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Belgisch kampioenschap driebanden Blankenberge

Forthomme voor de tweede maal kampioen
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“Alles voor de biljarter”

De kampioen en vice-kampioen van vorig jaar sneuvelden in de halve
finales. Wereldkampioen Eddy Merckx geraakte niet voorbij Roland
Forthomme en de nummer 1 van de wereld, Frédéric Caudron moest de
duimen leggen tegen spitsbroeder bij DGQ Oostmalle, Eddy Leppens.
Caudron en Merckx mochten in deze BK-editie dus de arena in om de der-
de plaats te bevechten. 

achtervolgen aangewezen. De gecon-
centreerde wereldmeester Merckx ging
op zijn elan verder tot 36-27 en maakte
het Caudron behoorlijk moeilijk door de
ballen bij elkaar en tegen band te bren-
gen. Een geconfronteerde bal zorgde
bij 38-27 nog even voor uitstel van exe-
cutie, maar in beurt 19 voltrok Eddy
Merckx het vonnis, verwees Caudron
naar de catacomben en kon met de

bronzen medaille gaan pronken op het
erepodium. De nabeurt van Frédéric
Caudron bracht nog 2 punten op, maar
daarmee was de wedstrijd gespeeld.
Einduitslag 40-29. Alle ogen waren
vanaf dan gericht op de onuitgegeven
finale dus, met Forthomme, die aan een
sterk seizoen bezig is en Leppens die

Lees verder op pagina 3

Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

In die wedstrijd startte Eddy Merckx het
beste en had er na 11 beurten al 22 la-
ten opschrijven. De Waalse inwijkeling

van Malle reageerde echter fors en
kwam in beurt 13 terug tot 25-23, maar
bleef ook bij 32-27 in 15 beurten op
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AANGEBODEN
TER OVERNAME
Biljartcafé EXCELSIOR

te Turnhout
Zevendonk 75
2300 Turnhout

Tel : 0032 (0) 475 650 315 (Wijnants Jan)

Twee biljarts 2.10m + één matchbiljart 2.85m,
computer scoreborden van Futurescore 

aan elk biljart
Binnen- en buitenterras

Rookruimte
Woongedeelte: 3 slaapkamers, badkamer, 

keuken, woonkamer

Zeer gunstige overname prijs

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 11-17 febr 
WK driebanden teams Viersen urlive.tv 21-24 febr  
Topteam 1e divisie Overkamp te Eibergen urlive.tv 23 febr
Italy Open pool Treviso kozoom.com 28 feb -2 maart
Topteam eredivisie De Veemarkt urlive.tv 2 maart
Eerste divisie driebanden HCR Prinsen urlive.tv 10 maart
Lausanne Masters driebanden kozoom.com 15-17 maart
Agipi driebanden finale kozoom.com 21-24 maart
Topteam 1e divisie Overkamp te Eibergen urlive.tv 23 maart
Eerste divisie driebanden HCR Prinsen urlive.tv 24 maart
Masters driebanden Zevenbergen kozoom.com 27-31 maart

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

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Kader 38/2 KB

Geen promotie bij 90-ers
BC De Noorderkempen ontving de ka-
derspelers voor een gewestfinale, die het
hele weekend gedomineerd werd door
Robert Van Roosbroeck (BC De Krab-
bers). Hij won al zijn partijen, tot drie-
maal toe in slechts 12 beurten en één-
maal in 18, om te eindigen met een al-
gemeen gemiddelde van 6,66. Fonne
Bauwens (BC Fantastika) scoorde 4 op 8

matchpunten en mag zich vice-kampioen
noemen. Stef Van Hees (BC De Coeck)
werd derde en Sven Pelgrims van KBC
Coloma vierde. De twee hoogste reeksen
werden trouwens ook neergezet door
winnaar Van Roosbroeck : 34 tegen
Bauwens en liefst 35 tegen Van Hees.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Kader 47/2 MB

Van Tongerloo op 0,50 van de promotie
Als je 120 speelpunten mag gaan sco-
ren in een Kaderfinale, is het minste wat
je kan zeggen, dat je wellicht een keu
kan vasthouden. Jean Van Tongerloo
(BC Op De Meir) deed dat het beste
van de vier finalisten, won met 6 op 8
en speelde op een haar na promotie. In
het dubbele treffen met Roland Van
Hoof (Vice-kampioen, BC Kruishuis),
kwam Van Tongerloo in één match te-

kort, maar dat kon zijn titel niet meer be-
dreigen. Freddy Verelst (BC Woon-
decor) behaalde brons en Luc Van Stap-
pen (BC De Maan) sloot de rij met
slechts één zege. Jean Van Tongerloo
vertegenwoordigt het gewest Antwer-
pen op de nationale finale, op 9 en 10
maart in Herstal.

Bart Van Reeth
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KBBB Limburg – Gewestfinale 5de klasse kader 38/2

Peter Haenen de gelukkigste

Op 3 en 4 januari werd in Kon. Hoop
op Zege in Hasselt de gewestfinale 60
kader kb gespeeld. Door de spelers
werd Willy de Greeve van de Hasseltse
Biljartacademie als lichte favoriet voor-
uit geschoven. Dit omdat hij uit de voor-
ronde kwam met promotie naar 90 pun-
ten. Hij sloot evenwel de eerste avond

af op de derde plaats, weliswaar met
twee winstmatchen maar uit het ge-
middelde. Het was Peter Haenen van
BC De Ketsers Hechtel die de eerste
plaats bezette. 
Na de eerste ronde op speeldag twee
werd de machtsverhouding stilaan dui-
delijk, het zou uitdraaien op een finale-
wedstrijd De Greeve – Haenen. In deze
tactisch gespeelde finalewedstrijd was
het uiteindelijk Haenen die 1 beurt over-
hield om in het gemiddelde te blijven en
zich zo tot gewestkampioen kroonde.
De uitslag: kampioen; Peter Haenen
van De Ketsers Hechtel, gevolgd door
Martin Maes van BC De Optimisten,
Willy de Greeve van H.B.A., Robert
Monnissen van de Maaslandse B.A. en
om de rij te sluiten gewestsportbestuur-
der Frie Fransen van BC Ten Hout.

Gust Vanherck

KBBB Limburg – Gewestfinale 2de klasse kader 38/2 KB

Lou Van de Voort 
Limburgs kampioen 160 kader

Op 3 en 4 januari werd in BC Sint Jozef
te Zutendaal de gewestfinale 160 kader
38/2 gespeeld. Gouwe ouwe Lou Van
der Voort van Koninklijke Hoop op Ze-
ge uit Hasselt kroonde zich daarin tot
kampioen. Op de vraag hoe hij dat nu
weer gedaan had was zijn antwoord
heel simpel : “ik speelde mijn tegen-
stander eerst uit het gemiddelde en won
dan mijn partij, en dat vijf keer hé”.
Het was na de eerste finaleavond al dui-
delijk dat Lou gekomen was met een be-
doeling. Hij won zijn drie wedstrijden
maar bleef juist uit het gemiddelde. Ook
op de tweede dag won hij zijn twee
wedstrijden maar opnieuw was het ge-
middelde het probleem. Maar Van de
Voort, met al zijn ervaring, wist perfect
wat de andere mochten, en hij moest
doen. Na het nodige telwerk werd hij
dan ook tot kampioen gekroond. 
Naar eigen zeggen zullen ze ook in de
nationale finale rekening met hem moe-
ten houden. Eén ding is zeker, met Lou
Van de voort stuurt Limburg een
waardig vertegenwoordiger naar die
finale.

