreeks 14u30 met de eerste
wedstrijden.
Was het de stress of waren het de pas
vernieuwde biljarttafels – voorzien van
nieuwe lakens en biljartballen – die er
toe bijdroegen dat het een moeizame
start werd, met partijen van 28 beurten
en meer.
De tweede seance bracht beterschap en
dan konden de talrijk opgekomen toe-
schouwers toch al naar kortere partijen
kijken, onder andere met 2 partijen in
13 beurten.
Jammer genoeg werd deze trend niet
doorgetrokken in de volgende ronde,
waar we dan toch terug matchen kre-
gen van 27 beurten en meer.  Misschien
zat de warme zomerdag daar voor iets
tussen, want ondertussen stegen de tem-
peraturen toch naar 33°C.
De slotronde bracht ons  terug een
beetje soelaas.  Jeffrey Lenaers (Ned.)
ontbond tegen Tobias Schramm (Dui.)
zijn Nederlandse duivels en speelde
zijn 300 punten uit in amper 5 beurten
met een slotreeks van 234 !  Prachtig
om zien natuurlijk om de eerste dag
mee af te sluiten.
Het tussenklassement toonde een nek-
aan-nek race tussen gastland België en
het altijd sterke Nederland.  De wed-
strijdpunten toonden een licht voordeel
voor België maar na 4 speelronden kon-
den we nog niet van heel grote verschil-
len spreken.

Op zaterdagmorgen moest er reeds om
10u30 worden gestart met de eerste
wedstrijden en voor sommige spelers
was het toch een moeizame start.  Daar
zal de warme en naar we hoorden ook
een lange nacht wel voor iets hebben
tussen gezeten.  Maar ook dat is na-
tuurlijk iets wat bij de Coupe van Beem
hoort ! De Belgische spelers gingen
goed van start met 2 winstpartijen op
zaterdagmorgen, maar de speelronde
op de middag werd hun martelgang.
De Nederlandse en Duitse spelers leg-
den er duidelijk de pees op en onze Bel-
gen konden niet volgen.
Het tussenklassement na een volledige
ontmoeting tussen de drie landen kon
worden opgemaakt.  Nog steeds lag al-
les heel dicht bij elkaar met Nederland
aan de leiding met 3 ontmoetingspun-
ten en 17 wedstrijdpunten, België op de
tweede plaats met 2 ontmoetingspunten
en 16 wedstrijdpunten en Duitsland
sloot de rij met 1 ontmoetingspunt en 15
wedstrijdpunten.  Heel close dus, leuk
en goed voor de spanning in het verde-
re tornooi.

Bij het verdere verloop op zaterdag
nam Nederland duidelijk de boven-
hand van zijn twee opponenten.  On-
der leiding van de Nederlandse kop-
man, Jeffrey Lenaers, – met wat een ge-

mak beheerst hij de biljartballen – en
met terug mooie winstpartijen in 6 en 7
beurten, gebaseerd op reeksen van
149 en 189 maar ook geholpen door
zijn ploegmakkers Bastijn Van Gagel-
donk en Silvy Glissenaar, die allen geen
partij verloren, legden zij een mooie ba-
sis om het op zondag te kunnen afma-
ken.  Ook de Duitse spelers hadden er
nog wel zin in en probeerden nog een
tussenspurt te plaatsen op zaterdag om
de Nederlanders hopelijk op de slotdag
nog te bedreigen.  De Belgische spelers
moesten stilaan hopeloos worden van
het machtsvertoon van hun tegenstan-
ders.

Op de laatste speeldag, zondag 19 au-
gustus, konden de zeven Nederlandse
jongens en het Nederlandse meisje al-
les een beetje controlerend aanpakken.
Als ze nog even opletten dan kon er niet
veel meer misgaan om met de beheerde
wisselbeker naar huis te gaan.
Met nog een paar winstpartijen op zon-
dag wisten de Nederlanders inderdaad
de beker te veroveren.  En al kwam de
winst niet meer in gevaar, de meeste
aandacht ging misschien nog naar de
slotpartij van Tobias Bouerdick voor
Duitsland.  In zijn slotpartij naar 250
punten had hij amper 3 beurten nodig.
De beste individuele partij (83.33 ge-
middeld) werd ons dus weerhouden tot
de slotronde.
En toen werd de eindafrekening ge-
maakt : Nederland won overtuigend
met 7 ontmoetingspunten, Duitsland
werd alsnog tweede in het eindklasse-
ment en België moest zich jammer ge-
noeg troosten met de 3e plaats.

Wat de nationaal voorzitter van de

jeugd op vrijdagmiddag reeds aan-
haalde in zijn openingsspeech werd
dus op zondagmiddag pijnlijk duidelijk.
Het wordt hoog tijd dat de Belgische
jeugdwerking in al zijn aspecten wordt
herbekeken en dat er meer en duidelij-
kere begeleiding komt.  Het is toch be-
vreemdend te moeten vaststellen dat bil-
jartland België vooralsnog geen natio-
nale jeugdcoach in zijn rangen heeft en
dat ouders dan maar bijna alles zelf
moeten ophoesten willen zij hun
zoon/dochter dat ietsje meer geven.
Als we dan even over de grens kijken
naar Nederland – dat ondertussen al 4
jaar op rij de coupe van Beem wint –
mogen we beginnen vrezen voor een
niet meer in te halen achterstand.  En
dan te denken dat de coach van Neder-
land een Belg is.

Laten we toch maar afsluiten met een
positieve noot en zeggen dat Konink-
lijke Biljartclub Gilde Hoger Op Kort-
rijk het toch maar weer voor elkaar
bracht om deze 24 jeugdspelers en
hun begeleiders een mooie tijd te ge-
ven in Heule-Kortrijk. Het was een
mooi en aangenaam tornooi - getuige
daar van de grote opkomst van sup-
porters, sympathisanten en bondsver-
antwoordelijken – met een geheel te-
rechte winnaar.
Het bestuur van deze club hoopt in elk
geval in de toekomst nog organisaties
voor de jeugd te kunnen bewerkstelli-
gen, want deze spelers zijn de toe-
komst voor onze biljartsport. En de
jeugd is ons nog steeds dankbaar voor
de inspanningen die we doen en de
speelgelegenheid die wij hen geven.

Frederik De Moor

Na het BK en de Superprestige,
nu ook de wereldtitel

Choi waren zo'n 120 plaatsen beschik-
baar. Zeventig toeschouwers, onder wie
ook veel spelers van naam en faam, kre-
gen geen toegang en moesten buiten
de speelzaal in de hal van het hotel op
een tv scherm kijken. Hoge gemiddel-
des in de korte partijen waren een uit-
zondering. Murat Naci Coklu blonk uit
in de kwalificatie met 2.105 over twee
partijen, voor Dick Jaspers met 2.000,
Kyung-Roul Kim met 1.951 en Lütfi Ce-
net met 1.904. In 48 kwalificatiewed-
strijden werd één serie boven de 10 ge-
maakt : de 11 van Murat Naci Coklu.
De onbetwiste topper in de drie ronden
daarna, tot aan de finale, was Eddy
Merckx met gemiddelden van 2.666 in
de zestiende finale, 2.222 in de kwart-
finale en 2.105 in de halve finale. Hij
was in die drie ronden de enige speler
boven de twee gemiddeld. De bijl viel
eigenlijk al in die voorronden voor een
paar topspelers : voormalig wereldkam-
pioen Torbjörn Blomdahl, Filippos Kasi-
dokostas en Ryuuji Umeda, maar ook
Jae Ho Cho, Javier Palazon, Nikos Po-
lychronopoulos, Raimond Burgman en
Adnan Yüksel overleefden de kwalifica-
ties niet. Heriberto Artisabal was één
van de verrassingen : de Colombiaan
schakelde Blomdahl uit. Sameh Sidhom
en O Takeshima deden nog beter. De
Japanner velde het vonnis over Dick Jas-
pers en Filippos Kasidokostas, Sameh
Sidhom versloeg Kyung-Roul Kim in een
wurgende slotfase (40-39).
Wij Belgen, die het driebanden zo lang
domineerden in de regeerperiode van
Raymond Ceulemans, hebben na zes
jaar eindelijk weer een wereldkampi-
oen. Eddy Merckx volgt zichzelf op : hij
won de wereldtitel ook in Sankt Wendl
in 2006 en verloor de finale in 2009 in
Lausanne van Filippos Kasidokostas. De
nieuwe kampioen is helemaal terug van
weggeweest : Merckx versloeg aan het
begin van het jaar Frédéric Caudron in

de strijd om de Belgische titel, won twee
weken geleden ook de Superprestige in
zijn land en bekroonde het jaar met de
wereldtitel. Hij was met voorsprong de
beste in het toernooi, waarin hij achter-
eenvolgens Miguel Canton, Adnan Yük-
sel, Martin Horn, Sameh Sidhom, Fré-
déric Caudron en in de finale Sung-
Won Choi versloeg. De Koreanen, die
al jaren hunkeren naar een wereldtitel,
mogen het zilver van Choi koesteren,
maar zullen ook in de komende jaren
blijven jagen op het begeerde goud.

Door: Frits Bakker Kozoom
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Superprestige Driebanden Lommel

Caudron kan Merckx niet van zege houden

Na een uitputtingsslag, waarbij  beker-
houder Davy Van Havere  werd uitge-
schakeld in zijn poule door de meer er-
varen Martin Spoormans,  mochten Ed-
dy Merckx, Roland Forthomme, Jef Phili-
poom, Frédéric Caudron, Eddy Lep-
pens, Peter De Backer, Martin Spoor-
mans en Peter Ceulemans zich opma-
ken voor de kwartfinales.

Kwartfinales
Die 1/4de finales leverden als win-
naars Merckx, die de maat nam van
Forthomme en Philipoom die Ceule-
mans versloeg, op. Jef Philipoom zette
in die partij trouwens de tot dan toe
hoogste reeks van 13 punten neer en
stak daar de wijnbonus mee op zak. In
de andere kwartfinale moest Martin
Spoormans de duimen leggen tegen Pe-
ter De Backer en liet Frédéric Caudron,
Eddy Leppens kansloos. 

Halve finales
Twee halve finales dus om van te snoe-
pen, met aan tafel twee, wereldranking-
leider Caudron tegenover Jef Philipoom
en op de buurtafel Eddy Merckx in con-
frontatie met Peter De Backer. Die laat-
ste nam een vliegende start en liet na 5
beurten een voorsprong van 17-0 opte-
kenen.  Merckx reageerde dan voor het
eerst en schreef er 5 op het scorebord.
In beurt 12 maakte de wereldkampioen
zelfs zowaar gelijk 23-23. Jef Philipoom
hield aanvankelijk Frédéric Caudron op
afstand tot  een 19-18 stand in zijn
voordeel bij 7 innings, maar zag zijn
tegenstander dan de leidende rol over-
nemen. In de twintigste beurt maakte
Caudron koud af, 24-40 en 2,000 mo-
yenne én de finaleplaats in de boven-
zak. De Backer bleef intussen gelijke
tred houden met de Hemiksemnaar en
kon na een geluksbal in de 13de beurt
en bij een 27-26 stand uitlopen tot 32-
26. vanaf dan bouwde Peter De Backer
zijn voorsprong verder uit en leek bij
39-34 de wedstrijd naar 40 punten te
gaan beslissen. Een onbewogen Eddy
Merckx anticipeerde echter uitstekend
op de defensie van De Backer en kon

de zege alsnog naar zich toe trekken.
De finale werd dus een heruitgave van
het Belgisch kampioenschap 2012. 

Finale
Nadat Frédéric Caudron in ijltempo uitt-
liep tot 17-5, reageerde een alerte
Merckx in de zesde beurt met een reeks
van 6 punten en bracht zo de spanning
opnieuw in de wedstrijd. Een wat non-
chalante misser van de Mallenaar
maakte dat Eddy Merckx kon profiteren
en met een serie van alweer 6 punten in
de zevende inning tot op gelijke hoog-
te kwam. Met een evenwaardige reeks
en enkele fenomenale stoten deed Fré-
déric Caudron de zaal naar het puntje
van de stoelen toeschuiven en bevan-
gen door de spanning lieten de fina-
listen bij een 23-17 tussenstand een sa-
nitaire pauze inlassen. Merckx vond
blijkbaar zijn tweede adem in het klein-
ste kamertje en kroop met 8 punten
voorbij Caudron (23-25), die meteen
egaliseerde. Een slordigheidje in de
tiende beurt van Eddy Merckx werd
zonder dralen afgestraft door de num-
mer 1 van de wereld die daarmee de
kans greep om terug 4 punten uit te
lopen. Met de deur op slot aan beide
kanten leek het erop dat de toeschou-
wers een lange avond tegemoet gin-
gen. Caudron nam echter verder af-
stand en dwong bij 33-26 zijn oppo-
nent om voor elk punt te spelen. Dat
deed Merckx dan ook en exact op het
uur scoorde hij zijn 27ste. In beurt 15
kwam hij zelfs -na een aantal schitte-
rende placementsstoten- terug tot 33-32
om in de volgende herneming de ge-
lijkmaker te scoren  en  met een serie
van 8 de wedstrijd te beslechten. Net
als in de finale van het BK moest Frédé-
ric Caudron ook nu weer de dominan-
tie van Eddy Merckx ondergaan, die
zijn vierde Superprestigemedaille rond
de hals mocht draperen. Mogen wij
nog meegeven dat in de finalewedstrijd
precies 73 punten in totaal werden ge-
scoord in... 73 minuten.

