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Snooker – PTC European Tour 3- Antwerpen

Mark Allen laat Lotto Arena daveren
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Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

Talrijke snookerfans verkozen een dag vol topsnooker boven het onverwacht goede weer. Deze 4e dag van de
EPTC in Antwerpen had dan ook heel wat moois in petto, ondanks het feit dat met onze nationale snookertrots Lu-
ca Brecel en nationaal kampioen Yvan Van Velthoven de laatste Belgen reeds in 2e ronde van het toernooi waren
gesneuveld. Aan kwaliteit echter geen gebrek deze laatste dag, met toppers als Selby, Carter, Robertson en Allen
die aantraden in een volgepakte Lotto Arena. Van deze tenoren moest enkel Neil Robertson tijdens de ochtend-
sessie de duimen leggen voor een sterk spelende Andrew Pagett, die op deze laatste dag kon rekenen op de steun
en aanmoedigingen van vriend en mede-Welshman Mark Williams.

Pagett trof in de eerste halve finale Mark
Allen. De wedstrijd begint erg gesloten,
beide spelers  spelen eerder defensief
en maken ook onnodige fouten. Met
een knappe pot op blauw pakt Pagett
uiteindelijk dat eerste scrappy frame. De

Foto: www.fogra.nl
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J.B. de Vocht

KBBB –  Denderstreek – Districtsfinales Vrijspel KB

Eerste finales zijn afgehandeld
8ste Klasse – 30 punten

De Ster in Ninove was gastclub voor de-
ze finale die door het forfait van derde
finalist Jelle Roseleer ( BC De Ster) uit-
draaide op een duel tussen de tweede
thuisspeler Eduard Meskens en Jan De
Hertog (KBC Ons Huis). Meskens mocht
na vier partijen de prijs mee naar huis
nemen en zal de gewestelijke finale be-
twisten op 8 en 9 december, opnieuw
voor eigen publiek.

7de Klasse – 40 punten
Zelfde scenario als in de 8ste Klasse.
Ditmaal was het BC De Ster-speler
Alwin Vercammen die zijn deelname
annuleerde. De finale werd dus een
strijd van vier wedstrijden tussen de ver-

tegenwoordigers van KBC Ons Huis,
Clery De Beck en Stefaan De Ruyver.
De Beck won ze alle vier met duidelijke
voorsprong op zijn tegenstander en
promoveerde bovendien naar de 6de
Klasse.

6de Klasse – 55 punten
Geen van de drie finalisten kon het ge-
middelde behalen en dus werd het een
eerder flauwe finale. Met drie op vier
winstmatchen trok 'Ons Huis-er' John
Vandenhende het laken en het  ge-
westelijke ticket naar zich toe. Hedwig
Reychler (RV) eindigde tweede en met
slechts éénmaal winst werd Rik Stilten
(Sint Martinus) derde. 

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtsfinale 5de Klasse kader 38/2 KB

Melse spelers met titel en rode lantaarn
Marcel Janssens (KOT Melle) dwong een
gelijkspel af tegen zijn clubgenoot Jackie
De Graaf en daarmee was meteen zijn
persoonlijke uitslag bekend. De laatste
plaats na verlies tegen de derde in de
eindstand, Izaak Van Hanegem (Biljart-
vrienden Gent) en nummer twee, Ed-
mond Baele (Argos- Westveld). De Graaf
bonjourde Baele uit de running met een

promotie-overwinning (60 in 11 beurten
en een reeks van 32 punten) en had ook
geen moeite met Van Hanegem, die eraf
werd gereden met 60-30 in 13 beurten,
net onder de promotie dus. Jackie De
Graaf mag het district Gent gaan verde-
digen tijdens de gewestelijke finale.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Districtsfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Thuisspeler wint ondermaatse finale
BC Fantastika mocht deze 40 punten-fi-
nale organiseren, waarvoor haar eigen
Robert Goldberg zich in de voorronden
kwalificeerde. Goldberg bleef net
binnen het gemiddelde (1,85 terwijl de
ondergrens 1,82 is). Zijn maat bij de
Deurnese club, Mark Liekens raakte tij-
dens het tornooi niet van de laatste
plaats weg en eindigde achter Tim Van
Hoeck van KBC De Goeie Queue, die

eveneens onder de moyenne scoorde
en met twee wedstrijdpunten minder
ook Jozef Mathysen  van BC De Noor-
derkempen nog voor zich moest dul-
den. Op 24 november wordt Robert
Goldberg verwacht bij BC Lugo om
deel te nemen aan de gewestelijke fina-
le.

Bart Van Reeth

NIDM – 1ste Afdeling
Merckx zorgt alweer voor de nodige sensatie
De tweede thuiswedstrijd van titelkandi-
daat BC Deurne 1 tegen neo-eertseklas-
ser De Witte Molen 1, moest voor de
Antwerpenaren sowieso enkel een ver-
plicht nummer worden.  Het werd echter
veel méér dan dat. Want ondanks dat
Davy Van Havere in zijn 42-punten-
wedstrijd geen verhaal vond tegen Ad
Broeders, klopte op de buurtafel, Steven
Van Acker toch Alain Clabots. Zéér op-
merkelijk want Clabots liep met een se-
rie van 9 in de tweede beurt al on-
middellijk weg van zijn rivaal. Boven-
dien deed de Sint-Niklazenaar er nog
eens 7 bij in beurt 22. De inhaalbewe-
ging van Van Acker zorgde uiteindelijk
voor de verdiende 35-42 winst in 34
pogingen.  Jean-Paul De Bruijn haalde
het met 4 punten verschil van de erg
sterk spelende Francis Forton, die terug
in de wedstrijd kwam met een reeks van
9 punten, waaronder enkele pareltjes
om in te kaderen. Kopman van de
avond bij BC Deurne, Eddy Merckx,
zorgde voor een verrassing van for-
maat. Tegen de goed gestarte Erik Hen-
drickx, maakte de kersverse wereld-
kampioen een serie van 26 punten
klaar in de achtste beurt. Dat zijn er
slechts twee minder dan het wereldre-
cord van 28 dat al jaren op het conto
van Ceulemans, Komori en Van Kuyk
staat. Natuurlijk legde deze fabel-
achtige reeks de weg open naar de
overwinning en in de twintigste beurt
zette Merckx zijn tegenstander voor vol-

dongen feiten : 50-20. Merckx hield er
gemengde gevoelens aan over. Ener-
zijds was de Hemiksemnaar erg geluk-
kig met de gemaakte serie. Anderzijds
zorgde het nipte missen van het wereld-
record voor een lichte teleurstelling. Het
had nochtans mooi gestaan op het pal-
mares, naast de legendarische 8,333
moyenne en de kortste driebandpartij
ooit, waar hij vorig seizoen nog voor te-
kende !

Bart Van Reeth

Eddy Merckx.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

KBBB – District Antwerpen – Vrijspel 4de Klasse KB 

Drie op vier finalisten uit dezelfde club 
formaat 2,30 meter, de finalisten wel
eens parten kunnen spelen. Zonder uit-
zondering onderhouden zij hun biljart-
spel immers op de 2,10 meter. Afwach-
ten dus wie daar het minste hinder van
zal ondervinden op zaterdag 10 no-
vember.

Bart Van Reeth

Met een gemiddelde van 5,090 blijft
Ronny Peerdens van BC Polygoon net
onder de promotie. Zijn clubgenoten
Frans Vermeiren en Luc Scheynen zijn
de te kloppen tegenstanders in deze
Antwerpse districtsfinale, waar 90 pun-
ten per partij dienen te worden ge-
scoord. De enige niet-Brasschaatse fina-
list is Eddy Aerts (BC Fantastika) die
zich vorig seizoen een aantal keren in
de kijker wist te spelen in verschillende
finalerondes. De districtsfinale wordt ge-
speeld in Kalmthout, thuishaven van BC
De Noorderkempen en daar zou het

www.debiljartballen.be

KBBB – District Antwerpen – Vrijspel 5de Klasse KB

Teulinghx met promotie naar 
de districtsfinale

in de ogen op 5 november in het Bil-
jartcentrum De Ploeg. Met de hoogste
moyenne en de promotie op zak is Mi-
ke Teulinghx -die bovendien het thuis-
voordeel geniet- alvast torenhoog favo-
riet, hoewel Emiel Celis (BC De Leug)
met een gemiddelde van 3,94 wel op
erg korte afstand volgt. Ronny Bacot
(BC Kapelse) plaatste  zich met het der-
de hoogste cijfer. De Kapellenaar won
aan het eind van vorig seizoen nog het
driebantornooi van BC De Maan op
klein biljart en lijkt de goede vorm dit
seizoen te pakken te hebben. Ook in
de andere disciplines speelt hij vlot zijn
spel en het wordt steeds moeilijker win-
nen van Bacot. Luc Peeters van BC De
Middel sluit als vierde finalist aan. Met
dat kwartet is spektakel niet uitgesloten
en belooft het alvast een spannende
districtsfinale naar 70 speelpunten te
gaan worden.

Bart Van Reeth
Negen spelers sneuvelden in de voor-
ronden. De vier finalisten kijken elkaar

KBBB – Ereklasse kader 71/2 MB

Cadeau voor  Deraes en Devos
Patrick Niessen, Peter De Backer, Rob-
by Sonck, Martin Ravestijn, Philippe
Deraes en Johan Devos. Dat was de
deelnemerslijst aan de Nationale Voor-
wedstrijden die einde september zou
worden gespeeld in het Brusselse CRB
Léopold. De twee spelers Robby Sonck
en Peter De Backer annuleerden echter
hun deelname waardoor het spelen
van deze kwalificatieronde overbodig
werd. De Brabanders  Devos en  Dera-

es gaan in het gezelschap van Ra-
vestijn en Niessen daardoor alvast
rechtstreeks  naar het Belgisch Kampi-
oenschap in Blankenberge, in januari
2013. Is dit goed nieuws voor de spe-
lers,dan zadelt het de Brusselse  voor-
wedstrijd-organisator wel met een ka-
ter op. De club kan met het aantreden
van thuisspeler Johan Devos immers al-
tijd op de nodige belangstelling reke-
nen.

Bart Van Reeth

Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

Diksmuidestraat,3B Brugge
Tel & Fax 050/33 22 82
e-mail : info@kbbc.be

Private club aangesloten bij de K.B.B.B.
www.kbbc.be 

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

iedere dag vanaf 14:00 ’s zondags van 9:30
dinsdag van 14:00 tot 19:00
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KBBB - Nationale Finale Bandstoten – Excellentie Klasse MB

Jeugdig enthousiasme versus ervaring
Nog voor het seizoen goed en wel op
gang is, hebben we de eerste nationale
finale van het jaar al achter de rug. In
de accomodatie van het Waalse ABC
Binche tekenden de 110-ers present op
het matchbiljart. Voor  Andy De Bondt
werd het eens temeer een glorierijke
doortocht. De Op De Meir-speler ver-
loor slechts één wedstrijd, tegen de der-

de geëindigde Roger Van Hoylandt (BC
De Deken). Het zilver was  voor Johan
Devos (CRB Léopold). Plaatsen vier en
vijf gingen naar Jean Godeyne (STBA)
en Nico Van Hanegem (Gouden Marti-
nus). Jongste deelnemer De Bondt en de
Brusselaar Devos waren de enigen die
hun partijen binnen het gemiddelde
konden afwerken.

Bart Van Reeth

Mark Allen laat Lotto Arena daveren

rest van de match laat Mark Allen ech-
ter zijn ervaring spelen en weet hij Pa-
gett steeds de loef af te steken. De vol-
gende 2 frames brengen geen hoog-
staand spel, maar zijn wel voor Allen,
Daarna lijkt de concentratie weg bij Pa-
gett zit echt Allen echt onder stoom, met
breaks van 77 en een century van 106
staat de 4-1 op het bord.
De andere halve finale bracht eveneens
hoogstaand snooker, al was dat bijna
volledig aan Mark Selby te danken. Sel-
by, die dit toernooi enkel van Paul Dav-
ison in de 4e ronde wat tegenstand had
gekregen, stuurde Ali Carter met een
droge 4-0 terug naar huis, een uitslag
die hij eerder dit toernooi ook al Marco
Fu en Ryan Day had aangesmeerd. Een
fausse keu van Selby in frame 3 zorgde
voor de nodige animositeit in het pu-
bliek, we zien het zelden op dit niveau.
Even later maakt hij een rode bal zon-
der het zelf te beseffen en pakt toch vlot
het frame. Selby herpakt zich volledig in
frame 4 met een knappe century van
131.

De finale
Na de hoogstaande middagsessie, te-
kent het publiek om 20u dan ook mas-
saal present voor de veelbelovende fi-
nale. Beide spelers hebben er duidelijk
zin in en beginnen met enkele hoog-
staande safety’s. Mark Allen is de eerste
die de ban weet te doorbreken na een
moeilijke pot op zwart, met meteen een
century (117) is de toon voor de finale
gezet. In het tweede frame krijgt Selby
wel degelijk kansen om het scorebord
in evenwicht te zetten, maar het geluk
staat niet aan zijn kant. Allen langs zijn
kant pakt zijn kans en speelt via twee

knappe klossen op een aantal rode bal-
len heel de tafel open. Weeral goed
voor een mooie century van 102. In het
derde frame lijkt Allen overmoedig aan
te vatten en hij pot per ongeluk de witte
bal. Mark Selby lijkt echter in de halve
finale blijven steken, want alweer mist
hij een eerder eenvoudige bal en kan
hij geen beslissende break forceren.
Mark Allen daarentegen stelt ook het
derde frame niet teleur en pot, plaatst
en klost de ballen hoe hij wil. Bijna met
de vingers in de neus maakt hij zijn der-
de century (106). Het publiek kiest hier-
op volgend toch partij voor Selby, ho-
pend dat de Jester from Leicester wat
spanning in de match kan brengen. Via
een knappe longpot start Selby aan een
break van 45 en dat blijkt genoeg om
het frame naar zich toe te trekken. Selby
maakt een duidelijk vreugdegebaar
naar Allen en de twee spelers dollen
wat met elkaar. 
Ook frame 5 brengt het nodige enter-
tainment voor het aanwezige publiek.
Na een 5-tal minuten lopen de spelers
vast in het spel en besluiten dan maar
om over te gaan in een rerack (de bal-
len worden terug gelegd en de spelers
starten het frame opnieuw). We zien dit
niet vaak in het moderne snooker en het
Antwerps publiek kan het duidelijk sma-
ken. Bij de tweede poging blijft Allen
eerst steken op een break van 53, maar
komt uiteindelijk goed weg na een
snooker van Selby. Allen weet daarop
de tafel leeg te spelen en de beker
binnen te halen. 
Het publiek is duidelijk tevreden met de
overwinning van deze flamboyante spe-
ler, die de toeschouwers dankt met een
klein ererondje.