Na Lou eindigden respectievelijk Ludo
Thuys van BC Ten Hout, Jos Weytjens
van BC Sint Jozef, Jacques Verheyen
van H.B.A., Ludo Hermans van K. Bree-
se BC en John Huizinga van BC Sint
Jozef die de rij sluit.

Gust Vanherck

Forthomme voor de tweede maal kampioen

momenteel vooral in de NIDM-competi-
tie hoge ogen gooit. Roland Forthomme
schoot alleszins erg goed uit de start-
blokken en nam na vijf beurten afstand
van Eddy Leppens bij 10-5. Een serie
van liefst 9 punten in beurt 2 lag daar-
van aan de basis. De Limburger vond in
de aanvangsfase van de wedstrijd geen
antwoord op de defensieve afleg van
de zelfzekere Roland Forthomme, maar
trok zich steevast terug in verdediging,
waardoor de match op slot ging. Dat
gegeven, gecombineerd met de aange-
boren vechtlust van Leppens zorgden al
snel tot een terugkeer tot 11-8 in de ze-
vende herneming. Forthomme bleek niet
onder de indruk van dat weerwerk en
nam gestaag verder afstand  van zijn
tegenstander (15-9 na 10 pogingen).

Eddy Leppens bleef echter knokken voor
elke bal en keerde terug tot 16-14 in de
twaalfde beurt om het commando over
te nemen bij 18-18 en verder uit te
lopen tot 18-22 in de volgende herne-
ming. Forthomme ging echter opnieuw
over zijn opponent en liep via 26-23 en
29-23 verder richting eindmeet. Eddy
Leppens strooide met summier biljart
toch steeds weer roet in het eten en leg-
de met verdedigend spel de druk bij de
tegenstander. Forthomme bleef desal-
niettemin antwoorden vinden en gooide
de deur voor de ogen van Leppens -die
van geen tegenslag gespaard bleef-
dicht bij 31-25 in 19 beurten. De ge-
wezen jeugdkampioen kon dan toch de
sleutel omdraaien en duwde de  32-34
voorsprong (serie 7) op het scorebord
en zorgde daarmee voor zweetdrup-
pels op het voorhoofd van de Luikenaar.
Uit een flagrante misser van Eddy Lep-
pens putte Roland Forthomme opnieuw
moed en egaliseerde ei zo na, na het
recupereren van een 'kleefbal'. Kort
daarna werd de gelijkmaker een feit na
een magistraal shot van de Waal, waar-
bij de speelbal tot tweemaal toe de
lengte van het biljart moest nemen. De
verdedigende motor van Eddy Leppens
sputterde bij een 34-35 stand en de
Vlaamse finalist moest lijdzaam toezien
hoe Forthomme met biljartwerk van
wereldniveau de eindsprint inzette en
met een reeks van vier punten kort bij
de zege kwam (38-35 in 26 innings).
Het kan verkeren zei een zekere Brede-
ro ooit en dat deed het ook. Eddy Lep-
pens legde opnieuw het vuur aan de
Luikse schenen door de 38-37 te sco-
ren, maar Forthomme bracht zichzelf tot
op één punt van de overwinning (39-37
in 27). Bij 39-39 miste Leppens op een
haartje de zegebal en Roland Forthom-
me maakte de partij uit. Althans voorlo-
pig want de Limburger had nog een na-
beurt tegoed en dwong met een rustige
acquitstoot voor de eerste keer in de ge-
schiedenis van de BK's, penalty's af.
Dat zorgde voor commotie en een hele
discussie tussen scheidsrechters en tafel-
commissarissen die enerzijds wilden tos-
sen en anderzijds 'naar band' wilden
laten trekken. Het reglement is terzake
erg duidelijk; naar band trekken dus en
Leppens mocht de eerste penalty ne-
men. Net als Forthomme scoorde hij
nummer één, maar  liet de volgende
stoot liggen. Opnieuw mocht Roland
Forthomme openen en met subliem uit-
gevoerde figuren tekende hij voor een
reeks van vijf punten. Eddy Leppens
schudde er nog wel twee uit zijn keu,
maar moest in de Luikse biljarter toch
zijn meerdere erkennen. Roland For-
thomme is voor de tweede keer in zijn
carrière Kampioen van België in het
driebanden.

Bart Van Reeth

Vervolg van de voorpagina

Onvoorstelbare flater ontneemt Limburger kans op titel en geldprijs

Eddy Leppens klaagt KBBB aan 

LEOPOLDSBURG – Eddy Leppens is
woest op de Koninklijke Belgische Biljart
Bond. De ere-klasser, die recht had om
deel te nemen aan het Europees kampi-
oenschap kader 47/2 door zijn tweede
plaats, is door de  bond niet ingeschre-
ven. ,,Ze hebben twee keer Patrick
Niessen ingeschreven en mij zijn ze ver-
geten.’’ Het Europees kampioenschap
in alle disciplines wordt dit jaar van 12
tot en met 21 april gespeeld in Brand-
enburg. Het kampioenschap kader
47/2 is op 18 en 19 april. Leppens
was zeer gemotiveerd om deel te ne-
men: ,,Ik heb een redelijke kans om Eu-
ropees kampioen te worden. Door een
grove blunder van de bond kan ik het
nu vergeten. Ik noem dat broodroof en
ga een schadeclaim indienen van min-
stens tweeduizend euro, het bedrag dat

de winnaar in Brandenburg krijgt.’’ De
sluiting om spelers in te schrijven was
op 15 januari, één dag na de Belgische
kampioenschappen in Blankenberge.
Leppens: ,,Wat het nog erger maakt, is
dat ik zelf op 15 januari heb gebeld
met Michel Cielen, de wedstrijdleider. Ik
heb graag de regie in handen, maar
kan zelf niet inschrijven. Dat moet de bil-
jartbond voor mij doen. De wedstrijdlei-
der antwoorde : ,,Ik heb het nog niet ge-
daan, maar ga je nu aanmelden. Ik heb
het daarna gecontroleerd, maar toen
bleek dat ik niet was ingeschreven. Hij
had twee keer Patrick Niessen inge-
schreven.’’ De Europese bond is niet
van plan om nog overstag te gaan. Lep-
pens: ,,De CEB heeft zaterdag nog ver-
gaderd. Jean Louis Steuts, die namens
België voor de jeugd in het bestuur zit,
is daar naartoe geweest. Ik heb hem ge-
vraagd een pleidooi voor me te houden
om toch nog mee te doen. Hij antwoor-
de : nee, want daar ga ik niet over.” De
speler is woedend: “Zeker omdat ik zelf
heb geïnformeerd en mij beloofd is dat
ik zou worden ingeschreven. Ik ben een
profspeler, geen amateur, dus ik moet er
van leven. Het is een grote flater van de
bond dat ze mij niet hebben ingeschre-
ven. Die schadeclaim is onderweg,
daar kunnen ze zeker van zijn. Ik ben
razend.” 
Eddy Leppens speelt in Brandenburg
wel het Europees kampioenschap drie-
banden, waarvoor hij volgens de Euro-
pese ranglijst is gekwalificeerd. Ook
doet hij mee aan het EK driebanden
voor teams, samen met Roland For-
thomme, kersvers Belgisch kampioen.
Wedstrijdleider Michel Cielen was niet
voor commentaar bereikbaar.