Bart Van Reeth   

Restyling

New Avenue in nieuw kleedje
De uitbaters van taverne New Avenue
op de Antwerpse Linkeroever maakten
van het tussenseizoen gebruik om de
druk gefrequenteerde zaak in een
nieuw kleedje te steken. Althans het bil-
jartgedeelte onderging een ware ge-
daanteverwisseling. De twee match- en
twee kleine biljarts werden vervangen
door gloednieuwe Verhoeven-exempla-
ren en voor het eerst bekleed met blau-
we lakens in plaats van groene, waar-
mee je van een echte traditiebreuk kan
spreken. De donkere notelaren tafels
rusten voortaan op een zachtgrijs vast-
tapijt en dat geeft het geheel een jon-
gere en frissere uitstraling. De overna-
me van de klassezaak in 2010 bete-
kende de heropleving van de plaatse-
lijke biljartclub BC Avenue. De vereni-

ging zag haar ledenaantal voor het
eerst in jaren opnieuw toenemen en
wist vooral enkele dynamische jonge-
ren in de rangen op te nemen. BC Ave-
nue brengt dit seizoen vier teams in stel-
ling in de Beker Willy Meulders en twee
in de Nationale Interclub Driebanden
Matchtafel. De club is ook erg actief in
de Antwerpse Drieband Liga 2000,
waar ze vier teams laat aantreden on-
der de eigen naam en één ploeg onder
de vlag van Euro Enterprises Antwer-
pen. Door de week ontvangt de zaak
heel wat recreanten. Competitief wordt
er in New Avenue uitsluitend drieband
gespeeld, een unicum in het Antwerp-
se.

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Walter Bax al meteen op kop
Het nieuwe seizoen van het artistiek bil-
jart wordt elk jaar op gang geschoten
in het eerste weekend van september.
Dat was ook nu niet anders en na een
lange zomerrust -die enkel onderbroken
werd door het invitatietornooi van BC
Lugo, verrassend gewonnen door Pa-
trick Vloemans trouwens- vonden de te-
noren elkaar terug in het lokaal van BC
De Maan in Schelle. Met enkele opval-
lende nieuwkomers als Vik Heyndrickx
(Argos-Westveld) en thuisspeler Tim
Gorrebeeck lijkt het erop dat de ran-
kingtornooien in 2012 en 2013 weer
wat kleurrijker worden. Door het onver-
wachte forfait van een Spaanse deelne-
mer aan het WK, kreeg Marc Jansen
het bericht dat hij als derde Belg, na
Bax en Daelman, ook een ticket naar de
Bosphorus had bemachtigd. De Deur-
nenaar kon echter zijn visitekaartje niet
afgeven in De Maan en moest tevreden
zijn met een plaats in de troosting waar
hij oog in oog kwam te staan met An-
gelo Casales, Johan Vandommele en
Roger Everaert. De winst in die 'kleine'
finale was voor -zoals verwacht- Marc
Jansen. Voor de hoofdprijs van dit eer-
ste rankingtornooi mochten Erik Vervliet,
Eric Daelman en Walter Bax elkaar be-
kampen in het gezelschap van -alweer
verrassend- Patrick Vloemans, die dui-
delijk aan een opmars bezig is in de ar-
tistieke biljartsport. Walter Bax, vorig
seizoen als eerste geëindigd in de ran-
kingtornooien nam in Set A meteen een
voorsprong en kon 340 punten op het
wedstrijdblad laten noteren nog voor de
twee laatste figuren werden gespeeld.
In die laatste herneming liep Bax zelfs
nog verder uit op rechtstreeks concur-
rent Eric Daelman, die strandde op 307
punten en daarmee verdienstelijk twee-
de werd. Walter Bax had er uiteindelijk
350 bij elkaar gespeeld  en ging met
de trofee van het eerste rankingtornooi
van het nieuwe seizoen naar huis. Pa-
trick Vloemans werd overtuigend vierde
met 259 punten op het actief, na Erik
Vervliet die 300 punten liet opschrijven.
Benieuwd naar waar die sterke evolutie
zo plots vandaan komt, haalde uw re-
dacteur revelatie Vloemans voor de mi-
crofoon.
Patrick Vloemans : “Ik ben tevreden met
deze vierde plaats, maar qua prestatie
ben ik niet echt tevreden. 259 punten
vind ik te weinig, in acht genomen dat

ik op het invitatietornooi in Deurne 364
punten scoorde. Ik maak elk jaar pro-
gressie. Dat komt omdat ik van het ar-
tistiek biljart mijn prioriteit heb gemaakt.
Als voorbereiding op een tornooi pro-
beer ik elke dag een tweetal sets te trai-
nen. Voor die sets oefen ik gewoonlijk
ook een aantal driebandstoten om het
tempo aan te voelen en souplesse te
kweken. Ik hoop op deze weg verder te
kunnen gaan en zo hoog mogelijk te
eindigen in de eindstand van de ar-
tistieke ranking. Met de volle steun van
mijn echtgenote Inge, mag en kan ik
overal deelnemen en dat is toch een be-
langrijk iets”.

Bart Van Reeth

Opmerkelijke Biljartcarrière – De cirkel is rond

Luc Bosch begint aan 50ste KBBB-seizoen
De 63-jarige Luc Bosch, afkomstig uit
Wechelderzande begint dit seizoen
voor de 50ste maal aan de competitie.
Bosch speelde zijn eerste wedstrijd voor
de Koninklijke Belgische Biljart Bond op
amper 13-jarige leeftijd, toen hij eerder
bij toeval in aanraking kwam met het bil-
jart. De jongeling vergezelde vaak zijn
vader, die duivenmelker was, naar het
plaatselijke lokaal waar ook een  biljart-
tafel stond. De uitbaatster van de her-
berg was echter bevreesd dat door het
jonge geweld van Bosch het laken zou
kunnen berschadigd raken en weigerde
hem te laten spelen, hoewel hij in het ge-
zelschap van vaderlief toch nu en dan
wat schuchtere stootjes mocht uitvoeren.
Luc liep school in het Sint Jan Berch-
manscollege in Malle, waar zijn klasge-
nootjes hem meetroonden naar voetbal-
club Vlimmeren. In het lokaal van die
club werd hij opnieuw aangetrokken
door het groene laken van de biljarttafel
en sloot hij aan bij BC Vlimmerse en
werd actief in de KBBB-competities. Hij
zou er vele jaren blijven als lid en als
sportbestuurder. Luc Bosch : “Na het
overlijden van de lokaalhouder werd de
vereniging opgedoekt en besloten we
met de leden de inhoud van de clubkas
letterlijk op te souperen. Om het gevoel

van zonde en schuld wat te verzachten,
deponeerden we uiteindelijk de laatste
frank in het offerblok van de kerk”
(lacht). De “dakloze” biljarters trokken
daarop naar BC Hoger Op Beerse,
maar werden er als inwijkelingen uit fu-
siegemeente Vlimmeren nooit echt aan-
vaard. Wegen scheidden en Luc Bosch
besloot een kans te wagen bij BC Nooit
Volleerd in Wuustwezel, de club van Re-
né Vermeiren. De verre verplaatsing viel
echter tegen en op een boogscheut van
de voordeur was BC Rio gevestigd.
Bosch bleef er de rest van zijn carrière
en zag de clubnaam veranderen tot BC
Rio Mintjens Decor en later De Goeie
Queue. Bij De Goeie Queue speelde hij
in verschillende NIDM-teams in de derde
en vierde afdeling en verwierf er een
vaste stek. De verhuis van de club naar
Malle, gepaard gaande met het drei-
gende uiteenvallen van zijn team, werd
door Luc niet goed verteerd en deden
hem besluiten na méér dan 30 jaar, an-
dere oorden op te zoeken. Luc Bosch
speelt vanaf het seizoen 2012-2013
voor BC De Ploeg uit Halle-Zoersel. En
daar is ene René Vermeiren thans voor-
zitter. Is de cirkel rond ?

Bart Van Reeth

Patrick Vloemans wipte eerder verras-
send over Marc Jansen

Café – Restaurant
Wielermuseum

TER DONCK
Astridplein 13

2280 Grobbendonk
014 / 50 04 00

Lokaal van 
GROBBENDONKSE B.C.
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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.

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

Koninklijke Brugse Biljart club  

Een bewogen zomer 
2 en 3 juni: In Brugge haalt Jean Marie
Hacke een 2de plaats in de nationale fi-
nale drieband 22 punten op match bil-
jart. Op het zelfde moment behaald Gui-
do Dequeker in Schelle tevens een 2de
plaats in zijn nationale finale drieband
18 punten op de match.  Beide heren
promoveren trouwens naar 2de klasse
(27pt).
9 juni: In Oostende vindt de finale plaats
van het drieband tornooi Hydropalace
ook hier 2 Bruggelingen in de finale en
ook hier 2de plaatsen voor Koen Saver
en Eddy Devroe.
10 juni: Finale van het intergewestelijk tor-
nooi Bandstoten klein biljart in Brugge. Er
werden finales gespeeld in 3 reeksen en
opvallend was dat in elke reeks.. de ver-
liezer van de 1ste partij de winnaar werd
van de 2de partij zo bleef eigenlijk ieder-
een kans maken op winst tot het laatste
punt gespeeld werd. Er was een leuke op-
komst. Vooral Eeklo leek wel  met een bus-
je gekomen. Maar dit had alles te maken
met het feit dat 3 tenoren van de K.E.B.C.
in de finale stonden van de C reeks, na-
melijk Christiaan De Mil, Willy Cools en
Armand Goethals alle 3 naar 80 punten
spelend. Christiaan De Mil werd uiteinde-
lijk winnaar voor  Willy Cools en Armand
Goethals. In de B reeks werd er gerekend
op Bruggeling Henk Schoe maar de on-
genaakbare Johan Vermeulen (BC t’Os-
ke) triomfeerde voor Henk Schoe en Kurt
Flamée (Bigi Oostkamp). Ten slotte de
A reeks met terug een Bruggeling die 2de
werd.  Karel De Baere strandde op 1 pun-
tje van de uiteindelijke winnaar Hervé
D’hont (BC Warden Oom), José Geer-
landt (BC t’Oske) werd verdienstelijk 3de.
De finale werd afgesloten met een leuke
en goed verzorgde receptie.
14 en 15 juni : Naar jaarlijkse gewoon-
te richt KBBC een zomerprijskamp in
voor haar clubleden. Dit jaar werd er ge-
speeld voor een vleespakket. We telden
voor de editie bandstoten 30 deelnemers
en voor drieband 36 deelnemers. Het

concept is als volgt : iedereen speelt 4
matchen – speelt telkens met een andere
compagnon – en telkens tegen een ander
team en dit 4 ronden lang – iedereen
speelt naar 1/5de van de punten. Alle
spelers ontvangen een gratis vlees pakket
en de 4 eerste van de dag krijgen een
dubbel pakket. Het werd een gezellige 2
daagse met enkele leuke winnaars. In het
bandstoten triomfeerde Andre Van Bel-
leghem en in drieband Walter De Bus-
scher. Beide heren wonnen als enige in
de reeks al hun wedstrijden.
16 juni: In BiGi Oostkamp wordt de fina-
le van het drieband tornooi op kleine ta-
fel georganiseerd. Met maar liefst 4
Bruggelingen in de finale. Een ware in-
vasie werd het zowaar, het lokaal in
Brugge was uitzonderlijk gesloten en de
leden kwamen met tientallen supporteren
voor de Breydelzonen. In de B reeks ging
de overwinning naar Bruggeling Henk
Schoe, Hervé D’Hont van Warden Oom
werd 2de en Bruggeling Johan Vercruys-
se 3de. In de A reeks won Koen Saver
zijn openingspartij tegen clubgenoot Lie-
ven Serweytens met een fenomenale 50
punten in 31 innings, Serweytens won
zijn 2de partij wel maar had voor de rest
sportief zijn dagje niet. In de derde partij
begon Walter Van Wesemael heel sterk
met 25 punten in 25 innings maar stortte
daarna toch een beetje in maar won ver-
diend van Koen Saver die uiteindelijk
nummer 1 werd, Lieven Serweytens werd
nipt 2de voor Walter Van Wesemael die
als 3de  eindigde.
16 en 17 juni: Marc Beirens, Walter De
Busscher en André Claeys spelen de Na-
tionale finale van de Beker der Gewesten
Kader in het verre Turnhout. Na een schit-
terende 2-daagse worden ze over- ver-
diend Kampioen van België. Daarmee
sloot de Brugse Biljart Club een waar suc-
cesseizoen af en blikt met het binnenha-
len van alweer enkele versterkingen al-
vast vooruit.
Lieven Serweytens

KBBB - Nationale Finale U17 Vrijspel

Eindzege voor 
jonge Kempenaar
Nationaal Sportbestuurder bij de KBBB-
jeugd, Danny Mathysen, zorgde voor
een herstructurering  waardoor de cadet-
ten voortaan worden aangeduid als U17.
In de eerste nationale finale, gespeeld on-
der de nieuwe aanduiding, ging Stef Van
Hees (BC De Coeck Ravels) met de over-
winning aan de haal. Van Hees presteer-
de daarvoor  het gemiddelde van 1ste ca-
tegorie, terwijl de Kempenaar normaal
binnen het gemiddelde van de 2de cate-
gorie speelt en liet Gérome Dieu (normaal
3de-, maar nu binnen het promotiege-
middelde van 2de categorie) met een be-
vochten zege achter zich.  De deelname
van Dylan Van Leugenhage bleek ditmaal
een maat voor niets.