Sven Caudron

Snooker – PTC European Tour  3 – Antwerpen

Luca Brecel kijkt uit naar UK Championship 

We treffen Luca Brecel  samen met zijn
vriendin Marie aan in de knusse zetel-
tjes van de perslounge in de Lotto Are-
na. Zo knus dat we ze eigenlijk niet wil-
len storen, maar Luca staat ons toch met
veel plezier even te woord.
DBB: Luca, de lat was natuurlijk hoog
gelegd voor jou dit toernooi, hoe kijk je
er nu op terug?
LB : Ik ga hier toch met een slecht gevoel
over naar huis. Ik kan niet anders dan
teleurgesteld zijn. Ik weet wat ik kan en
ik heb met toch al bewezen ook, maar
hier wou het niet lukken. Ik heb er ook
niet echt een goeie verklaring voor.
Stuart Bingham is natuurlijk een sterke
tegenstander, maar ik denk dat het
vooral licht aan een slechte dag op een
slecht moment. Ik had er in ieder geval
meer van verwacht.
DBB: Na je knappe prestatie op het WK

blijft de bevestiging voorlopig uit, mag
ik dat zeggen?
LB : Ja en neen. Op zich loopt alles wel
goed en ik heb het gevoel dat ik nog
aan het groeien ben als speler. Het pro-
bleem in snooker is dat je echt op een
constant niveau moet kunnen spelen.
Eén uitschuiver en een toernooi zit erop.
Dat is zeker niet gemakkelijk.
DBB: Je bekijkt de situatie erg nuchter en
objectief, is dat ook een verschil met de
Brecel van pakweg een jaar geleden?
LB : Dat jaar ervaring op de tour heeft
me alleszins erg goed gedaan, als spe-
ler en daarbuiten. Ik voel dat het extra
jaar een groot verschil maakt, zowel op
het vlak van techniek, spelinzicht en mo-
tivatie, ik sta zeker een stuk steviger in
mijn schoenen. Maar ik wil daar wel
aan toevoegen dat ik ook steeds goed
omringd wordt, dat is minstens even be-
langrijk (lacht naar Marie)
DBB: Je hebt ondertussen ook de hele
wereld rondgereisd, hoe ga je daarmee
om?
LB : Dat is toch wel zwaar, maar geluk-
kig krijg je overal de kans om je te ont-
spannen en ter plaatse de omgeving te
ontdekken. Er moet veel geoefend wor-
den, maar ik voorzie ook voldoende
vrije tijd.
DBB: Wat is dan tot hiertoe je favoriete
locatie?
LB : Aan Shanghai en Thailand heb ik
erg goede herinneringen, een heel an-
dere cultuur dan hier. Al vond ik Thai-
land vooral leuk omdat ons hotel onge-
looflijk luxueus was, meerdere zwem-
baden, bars en andere faciliteiten
(lacht)
DBB: Terug naar het snooker, op welk
toernooi wil je dit jaar echt nog knallen?
LB : Uiteraard op het WK, al ben ik toch
ook gebrand op een goede prestatie op
het UK Championship. Dat staat toch
hoog op mijn verlanglijstje. Daar ga ik
zeker extra mijn best doen om een
mooie prestatie neer te zetten.
DBB: En welke speler zou je graag eens
in een officiële match verslaan?
LB : Vooral O’Sullivan, niet omdat ik
hem niet graag heb, integendeel. Hij
blijft echt een fantastische speler. En na
dit toernooi heb ik met Stuart Bingham
ook nog een eitje te pellen.
DBB: Veel succes!

Sven Caudron

Luca Brecel. Foto: www.fogra.nl

Snooker – PTC european Tour 3 – Antwerpen

Andrew Pagett, dé verrassing van het tornooi

DBB: Andrew, hoe verliep het toernooi
voor je?
AP : Ik sneuvel nu in de halve finale te-
gen de latere winnaar Mark Allen, wat
een zeer goed resultaat is en bovendien
klop ik Neil Robertson in de kwartfinale,
toch een topper. Dat was geen gemak-
kelijke match, dus dat ik daar als win-
naar uitkom, daar kan ik alleen maar te-
vreden met zijn.

DBB: Vorig jaar liep het wat minder
voor je op de tour, dit jaar vlot het blijk-
baar beter?
AP : Klopt, ik haalde ook reeds 4e ron-
de in de UK PTC 1. Ik ben eigenlijk al
sinds het begin van het seizoen goed
aan het spelen en dat doet toch wel
deugd. De vorm is goed, de motivatie is
er, dus ik wil deze lijn zeker verder trek-
ken.
DBB: Is het toevallig dat je juist hier in
Antwerpen goed presteert?
AP : Neen, zeer zeker niet. Vorig jaar
zette ik hier ook mijn beste prestatie
neer. Het is zeker een zeer mooie venue
en één van mijn favoriete toernooien.
De setting is erg mooi en ook het pu-
bliek is uniek.
DBB: De goeie prestaties dit jaar maken
je ook een uitdager voor de toppers,
wie wil je graag kloppen in een recht-
streeks duel?
AP : Dat zal dan Mark Williams moeten
zijn. We zijn erg goede vrienden en rei-
zen ook samen naar verschillende toer-
nooien. Als trainingspartner ken ik hem
door en door, maar in een rechtstreeks
duel wil ik hem graag eens het nakijken
geven.

Sven Caudron

Andrew Pagett. Foto: www.fogra.nl
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denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

NIDM -1ste Afdeling

De winnaar heet Ceulemans

De derde speeldag in de Nationale
Interclub Driebanden Matchbiljart

bracht KBC De Goeie Queue tegenover
Mister 100 Lier. U weet wel, de ploeg
die met Kurt, Bart, Koen en Raymond
uitsluitend bestaat en gedragen wordt
door de familienaam Ceulemans. Laat
nu enkel Peter Ceulemans voor de Mal-
se neo-eersteklasser spelen en dan
staan er alleszins twee familieleden
tegenover elkaar. ‘Bompa’ Raymond
mocht voor de bezoekers de arena in te-
gen zijn kleinzoon en toonde in de wed-
strijd naar 42 punten dat hij nog steeds
de autoritaire pater familias is. Peter
Ceulemans scoorde er twee minder dan
de overgrootvader van zijn pas gebo-
ren zoon en kon ook niet verhinderen
dat Raymond nog een serie van 10 pun-
ten op de tafel toverde, zoals dat in de
gloriedagen wel vaker het geval was.
Kurt en Bart Ceulemans hadden geen
verhaal tegen respectievelijk Frédéric
Caudron en Eddy Leppens, maar Koen
Ceulemans veegde Roger Roefs met 20
punten verschil wel van de tafel.

Bart Van Reeth

Raymond Ceulemans
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

KBBB Brugge-Zeekust – Districtsfinale 6de klasse Vrijspel

Torhoutenaren met goud en brons
In het eigen 't Oske in Torhout werd Fred-
dy Linthout districtskampioen bij de 55-
ers en mag zich opmaken voor deelna-
me aan de gewestfinale in de Dender-
streek, begin december. Zijn clubmakker
Hendrik Maes mocht het brons omhan-
gen, maar moest wel Hugo Stemgee van
Oostendse BA de tweede plaats gunnen.

Luc De Prince tenslotte, won slechts één
partij, maar strandde toch maar met een
0,05 gemiddelde minder, achter de der-
de geëindigdeTorhoutenaar. Opvallend
feit ; niemand van de finalisten slaagde
erin de obligate moyenne te bereiken.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtsfinale 4de Klasse Vrijspel KB

William Van Mol houdt zege thuis
In het eigen lokaal van Biljartvrienden
Gent heeft William Van Mol tot vier-
maal toe de 90 speelpunten rondge-
maakt, het volle pond aan wedstrijd-
punten gepakt en daarmee de deelna-
me aan de gewestelijke finale afge-
dwongen. Edmond Baele (Argos-West-

veld) eindigde tweede en evenals de
achtervolgers, Pierre Roelandt (Sint Mar-
tinus), Jackie De Graaf (KOT Melle) en
Willy De Rudder (BV Gent) onder het
gemiddelde.

Bart Van Reeth

NIDM

Succes op eerste speeldag is voor Leppens
Dat er in de 3de afdeling resultaten bo-
ven de 1,000 moyenne worden neerge-
zet is eerder uitzondering dan regel.
Wat Maximilien Aussems van RBC Diso-
nais op speeldag 1, in de thuiswedstrijd
tegen Kunst en Vermaak Diest presteerde
is dan ook op zijn minst het vermelden
waard. De Waalse driebander pootte
zo maar even een gemiddelde van
1,619 neer. Tegenstrever Dieter Verhe-
meldonck kon enkel lijdzaam toezien
hoe Aussems de 34 punten in 21 in-
nings op het wedstrijdblad liet pennen.
In de 1ste afdeling kon Eddy Leppens op
de openingsdag al meteen een persoon-
lijk succes laten optekenen. Met zijn club
KBC De Goeie Queue op bezoek bij het
Turnhoutse Biljartexpress, liet Leppens
Gerwin Valentijn kansloos met een 15-
50 zege in 16 beurten en een moyenne
van 3,125, goed voor het hoogste ge-
middelde van de hele eerste speeldag.
Het resultaat van de Limburgse drieban-
der zegt véél over de goede vorm waar-
in Eddy Leppens momenteel verkeert.
Met het aankomende Belgische Kampi-
oenschap in januari volgend jaar, zijn

de tenoren alvast gewaarschuwd.   

Bart Van Reeth

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

Snooker – PTC European Tour 3 – Antwerpen

Winnaar Allen verklaart het 
Antwerpse publiek zijn liefde
DBB: Dag Mark, je
startte als een raket,
wat heb je wel gege-
ten vanavond?
MA : (lacht) Eigenlijk
heb ik niet genoeg
gegeten voor de
match. Misschien
moet ik dat maar
eens vaker doen,
want het liep inder-
daad erg goed. Ik
zou het alleszins niet
erg vinden om vaker
zo te spelen.
DBB: Je had eigenlijk
een erg moeilijk lo-
ting dit toernooi, je moest onder meer
voorbij Ebdon, Dott, toernooirevelatie
Pagett en Selby, geeft dat deze over-
winning nog meer glans?
MA : Absoluut, maar ik ben vooral erg
tevreden met mijn eigen spel en het ni-
veau dat ik hier heb gebracht. Dat ik
daarmee nummer 1 van de wereld Sel-
by in de finale kon kloppen is uiteraard
fantastisch, want een match tegen Selby
is nooit gemakkelijk. De eerste 3 frames
speelde ik fenomenaal en tegen de
beste speler van de wereld is dat ook
nodig. Ik heb deze beker zeker niet ge-
stolen.
DBB: Daar gaan we volledig mee ak-
koord, we zagen Selby je in frame 4
ook even uitdagen na een knappe pot,
wat dacht je daarvan?

MA : Dat is leuk natuurlijk, we zijn hier
tenslotte om het publiek te entertainen.
Dat doen we in de eerste plaats met
snooker, maar wat daarnaast gebeurd
maakt deel uit van de show. Tegen
Mark Selby spelen is op dat vlak altijd
leuk, hij is ook een echte entertainer. Als
ik het publiek zowel sportief als extra-
sportief kan verwennen, dan zal ik dat
niet laten.
DBB: Je bedankte ook het publiek met
een kleine ereronde?
MA : Ja, het fantastische publiek hier in
Antwerpen had dat wel verdiend. Er
hangt hier steeds een goede sfeer. Ik
kom met veel plezier terug volgend jaar.
DBB: Wij kijken er alvast naar uit. 

Sven Caudron

Mark Allen. Foto: www.fogra.nl

KBBB Leuven – 
Districtsfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Deboes bedreigt
Verbieren
Dertig speelpunten scoren. Het was de
opdracht voor de vijf finalisten die
tegenover elkaar stonden in de Korten-
bergse Biljart Club. Denis Verbieren
(BC Dobber) demonstreerde zijn kunnen
en in één tijd ook zijn superioriteit bij de
8ste Klassers. Enkel Willy Deboes (KBC
Astrid) kon Verbieren bedreigen met
moyenne-winst tegen nummer vier, Theo
Cornelis (KBC Kunst en Vermaak), maar
liet dan weer punten liggen tegen de
bronzen Joseph Desmedt van de thuis-
club. De deelname van de andere Kor-
tenberg-speler Nicolas Meurer bleek
een maat voor niets, temeer daar de
speler ook nog eens een reeks van 13
van Deboes om de oren kreeg. Denis
Verbieren mag naar de Gewestelijke Fi-
nale.

Bart Van Reeth

KBBB Brussel – Districtsfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Eerste en laatste scoren hoogste reeks
Met dertien punten in één beurt zet je
bij de 40-ers meteen 1/3de van je to-
taal te spelen punten op het scorebord.
Christian Ilegems (Strombeek BC) deed
het in de wedstrijd tegen rode lantaarn
Christian Ladrière (CRB Léopold) en
nam met nog drie andere gewonnen
wedstrijden de titel mee naar de Brus-

selse rand. Opvallend was dat Ladrière
in de match tegen nummer vier, Julien
Heinix (BC Brigand) ook een serie van
13 op het blad liet schrijven, maar uit-
eindelijk puntenloos het tornooi beëin-
digde. Jean-Pierre Verherstraeten (BC
Wavre) mocht met plaats twee pronken
en Christophe Forton (BC Couronne)
greep het brons met ruime voorsprong
op zijn achtervolgers.

Bart Van Reeth
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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.

KBBB Waasland – Districtsfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Nipte maar verdiende overwinning
Yvan De Ruyte (SNBA) en Chris Heme-
laer (BC Sleepbootje) waren duidelijk
aan elkaar gewaagd. Toch was het
eerstvernoemde die met een algemeen
gemiddelde van 2,12 tegen 2,11 met
de overwinning ging lopen. Omer De
Block (ook Sleepbootje) kende al betere

dagen en moest ditmaal de kelk tot op
de bodem ledigen. Yvan De Ruyte mag
het district Waasland gaan vertegen-
woordigen op de gewestelijke finale in
Gent, op 8 en 9 december. 

Bart Van Reeth

Recreatief Biljart

De kegel komt uit de kast
met de organisatie van de Memorial  Luc
'Opel' Philips. Die andere betreurde
voorzitter, die ook op veel te jonge leef-
tijd het tijdelijke voor het eeuwige wissel-
de. Het Chris Hazes herdenkingstornooi
is enkel voorbehouden aan de leden en
sympathisanten en wordt naar goede
'Ons Genot-gewoonte' in de formule van
de 'Pape' gespeeld. Het kegeltje met de
drie dobbelstenen dus, waarbij het bete-
re vrijspelwerk en een dosis geluk beslis-
sen over winst of verlies. “Winst of ver-
lies, daar is het ons niet om te doen”,
zegt duivel-doet-al van Ons Genot, Wer-
ner Henderickx.  “We willen er in de eer-
ste plaats een gezellige avond onder
vrienden van maken, een eerbetoon
brengen aan Chris en op die manier zijn
weduwe een hart onder de riem steken.
En dat doen we op onze wijze ; met veel
leute en plezier. Zo zou onze overleden
voorzitter het trouwens ook gewild heb-
ben”. Dat het op vrijdagavond 9 novem-
ber zal  kletteren  in Café Ons Genoegen
in Merksem, staat nu al vast !