Frits Bakker/Kozoom

Eddy Leppens
Foto Harry Van Nijlen/Kozoom 
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BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

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

Huldiging Eddy Merckx 
en Frédéric Caudron

Foto: Dirk Acx, www.billiartsphoto.com

in de bloemetjes gezet voor zijn indivi-
dueel wereldkampioenschap drieban-
den 2012 in Portugal.

De Vierde Schepen van Blankenberge
Katrie Debedts-Van Ryssel had namens
de gemeente voor de wereldkampioe-
nen ieder een prachtige bokaal.

Voorafgaand aan de laatste wedstrijd-
dag van de Muti’s in Blankenberge
werden Eddy Merckx en Frédéric Cau-
dron in hotel Witte Paard gehuldigd.
Deze eer viel het duo te beurt voor het
behalen van het wereldkampioenschap
driebanden voor teams 2012 in Vier-
sen. Eddy Merckx werd nog eens extra

Westvlaamse club is springlevend

KBC Gilde Hoger Op Kortrijk heeft er
alweer een nationaal kampioen bij
Het  biljartseizoen is halfweg en KBC Gilde Hoger Op Kortrijk kan terug-
kijken op een heel goede eerste seizoenshelft. In de individuele competities
hebben ze reeds een paar uitblinkers, waaronder ook al een nieuwe na-
tionaal kampioen.
Zo wist Herwig Cappelle zich voor het
tweede jaar op rij nationaal kampioen
te kronen in 1e klasse vrijspel op match
biljart (200 punten). Gezien de toch iets
mindere trainingsarbeid toonde hij zich
ruim de betere van zijn tegenstanders,
want hij verloor geen enkele wedstrijd
en behaalde een algemeen gemiddelde
van maar liefst 18,60. De nationale fi-
nale werd gespeeld in het Limburgse Zu-
tendaal. En het hoeft voor Herwig mis-
schien niet bij die ene titel te blijven. Hij
betwist nog 2 nationale finales dit sport-
jaar, namelijk in excellentie kader 38/2
en excellentie kader 57/2, beiden op
klein biljart. Johan Verbrugghe plaatste
zich eveneens voor een nationale fina-
le, 3e klasse vrijspel match biljart (90
punten). In tegenstelling tot vorig jaar,
toen Johan de nationale titel behaalde,
moest hij zich dit jaar tevreden stellen
met een 5e plaats. We konden zeker
spreken van een zwijm van ontgooche-
ling bij dit resultaat.
En ook pril in het nieuwe jaar gaat Jo-
han op zijn elan door. In de geweste-
lijke finale 4e klasse kader 47/2 match
biljart wist hij de gewestelijke finale te
winnen in BC Quality Zele.  Door de
winst mag hij een nieuwe poging wa-
gen naar nationaal goud.  Hij heeft al-
vast één voordeel : de nationale finale
wordt in eigen lokaal gespeeld op 9 &
10 maart 2013. Lennie Stockman,
jeugdspeler, blijft – ook ondanks de min-
dere trainingsarbeid - progressie ma-
ken. Dit sportjaar bereikt hij de nationa-
le jeugdfinales. In tegenstelling tot de
twee vorige jaren zal hij dit jaar niet
aantreden in 8e klasse maar in 7e klas-
se (40 punten). Hopelijk kan hij zijn pro-
gressieve vorm ook doortrekken in de
nationale finale. Frederik De Moor en
Didier Goethals plaatsten zich voor de
gewestelijke voorronde Beker van Bel-
gië op matchbiljart. Zij spelen binnen-
kort voor een plaatsje in de nationale
voorronde. We duimen alvast voor hen.
In de Beker van België klein biljart doen
de Kortrijkse clubspelers het ook voor-
treffelijk. Liefst 3 spelers, met name
Marc Vromant , August Vandevelde  en
Philippe Verbrugghe, wisten zich te
plaatsen voor de gewestelijke voorron-
de. Kunnen ze overleven dan staan zij
alvast in de nationale eindronde te
Hooglede.
In de individuele tornooien speelden
Gino Claus en Frederik De Moor de fi-
nale van het driebandentornooi op
matchbiljart te Eeklo. Gino wist de fina-
le te winnen voor zijn ploegmakker
Frederik. Een mooi succes van beide
clubspelers in een sterk bezet tornooi.
Herwig Cappelle wist zich ondertussen
ook te plaatsen voor de finale op zater-
dag 9 februari  van het nationaal ka-
dertornooi in Koninklijke Eeklose BC.
Kan hij voor het derde jaar op rij dit
mooie tornooi winnen? De tijd brengt
raad.
In de interclubcompetities doen de
GHO- spelers het vrij goed.
Na de kampioenstitel van vorig jaar in
de nationale interclub drieband match
biljart met de daar bij horende promotie

naar 3e afdeling is het doel om zo
spoedig mogelijk het behoud te verze-
keren. En daar zijn de spelers goed
naar op weg.  Na de heenronde staat
het team in 3e afdeling D op een mooie
8e plaats. In 4e afdeling F staat de 2°
ploeg op de 7e plaats na de heenron-
de.  Maar alles staat daar heel dicht op
elkaar geplakt in het klassement. De
koploper heeft amper 2 punten meer
dan GHO Kortrijk,  zodat alles daar
nog mogelijk blijft.
In de Beker der Gewesten zijn de Kort-
rijkzanen actief met 2 ploegen. Voor het
vrijspel hogere reeks mogen de spelers
nog steeds de titel ambiëren. Ze staan
momenteel op een derde plaats en zijn
er van overtuigd dat er in de terugronde
nog iets beter kan gepresteerd worden.
In het vrijspel (lagere reeks) doen de
clubspelers het iets minder goed dan
verwacht. Met een voorlaatste plaats in
het klassement kunnen zij zeker niet te-
vreden zijn.  In de terugronde mag ze-
ker uit een ander vaatje getapt worden.
In de regionale competities die de club
betwist (Intergilden, Vlasstreek en FMB-
Leiestreek) is er wisselend succes.  In het
Intergildentornooi staat de vereniging
op een 3e plaats en ook daar moeten
de titelambities nog zeker nog niet wor-
den opgegeven.  In de Vlasstreek doen
ze het nog beter met momenteel een 2e
plaats in het klassement.  Enkel in de
laatste interclubcompetitie, FMB-Leie-
streek, loopt het iets moeizamer met een
5e plaats tot gevolg.
Verder op het seizoen, met aanvang
medio maart,  organiseert GHO al voor
de 10e keer een nationaal kadertor-
nooi. Het wordt voor de club dus een ju-
bileumeditie en daar zijn ze best trots
op. Ook dit jaar hopen ze op een grote
spelersopkomst en kijken al uit naar
mooie en hoogstaande wedstrijden. De
finale van dit tornooi heeft plaats op za-
terdag 25 mei 2013 vanaf 13u30 (zie
artikel elders in deze krant). Iets later,
op zaterdag 8 juni, is het lokaal terug
de place-to-be voor de spelers van het
district Zuidwest Vlaanderen.  Want op
deze namiddag gaat de eindstrijd van
start voor het 4e districttornooi vrij spel.
Ook dit jaar wordt er terug gespeeld op
klein en groot biljart. Nieuw is dat ook
de recreatieve leden van de aangeslo-
ten biljartclubs kunnen deelnemen aan
dit tornooi. Wie wil kennis maken met
de biljartsport kan zich steeds melden in
het lokaal van GHO Kortrijk  aan de
Kortrijksestraat 19 te 8501 Heule.