Bart Van Reeth

Nationaal Kadertornooi  47/2  BC Op De Meir

De Bondt beste van vier
In het lokaal van BC Op De Meir, waar
de jonge Edegemnaar zowat gepokt en
gemazeld is, heeft Andy De Bondt het
nationaal kadertornooi  47/2 gewon-

nen.  Drie zeges op drie, een totaal sco-
re van 450 en zes wedstrijdpunten dus
volstonden voor de eindoverwinning,
waarin Johan De Vos knap tweede
werd, met enkel een verliesmatch tegen
de winnaar.  Pierre Vanden Plas klokte
als derde af en  Koen Saver  kon geen
enkele wedstrijd winnen, hoewel hij in
de ontmoetingen met De Vos en De
Bondt tot tweemaal toe bijna honderd
punten meer wist te scoren dan Vanden
Plas. Toch was het de match tegen
laatstgenoemde, die de Bruggeling de
das omdeed.

Bart Van Reeth

Fr. Craeybeckxlaan 50 / 52 –  2100 DEURNE
Tel. 03 / 326.41.22 

Uitbaters: Freddy en Jacqueline Heymans
Arena_deurne@hotmail.com

Alle dagen open vanaf 10.00 u. Sluitingsdag : ZONDAG 
Uitgebreide kaart - Dagelijks dagverse dagschotel 

Editoriaal

Vooruit met de geit

De zege van Eddy Merckx in een span-
nende finale tegen Frédéric Caudron,
kon tellen met de Superprestige in het
verre Lommel, als opener van het nieu-
we seizoen. Diezelfde Merckx stak een
goede twee weken later opnieuw de bil-
jartharten in brand, door in Portugal
zijn tweede wereldkampioenschap te
gaan winnen. Het beteuterde gezicht
van de kansloze Zuid-Koreaan Sung-
Won Choi sprak boekdelen. Eddy
Merckx toonde immers niet alleen dat
hij de baas was in de finale, maar liet
de wereld zien dat ons land nog steeds
de absolute koploper is in het drieban-
den en bij uitbreiding de klassieke ca-
rambole-disciplines. Niet voor niets
staat Frédéric Caudron nog steeds eer-
ste op de wereldranglijst, waar we
Merckx terugvinden op vier en Eddy
Leppens op achttien. Met drie landge-
noten in de top 20, waarvan twee in de
top 5, weten de concurrenten dat ze
nog een lange weg af te leggen heb-
ben, willen ze onze landgenoten onttro-
nen als wereldleiders. De deelname van
de artistiek biljarters aan het WK in Tur-
kije leverde een eervolle vierde plaats
op voor onze ex-wereldkampioen Eric
Daelman, die in de halve finale niet al-
leen een sterke Turk tegenover zich
kreeg, maar ook nog eens slag moest
leveren met een fanatiek publiek en een
niet altijd even objectieve arbitrage.
Toch hoort u ons niet klagen met de vier-
de stek van Daelman en de prestatie
van Belgisch Kampioen Walter Bax, die
pas sneuvelde in de kwartfinales. Am-
per bekomen van het behalen van zijn
nieuwe wereldtitel mocht Eddy Merckx
alweer de koffers pakken om te gaan
deelnemen aan de wereldbeker drie-

banden in het Zuid-Koreaanse Suwon,
in het gezelschap van -jawel- Frédéric
Caudron. Maar ook Eddy Leppens en
wereldranker nummer 28, Roland For-
thomme, stapten in het vliegtuig richting
Azië. Merckx hield het het langste uit,
maar de finale werd toch een wedstrijd
Zweden-Italië met Blohmdahl en Zan-
netti in de hoofdrol. Het zou bijna gê-
nant worden, mocht ook hier weer een
Belg in de finale hebben gestaan. Niets
dan luxeproblemen, dus. Het biljart be-
leeft opnieuw hoogdagen en met uit-
zendingen op Exqi Sport, een vrij uitge-
breide reportage op de Antwerpse tele-
visiezender ATV en de nodige aandacht
in Gazet Van Antwerpen en Het Laatste
Nieuws voor de prestaties van Eddy
Merckx, lijkt ook de media terug de
weg naar de biljartzaal te hebben ge-
vonden. Einde oktober treft de wereld-
top van het snooker elkaar in Antwer-
pen en door het samenwerkingsgak-
koord tussen de KBBB en de Snookerfe-
deratie geeft ook daar het ene het an-
dere de media-hand. In oktober 2013
brengt Ludo Dielis het wereldkampioen-
schap Driebanden naar de Koekenstad
en het nieuw opgerichte BIBOT breidt
daar met de organisatie van een
wereldbeker in 2014 nog een verleng-
stuk aan. De artistiekers gaan stilaan -en
véél eerder dan vorig jaar- de campag-
ne rond het BK op gang trekken. Een
kampioenschap dat trouwens in de len-
te van 2013, net als in 2012, plaats-
vindt in Puurs. Er is opnieuw geloof en
hoop en dat stimuleert blijkbaar mensen
om volop hun schouders onder de her-
leving van het biljart te zetten. Uw krant
meent daar ook een bescheiden rol in te
hebben gespeeld en engageert zich om
dat ook in de toekomst te blijven doen,
hand in hand, met een hoop nieuwe ad-
verteerders die ons meer armslag be-
zorgen en die maar al te goed besef-
fen, dat de liefde voor het biljart van die
vele amateurs, oprecht en onvoor-
waardelijk is. Bedankt, jongens ! En ik
herhaal het graag nog eens : we be-
leefden de afgelopen maanden al
hoogdagen en het beste moet nog ko-
men. Vooruit met de geit !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur 

Café - biljart
”De Kasteeldreef”

Kasteeldreef 57
9920 Lovendegem
Tel: 09/372 82 19

www.cafedekasteeldreef.be
Openingsuren

maandag: vanaf 15u30
Dinsdag-woensdag : GESLOTEN
Donderdag-vrijdag-zaterdag: 
10u - 13u en vanaf 15u30

Zondag : 9u30 - 13u en vanaf 16u30

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

BC Arena
Fr. Craybeckxlaan 50/52

2100 Deurne

3 Matchbiljarts 2.80
2 kleine biljarts 2.10

3 NIDM ploegen

2 ploegen BVVM 3B MB
1 ploeg BWM 3B KL

1 ploeg BWM Kader KL

Vrijdagavond clubavond
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Frank' s vraagje

Gelijk spel in de N.I.D.M.
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 :
We bedoelen dan niet een draw in een wedstrijd,
maar wel het feit dat in de NIDM-competitie in de
hoogste klasse de wedstrijden worden afgewerkt
over een ganse week. Daardoor weten teams die bv. op vrijdagavond spelen
al wat àl hun tegenstanders gepresteerd hebben in de voorbije dagen en kun-
nen zij zich hierop makkelijker instellen.

De vraag :
Moeten de NIDM-wedstrijden op één of twee dezelfde avonden worden afge-
werkt, teneinde de competitie meer spankracht en uitdaging 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 :
Nogal wat clubs nemen het –vooral dan in de gewestbekers- niet zo nauw met
de samenstelling van de ploegen. Het veelvuldig wisselen van spelers en op-
stellen van invallers heeft vaak een negatieve weerslag op de competitie en
geeft nog vaker aan het einde van het seizoen een zweem van vervalsing.

De vraag :
Moeten de ‘vaste’ spelers in een team minstens 80 % van de wedstrijden spe-
len en mag men zich dus in slechts 20 % van de gevallen laten vervangen, ten-
zij per uitzondering bij overmacht (ziekte, overlijden,… etc.) ?

We ontvingen 201 antwoorden :
164 deelnemers aan de poll antwoorden JA !
37 deelnemers aan de poll antwoorden NEE !

Conclusie :
Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid de redenering volgt, dat men zo
veel mogelijk in dezelfde ploegopstelling aan de tafel moet komen.

UITSLAGEN – TELEX

KRUISWOORDPUZZEL

KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 

Vrijspel-laag
Afdeling 1
Duffel-Oost leidt 
Afdeling 2A
De Middel op kop met hoogste percentage
Afdeling 2B
De Coeck 3 en Lugo 2 samen vooraan
Afdeling 3A
Stoemptermoroep op nummer 1

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Lugo 1 en Op De Meir 1 leiden 

Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 op kop
Afdeling 2A
Kapelse 1 heeft hoogste percentage
Afdeling 2B
Lugo 2 is leider
Afdeling 3A
Kapelse 2 voert het klassement aan
Afdeling 3B
BC De Middel 2 neemt beste start
Afdeling 3C
Moedig en Vrij 2 staat vooraan
Afdeling 3D 
De Krabbers 2 nemen leiding in handen

Kader 
Afdeling 1
Herentals 1 ongeslagen leider
Afdeling 2
Lugo 3 neemt goede start

Drieband KB
Afdeling 1
Real 2 is leider
Afdeling 2A
MDC 2 stevig uit startblokken
Afdeling 2B
MDC 1 op eerste plaats
Afdeling 3A
Carambol 1 op kop
Afdeling 3B
De Deken leidt
Afdeling 3C
Excelsior 2 is koploper
Afdeling 4A
Lugo 2 staat vooraan
Afdeling 4B
KOT Meer trekt de rangschikking
Afdeling 4C
De Krabbers 3 staan op nummer 1
Afdeling 4D
ODM 3 is leider
Afdeling 4E
De Goeie Queue op kop van het klassement
Afdeling 4F
Kruishuis 3 neemt beste start

Drieband MB
Afdeling 1
Biljart Express 2 opnieuw op kop
Afdeling 2A
Excelsior 1 staat eerste
Afdeling 2B
Excelsior 2 neemt leidende rol
Afdeling 3A
Avenue 2 op nummer 1
Afdeling 3B
De Ploeg 2 laat anderen achter zich
Afdeling 3C
De Coeck 5 is leider

KBBB- Gewest Brabant-BDG

Vrijspel-laag
Afdeling 1

Ensor staat vooraan
Afdeling 2
Welkom op kop

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Competitie nog niet van start

Kader
Afdeling 1A
De leider is Kapelleveld 1 
Afdeling 1B
Kapelleveld 3 trekt de kar

Bandstoten
Afdeling 1
Competitie nog niet van start
Afdeling 2
Competitie nog niet van start
Afdeling 3
Competitie nog niet van start

Drieband KB
Afdeling 1
Astrid 1 neemt leidersplaats vast. 
Afdeling 2
Amicale leidt na forfait van RC  Garnier

Drieband MB
Afdeling 1A
Competitie nog niet van start
Afdeling 1B
Competitie nog niet van start

KBBB- Gewest Limburg-BDG

Vrijspel-laag
Afdeling 1
Competitie nog niet van start
Afdeling 2
Competitie nog niet van start

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Competitie nog niet van start

Kader 
Afdeling 1
Breese BC is leider

Bandstoten
Afdeling 1
STBC voert het klassement aan
Afdeling 2
STBA 2 leidt

Drieband KB
Afdeling 1
De Optimisten starten als beste
Afdeling 2
De Ketsers Hechtel 2 zijn de leiders

Drieband MB
Afdeling 1
Competitie nog niet van start

KBBB- Gewest 
Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Gouden Martinus staat op de leidersplaats

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Metro leidt de dans

Kader
Afdeling 1
't Oske staat vooraan

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Carambol 1 neemt de eerste plaats in

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
't sleepbootje loopt op kop

Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Union 1 op nummer 1

Drieband MB
Afdeling 1
De Ster 1 is leider

www.debiljartballen.be

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

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

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

Koninklijke Biljartclub 
Ons Huis 

Geraardsbergen
steunt De Biljart Ballen !!!