Bart Van Reeth

Op 9 november zal het precies 4 jaar
geleden zijn dat de recreanten van BC
Ons Genot hun voorzitter Chris Hazes
verloren, nadat die het slachtoffer werd
van een beroerte. De leden vonden het
dan ook niet meer dan gepast om een
herdenkingstornooi in te richten, nadat
ze dat vorig jaar al eens gedaan hadden

Even voorstellen

In de Nieuwe Lantaarn brandt het 
(biljart)licht 

Hoewel de zaak slechts over twee tafels
van 2,10 meter beschikt, krijtte de abso-
lute top van het biljart er al meerdere
malen de keu. Het legendarische duo
Raymond Ceulemans en Ludo Dielis in-
begrepen. Maar ook namen als Jef Phili-
poom, Ronny Daniëls en de gevallen en-
gel Johan Loncelle, kon je hier al aan het
werk zien. Met een pak leden en hoofd-
zakelijk bezocht door een biljartpubliek
is Café Nieuwe Lantaarn een natuurlijke
aantrekkingspool voor de Antwerpse bil-
jarters. Hier wordt bijna uitsluitend het
drieband gespeeld. Althans toch door
de leden van Merksem Drieband Club -
de naam zegt het zelf- die met een pak
teams aantreden in de Koninklijke Belgi-
sche Biljartbond en in de Antwerpse
Drieband Liga, de plaatselijke neven-
bond, die zich kan beroepen op een ste-
vige structuur en waarin half biljartend
Antwerpen speelt of gespeeld heeft.
Maar de zaak kan ook terugvallen op
een groot aantal vaste biljartklanten die
elk zo hun eigen dagen en uren hebben
om hun stoten te komen doen op het ove-
rigens goed onderhouden materiaal.
Opvallend is daarbij de bijna dagelijkse
aanwezigheid van de 90-jarige -ja, u
leest het goed-  Norbert Willemsen.
'Nor' zoals hij door iedereen wordt ge-
noemd biljart al sedert de jaren '30 van

vorige eeuw en blijft door intensieve trai-
ning nog steeds progressie maken. En
dat, ondanks het feit dat hij op zijn 75ste
een hand verloor in een dramatisch on-
geval. Sindsdien steunt zijn keu op het
polsgewricht. De prestaties van Nor in
acht genomen leidt deze handicap dui-
delijk niet tot kwaliteitsverlies bij de af-
stoot. Integendeel zelfs, de man beschikt
nog steeds over een gereputeerde zach-
te stoot waarop menig biljarter in de
Nieuwe Lantaarn al eens een jaloerse
blik werpt. Elke vrijdagavond mag uit-
bater Chris De Wolf zich opmaken voor
de komst van de spelers van BCNL die
met een twintigtal leden elkaar partij ge-
ven in drie handicaps ; vrijspel, band-
stoten en driebanden. De club organi-
seert ook elk jaar een aantal extra-spor-
tieve activiteiten en enkele 'over-en-weer'
ontmoetingen met andere handicap-
clubs uit de streek. Een identiek scenario
speelt zich af op zaterdag, want dan ko-
men de liefhebbers van BC DNL aan het
acquit. Ook hier worden de handicap-
lijsten gevuld met de drie traditionele dis-
ciplines. Met jaarlijks twee tot drie tor-
nooien met onder andere de 'pape' en
de 'blauwe bal' als spelformule, is BC
DNL duidelijk een buitenbeentje. Ook
deze club kan uitpakken met om en bij
de twintig namen op de ledenlijst. De
Nieuwe Lantaarn is een zaak met een
lange tradtitie in de keusport, waar wer-
kelijk alles om het biljart draait en waar
tijdens het seizoen bijna elke avond het
competitieve  driebandspel  te bewon-
deren valt. Toevallig in de buurt en zin
om even te ontspannen aan de biljartta-
fel ? Dan is de Nieuwe Lantaarn aan de
Moeshofstraat in Merksem, het aange-
wezen adres !

Bart Van Reeth

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

KBBB – Turnhout-Mol – Districtsfinale 6e Klasse Vrijspel KB

Tripel voor Frank Michiels
Met een zes op zes, de promotie naar
5e Klasse en de voucher voor deelna-
me aan de gewestfinale op zak, kan je
gerust van een tripel spreken. Frank
Michiels (BC Viroma) toonde wat hij in
zijn mars heeft op de districtsfinale van
de 55-ers en moest enkel een extra in-
spanning leveren tegen Michaël Roest
(BV Turnhout) die als tweede de ont-
moeting afsloot. François Van Hout
(BC Herentals) wist zich nog op de
derde plaats te nestelen met één over-
winning en dat was net iets beter dan
Robert Van Sant van het Geelse BC
Stoemptermoroep, die zonder punten

logischerwijze laatste werd.

Bart Van Reeth

Biljartgala uitgesteld tot maart 2013
Door omstandigheden heb ik helaas de beslissing moeten nemen om het Biljart-
gala “Night of the Magic Balls” dat op  23, 24 en 25 november 2012 bij Hotel
Jules in het Nederlandse Heerhugowaard zou worden gehouden te verplaatsen
naar maart 2013.
Door zeer drukke werkzaamheden en een lichamelijk ongemak (van tijdelijke
aard), moet ik concluderen dat de door u gewenste en mij nagestreefde kwaliteit
van dit unieke biljartevenement niet haalbaar is. De huidige economische situa-
tie vergt een extra inspanning om tot een goed resultaat te komen. Echter, de dok-
toren adviseren om het juist wat rustiger aan te doen om een spoedig herstel te
bevorderen. Ik kan mijn normale werkzaamheden gedoceerd blijven invullen,
maar het vele werk dat een evenement als dit met zich meebrengt gaat even niet
lukken.
De voorbereidingen gaan gewoon door en alle gemaakte afspraken worden na-
gekomen. Dit geldt zowel voor sponsors, als bezoekers. Echter, deze beslissing
geeft mij wat meer tijd en dus minder tijdsdruk om een en ander succesvol te la-
ten verlopen. Nu zal er overleg gaan plaatsvinden met alle partijen om de agen-
da’s op elkaar af te stemmen. De topbiljarters, het entertainment, Hotel Jules, le-
veranciers en andere belanghebbenden moeten beschikbaar zijn. Ik verwacht
tussen nu en 15 november de nieuwe datum bekend te kunnen maken, maar
maart 2013 is de doelstelling.
Reeds bestelde kaarten blijven geldig en gebruikbaar voor de nieuwe data. In-
dien de nieuwe datum niet voegt kunnen bestelde kaarten worden teruggegeven.
Dit is het nadeel van een “eenmans” organisatie, waar geen organisatiecomité
is die de taken kan overnemen.
Het is spijtig, maar ik moet nu even kiezen voor mijn gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Organisator Dirk Snip

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

Zijn op een uitzondering na haast alle biljarttafels verdwenen uit het Ant-
werpse stadscentrum, dan is het tegendeel waar in het district Merksem,
waar nog een heel aantal zaken vasthoudt aan de opstelling van één of
meerdere caramboletafels. De herberg met een erg lange staat van dienst
in de biljartwereld is zonder twijfel de Nieuwe Lantaarn. Uw redacteur be-
zocht het gezellige café en legde er zijn oor te luisteren.

De Nieuwe Lantaarn, een biljartzaak met een gouden reputatie



De Biljart Ballen, 3e jaargang, november 2012 pagina 6

KBBB Gent – Districtsfinale 4de Klasse Kader KB

Meuleman naar Gewestfinale
Met een mooi gemiddelde van 5,74 en
zonder te hoeven forceren schoot Rudy
Meuleman (BV Gent) de oppergaai af
bij de 90-ers. Enkel Arthur Standaert
van het inrichtende Eeklose BC kon
Meuleman nog even bedreigen, maar
moest zich toch tevreden stellen met zil-
ver. Richard Van Haelter (ED) toonde
zich de derde beste kaderspeler. Wim
Avermaete (KBC Metro) bleef steken op

vier en werd gevolgd door Daniël De
Mol (Argos-Westveld) en Roger Jans-
sens van KOT Melle. Net als vorig sei-
zoen -toen hij stuntte met een reeks van
9 punten in een NIDM-wedstrijd in de
4de Afdeling- lijkt de Gentse winnaar
ook dit jaar voor de knikkers te gaan
spelen.

Bart Van Reeth

NIDM – 1ste Afdeling

BC Deurne moet na sterke start wat inleveren
Tijdens de persconferentie van afgelopen zomer hadden Luc Hulselmans en
Ludo Dielis (voorzitter en ploegkapitein) BC Deurne naar voren geschoven
als kandidaat kampioen. Niet zo abnormaal als je de samenstelling van de
ploeg ziet: Eddy Merckx wereldkampioen 2012, Dick Jaspers wereldkam-
pioen 2011, Jean-Paul De Bruijn, twee van de beste Belgische jongeren,
Davy van Havere (winnaar beker van België 2012), Steven Van Acker en
last but not least de legendarische Ludo Dielis. 

BC Deurne kon zich meteen bewijzen
tegen de regerende NIDM kampioen
De Ploeg. Dat BC Deurne als team een
ijzersterke kop heeft met Dick Jaspers en
Eddy Merckx zal duidelijk zijn, maar
ook de staart van de ploeg is top kali-
ber. Zo gebeurde het dat een superster-
ke en superieure  De Bruyn, Jean Van
Erp opzij zette in slechts 16 beurten (ge-
middeld 2,6 !). Ludo Dielis wilde na-
tuurlijk niet achter blijven en won over-
tuigend tegen Wesley de Jaeger in 35
beurten (na een slecht begin met 5 mis-
sers). Onze nieuwe wereldkampioen
Eddy Merckx was niet aan het feest met
Jef Philipoom. Philipoom  liet nog eens
zien hoe sterk hij wel kon spelen : 40-
28  in 18 beurten ! Merckx was waar-
schijnlijk wat vermoeid na de laatste
hectische weken en vond geen ant-
woord. 50-33 voor Philipoom in 26
beurten. Maar, bij BC Deurne is het zo
dat als de ene wereldkampioen verliest,

de andere wel wint. En zo gebeurde het,
Dick Jaspers won in zijn eigen gekende
no-nonsense stijl van Martin Horn. Horn
perste er nog een serie van 10 uit en
kwam nog terug tot 44-48 maar dan
maakte de Nederlander zeer professio-
neel uit. 6-2 voor BC Deurne ! 
De tweede match (tegen BC Quality Ze-
le) werd droogweg gewonnen met 8-0.
Te vermelden dat Jean-Paul. De Bruijn
achter stond met 30-10 (naar 42 punten)
en toch nog wist te winnen ! 
In de derde wedstrijd van het seizoen
(de tweede voor BC Deurne), stuntte
Eddy Merckx met een super serie, maar
dat leest u elders in deze krant. De vier-
de ronde betekende verlies voor Davy
Van Havere en Steven Van Acker op ver-
plaatsing bij BC Kortrijkse. BC Herentals
1 profiteerde hiervan om naast de Deur-
nenaren de kopplaats te komen bezet-
ten.
Frans Hendrickx

KBBB Brabant – Gewestfinale 3de Klasse Vrijspel MB

Bouchat houdt het graag netjes
En dan hebben we het over de eindta-
bel die de BC Couronne-speler aan het
eind van deze eerste gewestfinale van
het seizoen liet neerleggen. Fabrice
Bouchat scoorde driemaal  90 punten
in 15 beurten en  hield dus ook zijn
moyenne gelijk op 6,000. Elk van de
tegenstanders –op één na allemaal
aangesloten bij BC Couronne- kon één
wedstrijd winnen en eindigde onder
het gemiddelde. Een opvallend feit was

dat Eric Demaerschalk en Johnny Lei-
rens dan ook nog eens op respectieve-
lijk twee en drie eindigden en BC Ka-
pelleveld lid André Crabbe, als outsider
tegen geen enkele van de Wemmelaren
kon opboksen. Fabrice Bouchat heeft
zijn kwalificatie voor de nationale fina-
le op 8 en 9 december in BC Op De
Meir te pakken !

Bart Van Reeth

Biljarthistorie

August (Augie) Kieckhefer, Mister 1,000
Nog  11 maanden slapen en het is zover.  Het WK driebanden (3B) komt
terug naar Antwerpen, na 39 jaar wachten, dankzij het organisatietalent
van Ludo Dielis.  Ludo maakt daarmee de cirkel rond van een prachtige
carrière als speler en organisator.  Oktober 2013, leg het nu al vast, vraag
vakantie aan je baas, verwittig moeder de vrouw,  want dàn zijn we niet
thuis. Daarom is een stukje geschiedenis over dit prachtige spel op zijn
plaats. 

De eerste 3B-wedstrijden in de Verenig-
de Staten werden opgetekend rond
1878.  Tot de jaren ‘50 van de vorige
eeuw werd het sterkste 3B-spel gespeeld
in de Verenigde Staten.  Waar te begin-
nen, begin jaren 1900 ?  Bij Alfredo
DeOro, de Cubaan met New York als
thuisbasis en vele malen wereldkampi-
oen 3B en pool of bij Cannafax, de
woesteling die als het spel slecht liep
een zakmes bovenhaalde en ermee in
zijn houten been stak om de tegenstan-
der te intimideren of Johnny Layton,
man van de systemen en de wiskundige
precisie ? Ik dacht te beginnen met Au-
gust “Augie” Kieckhefer.  “Gust wie ?
Kiekefretter ??”  hoor ik je vragen. Nee,
KIECKHEFER ! Moest biljarten een vak
zijn op school zou iedereen weten wie
Augie Kieckhefer was.  August werd ge-
boren op 21 juni 1889 in Wisconsin.
Vader August sr. verdiende een dikke
boterham in de liftenbusiness, moeder
Anne had de handen vol met de 9 kin-
deren. Augie deed alles rechtshandig,
behalve biljarten deed hij linkshandig
en dat deed hij bijzonder goed. Door
zijn linkeroog dan weer zag hij geen
steek.  Toen thuis een biljart werd geïn-
stalleerd bleek al snel dat Augie de krak
van de familie was. Zodra hij de kans
kreeg ging hij plaatselijk wedstrijden
spelen en hij won.  Hij ging wat minder
plaatselijk wedstrijden spelen en won
nog. Pool of 3B, het maakte niet uit. Uit-
eindelijk zou hij voor het 3B kiezen.
Op 17 juni 1916 trouwde hij met de
knappe Genevieve Victoria White die
gekend was in de wereld van de varie-
té. Zijn carrière zat in de lift.  Zoals
voorspeld in Billiards Magazine van
1918, het jaar dat hij voor het eerst
wereldkampioen wordt, zou hij een top-
speler worden. Meerdere  malen zou hij
wereldkampioen worden, al naar ge-
lang de bron verschilt het aantal tussen
6 en 11. Op het Wereldkampioen-
schap voor Professionals van 31 janua-

ri tot 15 februari 1927 te Chicago ging
hij met een algemeen gemiddelde van
1,077 over 8 wedstrijden als eerste op
een groot toernooi door de barrière van
de 1,000 algemeen gemiddelde.