Frederik De Moor

Biljart in de kunst

Ontstond het heelal uit een biljartbal ?

Grapje natuurlijk. Onze medewerker Jo-
nas Dewit bezocht het Luxemburgse Mu-
seum voor Moderne kunst en stootte er
op dit kunstwerk van Björn Dalhem, dat
de titel ‘The expanding universe’
draagt. Het abstracte werk, dat is opge-
trokken uit hoofdzakelijk hout en koper

verbeeld de Big Bang of het ontstaan
van het heelal. En wat kan er beter de
planeten symboliseren dan de centraal
geplaatste biljartbal ? Puik werk van de
artiest, die zo onbedoeld propaganda
maakt voor onze sport.
Bart Van Reeth 

Foto: Jonas Dewit

Eddy Merckx (BC Deurne) speelde één dag na het BK tegen 
Jef Philipoom (BC De Ploeg)

“Ik vond snel mijn draai op deze tafels”
DBB: Eddy, een erg vlotte overwinning
vandaag, had je dat verwacht?
EM: Ik had ergens wel verwacht om
goed te spelen vandaag. Ik had eigen-
lijk geen decompressie van het Belgisch
kampioenschap, omdat ik er de finale
niet heb gespeeld. Ik weet uit ervaring
dat een wedstrijd vlak na een kampi-
oenstitel meestal erg moeilijk te winnen
is, maar dat was dit jaar niet van toe-
passing.
DBB: Hoe kijk je verder terug op het BK?
EM: Ik heb mezelf weinig te verwijten. Ik
win de wedstrijd voor de derde plaat-
sing tegen Caudron, wat bewijst dat ik
op niveau gespeeld heb. In de halve fi-
nale heb ik echter mijn meerdere moe-
ten erkennen in Forthomme, die stond
een zeer sterke partij te spelen. Ik heb
zelf niet zo heel veel laten liggen, hij

was simpelweg de beste speler op het
BK en dan ook de verdiende winnaar.
DBB: Uiteindelijk eindigen jullie met de
ploeg op een 4-4 vandaag, gaan jullie
nu tevreden naar huis?
EM: Door deze uitslag blijft het seizoen
alleszins spannend. Voor ons is dit posi-
tief, want wij hebben het kampioen-
schap nog steeds in eigen hand. Ik heb
vandaag ook mijn verlies in eigen huis
tegen Philipoom recht kunnen zetten en
dat geeft een goed gevoel. Hij nam een
erg goede start, maar ik ben kalm ge-
bleven en heb de match naar mijn hand
gezet. Ik was ook erg te spreken over
de tafels in Biljartcentrum De Ploeg. In
een uitwedstrijd is dat toch steeds aan-
passen, maar ik heb snel mijn draai ge-
vonden.
Sven Caudron
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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.

BOUWMATERIALEN - CONTAINERS
BETON - VLOEREN - KLINKERS

VAN PELTN.V.
www.vanpelt-nv.be

TEL. 03/380.10.20 TEL. 03/326.21.50
B-2980 ST-ANTONIUS B-2900 SCHOTEN

In Memoriam

Overlijden van Jef Janssen 
treft Lugo Deurne
Jozef 'Jef' Janssen overleed net na het ter perse
gaan van ons vorige nummer. Janssen was van be-
roep aannemer en richtte verschillende sport- en
sociale verenigingen op. Daaronder ook Biljart
Club Schildebergen-Germaine, genoemd naar zijn
echtgenote. Jef Janssen is de vader van Ere-klasser
en Artistiek-speler Marc Janssen en was ook tot op
heden ondervoorzitter van BC Lugo Deurne. Hij
overleed na een langdurige ziekte op 78-jarige leef-
tijd. 

De redactie van De Biljartballen biedt langs deze
weg haar blijken van medeleven aan.

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 3de Klasse Vrijspel KB

De sterkste van het pak wint 
Koninklijke Kortrijkse BC ontving de vier spelers die zich hadden geplaatst
voor de gewestelijke finale 3e vrijspel klein biljart. Zij zouden onder elkaar
gaan uitmaken wie het gewest Beide Vlaanderen zou gaan vertegen-
woordigen op de nationale finale in het gewest Antwerpen.

Walter Debusscher (Koninklijke Brugse
BC) begon zijn finale tegen Vanlandeg-
hem Urbain (BC Quality Zele) en ver-
moedelijk had hij daar toch wat meer
tegenstand verwacht. Maar het was
blijkbaar nog wennen voor Urbain en
voor hij er erg in had maakte Walter er
in de 16e beurt reeds een einde aan.
Op de andere tafel nam ook Johan De-
noulet (Koninklijke Kortrijkse BC) vrij
makkelijk de maat van zijn Gentse
tegenstander, Roger Janssens (BC Metro
Gent).  Maar Johan had er toch wel 25
beurten voor nodig.
In de tweede ronde ontbond Walter De-
busscher helemaal zijn duivels.  Na een
moeizaam begin en een achterstand op
Roger Janssens trok hij het laken naar
zich toe met een mooie reeks van 47.
Zo had hij amper 10 beurten nodig om
Roger, die nochtans met 81 punten ein-
digde, terug te wijzen. Urbain Vanlan-
deghem maakte het Johan Denoulet in
het begin toch nog wat moeilijk, maar
met een reeks van 25 ongeveer in het
midden van de partij maakte Johan toch
het verschil. Na 22 beurten was de par-
tij beslecht in het voordeel van Johan
Denoulet. De eerste partij van de derde
ronde tussen Roger Janssens en Urbain
Vanlandeghem was er louter een voor
de archiefboeken want zij streden om
de derde plaats. Roger wou toch nog
wel eens tonen wat hij in zijn mars had
en met verzorgd biljart stoomde hij door
de partij. Na 11 beurten konden beide

spelers de biljartstok uit elkaar draaien
en opbergen. Urbain had totaal geen
verhaal en eindigde partij met amper
20 punten. In de finalematch tussen
Walter en Johan ging het er gelukkig
iets spannender aan toe.  Hoewel Johan
bijna meteen tegen een kloof van 30
punten aankeek liet hij de moed niet
zakken. Johan vocht zich terug in de
match met een tussenstand van 74-73
tot gevolg.  Maar toen kreeg Walter de
biljartballen toch weer wat korter bij el-
kaar en sloeg terug een kloof met een
reeks van 35 punten.  Dat zou voor Jo-
han de doodsteek betekenen, hoewel
hij de partij toch beëindigde met 107
punten in 18 beurten.
De slotconclusie van de aanwezigen
was toch wel dat Walter Debusscher de
meer dan verdiende winnaar is van de-
ze gewestelijke finale.  Hij bevestigde
zijn promotie naar 2e klasse met een al-
gemeen gemiddelde van 8.18.  Johan
Denoulet en Roger Janssens behaalden
hun gemiddelde met respectievelijk
5.33 en 5.89. Ook deze twee spelers
mogen volgend jaar een klasse hoger
spelen na hun voorgaande resultaten.
Urbain Vanlandeghem bleef achter met
0 wedstrijdpunten en met een ge-
middelde van 3.24, want voor zijn
doen toch wat laag is. Walter Debus-
scher mocht trachten de nationale titel
weg te kapen in het gewest Antwerpen.