Seniorennamiddag biljart
op 27 september 2012

Rankingtornooi 5-kegels 
op 27 april 2013

Alle info op www.kbconshuis.be

Contactpersonen : clerydebeck@skynet.be of
nico.mangelinckx@telenet.be

Horizontaal:
1. Voertuig
2. Bloem; Biljartterm
3. Koud; Oppervlaktemaat; MS Dos-

commando
4. En dergelijke; Biljartterm
5. Biljartterm; Het jaar des Heeren
6. European Championship; sport-

term; voornaam
7. Cel; computerbestand
8. Staaf; Vogelproduct; Lengtemaat

9. Biljartterm
10. Biljartterm

Verticaal:
1. Biljartterm; Muzieknoot
2. Belgische rockgroep; Frisdrank
3. Vogel; Keukengereedschap
4. Stoomschip; Schijt; Onderwijsvorm
5. Zo; Emeritus
6. Rellen; Lof
7. Elektronische tax registratie; trots
8. Persoonlijk voornaamwoord;

Groente; Achter
9. Alvoor; Iedereen

10. Biljartspeler

Puzzel mee en win een biljartkeu
Speciaal voor De Biljart Ballen stelde
Jonas Dewit weer een kruiswoordraad-
sel samen. Stuur de oplossing voor 20
oktober naar Bart Van Reeth, Victor Go-
vaerslaan 16 bus 32, 2170 Merksem.
Vergeet niet uw adres en telefoonnum-
mer te vermelden. Onder de goede in-
zendingen verloten we weer een biljart-
keu. Uit de vele inzendingen van de vo-
rige puzzel werd door een onschuldige
hand Jozef Van Eester uit Schoten uitge-
loot. Deze winnaar ontvangt eerdaags
zijn prachtige prijs, een biljartkeu.

café 't VOLKSHUIS
bij Koen  

Stationstraat 107-1930 Zaventem
0476 / 64 80 59 

nieuw lokaal van KBC Welkom
1 biljart 2,30m

woensdag gesloten
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NODIGEN U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.C. DE PLOEG
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHTAFEL

B.C. DE PLOEG 1 – 1ste Nationale afdeling
Martin HORN – Wesley DE JAEGER – Jean VAN ERP – Jef PHILIPOOM

08/10/12 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – TBA  Biljartpalace 1 
22/10/12 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC Zanzibar 1

B.C. DE PLOEG 2 – 2de Nationale afdeling A
Thorsten FRINGS – Dirk WEEREMANS – Eddy WILLEMS – Allan JENSEN

01/10/12 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC De Deken 1
15/10/12 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC Polygoon 1 

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS INKOM

antwerp
datacente r

Salpho-Biljartcentrum Frédéric Caudron wil trendsetter zijn

Bourgondisch biljarten in Oostmalle

Een maand geleden gooide Salpho-
Biljartcentrum Frédéric Caudron de deu-
ren open. In aanwezigheid van de pers
en de burgemeester van Malle presen-
teerden de vier gedreven ondernemers,
Kurt Verbunt, Frédéric Caudron, Jan
Peeters en Michel Van Camp hun gloed-
nieuwe concept dat een gezonde mix
beoogt van biljart en eventing. De vier
willen zo het biljart naar een hoger ni-
veau tillen, toegankelijker maken en
vooral opnieuw het publiek naar de bil-
jartzaal lokken. In zowat alle sporten is
vandaag de omkadering één van de
belangrijkste factoren geworden om
interesse te wekken, te behouden en
vooral om te overleven als club. Dat
hebben ze bij Salpho goed begrepen.
Het lokaal haalde topclub De Goeie
Queue binnen en kan daarmee, naast
de veertig leden, in één klap een affiche
aanbieden met spelers Frédéric Cau-
dron, Eddy Leppens, Peter Ceulemans
en Roger Roefs. Een team dat we dit sei-
zoen zeker in de top 5 van het klasse-
ment in de 1ste Nationale Interclub Drie-
banden Matchbiljart zullen terugvinden.
Salpho wenst 'all-ins' aan te bieden aan
bedrijven, sponsors, genodigden en ie-
dereen die dat wil. Zo kan er uitgebreid
getafeld worden tijdens de thuiswed-
strijden van de eerste ploeg, aan tafels
die strategisch staan opgesteld op een
speciaal daartoe gebouwde tribune. Ui-
teraard biedt ook de aanpalende taver-
ne elke dag doorlopend die mogelijk-
heid. Aan de hongerigen en dorstigen
biedt Salpho een grote variatie in ge-
rechten 'à la carte' en verder beschikt
het huis ook over een uitgelezen wijn-
kaart. Maar ook voor een drankje of
een snelle hap ben je welkom aan de
Salphensebaan. Bij goed weer is het
dan weer aangenaam vertoeven op het

schaduwrijke terras. De prima georga-
niseerde en dynamische voorstelling
van het concept werd gevolgd door een
feeëriek omkaderde presentatie van de
biljarttafels die zowaar oprijzen uit de
vloer. Twee tafels van 2,10 m., twee
van 2,30m. en nog eens twee van
2,84m. werden door Billevator onder
de grond geplaatst. In de regel staan de
tafels natuurlijk bovengronds om de ve-
le biljartliefhebbers die de weg naar
Salpho al vonden, hun ding te laten
doen. Het liftsysteem laat echter toe in
enkele minuten tijd alle tafels onder de
grond te laten verdwijnen, waardoor er
plots een multifunctionele zaal met ruim-
te voor 300 personen verschijnt. Daar-
mee mikken de uitbaters op de organi-
satie van feesten en events, helemaal
binnen het kader van het totaalconcept.
Dat de zaal ook nog in verschillende
compartimenten kan worden opge-
deeld is handig meegenomen. De liftsy-
stemen van de tafels werken onafhanke-
lijk van elkaar, waardoor je zoveel ta-
fels kan wegnemen of laten staan als je
zelf wil. Salpho – Biljartcentrum Frédéric
Caudron hoopt de standaard te worden
voor het betere biljart in België, maar is
in de huidige vorm eigenlijk al uniek in
Europa. Het is dan ook méér dan waar-
schijnlijk dat we er in de toekomst,
naast de wedstrijden van het huisteam,
kunnen gaan genieten van de grotere
biljartevenementen. Kortom ; een be-
zoek aan de zaak zal geen enkele bil-
jarter of bourgondiër zich beklagen.
Wenst u zelf een stootje te doen op één
van de zes tafels, dan is het wel aange-
wezen even vooraf te reserveren. De
bezettingsgraad is inmiddels al erg
hoog en stijgt nog elke dag. 

Bart Van Reeth

Burgemeester Hendrickx van Malle en Frédéric Caudron namen beiden de
schaar ter hand en opende met het doorknippen van het lint de fonkelnieuwe
horeca gelegenheid. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Lees ook uw favoriete krant op: WWW.DEBILJARTBALLEN.BE
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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

Kannibaal wordt wereldkampioen
driebanden in Porto 

Inderdaad, de Belgische biljartgoeroe
Eddy Merckx heeft het opnieuw geflikt.
In Porto behaalde hij met glans zijn
tweede wereldtitel. Gezien zijn vorm
van de laatste tijd en het extra vertrou-
wen dat hij geput heeft uit zijn specta-
culaire zege in het Superprestigetornooi
in Lommel, was het te verwachten dat er
nog iets groots in de lucht hing. Een
wereldtitel behaal je niet op bestelling.
Dat hij ondertussen nog gauw even een
halve finaleplaats behaalde in de
wereldbeker in Korea is een zoveelste
bevestiging van zijn talent en gedreven-
heid. 
Het vergt super kwaliteiten, zowel tech-

nisch,  tactisch als mentaal. Driebanden
beheerst zijn leven en hij gaat daarin tot
het uiterste; met een typisch eigen stijl
gaat hij zijn eigen weg en mijdt alles
wat zijn ambities zouden kunnen dwars-
bomen. Focussen noemt men dat; speci-
aliseren, concentreren,  controleren, be-
heersen en durven. Hij heeft het alle-
maal in zich. In zijn geval vat men het
allemaal samen als “cool”. Hij wordt of
is een icoon voor de competitie drie-
bandspeler  want hij is niet alleen een
uitzonderlijk kampioen, hij is ook een
voorbeeld van sportiviteit en ethiek in
de sport.
Dat Eddy Merckx in 2013 zijn wereldti-
tel mag verdedigen in Antwerpen is su-
per, voor hem en voor de biljartliefheb-
bers in België. Dat deze organisatie het
werk is van de leermeester van Eddy,
nl.: Ludo Dielis is misschien een voorte-
ken van een historisch moment zoals wij
er zo veel gekend hebben ten tijde van
het vermaarde duo Ludo en Raymond. 

Het dagelijks leven in B.T.S.
In deze, voor kleine sporten turbulente
tijden heeft het heel wat inspanning en
goodwill gekost om het nieuwe BTS
sportjaar 2012-13 goed in te vullen.
Wij zijn er uiteindelijk een beetje fier op
dat wij, na het ongelukkige voorbije
jaar, weer een quasi volledig Masters
en Classics circuit kunnen aanbieden.
Reglementen werden aangepast om het
allemaal aantrekkelijker te maken voor
spelers en publiek. Wij raden je aan om
onze nieuwe website www.b-t-s.be te
raadplegen en om je weg te zoeken in
de vele nieuwigheden.
Het heeft wel iets langer geduurd dan
we gepland hadden maar we hebben
daarvoor acceptabele excuses. De erfe-
nis was niet gemakkelijk. Er werd echter
prioriteit gesteld aan vernieuwing, kwa-
liteit en de toekomst.
Dank zij de steun van  Marc Van Hoof,
CEO van BTS nv in Merksem
(www.btsnv.be) en hoofdsponsor van
Billiard Topsport  hebben we kunnen re-
aliseren wat we gehoopt hadden en hij
heeft ook al voor volgend seizoen zijn
medewerking toegezegd.

Sedert 15 september ll. kan je via een

persoonlijke login al je BTS zaakjes re-
gelen via de site: inschrijven tornooien,
beletdagen opgeven, je persoonlijke
data  aanpassen, je BTS  lopende reke-
ning  raadplegen. Een werk van lange
adem door onze specialisten Robby
Sonck, Michel  Van Camp en Patrick
Rendaxhe.
Wij mochten ook getuige zijn van de
opening van het nieuwe Biljartlokaal
van De Goeie Queue in Oostmalle.
Salpho wordt beslist een ’landmark’
voor de biljartsport in België. Wij
hopen dat het ambitieuze team zijn dro-
men zal kunnen waarmaken.  Inmiddels
is het al de uitvalbasis geworden van
het BTS bestuur.

BTS Masters tornooi in Kon. 
Sint-Niklase Biljartacademie
– KSNBA
Het eerste Mastertornooi zal in het na-
jaar plaatshebben in de prachtige Wit-
te  Molen in  Sint-Niklaas.
Gelieve na te kijken of je niet vergeten
in te schrijven bent want de trekking zal
plaatshebben op 2 oktober as. en

wordt dan onherroepelijk afgesloten.
Aanvang voorzien half oktober met Fi-
nale op vrijdag 14 December 2012. Er
zullen speciale prijzen voorzien zijn
voor prestaties die nooit eerder beloond
werden. We houden het nog even ge-
heim. Zeker deelnemen.

Vanaf het Masterstornooi van KSNBA
zal er een nieuwe , bijkomende en ge-
sponsorde ranking bijgehouden wor-
den op basis van je persoonlijke presta-
ties ten opzichte van je behaalde ge-
middelde over gans het vorige sport-
jaar. Een beloning dus voor die spelers
die de meeste vooruitgang boeken in
de tornooien van 2012-13; een stimu-
lans om steeds tot het uiterste te gaan.

We staan aan de drempel van een
nieuw en uitdagend BTS sportjaar en
wij hopen dat je zal genieten.
Ik kijk er al naar uit om jullie weer te ont-
moeten.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Artistieke Arbitrage anders aanpakken!

Wat een ‘farce’ op WK Artistiek 
in Turkije
In de rand van het WK artistiek in het
Turkse Samsun kwam vooral de arbitra-
ge erg onder vuur te liggen. De wed-
strijden duurden soms vier uur en lan-
ger, het ritme en tempo was gewoon
weg en de ballen moesten herhaaldelijk
op aangeven van de spelers zelf op-
nieuw op de juiste posities gelegd wor-
den. Waar waren de UMB-arbiters? 
“Te duur en daarom hebben we gepro-
beerd enkele lokale mensen de knepen
van het arbitrage bij te brengen. Het
zou niet in ons budget gepast hebben
om UMB-arbiters naar hier te halen, hun
verblijf te bekostigen en hun vergoedin-
gen te betalen”, klonk het bij de Turkse
organisatie (zeg maar Turkse bond).
“Hallo heren UMB-voorzitter en CEB-af-
gevaardigde Jean Claude Dupont en
Johnny Houtsch (Lux)?” 
“Wij betreuren dat het niet echt vlot ver-
liep maar de arbiter is en blijft baas.
Daar moeten wij ons bij neerleggen”,
was de korte commentaar.
Eric Daelman, die bij een 1-1 tussen-
stand uitzicht had op de 2-1 voorsprong
zag een kopstoot (figuur 92) eerst goed-
gekeurd maar dan afgekeurd worden
toen tegenstander  de Turk Serdar

Gümüs de arbiter erop wees dat de
speelbal de band geraakt zou hebben.
Sander Jonen, uittredend wereldkampi-
oen kon via zijn opname bewijzen dat
het niet zo was. 
“Iedere artistiekspeler op dit niveau
weet maar al te goed wat de speelbal
zou doen (= versnellen) wanneer hij
toch de band zou geraakt hebben. We
waren het allemaal roerend eens dat
het niet gebeurd was. Daarom besloot
ik deze herroepen beslissing aan te
vechten. Gümüs zat er wat onwennig
bij maar wisselde wel voordurend van
gedachte met de Turkse voorzitter. De
wedstrijd lag een halfuur stil en ik was
dan ook niet meer van plan verder te
spelen. De sfeer werd zelfs even grim-
mig door de opgehitste Turkse suppor-
ters, die zeker geen finale tussen een
Belg en een Nederlander wilden mee-
maken. Vijverberg had toen immers al
topfavoriet Yaman uitgeschakeld en zo
hebben ze Gümüs tot hun afgod ge-
maakt. Ik vroeg uitleg aan Houtsch en
Dupont maar die spraken enkel van
‘schorsing’. Ik heb hen dan gevraagd
wat het nut van een UMB- of CEB licen-
tie arbitrage is wanneer er toch geen
gebruik van gemaakt wordt wanneer de
kans zich voordoet. Geen reactie! Wij
moeten in ons land voor een commissie
verschijnen en examen afleggen om
CEB- of UMB-arbiter te kunnen worden.
Hier plukken ze gewoon een werkloze
van de straat en laten die de ballen op-
leggen met alle gevolgen van dien. Tel-
kens weer moeten aanwijzen waar de
ballen moeten gelegd worden, zelfs
rood en wit verwisselen van plaats, hier
hebben we alles meegemaakt. Blijft dan
de pijnlijke vraag: waar zijn de stan-
daardnormen voor de organisatie van
een WK en waarom wordt er met ver-
schillende maten en gewichten ge-
werkt? Dienen de besparingen om de
reizen van de ‘officials’ te betalen? “,
een vraag waar de UMB-voorzitter zich
behoorlijk boos over maakte. Voor ons:
eerste poging, tien punten!