$ 9.000 prijzengeld
Als Mozes niet naar de berg toegaat,
moet de berg naar Mozes gaan.  Het
wereldkampioenschap voor professio-
nals dat meestal doorging in Chicago,
de thuisbasis van de Brunswick & Col-
lender Co tevens hoofdsponsor, was
een puur Amerikaanse aangelegenheid
met af en toe een inwijkeling als DeOro
of de Mexicaan Joe Chamaco. De vlag
dekte dus niet helemaal de lading,
maar op dat moment werd er nergens
ter wereld beter 3B gespeeld. Wie iets
wou betekenen in de biljartwereld en
geld wilde verdienen wist waar hij
moest zijn. De Antwerpse professional
Edouard Horemans stak zo de grote
plas over en zou daar 2x wereldkampi-
oen te worden in het kaderspel.  
In 1932 van 18 januari tot 9 februari in
de Mussey’s Billard Room, Wabash
Avenue 131, Chicago zou Augie zijn
1,000 stunt nog eens overdoen over 11
wedstrijden dit keer. Jake Schaeffer Jr.,
het kadergenie, die pas 9de zou eindi-
gen zette wel de 4 beste particuliere ge-
middelden neer met 1,612 - 1,562 -
1,442 en 1,290. Kieckhefer volgde met
1,207 – 1,185 – 1,162 en 1,101.
Schaeffer zou het beste met het slechtste
afwisselen terwijl Augie speelde met
de regelmaat van een metronoom en
wereldkampioen werd. Thurnblad
maakte de hoogste serie van 13.  Kiec-
khefer ging aan de haal met $ 9.000
prijzengeld en een diamanten embleem
ter waarde van $ 1.000.  In het prij-
zengeld zat ook een percentage op de
inkomgelden ter waarde van $ 1.800.
Zonder meer hoge bedragen waar in
die tijd royaal kon van geleefd worden.

Ter vergelijking werd dat zelfde jaar te
Vichy in Frankrijk het wereldkampioen-
schap voor amateurs georganiseerd
door de UIFAB (internationale bond) en
de FABB (Franse bond) van 1 tot 5 juni
dat werd gewonnen door de Nederlan-
der Hendrik Robijns.  Robijns zou win-
nen met een algemeen gemiddelde van
0,697 over 8 wedstrijden ( waarvan
een barragewedstrijd tegen Puigvert die
hij wint met een gemiddelde van 0,847
en een hoogste serie van 6), voor de
Spanjaard Claudio Puigvert en de Zwit-
ser Fred Äberhard.  Puigvert haalde het
hoogste particulier gemiddelde van
1,136 en een hoogste serie van 10.  De
Amerikaan Edward Lee die 4de zou
eindigen haalde met 0,708 het hoogste
algemeen gemiddelde. De profs in de
Verenigde Staten hadden een voor-

sprong die ze nog 20 jaar zouden vast-
houden.
Augie bleef tijdens zijn carrière niet bij
de pakken zitten en opende een aantal
biljartzalen. Daarnaast startte hij met
Steve Nemecek, in 1921 de Kieckhefer
Mfg Co, een verdeler van biljarttafels
en accessoires welke zou voortbestaan
tot 1976 toen ze werd overgenomen
door de Tweeten Fibre Co, die nog al-
tijd bestaat. Nemecek was ook zaalei-
genaar en 3B-speler van hoog niveau,
bovendien had hij de pomerans tech-
nisch verbeterd.  
Augie zou veel te jong sterven, op 11
september 1936 te Chicago, op 47-ja-
rige leeftijd aan de gevolgen van een

hersentrombose. Hij werd begraven op
het Forest Home Cemetry, Milwaukee, in
Wisconsin.

Volgende keer het verhaal van Willie
Hoppe.

Filip Steurs, oktober 2012.

Bronnen : le billiard sportif, Billiards Ma-
gazine, www.charlesursitti.com, Chica-
go Billiard Museum, Pittsburg Press,
Official Rule and Record Book for all
Pocket and Carom Billiard Games
1968, Billiard Games pocket and carom
1971, Encyclopedie van de Ereklasse
2011 door Cees Sprangers.

Pittsburg Press, 14 december 1918

Biljartsystemen voor het driebanden zijn in België voornamelijk gekend door de
boeken van  Raymond Ceulemans en  Jean Verworst en recenter Frédéric Cau-
dron met het “Van Kuijk systeem”.  Sommigen hebben misschien nog van Hoppe
of Lapperre gehoord.  De oorsprong gaat echter terug tot de jaren '20.  In het
weekblad Le Billard Sportif publiceerde de Amerikaanse amateurkampioen Elmer
S. Prather hierover  een reeks artikels vanaf september 1932.  Maar in 1928
reeds werd in New York het boek System Play in Three-Cushion Billiards van de
hand van E.H. Barry gepubliceerd wat de neerslag was van wat toen door de
topspelers werd toegepast.

KBBB Waasland – Districtsfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Birgitte Vergauwen 
verdienstelijk tweede
Als enige vrouw in een finale staan met
drie mannelijke concurrenten is op zich
al geen geschenk. Toch bracht het Bir-
gitte Vergauwen (BC De Gildevrienden)
niet van haar stuk. De Waaslandse
maakte komaf met haar clubgenoot
Georges Maes, die de rode lantaarn
mocht meezeulen en speelde een fraaie
draw tegen bronswinnaar  Franky De
Witte (BC Sleepbootje). Enkel tegen

kampioen Dirk Janssens (ook BC Sleep-
bootje) ging Vergauwen tot tweemaal
toe onderuit en het is dan ook terecht dat
de Kieldrechtenaar de districtstitel mee
naar huis mag nemen en verzekerd is
van deelname aan de gewestelijke fina-
le van de 55-ers, op 8 en 9 december,
aan de boorden van de Dender.

Bart Van Reeth  
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Frank' s vraagje

Kort en krachtig ?
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 :
In de gewestelijke competities wordt in het drieban-
den op het Matchbiljart naar verminderde (1/3de)
punten gespeeld.

De vraag :
Moet dit systeem ook worden toegepast op het Klein biljart, om de wedstrijden
korter en attractiever te maken ?

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 :
Gelijk spel in de NIDM
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 kunnen
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 ?

We ontvingen 97 antwoorden :
83 deelnemers aan de poll antwoorden JA !
14 deelnemers aan de poll antwoorden NEE !

Conclusie :
We ontvingen opvallend minder antwoorden dan gewoonlijk. Toch pleit alweer
een duidelijke meerderheid ervoor om de NIDM-wedstrijden gelijktijdig te la-
ten spelen.

WOORDPYRAMIDE

Jonas Dewit bezorgde ons ditmaal een
woordpyramide. Stuur de oplossing van
het laatste woord voor 20 november
naar Bart Van Reeth, Victor Govaer-
slaan 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.

Voeg telkens een letter toe:
1. Voertuig
2. Sterrenbeeld
3. Oorlogsgod
4. Zigeuners
5. Klim
6. Soort moer
7. Biljartterm

Uit de vele inzendingen van de vorige
puzzel werd door een onschuldige
hand Wim Koolen uit Schilde uitgeloot.

Jozef Van Eester uit Schoten test de
prachtige TOSS-keu uit die hij won
met de juiste oplossing van ons kruis-
woordraadsel uit de editie augustus

Deze winnaar ontvangt eerstdaags zijn
prachtige prijs, een biljartkeu.

Oplossing van vorig kruiswoordraadsel :
KETS 

ANAG Billiard Cup – Tsjechië

Leppens wint triathlon

In het Tsjechische Olomouc heeft Eddy
Leppens de triathloncup Kader 71/2,
Bandstoten en Driebanden gewonnen.
In de finale rekende hij af met de Span-
jaard Raúl Cuenca, nadat hij onderweg
al komaf had gemaakt met tegenstan-
ders als Dave Christiani en Patrick Nies-
sen. Leppens was in topvorm en de tor-
nooiformule leek uitermate geschikt voor
de Limburger, die tot de sterkste all-roun-
ders van de wereld behoort. Durft Eddy

Leppens wel eens
glansprestaties af-
wisselen met minde-
re momenten en ab-
solute dieptepunten,
dan was daar in
Olomouc niets van te
merken. Met tot de
verbeelding spreken-
de verschillen, zoals
in het bandstoten,
waar hij in de finale
in amper vier beur-
ten een 50-27 over-
winning liet opteke-
nen, onderscheidde
de Leopoldsburger
zich van de ande-
ren. Met de zege in
het invitatietornooi
van BC Op De Meir
op zak en met een
denderende start in
de NIDM, waar hij
in de eerste uitwed-
strijd van het seizoen
bij Biljartexpress,
Gerwin Valentijn ver-

sloeg met een 3,125 moyenne (15-50
in 16 beurten !), lijkt zich een fan-
tastisch seizoen aan te kondigen voor
Eddy Leppens. Zelf kon hij zijn vreugde
niet op na de finalepartij in Olomouc
waar zijn eerste commentaar “ik ben
dolgelukkig dat ik nog eens een inter-
nationaal tornooi heb kunnen winnen”,
luidde.

Bart Van Reeth

Foto: Kozoom

KBBB Waasland & Dender – Interdistrictfinale 3de Klasse Kader KB

Saey is duidelijk te sterk
De tegenstanders beten hun tanden stuk
op het kaderwerk van Etienne Saey
(Quality Zele), die 8 op 8 matchpunten
liet opschrijven en met een algemeen
gemiddelde van 11,42 niet gek ver on-
der de promotie bleef. Met vier deelne-
mers op het finaleblad, moest elke pro-
tagonist tweemaal de ring in tegen de-
zelfde tegenstrever en daar werden de
nummers drie en vier, Luc D’Hondt
(Quality Zele) en Joris De Maeyer

(SNBA) het slachtoffer van. Filip Van
Den Hauwe (De Ster Ninove) bood in
de dubbele ontmoeting in de tweede
partij tegen de winnaar nog fel weer-
stand, maar raakte niet aan de zege en
bleef uiteindelijk, op de tweede plaats
trappelen. Etienne Saey  mag de 120
punten gaan spelen tijdens de gewestfi-
nale op 24 en 25 november in Gent.

Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Districtsfinale 5de Klasse Kader KB

Finaleticket in bovenzak van Waem 
Kris Waem (BC De Gildevrienden) gaf
vorig seizoen al zijn visitekaartje af in
de bandstootfinales op zowel het klein-
als het matchbiljart. Kon hij daar geen
selectieplaats voor de gewestelijke fi-
nales afdwingen, dan vertegenwoor-
digt hij nu –exact een jaar later- het
Waasland op de gewestelijke finale in
het district Brugge-Zeekust.  Waem ken-
de weinig moeite met het maken van
de 60 caramboles en nam met een 6

op 6 ook nog eens de promotie
naar 4de Klasse mee. Patrick Stevens
(Quality Zele) was genadeloos voor  de
andere’ Gildevrienden’ Tom Van Biesen
en Willy Leemans en werd terecht
vice-kampioen. Na promovendus Kris
Waem eindigden alle deelnemers
binnen het gemiddelde, zelfs de pun-
tenloze Leemans !

Bart Van Reeth

Puzzel mee en win een biljartkeu

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

05/11/12 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – Biljartvrienden Turnhout 1 
12/11/12 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC Mister 100 Lier 1
26/11/12 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC De Witte Molen 1

B.C. DE PLOEG 2 – 2de Nationale afdeling A
Thorsten FRINGS – Dirk WEEREMANS – Eddy WILLEMS – Allan JENSEN
19/11/12 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – BC Quality Zele 2

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS INKOM

antwerp
datacente r

SALPHO
Salphensebaan 1
2390 Oostmalle

Tel: 03/689 33 44
Fax: 03/689 33 64

Mail: info@salpho.be

SALPHO is opgebouwd uit een klassevolle bistro,
een multi-functionele feestzaal en een
professioneel biljartcenter dat wordt
uitgebaat in samenwerking met de

internationale biljarttopper
Frédéric Caudron.

UITGEBREIDE SNACK & BISTRO KAART

Biljartlokaal KBC DE GOEIE QUEUE

2 matchtafels 2,84m
2 biljarts 2,30m
2 biljarts 2,10m

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0492/ 73 22 23 (Katrien)

ALGEMENE HERSTELLINGEN EN PLAATSING
Verhuur, verkoop en herstellingen van biljarts, voetbalspelen, keu’s, enz.
Winkel: Nieuw adres: ’Houtemsesteenweg 21-23, 1800 Vilvoorde’
Openingsuren: Ma.-Do.: 12-18.30u., Vr.: 12-18.30u., Za.: 10-16u

Kruishuisstraat 28 • 2300 Turnhout
GSM: 0479 05 22 28

www.biljartshopturnhout.be
Openingsuren:

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

Wij hebben een EIGEN HERSTELDIENST !

Biljartshop in Turnhout

Niche Marketing voor Business To Consumer bedrijven 
in alle sektoren in Benelux, Frankrijk en Duitsland

Henri Dunantlaan13 - 2900 Schoten 
Tel.  03 / 658.38.83 

Frans Hendrickx, André Weening, Valerie Weemaes
www.mcls.eu

The Direct Targeting
Competence Center®MCLS
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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

Op hol geslagen ?

Dat onze ‘grote’ jongens regelmatig te-
kenen voor uitzonderlijke prestaties is
bekend. De 3e competitiespeeldag
baarde toch weer enkele merkwaardige
stunts. In Merksem werd de ontmoeting
tussen Deurne 1 en BC Witte Molen 1
gekleurd door een serie driebanden
van 26 punten, gescoord door niemand
minder dan onze wereldkampioen drie-
banden Eddy Merckx. Op een haartje
van het wereldrecord hoogste serie.
Hoe lang is het nog wachten tot het
sneuvelt Eddy ?
De emoties rond deze stunt waren nog
maar amper gekoeld of in Salpho de-
den Frédéric Caudron en Eddy Leppens
er nog een schepje bovenop door sa-
men van acquit te vertrekken met series
van respectievelijk 16 en 12. Op uit-

zondering van een miniberichtje in GVA
van Jos Reypens werd hier geen be-
richtgeving over gevonden. De site van
de federatie blinkt nog steeds uit door
gebrek aan communicatie. Als er voor
de media geen nieuwsbron is dan kan
men ook moeilijk verwachten dat er ge-
publiceerd wordt. Wij smeken de diri-
genten om zo snel mogelijk een nieuws-
lijn op te starten, eventueel via een
Dropbox. De biljartsport in België heeft
er méér dan ooit nood aan.

André Van Thielen en 
Clery De Beck
Het was al sedert Juni bekend dat An-
dré Van Tielen het nieuwe gezicht van
de BTS sportleiding zou worden. Hij
heeft inmiddels al ruim bewezen dat de-
ze taak hem op het lijf geschreven is.
Een bestuur moet zichzelf geregeld in
vraag stellen; het team maar ook de
werking, de doelstellingen, de filosofie,
de doelstellingen en de resultaten die-
nen kritisch bekeken te worden.  Leren
uit de goede en minder goede dingen
uit het verleden en vooral vooruitblik-
ken, liefst zo ver en zo breed mogelijk.
Bij een recente ‘look’ in eigen boezem
bleek dat er niet alleen leuke ideeën rij-
pen in BTS maar ook dat wij als be-
stuursploeg kwetsbaar zijn. We verloren
enkele jaren terug ongelukkig Joris de
Bou en de laatste jaren werden er enke-
le vervangingen doorgevoerd. Met het
sabbatjaar van Ferre Van Loco voor de
boeg ontstond de nood aan een bijko-
mende kracht om zich in te zetten voor
het rekruteren van tornooien, contact
met media, de PR en sponsoring.
In de Vlaamse Ardennen, op een boog-
scheut van de ‘muur’ en uit de entoura-
ge van Joris De Bou zaliger vonden wij
Clery De Beck, lid van KBC Ons Huis in
Geraardsbergen. Hij was al geen on-
bekende bij BTS want hij stond vorig
jaar in voor de prachtige organisatie
van de finaledag van de Masters van
KCBOH. Hij heeft toen onbewust zijn vi-
sitekaartje afgegeven. Samen (?) met
zijn echtgenote Lieve zal hij trachten om
nieuw leven in te blazen in deze zo be-
langrijke bestuurstaak. Wij wensen Cle-
ry en Lieve van harte welkom in onze
club. Hij wordt gecoöpteerd bestuurslid
tot februari, wanneer hij definitief zal
voorgedragen worden aan de statutaire
algemene vergadering.