Frederik De Moor

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Forfait reduceert finale tot drie deelnemers
François De Vaal  viel onverhoopt in de
prijzen en pikte de bronzen medaille
mee. De librespeler van BC Real Putte
hoefde daar zelfs niet voor te kampen.
Vierde deelnemer Jens Van Orshaegens
(BC Herentals) gaf immers forfait en
bracht zo de finalistenlijst op drie. Ron-
ny Peerdens (BC Polygoon Brasschaat)
speelde met 4 op 6 wedstrijdpunten en
een gemiddelde van 5,56 de promotie
van 90 naar 120 punten bij elkaar en
deed daarmee net iets minder goed

dan winnaar Geert Vroemans (BC
Stoemptermoroep) die met de geweste-
lijke titel én de promotie op zak, de Na-
tionale Finale mag gaan betwisten in
het Waals-Brabantse Wavre.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – 
Gewestfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Roosemont 
verdiend naar finale
in de Ardennen
Marcel Scheveneels van het Balense BC
De Ster hield aan zijn deelname één
draw over en daarmee was voor de
districtskampioen van Turnhout-Mol de
kous af. Ronny Bacot (BC Kapelse) die
een mooie pre-campagne en districtsfi-
nale speelde moest in deze gewestelijke
ontmoeting tevreden zijn met een derde
plaats. Het zilver ging naar Emiel Celis
(BC De Leug), die weliswaar ook nog
onder de moyenne van de 70-ers
presteerde. Bert Roosemont (KBC Real
Putte), verdiend winnaar en als enige
binnen het gemiddelde, mag het gewest
Antwerpen vertegenwoordigen op de
Nationale Finale in het Ardense Roche-
fort.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 3de Klasse Kader 47/2 MB

Gilbert Declerck 
staat promovendus in de weg 
Het nieuwe jaar 2013 was nog maar pas begonnen en er werd in KBC
DOS Roeselare al gestreden voor een gewestelijke titel. Op zaterdag 5 ja-
nuari was het daar verzamelen geblazen om uit te maken wie het gewest
Beide Vlaanderen zou vertegenwoordigen op de nationale finale 3e klas-
se kader 47/2 match biljart.
Jeffrey De Witte (BC ’t Sleepbootje
Kieldrecht) nam een blitzstart tegen
thuisspeler Gerard Brouckaert (KBC
DOS Roeselare).  Vanaf acquit begon
Jeffrey met een reeks van 37 waarmee
hij de basis legde voor partijwinst (90
punten) in amper 6 beurten. Op de an-
dere tafel was het een nek-aan-nek race
tussen Gilbert Declerck (Kon. Zonder Ef-
fect Oudenburg) en Didier Segers (Kon.
Gildevrienden Beveren). Met een eind-
spurtje van 12 wist Gilbert toch het pleit
in zijn voordeel te beslechten in 12
beurten. In de tweede ronde kende Gil-
bert een duidelijke terugval tegen Ge-
rard Brouckaert.  Beiden hadden het in
de eerste 10 beurten niet onder de
markt, maar dan kwam de motor toch
terug een beetje op toerental. Toch was
het Gerard die als eerste de 90 punten
volmaakte in 18 beurten. Ondertussen
maakten de twee youngsters van deze
finale er terug een mooi kijkspel van.  In
een heel aangename partij werd door
beide spelers, Jeffrey en Didier, de 90
punten getotaliseerd. En ook dit keer in
vrij korte beurten, namelijk 10.
De laatste ronde kon het voor de meeste
spelers nog alle kanten uit, winst en ver-
lies lag misschien wel dicht bij elkaar.
Gerard Brouckaert en Didier Segers
maakten er een slijtageslag van. Het
waren niet altijd de meest evidente pun-
ten die op het groene laken werden ge-
toverd, vandaar dat de beurten vlot op-
liepen en de caramboles wat achterwe-

ge bleven.  Gerard won de partij in 21
beurten maar zou dan toch met 4
matchpunten onder het beoogde ge-
middelde blijven en zodoende beslag
leggen op de vierde plaats. Didier ein-
digde met 1 matchpunt maar in het ge-
middelde op de derde plaats. Jeffrey en
Gilbert wisten dat winst voor hen bei-
den noodzakelijk was om kans te ma-
ken op de gewestelijke titel. Gezien de
resultaten in de eerste twee ronden kon
Jeffrey misschien vrede nemen met een
gelijkspel. Maar dat was buiten Gilbert
gerekend. De eerste twee beurten lever-
den amper één punt op maar toen viel
voor Gilbert blijkbaar alles goed bij el-
kaar. Met reeksen van 30, 17, 24 en
18 vloog hij naar de eindmeet. Jeffrey
bleef achter met amper 15 punten en dit
alles in 6 beurten. Hoewel Jeffrey dus
promotie behaalde met een algemeen
gemiddelde van 8.86 moest hij de ge-
westelijke titel aan Gilbert Declerck la-
ten. Gilbert behaalde 1 matchpunt meer
dan Jeffrey en sloot af met een ge-
middelde van 7.08. Gilbert Declerck
mag dan ook het gewest Beide Vlaan-
deren vertegenwoordigen op de natio-
nale finale in Limburg op 9 & 10 maart
2013. Na vorig jaar de nationale titel
behaald te hebben na een héél span-
nende finale, toen in eigen lokaal, dich-
ten we hem ook dit jaar natuurlijk zeker
kansen toe op nationaal goud.

Frederik De Moor

In Memoriam

Overlijden Staf Van Tilborg 
is klap voor BC Den Hof
De Lierse Biljart Club Den Hof verliest haar trouwe speler Gustaaf 'Staf' Van
Tilborg op amper 63-jarige leeftijd. De ambtenaar, die werkzaam was bij de
Vlaamse Gemeenschap, overleed thuis na een moedig gedragen ziekte.

Onze redactie biedt haar blijken van medeleven aan, aan de nabestaanden,
vrienden en kennissen van de overledene. 

KBBB Gent – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Van Mol beste van kwintet
Vijf deelnemers aan het acquit van de
tafels van Biljartvrienden Gent. Onder
hen ook thuisspeler William Van Mol,
die met acht op acht en een gemiddel-
de van 1,237, kampioen werd bij de
30-puntenspelers. Gustaaf Wielemans
van Union-Sandeman scoorde twee
matchpunten minder en werd vice-kam-
pioen met ruime voorsprong op bron-

zen Jan Landrieu (Royalvrienden Oude-
naarde) en vierde geklasseerde Eric De-
vriendt, clubcollega van de winnaar.
Etienne Mervilde (Gouden Martinus)
eindigde puntenloos laatste. Overigens
was William Van Mol, de enige van het
kwintet die binnen de moyenne bleef. 