Jos Reypens
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Let the games begin!
André Van Thielen, onze nieuwe sport-
leider en duivel-doet-al, Robby Sonck,
het brein waaruit  de nieuwe ontwikke-
ling gesproten is, en Patrick Randaxhe,
de schepper van onze nieuwe website,
hebben met veel technische tegenslagen
te kampen gehad en door  allerlei om-
standigheden ging veel tijd verloren,
maar………..HET WERKT!!!!!
Zowel jullie inschrijvingen als de opga-
ve van jullie beletdagen is ON LINE mo-
gelijk. Voor enkele mensen die vrezen
dit systeem niet onder de knie te krijgen
blijft voorlopig de mogelijkheid om het
nodige te doen per E-mail (sportbe-
leid@b-t-s.be ).
Wij doen tevens beroep op alle club-
verantwoordelijken en sportleiders, de-
ze informatie door te spelen aan speel-
gerechtigde leden die wij niet zouden
kunnen bereiken.

I. DE TORNOOIEN 
1) BTS-MASTERS circuit:
Voor het seizoen 2012-2013 hebben
wij 5 tornooien voorzien:
a) KBC SNBA : aanvang begin oktober

– finale 14 december. 
b) KBC DEGOEIE QUEUE: aanvang en

finale nog te bepalen. 
c) B.C. STBA: aanvang en finale nog te

bepalen. 
d) BC DE MAAN + BC DE LEUG: aan-

vang en finale nog te bepalen. 
e) BC MISTER 100: aanvang en finale

nog te bepalen.

2) BTS-CLASSICS ciruit:
Voor het seizoen 2012-2013 hebben
wij 4 tornooien voorzien:
a) KBC SNBA : kader 47/2 - aanvang

en finale nog te bepalen.
b) KBC DEGOEIE QUEUE: kader 47/2

- aanvang en finale nog te bepalen.
c) IBA Ingelmunster: bandstoten - aan-

vang en finale nog te bepalen.

CATEGORIE (voor de classics).
a) Als speler van een van de hierboven

vermelde categoriën kan U tornooi
per tornooi  inschrijven.  Spelers van
2de classe bandstoten mogen ook in-
schrijven voor de tornooien bandsto-
ten en de spelers van 2de classe
47/2 mogen ook inschrijven voor de
tornooien 47/2. 

b) Na ontvangst van uw inschrijvingen
masters en/of classics zal U een be-
talingsaanvraag ontvangen met ver-
melding van het totaal in functie van
uw aantal inschrijvingen, eventueel
verminderd met uw tegoed in ver-
band met de tornooien die vorig sei-
zoen niet werden georganiseerd. 

c) Deze betalingsaanvraag zal verge-
zeld zijn van een uittreksel uit de
boekhouding zodat U zich een juist
beeld kunt geven van uw financiële
toestand bij de BTS.

III. REGLEMENTEN – REGLEMENTS.
Vanaf dit seizoen (2012 - 2013) zullen
de Classics-tornooien (vrijspel, kader,
band) ook toegankelijk zijn voor spelers
van 2de klasse (per discipline). De be-
doeling is om zoveel mogelijk spelers
de kans te geven zich onderling alsook
met hoger geklasseerde spelers te me-
ten. De speelschema's zullen sowieso
worden uitgewerkt dat iedereen vol-
doende wedstrijden kan spelen om een
KBBB-klassering te bekomen. Hierdoor
krijgt men ook meer kansen zich te ver-
dedigen, wat deelname ook sportief
aantrekkelijker maakt. Via het systeem
van de geleide trekking is het trouwens
uitgesloten, bij voldoende inschrijvingen
uiteraard, dat men reeds in de voor-
rondes tegen een ereklassespeler moet
uitkomen. 
Voldoende reden dus om massaal in te
schrijven!"

d) BC HBA Hasseltse Biljartacademie:
bandstoten - aanvang en finale nog
te bepalen.

II. LIDGELDEN EN
INSCHRIJVINGEN 

1) EREKLASSESPELERS.

OPGELET: ALLE INSCHRIJVINGEN
VOOR DE MASTERS MOETEN TEN
LAATSTE OP 25 SEPTEMBER
BINNEN ZIJN – 

a) Het lidgeld van alle ereklassespelers
(masters en classics), ten bedrage
van 50,00 € dient uiterlijk op 30
september 2012 te worden gestort
op bankrekening  363-0190894-38.
U zult hiervoor een betalingsaan-
vraag krijgen. 

b) De prijs per tornooi werd, voor alle
spelers (ere- hoofd- en/of excellentie-
klasse, of 1ste categorie, MASTERS of
CLASSICS, eenvormig  op 18,00 €/
tornooi  gesteld. 

c) Daar het reglement voorziet dat een
ereklasser zich voor alle  Masters-tor-
nooien MOET inschrijven, zal U een
betalingsaanvraag worden toege-
stuurd voor 5 x 18 = 90,00 € vermin-
derd met uw tegoed in verband met
de 3 georganiseerde tornooien i.p.v.
5 in seizoen 2011-2012, eventueel
vermeerderd met het aantal Classics-
tornoien waarvoor U hebt ingeschre-
ven. ZODRA UW INSCHRIJVING bij
ons binnen is zal U deze betalings-
aanvraag  worden toegestuurd.

d) Deze betalingsaanvraag zal verge-
zeld zijn van een uittreksel uit de
boekhouding zodat U zich een juist
beeld kunt geven van uw financiële
toestand bij de BTS. 

2) HOOFDKLASSESPELERS – EXCELLEN-
TIESPELERS en SPELERS VAN 1ste

IV. ON LINE INSCHRIJVEN – VADE MECUM – INSCRIPTIONS 
ON-LINE.

Op de homepage van onze site www.b-t-s.be ziet U, naast de kader waar de ver-
jaardagen worden weergegeven, een vierkant voorbehouden aan onze leden. 

- Klik in dit kadertje en een nieuw venster zal verschijnen. 

- Volg hier de instructies (bvb met opgave van uw licentienummer en een wacht-
woord dat U zelf kiest) en U krijgt toegang tot een resem programma’s waar U
zich kan inschrijven voor de tornooien, uw beletdagen opgeven, uw persoon-
lijke gegevens opnemen, enz. enz.  

- Er zijn natuurlijk nog enige mogelijkheden ‘under construction’ maar dit is van
ondergeschikte orde en enkel een kwestie van tijd.

- VERGEET NIET uw wijzigingen, uw inbreng en uw keuzes te VALIDEREN .
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Column door Jos Reypens

Jos Reypens

‘Oppassen bij het vallen van de blade-
ren en het botten van de bomen’ was
een oude boerenwijsheid, die we in de
Kempen meekregen. De bladeren be-
ginnen te vallen en Gerard Cox haalt
weer de hitparades met ‘ T’is weer voor-
bij die mooie zomer’, een ietwat melan-
cholisch terugdenken aan wat voorbij is
en wat komen zal of moet.
Wat heeft dit met onze sport te maken?
Alles en niets! Laten we met alles begin-
nen en even terugblikken op wat we af-
gelopen weken en maanden mochten
beleven. Eind augustus, begin septem-
ber waren we getuige van een schitte-
rende apotheose van de Superprestige
driebanden in het warmhartige en
sportvriendelijke Lommel. Onthou de
naam Eddy Merckx! Een week later za-
ten we uren gekluisterd aan ons scherm
om het WK driebanden in Porto te vol-
gen via Kozoom. Ook hier was het
weer genieten. Onthou de naam Eddy
Merckx!

Eddy Merckx
De man van het najaar wordt zonder
twijfel Eddy Merckx. De Hemiksemnaar,
ondertussen in Antwerpen en verre om-
geving bekend om zijn schitterende bil-
jarttafel (zwart laken-wit meubel in dito
interieur) via een reportage van de lo-
kale ATV, mag zich stilaan ook de man
van het jaar gaan noemen. Wie het
jaar begint als nummer één op de na-
tionale ranking, wie in januari de natio-
nale titel driebanden veroverd in finale
tegen Frédéric Caudron, wie begin
maart met Caudron de wereldtitel voor
landenteams in Viersen (D) wint, heeft al
een palmares om iedereen jaloers te
maken. Wie dan begin september in
Lommel de Superprestige (weer in finale
tegen Caudron)  wint en wie dan een
week later wereldkampioen wordt na
winst in de halve finale (weer tegen
Caudron) en in finale tegen de Koreaan
Sung Won Choi, zou in een pak landen
een standbeeld krijgen en in Korea zelfs
levenslang mogen rekenen op 200 €

per maand (tot een maximum van
100.000 €). We weten niet of Merckx
van de KBBB iets meer mag verwachten
dan (hopelijk) een officiële felicitatie.
De Superprestige in Lommel was van
internationaal niveau en op het WK in
Porto was dit ‘Belgisch’ niveau van
Merckx  voldoende om iedereen achter
zich te houden

Wereldranking
Bij het ter persen gaan wisten we nog

niet wat onze landgenoten presteerden
op de Wereldbekermanche in Korea,
met hopelijk weer een duel Merckx-
Caudron (liefst in de finale natuurlijk!).
Feit is dat Merckx van een bedreigde
12de plaats op de wereldranking zich
na het WK weer in de top vier speelde,
een plaats waar hij met Caudron thuis
hoort! Die wereldranking! Handig om
een soort klassement per land (vijf beste
spelers) op te maken, iets wat collega
Frits Bakker (NL) verleidde om Korea op
één te zetten voor ons landje. Terecht zo
bleek na wat rekenwerk en ook zo te
aanvaarden na het WK in Porto. Korea
komt er met haar vijf hoogst geplaatste
spelers het beste uit (62 punten) voor
België (75) en Turkije (84). Tijd dus voor
Leppens, Philipoom en Forthomme om
wat te doen aan hun ranking. Philipoom
was dolblij dat hij weer WB kan spelen
na het vinden van een persoonlijke
sponsor. Afspraak Jef in Korea en Hurg-
hada! Inzet kan aan Leppens niet ver-
weten worden maar we hopen dat hij
dankzij zijn mentor toch een paar plaat-
sen kan opschuiven en weer aanstalten
kan maken om de top 12 binnen te drin-
gen. Hetzelfde geldt voor Forthomme,
van wie we nog uitschieters verwachten
in de resterende WB-manches.

BIBOT
In een andere artikel zal u kunnen lezen
wat BIBOT betekent en zal betekenen
voor de biljartsport in ons land. Dit Bel-
gisch team is de samensmelting van
veel gedrevenheid in de biljartwereld.
Terecht werd aangenomen dat er na het
Wereldkampioenschap 2013, in een
organisatie van Ludo Dielis, geen vacu-
üm mocht ontstaan zoals gebeurde na
het stopzetten van de Supercup in
2011. Daarom werd geopteerd om pas
in 2014 met een heus wereldbekertor-
nooi naar buiten te komen voor de vol-
gende drie jaren of meer. Het WK
2013 moet een slipstream creëren voor
BIBOT. 
“Iedereen zal kunnen uitmaken of we
met de WB 2014 nieuwe stan-
daardnormen zullen neergezet hebben.
In ieder geval gaan we voor en hoog-
staand WB-tornooi met een internatio-
nale uitstraling, een stad als Antwerpen
waardig. We hebben ervaring en
know-how in huis om dat ook te realise-
ren. Met San Marco Village in Schelle,
ook al de locatie voor het WK artistiek
in 2008, kunnen we aan alle modern
eisen voldoen. BIBOT zal met weinig
minder tevreden zijn dan met de naam
‘beste WB-tornooi ooit”, vertelde BIBOT-
voorzitter Ferre Van Loco, die zijn spo-
ren al meer dan verdiende met zijn bij-
drage aan het welslagen van de Super-
prestige in Lommel, waar hij samen-
werkte met Frédéric Caudron en Eddy
Leppens, ook leden van BIBOT.  Ikzelf
kan terugdenken aan de vlotte samen-
werking met de wereldbekertornooien
van BC Deurne en aan mijn eigen in-
breng als coördinator-organisator op de
WB-tornooien van 1995 (Zuiderpers-
huis Antwerpen), 1996 en 1997 in
toenmalige Sofitel (nu Ramada Inn) Ant-
werpen. Reken daarbij nog het organi-
satorisch talent van Michel Van Camp
en de financiële expertise van Jan Pee-
ters en we zitten zonder meer ‘goed’
voor de WB 2014 en verder.  In de
herfst van 2012 kunnen we dus al uit-
kijken naar de nieuwe biljartlente van
2014. 