Caudron Invisible Grip
Het ontwerp van het ondereind is voor velen erg belangrijk.
Helaas is het zo dat dit ontwerp vaak verborgen wordt onder
een rubberen grip. Hierdoor ziet men maar de helft van uw
mooie keu ! De oplossing voor dit probleem is de Invisble Grip
van Caudron. Met deze transparante grip blijft u het ontwerp
van uw keu volledig zien. Bovendien heeft u een erg goed grip
op uw ondereind.
De Caudron Invisble Grip is verkrijgbaar via de Web-Winkel
alsmede bij de biljart vakhandel.
De lengte is 35 cm en het gewicht is 28 gram.

Caudron-billiardproducts.com
Nieuws

Nog een paar weken en de nieuwe Caudron inlay keu is klaar!
De keu wordt in kleine oplagen geproduceerd en heeft

een uniek nummer. Frédéric speelt alweer een aantal weken
met dit fantastische design en krijgt niets dan positieve

reacties. Hier alvast een voorproefje van deze prachtige keu:

(Vanaf volgende week leverbaar via de Webshop)

Na een testperiode van ruim twee jaar hebben we, in samen-
werking met een aantal van ’s werelds beste biljarters een ant-
woord gevonden op het deflectie probleem van een top. Aan-
gezien elke biljarter een andere afstoot heeft hebben wij drie
verschillende stijfheden ontwikkeld. Dit geeft de biljarter de
mogelijkheid om te kijken welke top het beste bij zijn afstoot
past. Om deze verschillende stijfheden te kunnen garanderen
werken wij met diverse diktes en lengtes van Carbonvullingen.
Het voordeel van de A-FLEXX toppen is dat men het zuiver
aanspelen met effect op afstand vergemakkelijkt. Een wereld
gaat voor u open ! Deze Toppen zijn verkrijgbaar in onze Web-
Winkel. In Nederland zijn deze toppen exclusief verkrijgbaar
en natuurlijk ook uit te proberen bij de firma Fleuren Biljart
Service in Bergharen na het maken van een afspraak. Het 
telefoonnummer van Fleuren Biljart Service is; 0487-542092.
Voor België heeft de firma Thissen de exclusiviteit en ook hier
kunt u de toppen uitproberen. 
Ga naar de site www.amusement.be voor meer info

Masters in Schelle afgelast
BC De Maan en BC De Leug die het en-
gagement hadden aangegaan om in
het voorjaar 2013 een Masters te orga-
niseren hebben aangekondigd dat zij
terug komen op hun beslissing. Onze-
kerheid over voldoende beschikbaar-
heid van het lokaal zou aan de basis
liggen van deze onverwachte wending.
Helaas zullen we het dus moeten doen
met 4 in plaats van 5 tornooien, tenzij
er nog een club bereid gevonden wordt
om dit over te nemen. Is er enige inte-
resse, aarzel dan niet om ons vrijblij-
vend te contacteren.

BTS Credo
In het kader van het vaststellen en vast-
leggen van een BTS filosofie, zowel voor
vandaag als voor de toekomst, hebben
wij een aantal punten vastgelegd in een
BTS Credo. Het is bedoeld als  een per-
manente leidraad voor de werking; een
soort rode draad waaraan het bestuur
en de leden zich kunnen spiegelen.
Elkeen die het goed bedoelt met onze
vereniging zal zich wel kunnen confor-
meren met dit gedachtegoed.

Voor vervolg zie pagina 10

Het laatste 
biljartnieuws

lezen bijna alle 
biljartliefhebbers

in
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Column door Jos Reypens

Column Pierre Cornelissen

Jos Reypens

Rustig even meekijken naar het wereld-
kampioenschap voor juniores in Span-
je. Gelukkig is er Kozoom, die dit WK
live in de huiskamers brengt. Op zoek
naar jonge spelers uit het land van Ceu-
lemans, Dielis, Caudron of Merckx?
Zoek niet langer. Er doen geen landge-
noten mee. “We hanteren hier de selec-
tienormen die voor de Europese bond
zijn opgelegd door de wereldbond
UMB. Het afgelopen Europees kampi-
oenschap was geen succes voor Andy
De Bondt van BC Op De Meir Emblem

en zo viel hij naast een selectie. Hij is
wel eerste reserve”, klonk het bij CEB-
jeugdverantwoordelijke Jean-Louis
Steuts uit Leuven, die in San Javier nabij
Murcia CEB-afgevaardigde zal zijn
voor de zeven spelers die door de CEB
geselecteerd werden en voor de Spaan-
se wild card. Zo spelen er in totaal acht
Europeanen tussen de zestien deelne-
mers. Regerend wereldkampioen Kim
Heang Hik uit Korea en drie andere
Aziaten spelen er naast vier vertegen-
woordigers van de Pan-Amerikaanse
CPB.
Hoorde ik geen ‘oef’ toen  bekend werd
dat de KBBB niemand moest afvaardi-
gen? Weeral geld gespaard of beter
nog ‘niet moeten uitgeven’. Deze be-
denking brengt ons gewild of ongewild
naar de samenstelling van de deelne-
mers aan het wereldkampioenschap
driebanden voor vrouwen van 21-23
november in Tokyo. Ook hier geen Bel-
gische deelneemsters zodat het meer op
een veredelde Japan-Nederland gaat
lijken. De geselecteerde Belgische kam-
pioene Daniel Le Bruyn had eerder al te
horen gekregen dat er geen budgetten
beschikbaar zouden zijn voor een af-
vaardiging naar dat WK. Zij zou haar
eigen kosten moeten betalen. Uiteraard
is dit een verkeerde gang van zaken.
Nadat de ‘nationale finales voor vrou-
wen’ zelfs niet het statuut van Belgisch
Kampioenschap kregen, wordt deze
groep vanaf 2013 ook uit het casino

Een beleid zonder centen

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Credo van B.T.S. - Billiard Topsport

Wij geloven:

- dat BTS zijn bestaan moet rechtvaardigen door zo goed mogelijk
de belangen van de ereklassespelers te behartigen.

- dat het lidmaatschap van BTS de vrucht moet zijn van werken,
talent en gedrevenheid.

- dat BTS zijn kracht en imago constant moet versterken en ten
dienste stellen van de biljartsport in het algemeen, in België en in
de wereld.

- dat BTS een platform moet zijn voor de ereklassespelers om zich
optimaal te profileren, nationaal en internationaal.

- dat BTS een klankbord moet zijn voor zijn leden, de media,
de federatie en de BTS sponsors.

- dat BTS bekwame bestuurders moet aanstellen die creatief,
rechtvaardig en ethisch functioneren.

- dat BTS het wederzijds respect tussen zijn leden en sportiviteit in
de biljartsport moet stimuleren.

- dat BTS de mens in de biljarter hoger plaatst dan de techniek.

- dat BTS moet nadenken over nieuwe spelconcepten om de sport
aantrekkelijker te maken voor de media, het publiek en sponsors.

- dat BTS de hoogste kwaliteit moet nastreven in zijn organisaties.

- dat het BTS bestuur autonoom moet kunnen werken en zich alleen
moet verantwoorden tegenover zijn leden en de geldende
sportreglementen.

van Blankenberge verbannen tijdens de
BK Muliti’s.
“Officieel hebben we geen Belgische
kampioene driebanden en zijn we sta-
tutair ook niet verplicht om de winnares
van de nationale finale af te vaardi-
gen”; klonk het bij de KBBB.
Een beleid voeren zonder centen tast in
ieder geval de geloofwaardigheid aan.
Komt daarbij nog het feit dat de para-
plu’s alsmaar groter worden en dat stil-
staan achteruitgang betekent. Bezin-
ning dringt zich op om de toekomst van
deze sport veilig te stellen. Dat zal niet
gebeuren door internationale postjes te
bekleden of goede relaties te onderhou-
den met andere federaties of overkoe-
pelende instellingen zoals CEB, UMB of
WCBS. De biljartsport op zich zal nooit
verdwijnen maar het wordt de hoogste
tijd om eindelijk eens een echt beleid te
gaan voeren voor alle geledingen van
deze sport. Het woord promotie is al va-
ker gevallen maar in feite is er nooit iets
mee gebeurd tenzij het van de clubs
zelf of van individuele initiatieven uit-
ging. Een beleid zonder centen kan
nooit respect afdwingen want daar
haalt machtswellust het van betrokken-
heid. De VES was destijds de eerste ver-
eniging die dat besefte. Hoeveel tegen-
kantingen zijn er niet gekomen omdat
‘het beleid van de KBBB’ vreesde voor
machtsverlies. Trieste herinneringen ook

aan het machtspel tussen de BWA prof-
bond van Werner Bayer en Europese
bond CEB, met in zijn zog een aantal
twijfelende federaties. Nog triester is ei-
genlijk het verhaal van de Vlaamse Bil-
jart Liga, die alle dossiers mooi op een
rijtje heeft maar moet wachten op een
teken van de unitaire KBBB, die voor
90% uit Vlaamse biljarters bestaat en al-
le mogelijkheden ontkent.
Toch zal deze sport overleven. Ze is te
mooi om iemands bezit te zijn. Heren
beleidvoerders, doe er iets meer mee!
Zoek centen en zorg dat jonge en an-
dere talenten op een volwassen en
menswaardige manier een opleiding
krijgen om dan mogelijk succesvol af-
gevaardigd te kunnen worden naar
kampioenschappen, die deze federatie
mee op de internationale kaart zetten.
Gelukkig hebben sommigen dat goed
begrepen. De komst van een wereldbe-
kertornooi driebanden naar Antwerpen
voor de jaren 2014, 2015 en 2016 is
officieel geworden en zal voor de bil-
jartsport in de slipstream van het WK
2013 voor extra aandacht blijven zor-
gen. 
Vraag is: wie zijn of waren de initiatief-
nemers? Juist. U kent het antwoord beter
dan wij.

Jos Reypens
Sportjournalist.

Op hol geslagen ?
Vervolg van pagina 9
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www.kozoom.com

BC Kruishuis goed uit de startblokken 

Verrassend op tweede plaats

BC Herentals 3 staat in Afdeling 4B van
de NIDM stevig op kop. Toch valt voor-
al de tweede plaats van BC Kruishuis 1
op. 
De Turnhoutenaars die voor een rustig

seizoen gingen, krijgen met Luc Jansen,
Aykut Ozden, Jurgen Sauvillers en kop-
man Geoffrey Dresselaerts al na vier
speeldagen uitzicht op een mogelijke
prijs. 

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
3e GP artistiek ereklasse Kapelle urlive.tv 2-4 nov 
Topteam eredivisie Haarlo urlive.tv 3 nov
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 8 nov
European 9-ball Open Treviso kozoom.com 7-10 nov
Italy Open women Treviso kozoom.com 10-11 nov
NK 47/2 ereklasse Haarlo urlive.tv 16-18 nov
Topteam 1e divisie biljartcentrumoost.nl 17 nov
Driebanden Agipi poules 1 + 2 kozoom.com 23-25 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 2-8 dec
NK 71/2 ereklasse Welberg urlive.tv 7-9 dec
NK poolbiljart bij Ames in Deurne biljart.tv 14-17 dec
NK VG teams Veldhoven biljart.tv 15-16 dec

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljart.tv, youreventlive.nl,  
kozoom.com en eurotouronline.eu.

KBBB Z/W Vlaanderen - Districtsfinale 4de Klasse Kader 38/2 KB

Dedier wint in Roeselare
De Kaderfinale met slechts vier deelne-
mers vormde geen bezwaar voor Geor-
ges Dedier (DOS Roeselare). Hij won
twee uit drie wedstrijden en sloot mooi
binnen het gemiddelde zijn finaledeel-
name af. Dat deed ook nummer twee,
Noël Gyselinck (WO Hooglede), die
trouwens nog 3 op 6 wedstrijdpunten
bij elkaar harkte, door een gelijkspel in
de ontmoeting met nummer drie Gino

Claus (GHO Kortrijk). Claus had trou-
wens ook die drie punten veroverd,
maar zijn lagere gemiddelde verwees
hem naar de bronzen stek. Johan De-
noulet (Kortrijkse BC) won slechts één
keer, maar eindigde met 85 punten op
90 in de match tegen Gino Claus toch
nog eerder nipt, laatste.

Bart Van Reeth 

Foto: Frederik Nielsen

België afwezig op WK driebanden voor junioren

Vierde wereldtitel voor Haeng Jik Kim 
In het Spaanse San Javier heeft de twin-
tigjarige Koreaan Haeng Jik Kim zijn
vierde wereldtitel in het driebanden bij
de junioren veroverd. In de finale ver-
sloeg hij Ömer Karakurt met een ge-
middelde van 1,571. Daarmee gaat hij
de geschiedenis in als meest succesvol-
le driebanden junior aller tijden.
Hij won zijn eerste WK in 2007 in Los
Alcazares. Nu is hij weer de beste en
wellicht mag hij volgend jaar zijn titel
nog een keer verdedigen. Het hadden
er nog twee meer kunnen zijn als de
Spanjaard Javier Palazón de hegemo-
nie van Kim niet had verstoord in 2008
in Ukkel en in 2009 in Leuven. De su-

prematie is desondanks uniek en doet
denken aan de gloriejaren van andere
grote spelers op het hoogste niveau. Bij-
voorbeeld Raymond Ceulemans, Torb-
jörn Blomdahl, Dick Jaspers, Dani Sán-
chez, Eddy Merckx en Marco Zanetti
kregen nooit de kans om als junior titels
te winnen. Haeng Jik Kim heeft wel het
geluk in een tijdperk op te groeien
waarin elk jaar wordt gespeeld om de
wereldtitel. Ons land werd spijtig ge-
noeg niet vertegenwoordigd tijdens de-
ze mondiale titelstrijd. Over het hoe en
waarom daarvan, leest u meer in de co-
lumn van Jos Reypens, elders in dit num-
mer.

KBBB Nationale Interclub Mixte KB

Op naar de 2de ronde
De Nationale Interclub Mixte is het spel-
systeem, waarbij teams, bestaande uit
drie spelers, tegenover elkaar komen te
staan en in volgorde de klassieke disci-
plines Bandstoten, Vrijspel en Kader
spelen op klein formaat. De Mixte-com-
petitie wordt in de eerste  ronde ge-
speeld met 14 ploegen en kent de regel
van de rechtstreekse uitschakeling. In
ronde 2 worden dan opnieuw 9 teams
toegevoegd, zodat in 8 wedstrijden
wordt beslist, wie er naar de eindronde
mag. Die eindronde start bij de kwartfi-
nales om te eindigen bij de halve finales
en de finale in maart, volgend jaar. Met
de tweede ronde in zicht lijken 't Oske
Torhout en BC Woondecor, die elk met
8-4 wonnen tegen respectievelijk GHO
Kortrijk en Sleepbootje Kieldrecht, goe-
de kaarten in handen te hebben. De
troef zou echter wel eens bij Sint Jozef

Zutendaal kunnen zitten. De Limburgers
veegden met 12-0 BC Couronne im-
mers volledig van de kaart. In de vol-
gende ronde mogen ze die stunt nog
eens proberen over te doen, uit bij BC
Ten Hout in Houthalen.