Bart Van Reeth
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2GR84U Computers 
& Websites 

• Leverancier van hardware  (en software) 
voor biljarters en biljartclubs (bv. voor 
computer scoreborden) 

• Heel het jaar door promoties beschikbaar 
(CompuDeals folder) 

• Onafhankelijk Apple verdeler  (iPad, iMac, …) 

• Sponsor van BC De Noorderkempen, 
Missiehuislei 11 te 2920 Kalmthout-Heide 

Meer info: Danny Mathysen 
E-mail: info@2gr84u.be 

http://www.compudeals.be/index.php?reseller=9721 
  

Voorzitter Biljartclub De Noorderkempen 
Nationaal secretaris KBBB-FRBB 

NSB Jeugd KBBB-FRBB 

Nationaal Tornooi Kader 38/2 – Klein Biljart

Ereprijs KBC GHO Kortrijk 
viert tweede lustrum
Het Nationaal Kadertornooi van de Kortrijkse ‘Gilde Hoger Op’ blaast dit jaar
tien kaarsjes uit en de organisatoren rekenen dan ook op een hoog aantal in-
schrijvingen. Spelers die over een geldige KBBB-licentie beschikken en waarvan
de speelpunten bekend zijn kunnen vanaf nu inschrijven om het tornooi te be-
twisten in drie reeksen. Reeks A groepeert de hoogste puntenreeks met de cate-
gorieën 300-220 punten. In reeks B wordt dat 160-120 punten en reeks C ten-
slotte, herbergt spelers van 90 tot 60 punten. Er wordt gespeeld op vier tafels van
2,30 meter en de speeldagen zijn : maandag, donderdag en vrijdag vanaf
19.30 uur en zaterdag vanaf 14.00 uur. Al naargelang het aantal inschrijven
hoopt de organisatie te kunnen starten medio maart. De finale is voorzien op za-
terdag 25 mei. Inschrijven (via de sportbestuurder van uw club) kan nog tot 20
februari op het 
e-mailadres  frederik.de.moor1@telenet.be of telefonisch ;  0496/26 44 85 of
09/386 65 22. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10,00 euro. De totale prijzenpot
voorziet 3 x 340,00 euro, verdeelt over de drie reeksen. Langs de eerder aan-
gehaalde kanalen kan u ook het tornooireglement opvragen.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Beker Willy Meulders MB

Antwerpenaren zorgen voor sensatie

Marcel Corluy bezorgde de tegen-
stander een zware kater

In de gewestelijke competitie Beker Wil-
ly Meulders zorgden kop- en staartman
van Lugo Deurne, Eric Loos en Marcel
Corluy voor sensatie op de tiende speel-
dag. Tijdens de uitwedstrijd op Match-
biljart bij BC Herentals in 2de Afdeling
A, liet Eric Loos een gemiddelde van
1,15 optekenen tegen Gustaaf  Van
Den Eynde (15 punten in 13 beurten).
Clubgenoot Corluy die geacht werd 12
speelpunten te ronden deed dat met
brio en zette een in deze reeks niet dik-
wijls vertoonde moyenne van 0,750
neer (12 in 16 innings). De verbauwe-
reerde tegenstander Frans Smolders
moest zich tevreden stellen met 5 pun-
ten. Vooral voor Marcel Corluy is dit re-
sultaat betekenisvol. De Lugo-man keert
immers nog steeds terug uit een lange
revalidatie. 

Bart Van Reeth

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten MB

Roeselaarse dominantie in 
ondermaatse finale
Goud en zilver was er voor respectieve-
lijk Philippe Leyn en Jean-Marie Houtha-
eve van DOS Roeselare. Evenmin kon-
den zij net als de andere deelnemers bij
de 40-ers de moyenne niet behalen en
acteerden ze bijgevolg in een erg flau-
we finale. Marc Vromant (GHO Kortrijk)

werd derde en eindigde met 2 wed-
strijdpunten meer, vóór stadsgenoot
José Vercouillie van Kortrijkse BC. Door
zijn overwinning mag Philippe Leyn ge-
westelijk aantreden.

Bart Van Reeth

Interview

Van Erp en Dielis blikken terug 
op belangrijke wedstrijd
Met BC Deurne speelde Ludo Dielis een draw, uit bij BC De Ploeg. In wat ze-
ker één van de bepalende wedstrijden om de titel van 2013 zal zijn, won
de speler-coach zijn eigen wedstrijd met overtuigende cijfers tegen Wesley
De Jaeger. Bij de thuisploeg blies Jean Van Erp dan weer zijn landgenoot
bij BC Deurne, Jean-Paul de Bruijn van de biljarttafel. Na afloop legden
Pieter-Jan Van Bosstraeten en Sven Caudron hun oor te luisteren, bij de
protagonisten.  

De Biljartballen: Proficiat met je over-
winning Ludo. Hoe kijk je terug op de
match?
Ludo Dielis: Ik was direct goed vertrok-
ken, maar Wesley begon meteen erg
defensief, hij wou mij uit de wedstrijd
spelen. Daar maakt hij misschien de ver-
keerde keuze. Zelf had ik wel de tafel
niet goed vast, het was moeilijk aan-
passen. Het belangrijkste is dat we de 2
punten pakken, gezien we de andere
match verloren.
DBB: Had je zo’n defensieve houding
van Wesley verwacht?
LD: Neen, maar het kwam me goed uit.
Ik heb het spel meegespeeld, daarom
dat het zo lang duurde. Ik win uiteinde-
lijk wel met 11 punten verschil, de winst
is het voornaamste.
DBB: Vanwaar de keuze voor deze op-
stelling?
LD: Ik wist dat Wesley gewapend ging
zijn, ik wou dat niet uit de weg gaan. Ik
had de laatste tijd last van een ontsto-
ken duim, dus dat speelde parten, maar
dat is even doorbijten. Ik ben vooral blij
voor de ploeg, als we vandaag gelijk-
spelen, blijven we sowieso 1 punt voor.
DBB: Jean-Paul verliest zijn match, on-
danks het feit dat hij een hogere moy-
enne dan jou haalt. Hoe zie je dat?
LD: Die moyenne maakt op zich niet uit,
ik win en dat is het enige wat telt. Ik
speel onder andere omstandigheden,
namelijk in een zeer defensieve match.
DBB: Tot slot, hoe zie je het seizoen te-
gemoet?
LD: Als we vandaag nog 1 match win-
nen, hebben we naar de titel toe alles in
handen, dat is het voornaamste. 