WK Artistiek
Een apart wereldje, de discipline ar-

Een nieuwe lente in de herfst

tistiek biljarten of kunststoten. Na een
paar leuke nationale rankingtornooien
volgde midden september het WK ar-
tistiek in het Turkse Samsun. Blijkbaar
willen de Turken een soort zekerheid in-
bouwen om na Yaman in 2008 in
Schelle (San Marco Village) opnieuw
een wereldkampioen te kunnen vieren
en dat liefst in eigen huis. In het niet zo
simpel (via Istanboel of Ankara) te be-
reiken Samsun aan de Zwarte Zee kre-
gen we een fanatiek publiek te horen
dat niet bepaald kaas van artistiek ge-
geten had. Voor hen zou en moest een
Turk winnen! De kwartfinales leverden
twee Turken (Gümüs en Yaman), twee
Belgen (Bax en Daelman), twee Neder-
landers (Jonen en Vijverberg) en de en-
kelingen Fonellosa (Spanje) en Tran
(Frankrijk) op. Gümüs en Yaman over-
leefden de kwartfinales samen met Eric
Daelman uit Niel en Erik Vijverberg (46
jaar uit Almelo-NL). In de halve finales
Gümüs-Daelman en Yaman-Vijverberg
moest ik onwillekeurig terugdenken aan

de Raymond Steylaerts, die stelde dat
een wedstrijd artistiek enkel maar goed
kan gearbitreerd worden door een ar-
tistiekspeler zelf. “En dan nog!”, was
mijn bedenking en die van Eric Dael-
man, die in set 3 bij figuur 92 een grote
partijdigheid moest vaststellen bij de ar-
biter in het voordeel van Gümüs. “Een
hemelsbreed verschil in deze fase, 2-1
voor of 1-2 achter in een systeem naar
drie gewonnen sets”, was de reactie
van Daelman. Vraag is dan ook wie be-
kwaam is om de arbiters te arbitreren?
Neemt niet weg dat brons een prachtig
resultaat is voor ex-wereldkampioen Da-
elman, die na zijn wereldtitel in 2009 in
datzelfde Turkije nog niet vergeten leek
door de uitzinnige Turkse fans, die na
het verlies van topfavoriet Yaman (3-0
tegen Vijverberg) resoluut de kant kozen
van Gümüs tot die zijn wereldtitel vast
had.

Jos Reypens
Sportjournalist

 

              

Uitblinkers in Techniek
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Deurnsebaan, 3 2170 Merksem (Antwerpen)

Telefoon: +32 (0)3 644.84.85
Fax: +32 (0)3 644.51.36
E-mail: info@btsnv.be
Website: www.btsnv.bewww.btsnv.be

Blomdahl weer kannibaal in Korea
Met een supergemiddelde van 3.055 en
een 3-1 winst in sets in de finale van het
tweede wereldbekertornooi driebanden
tegen de Italiaan Marco Zanetti (50)
heeft de 49-jarige Zweed Torbjörn Blom-
dahl zijn indrukwekkend palmares weer
wat meer glans gegeven. In Suwon ,
waar hij vorig jaar ook al won, had het
optreden van Blomdahl iets kannibaals.
Dankzij zijn winst  neemt hij ook de lei-
dersplaats in de wereldranking over van
Frédéric Caudron, die in Suwon al in de
eerste ronde uitgeschakeld werd. Cau-
dron blijft tweede terwijl kersvers wereld-
kampioen Eddy Merckx dankzij het be-
reiken van de halve finale (met 2-3  uit-
geschakeld door Zanetti) derde is ge-
worden. Zanetti duikt weer de be-

schermde top 12 binnen als tiende.

Tussenstand wereldranking
1. Torbjörn Blomdahl (Zwed): 382
2. Frédéric Caudron (B): 375
3. Eddy Merckx (B): 340
4. Filipos Kasidokostas (Griek): 330
5. Dany Sanchez (Spanje): 316
6. Sung Won Choi (Korea): 301
7. Kuyng Roul Kim (Korea): 300
8. Dick Jaspers (NL): 284
9. Jérémy Bury (Frankrijk): 280

10. Marco Zanetti (Italië): 237
11. Jae Ho Cho (Korea): 213
12. Murat Coclu (Turkije): 212

Jos Reypens
Sportjournalist
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Het wordt stilaan een gewoonte ……
Zoals ik in mijn vorig artikel schreef wa-
ren we wel wat zenuwachtig voor aan-
vang van deze vijfde Superprestige in
Lommel.  Korte opbouwtijd voor toch
wel een nieuwe revolutionaire zaalop-
stelling, korte spelweek (1 dag minder)
en dus drukke zaterdag met alles van
kwartfinale tot finale. Twee weken voor
aanvang vertrok ook onze contactper-
soon bij EXQI-sport.  Je zou voor minder
beginnen zweten.
Maar dan komt de ervaring van de
voorbije vier jaar boven.  Een exceptio-
nele werkploeg en in dank aanvaarde
hulp van de Stad Lommel, zorgen er
voor dat alles op tijd klaar geraakt.  Van-
af de eerste dag bleek dat de nieuwe
opstelling een schot in de roos was.  Ie-
dereen VIP was ons uitgangspunt en ik
denk dat we daar ruimschoots in ge-
slaagd zijn.  Elke zitplaats gaf de moge-
lijkheid een hapje en drankje te nuttigen.
Van op elke plaats had je een perfect
zicht op de arena, waar zich weer bil-
jart van wereldniveau afspeelde.  Een
aantal “pseudo-VIPS” vonden dat er te
weinig onderscheid was tussen de plaat-
sen van het “gewone” publiek en hun
VIP plaatsen……  Dit maar om aan te to-
nen dat het nooit voor iedereen goed
zal zijn.  De overgrote meerderheid van
de aanwezigen hadden echter niets dan
lof over deze nieuwe situatie.
Ik ben ook telkens weer blij als de spe-
lers en arbiters uiting geven aan hun te-
vredenheid over de organisatie.

Arendsoog ter vervanging van exqi was
ook een meevaller, de samenwerking
met Kozoom (die ook weer prachtig
werk leverden) verliep vlekkeloos en zal
naar de toekomst toe nog verfijnd wor-
den.  Wij spraken af met Jan Smekens,
grote baas van arendsoog, dat we in de
toekomst samen zullen blijven werken
om biljart op TV te houden.

Hoogstwaarschijnlijk zal dus in 2013
opnieuw een Superprestige doorgaan in
Lommel. Never change a winning hor-
se… zegt men.  Das juist, maar het
wordt er niet makkelijker op om jaar na
jaar de bedeltocht langs de verschillen-
de sponsors aan te vatten.  Dit jaar
moesten we het al met minder doen, wat
wordt het volgend jaar ?  Ik begrijp dit
wel hoor, crisis slaat om zich heen.  Wij
zijn met CUVINO ook genoodzaakt on-
ze sponsoring enkel te focussen op de
Superprestige. Gelukkig dat we altijd op
onze vele vrijwilligers kunnen rekenen,
want anders was een organisatie als de-
ze gewoon onmogelijk. DUS als er be-
drijven of supporters zijn die willen spon-
soren….laat het ons weten !!

Een aantal persoonlijke overpeinzingen
wil ik jullie toch ook niet onthouden :  in-
dien we volgend jaar terug kunnen be-
schikken over de zaal gedurende een
volledige week, zou ik terug opteren
voor 6 speeldagen met de kwartfinales
op vrijdag en halve finale en finale op

Vrijspel tornooi District Gent

KBC Metro wint twee hoogste reeksen
Het eerste vrijspel tornooi, georgani-
seerd door het KBBB-district Gent is uit-
gedraaid op een succes voor KBC Me-
tro. In de reeks 160-210-300 speelpun-
ten, bleek Albert Verbeken een maatje
te groot voor Argos-Westveld-speler Da-
niël De Mol en Rudy Meuleman (Union
Sandeman). De serie 70-90-120 werd
gedomineerd door Metro-man Roger
Janssens, die Raymond Willems (BC
Gouden Martinus) op twee hield, vóór
Lucien Strijpen (BV Gent). In de laagste

reeks, 30-40-55 tenslotte moesten Eric
Cardon (KBC Argos – Westveld) en Paul
Henderick (Gentsche BA), Noël Somnel
van Union Sandeman als winnaar er-
kennen.
Het district Gent kan alvast terugblikken
op een geslaagd tornooi, dat op een
heuse krachtmeting tussen de Gentse li-
brespelers kon rekenen en daarmee be-
wijst voor herhaling vatbaar te zijn.

Bart Van Reeth

zaterdag.  Ik denk dat dit voor iedereen
een goeie zaak zou zijn, want de za-
terdag was nogal hectisch en vermoei-
end, zowel voor spelers als publiek.

De bedoeling van organisaties als deze
is en moet zijn het aantrekken van vol-
doende publiek in een aangenaam ka-
der, onze sport waardig.  Tot zover ge-
slaagd! De publieke belangstelling voor
de Superprestige is meer dan oké.  Elk
jaar en elke dag opnieuw zie ik dezelf-
de gezichten weer verschijnen.  Vrien-

den die er samen een uitstap van ma-
ken, clubs die zelfs een loge nemen
voor hun leden (tof initiatief trouwens).
Maar …. Ik denk persoonlijk dat we er
moeten trachten voor te zorgen dat we
mensen aantrekken die niets van biljart
kennen en open staan om er mee kennis
te maken, want anders moeten we
binnen een paar jaar de supporters
binnenrollen en parking voor looprek-
ken voorzien….  De jeugd moet ko-
men!!  Mijn vraag is dan : als we dit in
het achterhoofd houden, zou het dan
niet spectaculairder zijn voor de toe-
schouwers om het set systeem in te voe-
ren bij de superprestige (drie winnende
naar 15 punten bv.)?
Ik ben er mij van bewust dat ik nu aller-
lei voor- en tegenstanders over me heen
ga krijgen, maar dat is niets, dan wordt
er tenminste over gepraat.  Af en toe
eens een ballon oplaten kan nooit
kwaad!

Spreek er eens over met uw vrienden
biljarters!  Het moet natuurlijk ook in de
reglementen passen…. Zoals jullie we-
ten is dat mijn beste kant niet, maar mijn
streven om de biljartsport meer en meer
naar buiten te krijgen zal nooit ophou-
den!
Vandaar ons nieuw initiatief met BIBOT
dat perfect in deze filosofie past.  Hier-
over meer elders in uw biljartkrant.
Tot binnenkort in één of andere biljart-
zaal.

Ferre Van Loco
Organisator Superprestige

Wereldranglijst na Suwon

Caudron en Merckx nu tweede en derde
Na de Wold Cup in Suwon bezet
Torbjorn Blomdahl de eerste plaats op
de wereldranglijst, gevolgd door onze
landgenoten Frédéric Caudron en Eddy
Merckx. Eddy Leppens is op de 18e
plaats de derde Belg in de top 20.
1. BLOMDAHL Torbjorn SE 382
2. CAUDRON Frédéric BE 375
3. MERCKX Eddy BE 340
4. KASIDOKOSTAS Filipos GR 330
5. SANCHEZ Daniel ES 316
6. CHOI Sung-Won KR 301
7. KIM Kyung-Roul KR 300

8. JASPERS Dick NL 284
9. BURY Jeremy FR 280

10. ZANETTI Marco IT 237
11. CHO Jae Ho KR 213
12. COKLU Murat Naci TR 212
13. TASDEMIR Tayfun TR 210
14. HORN Martin DE 208
15. CENET Lütfi TR 166
16. YÜKSEL Adnan TR 159
17. LEE Choong-Bok KR 148
18. LEPPENS Eddy BE 141
19. SIDHOM Sameh EG 140
20. BURGMAN Raimond NL 133

ANAG Billiard Cup – Tsjechië

Niessen en Leppens 
vertegenwoordigen ons land
Van 5 t.e.m. 7 oktober vindt in het Tsje-
chische Olomouc het gemengde
ANAG-tornooi plaats. Twaalf deelne-
mers uit 8 Europese landen bekampen
er elkaar in 3 klassieke disciplines op
het matchbiljart. Er wordt met een pun-
ten – beurten vergelijkingssysteem ge-
speeld in het Kader 71/2 (100 punten
of 10 beurten), Bandstoten (50 punten
of 15 beurten) en tot slot het drieband
met 15 punten of een maximum van 25
beurten. Voor ons land zullen Eddy Lep-
pens en Patrick Niessen deelnemen. Dat
is geen toeval want de twee Limburgers
hebben een lange staat van dienst in
deze drie spelvormen. Andere opmer-
kelijke deelnemers zijn de Zwitser Xa-
vier Gretillat, de Nederlander Dave
Christiani en de Duitser Wolfgang Zen-
kner.  Tsjechië zelf,  schuift de voorals-
nog onbekende Martin Bohác en Ma-
rek Faus naar voor. Andere gegadig-
den voor de ANAG-prijs zijn Esteve
Mata en Raúl Cuenca Monrabal (Span-

je), Arnim Kahofer (Oostenrijk),  Pierre
Soumagne (Frankrijk) en Markus
Melerski (Duitsland).