Hieronder vindt u de kalender van de
2de Ronde. De vetgedrukte teams plaat-
sten zich via de openingsronde.

KBC ZANZIBAR LEUVEN - BC VOTTEM
BC TEN HOUT HOUTHALEN - BC ST JOZEF ZUTENDAAL
BC WOONDECOR - BC SLEEPBOOTJE 2
K.GILDEVRIENDEN BEVEREN - KBC GHOK 2
STBA ST TRUIDEN - K.EEKLOSE BC
K.HOZ HASSELT - BC BILJARTVRIENDEN GENT 1
BC 'T OSKE TORHOUT - BC ST SEVERIN
KBC METRO GENT - BC KAPELLEVELD

Bart Van Reeth   

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Kader 71/2 MB

West-Vlamingen domineren ontmoeting
Peter Debaes knalde viermaal de 150
punten op het blad en werd kampioen
met een gemiddelde van 16,216. Drie-
maal werkte hij zijn partij af in 8 beur-
ten. Enkel tegen Koen Saver (Brugse
BC) had Debaes meer moeite, maar on-
danks de 13 innings die hij diende te
scoren, kon hij de partij toch nog op
een draw laten uitdraaien. Saver, die
verlies moest incasseren tegen Andy De

Bondt (BC Op De Meir Emblem) mocht
het zilver omhangen. De Bondt zelf ein-
digde derde en liet de Brabantse deel-
nemer van RC Garnier Leuven, Pierre
Vandenplas, achter zich. Vandenplas
won geen enkele keer en zag ook het
obligate gemiddelde door de neus ge-
boord.

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 2de Klasse Vrijspel MB

Moyenne van 60,00 bezorgt 
Caluwaerts de promotie
De Brabantse finaleronde werd een tri-
omftocht voor Thomas Caluwaerts
(KBC Zanzibar), die in twee dubbele
rendez-vous de maat nam van Hedwig
Vandenbussche en Christophe Van Pa-
rijs (beiden BC Kapelleveld). Van Parijs
mocht in de eerste partij vooral toekij-
ken vanop zijn stoel hoe de latere kam-
pioen een gemiddelde van 60,00 bij
elkaar speelde in twee hernemingen
en daarmee de poort naar 1ste Klasse

openbeukte. Dat deze finale herleid
werd tot een onderonsje Caluwaerts –
Van Parijs, mocht vooral Hedwig Van-
denbussche aan den lijve ondervin-
den. De Brusselaar won slechts één
partij en bleef onder het minimum. Tho-
mas Caluwaerts treedt aan in de Na-
tionale Finale in Oostende op 8 en 9
december.

Bart Van Reeth

KBBB Brussel – Districtsfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Enkel winnaar met gemiddelde
In amper twee wedstrijden kon Chris-
tian Van Nieuwenhuysen zijn wil op-
leggen aan de tegenstrever. Toch was
dat ruim voldoende om de districtsfina-
le te winnen. De BC Brigand-speler was
immers de enige 70-er die afsloot
binnen de moyenne. Yves Rosier
(URSM Drogenbos) werd dus eerder

gevleid vice-kampioen, omdat ook Pier-
re Engels en Marc Eyckmans (BC Bri-
gand) het lieten afweten, samen met
Freddy Nelis (Strombeek BC), die aan
het einde van de finale, de deur  mocht
sluiten.

Bart Van Reeth

Jérémy Bury verbetert Frans record
Tijdens een toernooi in het Franse Saint
Maur bevestigde Jérémy Bury zijn vorm
door de benodigde veertig caramboles
in negen beurten te verzamelen. Hier-
mee vestigde hij met 4.444 een nieuw
Frans record. Jorge Amilcar was het

slachtoffer van de scoringsdrift van Bury.
De partij eindigde in 40-6. De Franse
kampioen won het toernooi met 2.083
gemiddeld. Het vorige record beste par-
tij stond met 40 in 11 beurten op naam
van Richard Bitalis en Jérémy Bury. 

KBBB Leuven – Districtsfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Laag gemiddelde en toch acht op acht
Het maximum van de wedstrijdpunten
en toch een gemiddelde dat slechts
0,19 boven het minimum uitkomt. Roger
Hochsteyn (KBC Astrid) knokte zich
naar de kampioenstitel in de lokalen
van BC Dobber. De bij Dobber gedomi-
ciliëerde Paul Van Looy pakte de twee-
de plaats en bleef met de hakken over
de sloot ook nog in de moyenne met

2,27. Dat is amper 0,07 boven de
ondergrens.  Rik Vandersloten (Excelsi-
or), Marc Vanderauwera (KBC Amicale)
en Pierre Beckers (KBC Zanzibar) won-
nen elk één partij en konden het ge-
middelde bij de 55-ers niet waarmaken.
Roger Hochsteyn betwist de geweste-
lijke finale.
Bart Van Reeth
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PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

OUDE BAREELLEI 70 - 2170 MERKSEM
chris-verheyen@telenet.be

0472/32.28.00

OPEN I MA. - VR. 18.30 » 20.30 I ZAT. 12.00 » 17.00

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

KBBB Brussel – Districtsfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Eindzege voor Moerenhout
Voor Leopold Fige (Hoeilaartse BC) op
een laatste- en Alfred Rillaers (BC Cou-
ronne) op een voorlaatste plaats werd
het een slopende finale. De beide libre-
spelers hielden er slechts één winst-
match aan over en bleven ver onder het
gemiddelde. Anders verging het Wil-
liam Moerenhout die met zes op acht en
een 0,22 voorsprong op vice-kampioen

Geert Van Dongen (Hoeilaartse BC)
kampioen werd. Daniël Verstuyft (URSM
Drogenbos) bleef binnen de moyenne
en veroverde de derde plaats. William
Moerenhout mag de 30-punten gewest-
finale gaan afwerken op 8 en 10 no-
vember in Herent.

Bart Van Reeth

KBBB Leuven – Districtsfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Christiaan Brems Districtskampioen
Het district Leuven mag kampioen Brems
afvaardigen op  de Brabantse gewestfi-
nale. De Diestenaar van KBC Kunst en
Vermaak liet slechts twee wedstrijdpun-
ten liggen, scoorde vlot zijn 40 punten
en kan met een algemeen gemiddelde
van 1,62 terugblikken op een geslaag-
de finale. Toch was het zijn rechtstreekse
concurrent José Van Cauwenbergh (BC

Dobber) die tweemaal de hoogste serie
van 11 liet optekenen, onder andere in
de kroonwedstrijd tegen Christiaan
Brems. Oscar Laeremans (KBC Astrid
werd derde vóór Ferdinand Verstreken
(KBC Kunst en Vermaak) en Patrick Van
Rooy, die bleef steken op een 0 op 8.

Bart Van Reeth

North Cyprus Open Euro-Tour Pool

Nick Malai verslaat Albin Ouschan

Nick Malai. Foto: EPBF/AMM

Nick Malai heeft de Dynamic Billiards
North Cyprus Euro-Tour op zijn naam
gebracht. De speler uit Albanië versloeg
Albin Ouschan in de finale met 9-5.
Voor de eindstrijd was al duidelijk dat
de Oostenrijker de nieuwe leider zou
worden van de Europese Ranking. Zijn
zus Jasmin Ouschan werd in de kwartfi-
nale uitgeschakeld. De Oostenrijkse
was de eerste dame die tot de laatste
acht van een Euro-Tour geraakte. 
Top 10 Europese Ranking Nat Pnt
1. Albin Ouschan Aut 2295
2. David Alcaide Esp 2230
3. Nick van den Berg Ned 2190
4. Marcus Chamat Swe 2160
5. Mark Gray Gbr 2155
6. Dominic Jentsch Ger 2150
7. Nikos Ekonomopoulos Gre 2140
7. Daryl Peach Gbr 2140
9. Chris Melling Gbr 2130
9. Dimitri Jungo Sui 2130

Overlijden

Freddy Nuyttens is heengegaan
Biljartclub Union-Sandeman deelt ons  het overlijden mee van haar trouw club-
lid, Freddy Nuyttens.  Hij maakte deel uit van Union 2 in de NIDM competitie en
is 63 jaar geworden. Nuyttens was ook een verdienstelijk bridgespeler en graag
geziene gast in de Gentse club. 

Onze redactie biedt haar medeleven aan, aan familie, vrienden en kennissen. 

Overlijden

STBA in shock
Het overlijden van haar ondervoorzitter
Etienne Winnen dompelt de Sint-Truiden-
se Biljart Academie in diepe rouw. Win-
nen stond in 1977 aan de wieg van de
club, waar hij tot op heden ondervoor-
zitter was. Hij heeft zich altijd ingezet
om zijn club op een positieve manier in
de kijker te plaatsen. De leden en het be-
stuur van de STBA zijn dan ook diep ge-
schokt door het heengaan van Etienne
Winnen, op 72-jarige leeftijd. 

Ook de redactie van De Biljartballen
houdt eraan de diepste blijken van
medeleven aan te bieden aan de nabe-
staanden, vrienden en kennissen van de
overledene. 

KBBB Waasland en Dender – Interdistrictsfinale 4de Klasse Kader KB

Superieure Tom De Ruyte naar Gewestfinale
De zege was voor Sint-Niklazenaar Tom De Ruyte en net als in de Denderse districts-
finle in de 2de Klasse Vrijspel, viel Roger Mattens (Sint Martinus Aalst) ook nu weer
net uit de boot. Eerlijkheidshalve voe-
gen we er wel aan toe dat De Ruyte er
met kop en schouder bovenuit stak en
oververdiend kampioen werd, voor zijn
thuispubliek. Dirk Van Kerckhoven (BC
Sleepbootje) op drie, behaalde nog
wel het gemiddelde bij de 90 punten-

spelers. Alfons Janssens (Quality Zele)
kon dat niet waar maken.Tom De Ruyte
mag deelnemen aan de gewestelijke fi-
nale in het Waasland op 24 en 25 no-
vember.

Bart Van Reeth

Raymond Ceulemans wint 300e wedstrijd in Nederlandse eredivisie

Mister 100 wordt (even) Mister 300
Raymond Ceulemans liet maar weer
eens zien dat met hem, ondanks zijn 75
jaar, niet te spotten valt. Zijn tegenstan-
der Steffan Galla, die vorige week nog
een prima wedstrijd speelde tegen Ger-
win Valentijn, kwam er nu gewoon niet
aan te pas. Met de regelmaat van de
klok verzamelde Ceulemans de nodige
caramboles en nam in de veertiende en

vijftiende beurt definitief afstand van
zijn Duitse tegenstander met series van
vijf en acht caramboles. Zonder enige
vorm van tegenstand liep hij verder uit
en won onbedreigd met 33-50 in 34
beurten. Deze overwinning betekende
de zoveelste mijlpaal in de geschiedenis
van de levende biljartlegende Ceule-
mans, want het was meteen zijn drie-
honderdste overwinning in de eredivisie
driebanden in Nederland.

KBBB Z/W Vlaanderen - Districtsfinale 5de Klasse Kader 38/2 KB

Van Den Buverie wint makkelijk
CBC-DLS Roeselare ontving de kader-
spelers voor deze aanvangsfinale naar
60 punten. Kon thuisspeler Rik Castele-
yn bewees voor eigen volk er wel dege-
lijk te staan en kwam met een 4 op 6 als
tweede over de meet. Dat was echter
nog altijd bijna een vol moyennepunt
achter Eric Van Den Buverie die bijna

met de vingers in de neus, alles won en
de eindzege op zijn naam liet schrijven.
Gerard Storme (WO Hooglede) was de
derde in de rij en ook de eerste die het
gemiddelde niet kon spelen. De punten-
loze Eddy Bossuyt (GHO Kortrijk) deed
hem dat helaas na.
Bart Van Reeth

BC Op De Meir

Met twee teams in tweede klasse

In de 2de NIDM-afdeling B staat na vier
speeldagen BC Op De Meir 2 aan de
leiding. Dat is net iets beter dan broer
BC Op De Meir 1 dat in 2de Afdeling A
op een derde plaats staat en net als

team 1 dus, een potentiële titelkandi-
daat kan zijn. Op de foto bemerkt u de
spelers van Team 1, Marc Roofthooft,
Tom Persijn, Wim Van Cromvoirt en
Rudy De Laet.

Foto Frederik Nielsen

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtsfinale 3de Klasse Vrijspel KB

Finale wordt formaliteit
Voor Johan Denoulet (Kortrijkse BC)
werd deze districtsfinale een gewone
zondagswandeling. De man uit de Gul-
densporenstad zette in alle vier de wed-
strijden de 120 punten op de 'feuille',
scoorde een algemene moyenne van
6,57 en verdiende daarmee de bevor-
dering tot 2de Klasser. Vice-kampioen
Jean-Marie Houthaeve (DOS Roeselare)
hoefde slechts twee partijen in zijn voor-
deel te beslechten om met een nog ho-
ger gemiddelde van 7,48 ook naar de
2de Klasse te promoveren. De bronzen
Johan Deneut (EW Menen) bleef ver on-
der de minimumvereiste, maar deed

toch nog beter dan José Vercouillie (Kort-
rijkse BC), Etienne Wille (DOS Roesela-
re) en Leon Deman (WO Hooglede).

Bart Van Reeth 

KBBB Z/W Vlaanderen – 
Districtsfinale 6e Klasse Vrijspel KB

Ongenaakbare Van
Biervliet promoveert
In zijn thuisbasis van Warden Oom
Hooglede, toonde Geert Vanbiervliet
zich de primus bij de 55-ers en greep
met een 8 op 8 en een gemiddelde van
2,85 titel en promotie. De tweede
plaats was eveneens voor een home-
player ; Arthur Beirnaert, die enkel ver-
loor van Vanbiervliet, maar wel de mo-
yenne vasthield. Op nummer drie ein-
digde Alex Vankeisbilck (VR), op num-
mer vier Hervé D'Hondt, ook aangeslo-
ten bij WO Hooglede en Renzo Veys ('t
Oske Torhout) mocht het licht uitdraaien.
Van plaats drie tot en met vijf, behaalde
niemand de moyenne.