De Biljartballen: Proficiat met je over-
winning Jean, hoe blik je er op terug?
Jean Van Erp: Ik weet hoe sterk Jean-
Paul is, maar ik hield hem goed in de
verdediging. Eigenlijk moest ik enkele
beurten eerder uitspelen en zo bleef
het moeilijk. Ik heb het nog al gehad
dat ik dan enkele beurten niet scoor,
waardoor de tegenstander met enkele
series nog kan terugkeren. Je weet het
nooit, maar vandaag hield ik stand.
DBB: Hoe blik je terug op je seizoen
voorlopig?
JVA: Het is mijn 2e jaar bij De Ploeg en
ik speelde al eens kampioen met hen.
Voor de rest heb ik 2 nationale rankings
in Nederland gewonnen. 
Met de wereldbeker stop ik: het is voor
iedereen crisis en dus werk ik al 1 jaar
terug fulltime, dat is wel aanpassen.
Qua training lever je wel aan uren in
natuurlijk. 
Ik speel ook nog in Nederland bij Ca-
pelle, met onder andere Raymond Ceu-
lemans. Ik speel er 15 matchen, door
het rotatiesysteem.
DBB: Wat is je verwachting voor het sei-
zoenseinde?
JVA: Er wordt bij de ploegen veel ge-
rouleerd, dus het kan alle kanten op.
Vandaag mogen we vooral niet verlie-
zen, want dan moeten we alle matchen
winnen en rekenen op verlies van Deur-
ne. Als De Goeie Queue een sterkere
vierde man haalt, hebben we volgend
jaar 3 echte topteams, wat altijd leuker
is natuurlijk.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

NIDM – 1ste Afdeling

Luc Hulselmans: 
‘Elke wedstrijd is gevaarlijk’
BC Deurne is al het hele seizoen de té kloppen favoriet voor de titel in de
hoogste NIDM-afdeling. De concurrenten steken dan ook altijd een tandje
bij in de ontmoetingen met de Antwerpse club, waardoor de druk stijgt.
Na afloop van de topper bij BC De Ploeg, wou Deurne-voorzitter Luc Hul-
selmans enkele woordjes kwijt aan onze redacteur.
DBB: Luc, de wedstrijd eindigt op 4-4,
een billijke score?
LH: Het is in ieder geval een duidelijke
uitslag en een terechte uitslag. Er was in
geen enkel van de 4 matchen discussie
over wie de beste speler van de dag
was. Dick Jaspers probeert zich nog
wel terug in de wedstrijd te knokken,
maar Martin Horn bleef zijn voorsprong
vergroten. Die speelde echt een schitte-
rende wedstrijd. Eddy Merckx daaren-
tegen miste zijn start, kwam 5-0 achter,
maar wint dan toch erg vlot. Ik denk dat
hij die verloren match tegen Philipoom

thuis absoluut wou rechtzetten. En mis-
schien zat ook het BK nog in het hoofd.
DBB: Het seizoen is nog lang, wat
wordt de eerstvolgende sleutelmatch?
LH: Op dit moment is elke wedstrijd
voor ons gevaarlijk, omdat we eigenlijk
enkel maar punten kunnen verliezen.
We moeten absoluut de concentratie be-
waren. Het belooft nog een erg span-
nende competitie te worden.
DBB: De neutrale supporter kan dit enkel
toejuichen.

Sven Caudron

NIDM – 1ste Afdeling 

Caudron hervat competitie 
met 3,125 moyenne 
Frédéric Caudron had de marathon van
partijen op het Belgisch kampioenschap
al lang verteerd. Met Roland Forthom-
me is het zoals met het weer: het kan
vriezen, het kan dooien. De nieuwe Bel-
gische kampioen was op de slotdag
van het BK nog het middelpunt van glo-
rie, twee dagen later kwam hij in een
wedstrijd voor Zanzibar niet verder dan
39 punten in 46 beurten, een voor hem
schamel gemiddelde van 0.847. Kurt
Ceulemans versloeg de nieuwe kampi-
oen in een zeer matige partij en leidde
zijn team naar een zege op KBC Zanzi-
bar (6-2). Raymond Ceulemans en z'n
zoon Koen haalden de punten binnen
voor Mister 100 Lier, de oude meester
met het beste gemiddelde van de avond
(1.400). Frédéric Caudron zei op het
BK nog voor de camera van Kozoom:
,,We zijn nu klaar met het kampioen-
schap, maar elke wedstrijd is belang-
rijk.'' Dat liet hij meteen zien in de thuis-
wedstrijd van De Goeie Queue tegen
Biljart Express, een wedstrijd belangrijk
voor de derde plaats. Het kan nooit veel
langer dan een uur hebben geduurd,
voordat Caudron zijn partij tegen Frans
van Kuyk in winst had omgezet. De wer-
velwind speelde weer eens een formi-
dabele partij: 50-24 in 16 beurten
(3.125 gemiddeld) met een hoogste se-
rie van 19. Toch werd het geen over-
winning voor De Goeie Queue, want
Eddy Leppens, de verliezend finalist op
het BK in Blankenberge, had ook geen

beste dag. Hij verloor van Gerwin Va-
lentijn met 50-45 in 40 beurten. Peter
Ceulemans haalde wel een remise uit
de strijd door met 1.909 te winnen van
Martin Spoormans (42-34 in 22). BC
De Witte Molen hield de winst in eigen
huis tegen het zwakke KBC Kortrijkse
(6-2). Francis Forton tekende voor de
beste overwinning met 50-28 in 36 te-
gen Cédric Melnytschenko.

Frits Bakker
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Opmerkelijke uitspraken op nieuwjaarsreceptie KBC De Ster Ninove 

'Biljart is een volwaardige sport'
Elders in dit nummer kan u lezen hoe de
Oost-Vlaamse club haar erkentelijkheid
uitdrukte aan Norbert Van Muylem en
hem bedacht met de titel van erevoor-
zitter. De Ster plaatst binnenkort, bij
monde van een enthousiaste voorzitter
Eddy De Schrijver, een bijkomend
matchbiljart en wil op die manier haar
uitstraling nog meer glans geven en de
aantrekkingskracht van de club vergro-
ten. Zijn dank ging daarbij uit naar de
uitbater van het lokaal 'The Corner',
waar de vereniging kwartiert. De re-
ceptie, waarop verschillende sprekers
hun ding kwamen doen, mondde uit in
een aantal stevige oproepen tot dyna-

misering van onze sport. Zo beklem-
toonde sportschepen Tania De Jonge
dat het biljart een volwaardige sport is
met een sterke maatschappelijke inslag.
Christian Van Den Bossche, KBBB-voor-
zitter van het District Dender belichtte op
zijn beurt dan weer de inspanningen
die geleverd worden om de biljartsport
opnieuw onder de aandacht van de
jeugd te brengen. KBC De Ster werkt
daar graag aan mee en hoopt dat vele
clubs in Vlaanderen haar voorbeeld vol-
gen. Uw krant kan dit alleen maar toe-
juichen !

Kris Bostoen

KBBB Antwerpen – Districtfinale 2de Klasse Driebanden KB
Jerry Van Tilborgh wint finale mét promotie