Bart Van Reeth

Patrick Niessen

Biljartweetjes

WIST JE, DAT...
… Léo Corin waarschijnlijk de enige
Waal is die zoveel titels won ?
Corin werd vier keer wereldkampioen,
vijf keer Europees kampioen en liefst 15
keer kampioen van België.

… De Luikenaar al op zijn 18de bij de
juniores drie maal Europees Kampioen
werd ?
Hij erfde al op jonge leeftijd het  biljart-
virus van zijn vader, die zelf ook geen
onverdienstelijk biljarter was, en kon
dat al bij de juniores te gelde maken.

… Corin ook naast zijn titels nog heel
wat verdiensten heeft ?
De Waalse biljarter sleept nog een aan-
tal Wereld-, Europese- en Belgische re-
cords met zich mee, naast de vele plaat-
selijke prijzen en huldigingen die hem
te beurt vielen.

…Hij erelid is van de Zwitserse Biljart
Federatie ?

Léo Corin
was  gedu-
rende acht-
tien jaar bil-
jarttrainer in
het bergland
van 1973 tot
1991 en ont-
ving de titel
uit erkentelijk-
heid.  

… Hij al sinds 1963 een eigen biljart-
zaak uitbaat ?
Hij nam de zaak over en leerde er het
draperen van lakens, monteren van
banden en herstellen en onderhouden
van keuen  en verwierf al snel naam en
faam aan de boorden van de Maas.
Tot 1970 werkte Corin alleen en kreeg
vanaf dan versterking van Walthère
Thonnart en diens vrouw Maggy, die
beiden ook vandaag nog actief mee-
werken.
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1929 : Marcel Van Leemput 
scoort 569 caramboles
Wie Marcel Van Leemput eigenlijk was, is tot op heden een klein misterie.
In de biljartwereld kent zowat iedereen zijn naam, maar niemand weet
veel over de prestaties van deze opmerkelijke Antwerpenaar. Konden we
niet achterhalen waar Van Leemput zijn verdere biljartcarrière sleet of
wanneer hij overleed, dan bezorgde zijn naamgenoot Willy Van Leemput
ons dit Nederlandse krantenartikel uit 1929. We geven het integraal weer
in de originele spelling.
Een Onzer Haagsche sportcorrespon-
denten schrijft in het Ochtendblad van
de Nieuwe Rotterdamse Courant van
donderdag 7 februari van 1929  het
volgende:
De jeugdige Belgische professeur de bil-
lard Marcel van Leemput, die ter gele-
genheid van het kampioenschap van
Europa, naar den Haag is gekomen, liet
in de 's-Gravenhaagsche Biljart Club in
verloren kwartiertjes even zien wat hij
tegenwoordig van de biljartkunst ver-
staat en heeft bij die gelegenheid van
het bestuur van „De Groene Sociëteit"
de uitnodiging ontvangen voor de leden
van deze Haagsche sociëteit, waar
hoofdzakelijk het biljartspel wordt be-
oefend, een reeks demonstraties te wil-
len geven. De eerste dezer demonstra-
ties heeft nu gisterenmiddag plaats ge-
had en voor hen die het nog niet moch-
ten weten, heeft hij zich daarbij als een
biljartgenie doen kennen. Alvorens van
deze demonstratie een en ander te ver-
tellen, willen wij eerst enige informaties
over dezen fameuzen biljarter geven.
Marcel van Leemput is thans 22 jaar.
Hij is de zoon van een Antwerpsen ca-
féhouder en begon op 13-jarigen leef-
tijd in het café van zijn vader een partij-
tje te spelen.
Twee jaar later (dus 15 jaar oud) was
hij reeds zover, dat hij gerechtigd was
aan het 3e klasse kampioenschap van
België deel te nemen. Hij eindigde
daarin op de 2e plaats. 16 jaar oud
eindigde hij als 2e in het 2e klasse kam-
pioenschap en het volgende jaar werd
hij ook tweede in het kampioenschap le
klasse. In die kampioenschappen heeft
hij weinig geluk gehad. In 1925 reeds
werd hij beroepsspeler en in gezel-
schap van zijn landgenoot Edward Ho-
remans is hij toen naar Amerika ge-
gaan. Enigen tijd na zijn terugkeer
moest hij zijn dienstplicht vervullen en in
het midden van 1928 was zijn dienst-
tijd geëindigd. Merkwaardig is de ko-
lossale vooruitgang die hij sindsdien ge-
maakt heeft.
Om een voorbeeld te noemen: eind
1925 toen hij in den Haag tegen Domi-
nering heeft gespeeld, was hij iemand
die met een moyenne van 20 speelde.
Tijdens zijn diensttijd was dit nog zowat
het geval. En thans is hij een man voor
wie een gemiddelde van 100, van 150
én nog meer, een gebruikelijke verrich-
ting is. Zes weken geleden verbeterde
hij op groot biljart groot cadre, ancre,
het record van Horemans door een se-
rie van 829 te maken (oud record 818)
en bij zulke serie is van een gemiddelde
zelfs geen sprake meer. Van Leemput
heeft dus te zien gegeven, wat de
meeste der grootste biljarters van de
wereld te zien hebben gegeven n.l. plot-
seling formidabel vooruit te zijn ge-
gaan.
Om dan nu tot de demonstratie te ko-
men : ongeveer om drie uur heette de
voorzitter van „De Groene Sociëteit",
de heer de Wit, de aanwezigen wel-
kom waarna hij enige beschouwingen
wijdde aan het biljartspel- en de zaak
der arbiters waarbij hij reageerde  op
het artikeltje hetwelk wij laatst schreven
om te besluiten, dat geen rechtgeaard
biljartliefhebber hier te lande Ameri-
kaanse toestanden wenst, welke conclu-
sie wij geheel delen. Na dit openings-
woord ving de demonstratie aan. Er
werd gespeeld op groot match biljart

groot cadre. Als tegenpartij van Van
Leemput trad een andere professeur op,
nl. de heer Tokkie. Het ging er natuurlijk
slechts om dat Van Leemput een tegen-
speler zou hebben. Arbiter was de heer
Burgemeester, die zich rustig en onop-
vallend van zijn taak kweet.
Tokkie begon en na 3 punten te hebben
gemaakt liet Van Leemput er 47 volgen.
En toen Tokkie er 4 had gemaakt, scoor-
de Van Leemput er 120. Toen volgden 4
zwakke beurten. Men weet hoe dat kan
gaan ; een bal draait een beetje af en
glijdt er dan haarfijn langs enz., enfin,
na 6 beurten noteerde Van Leemput
188, wat dus maar matig was. Doch
toen in de 7e beurt toonde hij zijn grote
kracht. Tokkie had de ballen wijdt laten
liggen en niet minder dan 5 lange sto-
ten kreeg Van Leemput te maken, maar
toen had hij ze dan ook langs de cadre-
lijn bij den korten band. In oppersten
eenvoud werden het er 100, 200 en
300, en even later maakte men hem er
op attent, dat het totaal van 500 was
bereikt. Van Leemput wilde echter de se-
rie liever uit spelen en ging voort tot
569. Een iets te zacht geraakt balletje
maakte aan deze serie, die, voor zoo-
ver ons bekend, de hoogste is welke
ooit in Nederland op groot match biljart
groot cadre is gemaakt, een eind.
De score van Van Leemput bedroeg:
47, 120, 7. 2, 1l, 1, 569 — 757 pun-
ten in 7 beurten, gemiddelde 108,14.
Tokkie bracht het tot 27.
En nu iets over het spel. Van Leemput,
die een nette, rustige jongeman is moet
wel door en door gezond en sterk zijn.
Want hij speelde met zijn jasje aan en
geen zweem van inspanning viel te be-
speuren. Hij ging niet eens even heen
om zijn handen te wassen, er kwam
geen zaagsel bij te pas, hij transpireer-
de niet, doch bleef de onbewogenheid
zelf.
Onder de toeschouwers waren er die
ook van den door amateurs gespeelden
wedstrijd om het Europese kampioen-
schap getuige waren geweest en een
kwam er naar ons toe om de opmerking
te maken, dat dit toch nog heel wat an-
ders was. Nu, dat was het dan ook.
Om nu maar eens Moons te noemen:
wanneer deze begint ben je belangstel-
lend of hij er 100 zal maken. En heeft
hij er 100 dan vraag je je af of hij de
150 zal bereiken, en zo voort.
Maar als van Leemput aan stoot is vindt
je het zeer natuurlijk als hij er 600. 700
of 800 maakt. In zijn spel culmineert de
eenvoud. Het is de school Horemans op
haar best die hij liet zien. Zoals hij een
bal laat dood lopen, onverschillig of hij
50 centimeter heeft af te leggen dan
wel van korten band naar korten band
moet lopen, is onverbeterlijk. En in het
kleine spel zoekt hij er zijn kracht in dat
een van den band terug komende bal
door de andere bal wordt opgevangen.
Dit doet hij op eenvoudig verbluffende
wijze. Rappels over 4 banden zijn bij
hem even simpel als vlak bij uit den
hoek. Maar wat opviel was, dat ook hij
met een vluggen pols speelt, evenals
Horemans. Biljarters hebben het graag
over den slappen pols. Doch Van Leem-
put speelt met een pols welke als het ver-
lengstuk van den arm is te beschouwen.
Ook als hij pikeert, masseert en trekt bij
de zwaarste opgaven, blijft de pols van
iedere wiegeling vrij. In zijn grote serie
kwam hij driemaal vast te liggen. De

wijze waarop hij  toen pikeerde was zo
verbluffend eenvoudig, dat de toe-
schouwers er van begonnen te lachen.
Eenvoud, eenvoud en rust. dat is voor
alles kenmerk van het enorme spel van
dezen jongen Bels, die persoonlijk ook
de eenvoud zelf is. Dat de toeschou-
wers opgetogen waren, behoeft stellig
geen betoog. Vanavond om 8 uur zal in
de biljartzaal van café restaurant het
Gouden Hoofd alhier prof. Marcel Van
Leemput uit België een demonstratie ge-
ven. Zijn tegenstanders zullen de heren

Wielders en Sengers zijn. De eerste par-
tij tegen Wielders is 600 caramboles
groot, de tweede bestaat uit 20 drie-
banden stoten tegen Sengers.  

Info gezocht
Lezers die meer informatie of beeldma-
teriaal over Marcel Van Leemput heb-
ben, worden verzocht contact op te ne-
men met onze redactie. U zou er De Bil-
jartballen en onze trouwe lezer Willy
Van Leemput een groot plezier mee
doen. 

Biljarthistorie

Gedicht

Opnieuw verrast Eddy Martens ons met een gesmaakt gedicht, waar-
bij hij zichzelf op de tafel gooit en in de huid van de biljartballen kruipt.
Haal uw beste ‘Antwaarps’ boven en geniet…

De drij stâre van den biljâr

Zied’ns ne keer nor mij:
‘k zèn as bal een grote stâr !

‘k Zien spierwit, gelooft me vrij
En ‘k lig hier mè mijn 2 maten oep den biljâr

Bà momente hemmek, làk die gele,
Hier en doar wà spikkels…

Dan wilt dië roeje ni mè ons spele
en zeetem: “Dà’s mijn kleureke oep olle smikkels!”

Mor meestal rollen we gelak zot
over dà groot gruun loake
en wete soems ni begot

hoe we ne carambol kunne moake

Mor sprèkt ni over die keus die oep ons stoempe,
want die geve ons soems zo’n marjop

dà we denke: “Héla loempe…
Sebiet hemme w’alle drij nen houten kop !”

En lot ons astemblieft over ’t krijten zwijgen
Al die blaa en ander vetzakkerij zèn wij muug !

Ge zou veur minder een stofloeng krijgen…
en veur te stârven is ’t nog een bitje vruug !

Dus denkt doar mor ‘ns oan,
à ge wilt gon presteren as een grote stâr,

dà dees spelleke nooit had bestoan
zonder ons, de drij ballen… de drij stâre van den biljâr !