Bart Van Reeth 
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor heeft de leiding overgenomen
Afdeling 2A
Kapelse op kop
Afdeling 2B
Lugo 2 is alleen leider
Afdeling 3A
Stoemptermoroep blijft op nummer 1
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir leidt de dans. Woondecor gaf
forfait voor de 4de wedstrijd. 
Bandstoten
Afdeling 1
BC DAF heeft overgenomen van Real 1 
Afdeling 2A
Meerlese is leider
Afdeling 2B
Krijt op Tijd staat eerste
Afdeling 3A
De Leug 2 voorraan
Afdeling 3B
Rood-Wit kruipt voor BC De Middel 2 
Afdeling 3C
Moedig en Vrij 2 blijft leider
Afdeling 3D 
Carambol 1 op nummer 1
Kader 
Afdeling 1
Lugo 1 toont zich de beste
Afdeling 2
Lugo 3 blijft klassement aanvoeren
Drieband KB
Afdeling 1
Real 2 blijft leider
Afdeling 2A
Herentals 3 op 1
Afdeling 2B
MDC 1 houdt eerste plaats vast
Afdeling 3A
Duffel-Oost geeft buren van Carambol 1 het
nakijken
Afdeling 3B
Calypso leidt
Afdeling 3C
De Coeck 4 is koploper
Afdeling 4A
Lugo 2 blijft vooraan
Afdeling 4B
KOT Meer 2 leidt. Martine Goetkint (De
Ploeg 3 speelde haar wedstrijdpunten kwijt
na 15 i.p.v. 18 te hebben gespeeld)
Afdeling 4C
Carambol 3 staat op nummer 1
Afdeling 4D
Excelsior 3 is leider
Afdeling 4E
De Goeie Queue 4 blijft op kop van het klas-
sement
Afdeling 4F
Kruishuis 3 is de leider
Drieband MB
Afdeling 1
Biljart Express 2 blijft op kop
Afdeling 2A
De Coeck 1 staat eerste
Afdeling 2B
Excelsior 2 in leidende rol
Afdeling 3A
De Ploeg 1 staat op nummer 1
Afdeling 3B
Meerlese op kop
Afdeling 3C
Viroma 3 aan de leiding

KBBB- Gewest Brabant-BDG
Vrijspel-laag

Afdeling 1
Overijse  staat op kop
Afdeling 2
Kapelleveld is leider
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Zanzibar leidt
Kader
Afdeling 1A
De leider is RC Garnier
Afdeling 1B
Kapelleveld 3 blijft eerste
Bandstoten
Afdeling 1
URSM Drogenbos aan de leiding
Afdeling 2
K&V Diest op 1
Afdeling 3
Couronne 3 neemt beste start
Drieband KB
Afdeling 1
Astrid 1 houdt leidersplaats vast. 
Afdeling 2
Excelsior op leidersplaats
Drieband MB
Afdeling 1A
Couronne 1 laat de anderen achter zich
Afdeling 1B
Strombeek 2 trekt de kar

KBBB- Gewest Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
STBA 1 neemt beste start
Afdeling 2
STBA 2 is leider
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
TenHout voert de rangschikking aan
Kader
Afdeling 1
Breese BC blijft leider
Bandstoten
Afdeling 1
STBA 1 leidt
Afdeling 2
STBA 2 blijft op kop
Drieband KB
Afdeling 1
Ten Hout pakt koppositie
Afdeling 2
Sint-Jozef staat op nummer 1
Drieband MB
Afdeling 1
De Optimisten 2 leiden

KBBB- Gewest 
Beide Vlaanderen-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
Gouden Martinus blijft op de leidersplaats
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Metro is nog steeds leider
Kader
Afdeling 1
't Oske blijft vooraan

Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Carambol 1 blijft op de eerste plaats 
Afdeling Oost-Vlaanderen 1
Gentsche BA aan de leiding
Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Quality Zele 2 staat op nummer 1. De Ster 2
gaf forfait voor ronde 3.
Drieband MB
Afdeling 1
EWH 4 heeft leidersplaats overgenomen.

KBBB – District Antwerpen – 5de Klasse Kader 35/2

Deelnemers sterk aan elkaar gewaagd
Op zaterdag 3 november mag Rudy
Van Den Bergh  voor eigen publiek de
60 speelpunten proberen te ronden in
het lokaal van BC De Leug in Schelle. 
Net als in de 5de klasse vrijspel heeft
ook in deze kaderreeks, Mike Teulinghx
zich als favoriet geplaatst voor de
districtsfinale. Met Eddy Aerts en Emiel
Celis werden zelfs twee tegenstanders
in het vrijspel opzijgezet. De eerste
door Teulinghx zelf, de tweede door
Herman Wijns (De Goeie Queue) die

net naast het finaleticket greep. De BC
De Ploeg-biljarter die als nieuwe speler
aan de kaderfinale deelneemt mag de
ring in met Marc Staal (BC De Middel),
Jeff Brees van BC Lugo Deurne en de
eerder vermelde Rudy Van Den Bergh
van de inrichtende club. Benieuwd wie
van deze aan elkaar gewaagde spelers
het ticket naar de gewestelijke finale
kan bemachtigen.

Bart Van Reeth

KBBB Turnhout-Mol – districtsfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Vice-Kampioen naar Gewestfinale
Een nieuwe speler die na het winnen van
een districtsfinale ook nog eens naar een
hogere klasse promoveert, moet voor-
rang verlenen aan de tweede geklas-
seerde en kan dus niet deelnemen aan
de gewestelijke finale. Dat overkwam
Gerrit De Beuckelaere (KOT Meer) die
bij de 40-ers met een moyenne van
2,72, de tegenstand op een hoopje

speelde.  Rafaël  Geysen (BC Viroma), vi-
ce-kampioen en de enige waartegen De
Beuckelaere verloor, neemt dus de plaats
in van de winnaar. Philip Gilops (BC
Kruishuis) en Jaak Demolder (BC Viroma)
eindigden respectievelijk derde en vierde
en bleven onder het minimum.

Bart Van Reeth 

KBBB Gent – Districtsfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Zes op acht volstaat
Aan het feit dat thuisvoordeel ook in het
biljart wel degelijk bestaat, hoeft men
niet langer te twijfelen. Met Christian
Vanderhauwaert (BC Gouden Martinus)
wint alweer een speler in eigen huis. De
Gentse biljarter schoof alleen tegen
nummer vier, Seraphin D' Haenens (BC
Edelweiss) even uit, maar wipte makke-
lijk voorbij vice-kampioen Frederik Ca-

luwaerts (Union-Sandeman) en derde,
Bernard Claerhout (Argos-Westveld), en
zag daardoor het ticket voor de ge-
westfinale klaargelegd worden. Voor
Hubert Claes (RV), die op de laatste
plaats eindigde, blijken de 30 speel-
punten nog wat hoog gegrepen.

Bart Van Reeth

KBBB Brugge-Zeekust – Districtfinales Vrijspel KB

Bruggelingen baas in 2de en 3de Klasse
2de Klasse – 160 punten
Peter Thomas (Brugse BC) won als nieu-
we speler de districtsfinale met de vin-
gers in de neus en promoveert naar de
Excellentieklasse met een algemeen ge-
middelde van 20,64 ! Eric Haegheba-
ert (BC ’t Oske Torhout) vaart er wel bij
en mag als vice-kampioen naar de ge-
westfinale. Zijn clubmaat Wilfried Lam-
mens nam de derde plaats voor zijn re-
kening en Frans Vanhee van Biljartgilde

Oostkamp sloot het rijtje. De finale werd
op twee dagen met een tussenpauze
van een volle week afgewerkt in twee
lokalen.

3de Klasse-120 punten
Met 100% van de wedstrijdpunten op
het actief gaat Walter De Busscher
(Brugse BC) naar de gewestfinale. Bo-
vendien scharrelt de Breydelzoon ook
nog de promotie naar 2de Klasse mee.
In deze finale, die met vijf dagen tus-
senpauze werd gespeeld in Oostkamp
en Torhout, konden de andere deelne-
mers slechts toekijken hoe De Busscher
makkelijk de eindzege pakte. Kurt Fla-
mee (Biljartgilde Oostkamp) werd twee-
de vóór Luc Werbrouck (BC ’t Oske Tor-
hout) en Johan Vermeulen (ook BC ’t Os-
ke Torhout).

Bart Van Reeth

KBBB Brugge-Zeekust – 
Districtsfinale 4de Klasse Kader KB

Lammens 
overtuigend winnaar 
Wie dacht dat Wilfried Lammens zich
ook als een ‘lammetje’ naar de slacht-
bank zou laten leiden, slaat de bal
aardig mis. Integendeel ; de BC ’t Oske-
speler bleef met gemiddelden van
5,000, 6,000 en 9,000 binnen de mo-
yenne en toonde met een serie van 33
punten in de wedstrijd tegen Oostkam-
penaar Marc Rogiers (Biljartgilde, 4de
plaats) wie er de baas was. Walter De
Busscher (Brugse BC) kon enkel Lam-
mens niet verslaan en sloot de finale dus
als tweede af. Op drie eindigde de an-
dere Bruggeling, Jean-Marie Hacke.
Wilfried Lammens heeft de opdracht om
de 90 punten te gaan spelen tijdens de
gewestelijke finale op 24 en 25 novem-
ber in het Waasland.

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. - 4 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

KBBB Brugge-Zeekust – 
Districtsfinale 5de Klasse Kader KB

Winst en promotie
voor Vermeulen
Wat niet wilde lukken voor Johan Ver-
meulen (BC ’t Oske Torhout) in de finale
van de 3de Klasse vrijspel, lukte aardig
in Kader. Méér nog zelfs ; buiten de
winst en de vier op zes, eigende de Tor-
houtenaar zich ook nog eens de pro-
motie naar 4de Klasse toe. Vermeulen
liet zich vooral opmerken met de 7,50
moyenne in de partij tegen vierde ge-
ëindigde Alain Steffens (Brugse BC) en
de reeks van 28 punten tegen brons-
houder Henk Schoe, clubgenoot van
Steffens. Luc Werbrouck, teammakker
van Johan Vermeulen, versloeg als eni-
ge de kampioen, maar kon niet voor
echte dreiging zorgen in de race om de
titel. De gewestfinale naar 60 punten
wordt op 24 en 25 november gespeeld.

Bart Van Reeth
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Editoriaal

Samen sterk

Vorige maand staken de tenoren van de
Koninklijke Belgische Biljartbond en de
Belgian Billard and Snooker Federation
de koppen bij elkaar. Bedoeling was
even te brainstormen en te kijken of er
tot enig vergelijk kon worden gekomen.
Het resultaat is dat er de volgende jaren
intensief zal worden samengewerkt tus-
sen de leidende bonden in de keusport-
wereld en dat kunnen we alleen maar
toejuichen. KBBB-voorzitter Reginald De
Poorter neemt als carambolevertegen-
woordiger de volgende twee jaar de lei-
ding van het samenwerkingsproject in
handen, om dan te worden opgevolgd
door  snookerman Ignace Uytdenhou-
wen. Het ene moet het andere de hand
geven en het is een godsgeschenk dat
het snooker als prima gepromote sport
het carambolebiljart uit het moeras kan
halen en de aandacht kan geven die de
klassieke disciplines verdienen. Dat men
nooit te oud is om te leren bewees De
Poorter alvast met zijn aanwezigheid

op het Snooker Players Tour Champi-
onship in Antwerpen, waar de band tus-
sen de twee bonden nog eens extra
werd onderstreept. De moderne en ge-
structureerde aanpak van de snooker-
collega’s heeft bij velen de ogen geo-
pend en de hoop op nieuwe terrein-
winst voor het carambolebiljart doen
opleven. We zitten in een rivier die
steeds sneller gaat stromen en we heb-
ben er dus alle belang bij om mee te
roeien ! De 1500 betalende toeschou-
wers op de finaledag van het snooker-
evenement zijn het levende bewijs dat
er voldoende markt is voor de keuspor-
ten, mits men maar de juiste aanpak
hanteert.  Die aanpak bestond er onder
andere in om een promowedstrijd te or-
ganiseren in de Antwerpse Stadsfeest-
zaal, in de aanloop naar het tornooi,
tussen het Belgische talent Luca Brecel
en gewezen stervoetballer Marc Degry-
se. Zoiets wordt natuurlijk gesmaakt
door het grote publiek en verlaagd ook
de drempel  naar de sport. Wat tot dan
toe onbekend was, wordt plots bemind
! Dat we ook in het carambolebiljart
kunnen uitpakken hoeven we de lezers
van dit blad allang niet meer te vertel-
len. Het gaat hem er duidelijk alleen om
hoe je de dingen verpakt en verkoopt.
Eddy Merckx speelde zich de afge-
lopen maanden sterk in de kijker met de
driebandwinst op de Cuvino-super-
prestige, de wereldtitel en recent nog de
serie van 26 in de Belgische competitie.
De Limburgse Eddy Leppens keerde met
een gouden medaille van de biljart-tri-
athlon in Hongarije terug. Toch bleef het
–op een uitzondering na- ijzig stil in de
vaderlandse pers…  Met een efficiënte
PR en met een duidelijk profiel kan dat
op korte termijn gekeerd worden. Daar
ligt de opdracht voor de KBBB en de
BBSF. En nogmaals ; het stemt ons hoop-
vol dat we nu kunnen leren en profiteren
van de ervaring en know-how van onze
snookervrienden. Samen sterk !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur KBBB – Beide Vlaanderen – Gewestfinale 3de Klasse Vrijspel MB

Johan Verbrugghe ongenaakbaar
Op zaterdag 20 oktober werd er in het
lokaal van KBC Gilde Hoger Op Kortrijk
gespeeld voor de gewestelijke titel en dus
een plaats in de nationale finale 3e vrij-
spel match biljart.
Thuisspeler Johan Verbrugghe was na het
spelen van de voorrondes torenhoog fa-
voriet want hij blies toen de tegenstand
weg en behaalde promotie naar 2e klas-
se met een algemeen gemiddelde van
maar liefst 12.00. Beter doen was moei-
lijk, zeker met de last van favoriet op de
schouders. Dat het favoriet zijn soms
moeilijk is om dragen bewees zijn eerste
partij al meteen. Tegen clubgenoot Gino
Claus begon Johan Verbrugghe heel
moeizaam aan de partij met amper 28
punten in 9 beurten. Gino stond onder-
tussen op 38, maar Johan vond het toen
het moment om alles uit de kast te halen.
Met een reeks van 58 punten snelde hij
bijna naar de eindstreep, maar om zijn
90 punten te totaliseren moest hij toch
nog een beurt wachten (90-38 in 11
beurten). Op de andere tafel nam Omer
Gorleer (KBC Argos Westveld) de maat
van Joris De Maeyer (Sint-Niklase B.A.).
Het begin van Joris verliep ook hier moei-
zamer dan verwacht, hij probeerde nog
te remonteren met een reeks van 26
maar kwam uiteindelijk toch te kort tegen
Omer (90-51 in 17 beurten).
Ook in de tweede ronde kende Johan
Verbrugghe een niet zo vlotte start tegen
Joris De Maeyer, maar ook hier baseer-
de hij zijn winst op een mooi opgebouw-
de reeks van 45 caramboles.  Johan
sloot de partij winnend af met 90-69 in
alweer 11 beurten. Aan de andere bil-
jart was het na een moeilijk begin van

Gino Claus toch wat spannender aan het
worden. Maar per slot van rekening wist
Omer Gino toch af te houden en zette
ook hij zijn tweede partij van de namid-
dag naar zijn hand met 90-73 in 16
beurten.
In de strijd om de 3e plaats wist Gino
Claus toch Joris De Maeyer af te houden,
na een heel sterke start van Gino met 62
in 7 beurten. Toch duurde het nog tot de
18e beurt vooraleer Gino deze partij be-
sliste met 90-57. Natuurlijk ging de
grootste aandacht naar de finalematch.
Omer Gorleer aasde op een stunt en hij
had zeker zijn kansen want Johan speel-
de niet zoals verwacht. Johan was bijna
de ganse tijd op achtervolgen aangewe-
zen tot hij bij een 52-60 tussenstand toch
weer zijn biljartgevoel terug vond zoals
hij dat gewoon is. Met een slotreeks van
38 maakte hij in de 12e beurt een eind
aan de strijd om de 1e plaats.
In het klassement zien we dat Johan Ver-
brugghe ook in de gewestelijke finale
zijn promotie naar 2e klasse bevestigd
met een algemeen gemiddelde van
7.94. Omer maakte de tweede plaats tot
de zijne met 5.33 gemiddeld, gevolgd
door Gino Claus en Joris De       Maeyer,
beiden onder het gemiddelde.
Johan Verbrugghe mag op 8 en 9 de-
cember 2012 zijn vorig jaar verworven
nationale titel in deze reeks gaan verde-
digen in BC Op De Meir te Emblem.  We
dichten hem zeker de kans toe om zijn ti-
tel te verlengen. We wensen hem alvast
van uit het gewest Beide Vlaanderen alle
succes.

Frederik De Moor

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

BC Deurne 1 krijgt gezelschap
Na drie speeldagen leek het erop dat in de 1ste afdeling van de NIDM, BC Deurne
1 de te kloppen ploeg zou zijn in het seizoen 2012-2013. Met de individuele
prestatie van Eddy Merckx (serie van 26 punten) hadden de Antwerpenaren hun vi-
sitekaartje aan de concurrentie afgegeven. U leest er alles over in deze editie. De
andere titelkandidaten, BC De Ploeg 1, Biljartexpress 1, De Goeie Queue 1 en Zan-
zibar 1 doen hun ding en hebben zich alvast in de linkerkolom van het klassement
genesteld met de blik naar boven gericht. Totaal onverwacht doemt in de vierde ron-
de echter BC Herentals 1 op dat dankzij winst van kopman  Dion Nelin en Christi-
an Rudolph mee aan de leiding van het klassement komt. Dat heeft dan weer te ma-
ken met het feit dat BC Deurne op bezoek in Kortrijk punten liet liggen.

AFDELING 1
BC DEURNE 1
Kondigde voor het sei-
zoen aan dat 'alles mag,
maar niets moet' en pro-
beert daarmee druk te ver-
mijden. De Deurnenaars
slagen daar in en bezetten
al van dag één de koppo-
sitie, zij het dat ze nu het
gezelschap krijgen van
BC Herentals 1, dat als
een spook uit het niets lijkt
te verschijnen. 

AFDELING 2 A
DE PLOEG 2
Start net als vorig seizoen
stevig en is leider. Bij Op
De Meir 1 liet Wim Van
Cromvoirt een moyenne
optekenen van 2,125 in
de wedstrijd tegen Woon-
decor 1.

AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2

Is leider en daar zitten de
prestaties van Barry Van
Beers wellicht voor iets tus-
sen. In de derde ronde
scoorde hij nog een ge-
middelde van 2,333 !

AFDELING 3A
MISTER 100 LIER 4 
Is de leider

AFDELING 3B
BC DEURNE 2
Treedt met de leidersplaats
in het voetspoor van haar
1ste Klasse-broertje.

AFDELING 3C 
HERSTALIEN 1
Luiden de Luikenaars de
heropstanding van het
Waalse biljart in ?

AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1
De Rodenbachzonen ne-
men de beste start.

AFDELING 4A
MISTER 100 LIER 8

AFDELING 4B
HERENTALS 3

AFDELING 4C
DE DEKEN 2

AFDELING 4D
CHARLEROI SUD 2

AFDELING 4 E
S.N.B.A. 4 

AFDELING 4F
KORTRIJKSE 5

AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2
4G is een nieuwe bijko-
mende afdeling. De groei
van een aantal clubs heeft
geleid tot meer inschrijvin-
gen in de NIDM-competitie.

Bart Van Reeth

Redactie breidt uit

Nieuwkomers zorgen voor het 
Snookernieuws

Met Pieter-Jan Van Bosstraeten haalde
De Biljartballen vorig seizoen al een ab-
solute kenner van het 'English Billards'
binnen. Van Bosstraeten blijft ook in de
toekomst onze lezers vergasten op  alle
nieuwsjes en weetjes van het nationale-
en internationale snooker. Tijdens het
PTC-tornooi -de jaarlijkse Antwerpse
snookerorgie- diende de jonge Hamme-

naar wegens ziekte vervangen te wor-
den. De Biljartballen zocht en vond een
andere Oost-Vlaming met een vlotte pen
en een al even gedegen kennis van het
snooker. Sven Caudron (géén familie
van...) pleegde enkele fraaie artikels en
interviews en verzekerde zich op die
manier van een plaatsje in ons toffe
team. Met deze twee redacteurs bij on-
ze krant en het plan om in de toekomst,
naast het carambolebiljart, nog meer
aandacht aan de snookersport te gaan
besteden, profileert ons maandblad
zich als het baken van de keusporten.
Welkom, jongens en véél succes !

Bart Van Reeth

Pieter-Jan Van Bosstraeten

Sven Caudron
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Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.

4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

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

Openingsuren:
Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur

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

GROTE BILJARTPRIJSKAMP OP
ZATERDAG 1 DECEMBER 2012.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

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

0496/26.44.85.

Artistiek Biljart – Vervliet verrast in Roeselare

Walter Bax raakt achterop
Het derde ranking-
tornooi van het sei-
zoen betekende ook
de terugkeer van Eric
Daelman, die er al-
les aan doet om op-
nieuw de onbetwiste
nummer 1 van het ar-
tistiek biljart te wor-
den, ondanks de
zware ontgooche-
ling na het Wereld-
kampioenschap in
Turkije. Die kater
leek in Roeselare
helemaal doorge-
spoeld, waar hij top-
concurrent en rege-
rend Belgisch kampi-
oen Walter Bax met
31 punten verschil
naar de derde plaats
verwees. Even ver-
rassend als bedrei-
gend was echter de
prestatie van Erik
Vervliet, die zich ont-
popte als een duivel
uit een doosje en de
tweede plaats vero-
verde op amper 2
punten van Dael-
man. Met opnieuw
een vierde stek voor
Patrick Vloemans,
lijkt de Kempenaar
zich definitief in de
Belgische top vijf te gaan nestelen.
Roger Everaert  was de andere verras-
sing met een vermelding op de vijfde
plaats, maar de afzegging voor dit ran-
kingtornooi door Marc Janssen, heeft
wellicht in het voordeel van de Schelle-

naar gespeeld. De gelegenheidsdeelne-
mers Henk Casteleyn en Henk Blauw-
blomme sloten de tornooilijst met een re-
sultaat van om en bij de 20%. 

Bart Van Reeth

Erik Vervliet. Foto: Dirk Acx

KBBB Z/W Vlaanderen – 
Districtsfinale 3de Klasse Kader 38/2 KB

Degelijk kaderspel
levert promotie op
In de wedstrijden naar 120 punten
bleek Patrick Migneaux een maatje te
groot voor zijn tegenstanders. De pro-
motie naar 2de Klasse onderstreept
nogmaals de superioriteit van de kader-
speler op het klein biljart. Geert Wer-
brouck rondde af in het gemiddelde en
mag de tweede plaats koesteren. Willy
De Moor en Bernhard Bekaert haalden
dat gemiddelde niet en laatstgenoemde
won zelfs geen enkele partij in de
Meense Wimbledon.
Migneaux is verzekerd van deelname
aan de gewestfinale.

Bart van Reeth

KBBB Gent-Dender – 
Interdistrictsfinale 3de Klasse Kader KB

Mark Baetens 
wint de vier partijen
Pierre Van Daele (Argos-Westveld),
Freddy Mesure (Metro), Christian Van
Den Bossche (Sint-Martinus), Luc Dujardin
en Mark Baetens (beide BV Gent), moch-
ten op 10 oktober in het Metro-lokaal
aan de slag op de 2,10 meter, om vier
dagen later de eindsprint in te zetten op
de 2,30 metertafel van BV Gent. Het was
Mark Baetens die in deze finale tot vier
keer toe de 120 punten op het scorebord
liet flikkeren en dan ook met de gouden
plak om de hals naar huis mocht. Boven-
dien was Baetens de enige van het kwar-
tet die binnen het gemiddelde besloot.

Bart Van Reeth

KBBB Denderstreek – Districtsfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Mattens valt net uit de boot
Het werd een rechtstreekse 160-ers fi-
nale in de Aalsterse Sint-Martinus en
dan nog wel tussen twee thuisspelers.
Van de vier partijen die Glenn Van Goe-
them tegen  Roger Mattens speelde,
won elk van de finalisten er twee. Met
een beter algemeen gemiddelde van
5,74 tegen 5,73 en 540 caramboles te-

gen 539, trok Van Goethem toch aan
het langste eind, hoewel de hoogste se-
rie op naam van Mattens komt met 65
punten. Glenn Van Goethem verdedigt
de eer van de Dendervallei op 8 en 9
december in het district Brugge-Zeekust.

Bart Van Reeth

KBBB – Gewestelijke Jeugdfinale  Beide Vlaanderen -7de Klasse Vrijspel KB

Jongeren maken er een 
beklijvende thriller van
Zaterdag 20 oktober 2012 om 14u00:
3 jeugdspelers maken zich op om te
strijden voor de gewestelijke titel in 7e
klasse vrijspel klein biljart met als inzet
een plaats op de nationale jeugdfinales
op 30 & 31 maart 2013 in het gewest
Luik-Luxemburg.
Het is best dat we het verloop niet op
voorhand kennen, want zo een scena-
rio wordt maar zelden uitgeschreven.
Een thriller, beklijvend tot de laatste ca-
rambole is gemaakt. Zowaar echte re-
clame voor de biljartsport, zij het dan in
7e klasse met jammer genoeg weinig
toeschouwers.
Maar we beginnen bij het begin om de
spanning wat op te bouwen.
Lennie Stockman van de organiserende
club, KBC Gilde Hoger Op Kortrijk,
neemt het op tegen Brecht Debusschere
(KBC Warden Oom Hooglede). Voor
beide spelers een moeilijk begin met
amper een hoogste reeks van 4 punten
in de eerste 20 beurten, tot Lennie in
beurt 22 een reeks van 12 uit de biljart-
stok schudt. Lennie wint met 40-23 in
25 beurten, net binnen het gemiddelde.
In de tweede wedstrijd neemt Maikel
Delecluyse (Ingelmunsterse B.A.) iets
makkelijker de maat van Brecht Debus-
schere met 40-28 in 21 beurten met een
hoogste reeks van 11. In de derde par-
tij van de dag gaat Maikel op hetzelfde
elan door tegen Lennie Stockman en be-
slist hij de partij met 40-27 in zijn voor-
deel in 25 beurten. De tussenstand na
de eerste volledige speelronde leert ons
dat Maikel in het gemiddelde speelt en
Lennie en Brecht niet aan de noodzake-
lijke 1.60 geraken. De kansen voor
Maikel zijn dus vrij gunstig te noemen.

Lennie neemt het bij het begin van de
tweede ronde en dus de vierde match
van de namiddag op tegen Brecht.  Na
een aarzelend begin en een kleine
achtervolging komt hij met reeksen van
11 en 9 toch terug aan de leiding en
staat die niet meer af, met winst als ge-
volg (40-26 in 24 beurten).  In de daar-
opvolgende partij start Maikel nog vrij
goed om daarna helemaal weg te
deemsteren. Het onverwachte gebeurt
en Brecht, die zijn eerste 3 partijen had
verloren, haalt Maikel bij en laat hem
dan met reeksen van 9, 4, 4, 5 ter
plaatse om te winnen in 29 beurten met
40-29.
De slotpartij is er eentje om in te kade-
ren, althans voor de winnaar.  Niet om-
wille van het goede resultaat, maar ze-
ker omwille van de spanning. Lennie
Stockman komt het best uit de startblok-
ken, maar al vlug neemt Maikel Dele-
cluyse het commando over. Maar Len-
nie laat toch niet zo maar begaan, want
de inzet is toch vrij hoog met een plaats
in de nationale jeugdfinale. Lennie
beent Maikel terug bij met een reeks
van 8 caramboles met een tussenstand
van 23-22 als gevolg in Lennie’s voor-
deel. Het gaat verder gelijk op tot Len-
nie zich plots weet los te rukken van
Maikel. De tussenstand: 37-30 voor Len-
nie. Maikel geeft echter niet af (qua gre-
tigheid kunnen we nog wat leren van
onze jeugdspelers) en maakt een reeks
van 9 caramboles, dus 39-37 voor Mai-
kel.  Om het nog wat spannender te ma-
ken maakt Lennie 2 punten en staan de
bordjes dus volledig gelijk, 39-39. Zij
die nog aanwezig zijn getuigen dat ook
bij hen de spanning niet te harden is.
Maikel, die met de witte bal speelt en
geen nabeurt heeft, heeft genoeg aan
een gelijkspel maar hij mist in de 30e
beurt zijn laatste carambole. Lennie
Stockman komt aan de biljarttafel, be-
kijkt de nogal hachelijke situatie en gaat
er vol voor.  Hij lukt zijn carambole over
1 band en kroont zich, geheel verbaasd
over de uitslag daar hij dacht dat Mai-
kel zijn gemiddelde had behaald, zo tot
gewestelijk jeugdkampioen van Beide
Vlaanderen in 7e klasse vrijspel klein
biljart.  Jammer genoeg behaalde geen
enkele van de drie spelers hun mini-
mumgemiddelde maar de spanning van
de laatste match zal ons toch nog wel
even bijblijven.
Na 2 jaar te hebben aangetreden in de
nationale jeugdfinale 8e klasse mag
Lennie  Stockman eind maart zijn kans
wagen in het gewest Luik-Luxemburg om
daar het gewest  Beide Vlaanderen een
nationale titel bij de jeugd te bezorgen.

Frederik De Moor

Biljart op het Internet – Het Technopolis-experiment

Stoten voor bollebozen
De bedoeling van Technopolis in Me-
chelen is het dichter bij elkaar brengen
van mens, technologie en wetenschap.
Het vooral door jongeren en scholen be-
zochte technologiecentrum biedt eenie-
der de kans te kijken en te experimente-
ren met de wetten van de zwaarte-
kracht, de hydraulica, de aerodynami-
ca, enzovoort. Uiteraard beschikt het
centrum ook over een boeiende websi-
te, waarop de bezoeker alle (weten-
schappelijke) informatie kan vinden en
interactief deelnemen aan tal van inte-
ressante experimenten. Eén daarvan is
'de logica van het biljart'. De bezoekers
worden uitgenodigd om met een rode

bal via band een blauwe en of witte bal
aan te spelen. Hoe verder men evolu-
eert (van level tot level) hoe hoger de
moeilijkheidsgraad. Zo verandert gaan-
deweg de vorm van de tafel en worden
de posities waarin de speelballen lig-
gen ook steeds moeilijker. De website
van Technopolis is dus voor de internet-
tende biljarter een absolute aanrader.
Niet alleen is het leuk experimenteren,
je steekt er ook nog wat van op. Surf
naar www.technopolis.be  en ga dan
verder naar On-line Experimenteren en
vervolgens naar Varia.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtsfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Mesure sterkste Gentenaar
Biljartvrienden Gent was organisator
van deze rechtstreekse districtsfinale,
waarin Freddy Mesure (KBC Metro),
drie op vier maal de 160 punten scoor-
de en met een algemeen gemiddelde
van 7,23 de districtstitel won. Arthur
Standaert (Eeklose BC) en Daniël De
Mol (Argos-Westveld) mochten tevreden
naar hun zilveren en bronzen medaille
knipogen. Richard Van Haelter (BC

Edelweiss) en Rudy Meuleman (BV
Gent) daarentegen, konden niet tot de
vereiste minimum komen.

Bart Van Reeth 
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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
CARRIERS :
Belgacom - Telenet - Colt Telecom - Eurofiber - Syntigo - NL-IX - Mobistar
SPECIFICATIONS :                                                                                               
•  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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