Eddy Martens

Stunt Brecel in eigen land ?
Vorig  jaar viel Antwerpen de eer te
beurt om een snookertornooi te organi-
seren waarop alle grote namen aanwe-
zig waren. Dit unieke snookergebeuren
wordt nu verlengd wegens succes : van
19 tot 21 oktober zal de Lotto Arena
opnieuw het strijdtoneel zijn voor de ab-
solute wereldtop. Aan het PTC Europe-
an Tour Snooker 3 doen spelers mee zo-
als Mark Selby, John Higgins, Judd
Trump en de legendarische Steve Davis.
Dé speler om naar uit te kijken is na-
tuurlijk ons toptalent van eigen bodem,
de nog steeds maar 17-jarige Luca Bre-
cel. Het is voor de snookerliefhebbers
uit onze regionen de ideale gelegen-
heid om hem eindelijk live aan het werk
te zien te midden van al het ervaren
snookergeweld. Kan hij dit jaar stunten
en de titel in eigen land houden ? Laat
ons hopen, al mogen we best tevreden
zijn als hij beter doet dan vorig jaar.
Toen strandde hij in de zestiende finales
tegen de Indiër Metha. Ondertussen is
Brecel een jaartje ouder, maar vooral

een jaartje ervarener. In dat jaar speel-
de hij als allerjongste speler ooit op het
prestigieuze WK. Hoewel hij er toen
snel uitging, leverde hij een prestatie
waar hij best trots op mag zijn. Nadat
hij verschillende hooggerangschikte
spelers uitschakelde tijdens de kwalifi-
caties, speelde hij in zijn debuutmatch
hartverwarmend snooker. Dat hij recent
in goede vormt verkeert, heeft hij in juli
nog bewezen door in Peer twee officië-
le 147-breaks op één avond te scoren :
ongezien op het Europese vasteland.
Zijn geleverde spel bewijst duidelijk dat
hij het afgelopen jaar een betere en
completere speler is geworden, redenen
genoeg om te hopen dat hij dit jaar ho-
ger eindigt. Wil Luca zover geraken,
zal hij wel al een moeilijke klip moeten
omzeilen : indien hij de eerste voorron-
de wint, wacht de nummer 12  van de
wereld op hem, Stuart Bingham. Voetjes
op de grond en knokken voor elke bal is
de boodschap. 
Pieter-Jan Van Bosstraeten
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Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

Artistiek Biljart

Vervliet stunt in 2de rankingtornooi
Zorgde Patrick Vloemans al voor een
verrassing in de eerste rankingontmoe-
ting in Schelle, dan breidde hij daar
met een tweede plaats in Oostende net-
jes een vervolg aan.
Het was echter voormalig Belgisch Kam-
pioen Erik Vervliet die het tweede tor-
nooi voor zijn rekening nam. De Ant-
werpse artistieker had genoeg aan 154
pogingen gespreid over 7 sets om een
puntentotaal van 324 en een percenta-
ge van 61,71 te laten optekenen. Met

een derde en een vierde plaats voor Er-
ic Daelman en Walter Bax, kwamen de
meesters van de fantasiestoten eerder
bleekjes voor de dag. Waarschijnlijk
overschaduwde de nakende deelname
aan het WK in Turkije het rankingtor-
nooi in de OBA. Of lag het aan de staat
van het spelmateriaal ? Vanaf nummer
vijf tot twaalf haalde niemand van de
deelnemers zelfs de 50%-grens.

Bart Van Reeth

Heuglijk nieuws voor 75-jarige

Raymond Ceulemans overgrootvader
Amper enkele maan-
den nadat hij zijn
75ste verjaardag
mocht vieren is de
allergrootste biljarter
aller tijden, voor het
eerst overgrootvader

geworden. De Ceulemansen presente-
ren zich daarbij meteen ook als vierge-
slacht. Peter Ceulemans en zijn vrouw
Bettina mochten de flinke zoon ‘Jack’
verwelkomen, tot groot jolijt van groot-

papa Koen en uiteraard een superfiere
overgrootvader Raymond. Ook bij de
kersverse overgrootmoeder Angèle kon
de vreugde niet op. De familie Ceule-
mans breidt netjes uit en met wat geluk
is er weer een nieuwe ster verschenen
aan de hemel van de grote biljartdy-
nastie. De Biljart Ballen wenst de trotse
familie langs deze weg van harte profi-
ciat en véél voorspoed toe.

Bart Van Reeth

WK Artistiek Biljart

Turkije levert wereldkampioen
Marc Jansen werd als derde ‘opgeviste’
Belg al snel uitgeschakeld in de voor-
ronden op het wereldkampioenschap
Artistiek biljart in Turkije, waar ook  Bel-
gisch kampioen Walter Bax de kwartfi-
nale niet  overleefde. Alle ogen waren
vanaf dan gericht op voormalig wereld-
kampioen Eric Daelman, die hoewel in
mindere doen op de recent gespeelde
rankingtornooien, toch een erg puike
prestatie wist neer te zetten. Daelman
ging er pas in de halve finale uit tegen
de nieuwe wereldkampioen, Serdar

Gümüs, nadat hij eerder de onvoorspel-
bare Nederlandse kampioen Sander
Jonen naar de coulissen had verwezen.
Het was totaal onverwacht een andere
Nederlander, Erik Vijverberg, die de fi-
nale mocht betwisten tegen de tweede
Turk, Haci Arap Yaman, die voor eigen
publiek het brons veroverde. Met de
nummer één voor Gümüs en het brons
voor  Yaman, zet Turkije zich als ‘ar-
tistiek biljart land’ definitief op de kaart.

Bart Van Reeth

KBBB-Nationale voorronden – Bandstoten 110 punten – MB

Andy De Bondt goed op weg

BC De Deken was gastheer voor Poule
A van de nationale voorronden over
band 110 punten op 15 en 16 septem-
ber te Merksem.  Zaterdag werd er fel
van start gegaan met gemiddelden van
rond de zes en hoger.  Andy De Bondt
won uiteindelijk met een algemeen ge-
middelde van 4,75.  Jean Godeyne, Ro-
ger Van Hoylandt en Ronny Mathysen
eindigden respectievelijk 2e, 3e en 4e.

Godeyne en
Van Hoy-
landt, als
beste derde,
gaan mee
naar de na-
tionale fina-
le.  Ronny
Mathysen
lukte wel de
hoogste se-
rie van 34
punten. De
arbitrage
werd uitste-
kend ver-

zorgd door Rudi De Bondt, Eddy Bettens
en  Francois Van Criekingen. In de fina-
le zullen ze zich meten met Nico Van
Hanegem en Johan De Vos uit Poule B
op 5 en 6 oktober te Binche voor de
kampioenstitel in excellentieklasse.  Be-
nieuwd wie daar de kaap van zes ge-
middeld kan ronden en zo de stap naar
ereklasse kan zetten.
Filip Steurs

Biljartcentrum De Ploeg in nieuw kleedje

Ruimte optimaal benut
Het Zoerselse BC De Ploeg zag haar le-
denaantal de afgelopen maanden met
liefst 40 % stijgen. Die ledenstijging is
het gevolg van goed gerichte recrute-
ring en het 'matchen' van teams en spe-
lers. Daar is het gedreven bestuur ver-
antwoordelijk voor. Dat bleef ook niet
onopgemerkt bij de biljart-minded spon-
sors van Antwerp Data Center en AEJ,
die meteen hun engagement toonden.
Groei betekent uitbreiding en dus von-
den ze het in het biljartcentrum de hoog-
ste tijd om hamer en breekijzer uit de
kast te halen. Het resultaat mag gezien
worden. Een deel van de leefruimte, in
een ver verleden nog paardenstal, sneu-
velde en biedt thans plaats aan twee
extra matchbiljarts. Dat brengt het totaal
aan 2,84-ers op vier. Het in onbruik ge-
raakte golfbiljart vloog de deur uit en

maakte plaats voor een zesde tafel van
2,10 meter. Alle kleine biljarttafels wer-
den trouwens ondergebracht in de ta-
verne vooraan. Dat is ten eerste veel
praktischer en ten tweede krijg je
daardoor extra ruimte. En die ruimte
werd optimaal benut. Een herschikking
van het meubilair en de strategische op-
stelling van de zitbanken biedt een beter
zicht op de twee matchtafels, waarop
BC De Ploeg 1 met Jef Philipoom, Mar-
tin Horn, Jean Van Erp en Wesley De
Jaeger nog eens de titelstunt in het drie-
banden, van vorig jaar willen overdoen.
De gerenoveerde achterbouw oogt fris
en vooral professioneel en levert op die
manier dan ook een bijdrage aan de re-
habilitering van de biljartsport. Boven-
dien is het ook rustig en ontspannen bil-
jarten in de half gescheiden ruimte en
bij topwedstrijden, hoeft de toeschou-
wer niet langer zijn nek uit te rekken. In-
middels ging men ook buiten aan de
slag en werd de parking aan de 'Schil-
dense' kant enorm uitgebreid. Biljart-
centrum De Ploeg is met deze renovatie
klaar voor het grote biljartwerk en trok
haar capaciteit gevoelig op. The sky is
the limit, denken ze daar in Zoersel en
dat is alleen maar goed nieuws voor on-
ze sport !

Bart Van Reeth

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

Wereldbeker Driebanden – Suwon, Zuid-Korea

Bronzen tussendoortje van Merckx

Rare vogels zijn het toch, die Aziaten.
Meteen nadat Torbjörn Blomdahl zijn
laatste stoot had uitgevoerd en daarmee
het tornooi op zijn naam schreef, stroom-
den de Koreaanse tribunes leeg. De pro-
tocolaire ceremonie vond dus plaats voor
een haast 'select' publiek en dat haalt
toch een stuk van de euforie weg. Geluk-
kig was dat zowat het enige minpunt in
een voor het overige perfect en met Azi-
atische discipline georganiseerde
wereldbeker. Liepen onze landgenoten,
Eddy leppens, Frédéric Caudron en Ro-
land Forthomme al snel  tegen de uit-
schakeling aan, dan was het toch weer
opnieuw Eddy Merckx die de vaderland-
se eer hoog hield. Géén finale deze keer,
wel pas richting uitgang in de halve fina-
le en dus keert de titelverzamelaar met
een bronzen medaille terug uit Suwon.
Merckx stond trouwens op een volledig
Europees podium, naast de Nederlander
Dick Jaspers, de Italiaan Zannetti en ui-
teraard de Zweedse eindwinnaar.

Finale
Met een 7-15 en 6-15 zege in de eerste
twee sets van deze 'best of five', leek
Blomdahl aanvankelijk af te stevenen
op een makkelijke finalezege. In de der-
de set keerde een achtergelopen Marco
Zannetti echter sterk terug en zette de
ervaren Zweed op een 13-10 achter-
stand. Nadat elk van de finalisten op
een haartje gemist had, maakte Zan-
netti de partij uit (15-10), en daarmee
werd Torbjörn Blomdahl dus veroor-
deeld tot het spelen van een vierde set.
Het is nu of nooit moet de Skandinaviër
dan gedacht hebben en met een reeks
van 10 in de tweede beurt nam hij een
0-12 voorsprong op zijn tegenstander.
Bij 2-14 miste Blohmdal de beslissende
bal, maar strafte wel de volgende flater
van de Italiaan af en mocht in de vijfde
beurt het overwinningsgebaar maken.

Bart Van Reeth

Torbjörn Blomdahl kan zijn vreugde niet op. Foto Harry Van Nijlen/Kozoom



De Biljart Ballen, 3e jaargang, oktober 2012 pagina 15

Nieuwe biljartshop in Turnhout
Alles wat een biljarter nodig heeft

In onze gloednieuwe winkel in hartje Turnhout krijgt u professioneel advies. 
U vindt bij ons een uitgebreide keuze in o.a.:

Kruisstraat 28 • 2300 Turnhout
Tel. 0479 05 22 28

www.biljartshopturnhout.be
Openingsuren:

Maandag - vrijdag 17.30-21.00 uur
Zaterdag 09.00-18.00 uur

• BILJARTKEU'S
• keu's
• pomeransen
• keudoppen
• extensions
• hulpstukken

• BILJARTS/BILJARTTAFELS
(nieuw en tweedehands)

• pooltafels
• handschoenen
• handgrepen
• krijt

• BILJARTBALLEN
• lakens
• afdekzeilen

Wij hebben een 
EIGEN HERSTELDIENST !
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Keep your IT Infrastructure close to home

Contact us at

info@antwerpdc.be
sales +32 3 369 369 0
fax +32 3 369 369 2

web www.antwerpdc.be

antwerp
datacente r

is ready to serve you!
With Antwerp DC you can enhance your business continuity and minimize your current costs and risks at the same time.  

Antwerp DC offers you a state-of-the-art datacenter. The High-Density environment is the perfect place for the housing of your servers. 
Your equipment is fully secured and protected at all times.

WHY US ?
•  Geographical location
•  Single or multiple racks, cages or private suites
•  Enhancement of your business continuity
•  Disaster Recovery work seats
•  24/7 remote hands & eyes (max 1 hour on-site)
•  Full control of your IT budget
•  Perfect for primary or Disaster Recovery site
•  Real-time access, badges, power usage and finance management
•  Flexible or fixed power commitments
CARR IERS :
Belgacom - Telenet - Colt Telecom - Eurofiber - Syntigo - NL-IX - Mobistar
SPEC IFICA TIONS :                                                                                               
•  Very high Security level
•  Triple fire detection (thermal, gas and early smoke detection)
•  Carrier neutral
•  Cold Aisle containment racks (Green environment)
•  Standard 2x32 Amp plugsets (upgradeable)
•  N+1 Power infrastructure
•  N+1 Cooling infrastructure
•  Industry leading SLA
•  Triple fiber entries

A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renovatieprojecten
voor particulier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privéwoningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installatie van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renovatie
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domotica installatie op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud traditionele en moderne elektrische installaties
• Home Automation / Immotica
• ICT & Microelectronica

Dringende interventies 24/7

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

betreffende elektriciteit

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