“Op papier was ik dus als minst goede
speler uit de voorrondes gekomen,
maar zoals je weet kan er in een finale
veel gebeuren, en de finale aanvangen
als “underdog” is ook nooit slecht. De fi-
nale had ik thuis de dag ervoor al ge-
speeld, in mijn hoofd althans, want ik
had voor mezelf het perfecte parcours
uitgestippeld hoe het die dag moest
gaan gebeuren, en wat bleek achteraf,
de finale is exact verlopen zoals ik hem
in mijn hoofd gepland had! Omdat we
met twee spelers van BC Lugo aantra-
den in de finale, moest ik mijn eerste
wedstrijd aanvangen tegen mijn eigen
ploegmaat waar ik samen ADL en
NIDM in 4G mee speel. Op papier is
Fred de sterkste van ons beide, maar
omdat ik al jaren met hem samen speel
ken ik zijn speelwijze, wat ook een
voordeel bleek te zijn. Na een span-
nende gelijk opgaande wedstrijd, kon
ik het laken toch naar me toe trekken en
de zege pakken met een eindstand van
29-34 in 41 beurten met een moyenne
van 0.829. Stap één van mijn parcours
was geslaagd. Op de andere tafel
moest Tim Gorrebeeck aantreden tegen
Ronny Van Cothem. Zoals ik had ver-
wacht won Tim zijn eerste partij zeer
vlot van Ronny met een 34-19 eind-
stand met een moyenne van rond de
1,000. Stap twee van mijn parcours
was ook uitgekomen, en zo was het dat
ik moest aantreden tegen Ronny, en Tim
zijn partij moest spelen tegen Fred. Ik
begin mijn partij tegen Ronny vol ver-
trouwen na de zege tegen Fred, maar
moest de hele partij tegen een achter-
stand aankijken van 2 tot 5 punten!
Even kwam er paniek opzetten, maar
met verdedigend spel en een paar
knappe series op het einde, kon ik de
partij toch winnend afsluiten met een
eindstand van 30-34 in 34 beurten, met
een moyenne van 1,000, en heb ik mijn
laatste 15 punten gemaakt in de laatste
“6” beurten! Op de andere tafel werd
Fred met zware cijfers van het groene
laken gespeeld door Tim, die in deze
partij een serie van maar liefst “11”
neerzette ! De zege was dan ook ver-

diend voor Tim Gorrebeeck. Dat maak-
te echter dat Fred en Ronny al uitge-
schakeld waren voor de eindoverwin-
ning. Op tafel 1 moest Fred tegen Ron-
ny aantreden voor plaats 3 en 4, en ik
moest op tafel 2 aantreden tegen Tim.
We hadden beide al 4 matchpunten, en
onze moyennes lagen zeer dicht bij el-
kaar, dus winnen was nu echt van kapi-
taal belang, om met het felbegeerde
districtspeldje op het hemd en ticket
voor de gewestfinale huiswaarts te ke-
ren ! Bij de aanvang van onze wedstrijd
nam ik een droomstart met een paar ho-
ge series (waarvan de hoogste 7), en
enkele knappe figuren. Bij een tussen-
stand van 17-6 in amper “8” beurten
had ik een comfortabele voorsprong op-
gebouwd, en zag ik dat Tim een beetje
uit zijn lood geslagen was, maar het
ergste wat kon gebeuren gebeurde ook,
en ik viel compleet stil door onver-
wachts opkomende stress ? Tim kwam
verassend genoeg terug in de wedstrijd
door fantastisch verdedigend biljart, en
zijn punten te scoren waar het moest.
Het was nu of nooit voor mij, en met
een paar risicovolle, maar knappe figu-
ren kreeg ik mijn vertrouwen terug en
kon de wedstrijd alsnog winnend afslui-
ten met een eindstand van 34-25 in 35
beurten met een moyenne van 0.971.
Stap 3 van mijn plan was geslaagd, en
de finale was “exact” verlopen zoals ik
hem gepland had. Door het hoge wed-
strijdniveau,  met 100% van de match-
punten en 102 driebanden in 110 beur-
ten, met een algemeen gemiddelde van
0.927 kon het niet anders dan dat ik de
tevens ook de promotie naar 42 punten
op mijn palmares kreeg geschreven !
Verder wens ik de lokaalhouder Murat
te bedanken voor de hartelijke ont-
vangst en het perfecte materiaal waar
op gespeeld kon worden. Ook aan de
wedstrijdleiding en de mensen die de
arbitrage verzorgd hebben, mijn wel-
gemeende complimenten ! Dit was echt
een finale op hoog niveau, niet enkel
door het knappe biljartspel, maar zeker
ook door de organisatie”. 
Jerry Van Tilborgh    

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

•  Met de betere pasvorm

•  Uitmuntende stof kwaliteit

•  Informatie en bestellingen

•  Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

BK – Multi' s Blankenberge
Vooral jongeren zorgen voor verrassingen

hebben we Maarten
Janssen nog niet ge-
noemd, die onver-
wacht voor De Bondt
bleef en op de Ede-
gemnaar na, net als
de drie anderen
binnen het gemiddel-
de de rit uitdeed. In
het Kader 47/2
kaapte Patrick Nies-
sen de hoofdprijs
weg vóór Eddy Lep-
pens die hij op de
slotdag nog zou
tegenkomen in het
Bandstoten en waar-
in op de buurtafel
Caudron zijn oppo-
nent Peter De Backer
in 6 beurten inblikte
met 94-150. De slot-
reeks van 55 punten
gaf hierbij de door-
slag. Frédéric Cau-
dron bleek uiteinde-

lijk de beste van de vier finalisten  en
mag zich voor de achttiende maal Bel-
gisch Kampioen Bandstoten noemen!
Wesley Van Apers gaf zijn visitekaartje
af bij de Junioren, waar hij in het Drie-
banden verdiend Belgisch Kampioen
werd na een poule te hebben afge-
werkt, waarin alweer de meer ervaren
Andy De Bondt en het andere jeugdta-
lent Geoffrey Dresselaerts aantraden.
De Bondt domineert dus niet langer al-
leen bij de jeugd en moet nieuw aan-
stormend talent naast zich dulden. Niet
enkel goed voor de hernieuwde sportie-
ve spankracht, maar destemeer een
goede zaak voor de biljartsport in het
algemeen.
Bart Van Reeth  

Niemand zal ontkennen dat de drie-
bandfinale aan het einde van het BK-
multi' s in Blankenberge het hoogtepunt
vormt van een week waarin 's lands
beste multidisciplinaire spelers aan de
biljarttafel komen. Toch zet dit orgelpunt
de andere disciplines geenszins in de
schaduw. We noteerden bij deze editie
zelfs enkele verassende uitschieters. Dat
Frédéric Caudron nog maar eens een ti-
tel pakte in het Kader 47/1 verbaasde
de toeschouwers allerminst. Johan Cla-
essen van zijn kant echter zorgde voor
openvallende monden door de hoofd-
vogel af te schieten in het Vrijspel Ere-
klasse in een poule met toch sterke
tegenstrevers als Patrick Niessen, Philip-
pe Deraes en Andy De Bondt. En dan

KBBB Antwerpen -  Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten MB

‘Leugenaar’ wint gewestfinale 

Eric Somers toont trots zijn net verwor-
ven gewestdiploma

Filip Steurs (BC De Deken ) werd pas in
december vorig jaar toegevoegd aan

de deelnemerslijst van deze finale naar
40 punten, die gespeeld werd in Ter
Heide, thuisbasis van Polygoon Bras-
schaat. Eric Somers (BC De Leug) was
duidelijk de sterkste van de vijf en plaat-
ste zich dan ook als deelnemer aan de
nationale finale.  Naast Steurs sneuvel-
den ook nog Frans Bastanie, clubmak-
ker van de kampioen, Eddy Proost (BC
De Ploeg) en Werner Kuhn van Mister
100 Lier, onder het toeziend oog van
Bart Van Den Bulck, wedstrijdleider en
scheidsrechter in deze gewestelijke ont-
moeting. 
Bart Van Reeth

Voor de finale  verschenen in het mooie lokaal van BC De Maan in deze
volgorde uit de voorrondes: Tim Gorrebeeck van de organiserende club
met een moyenne van 0.806, Fred Van Dael van BC Lugo met 0.768, Ron-
ny Van Cothem van BPT Brasschaat met 0.736 en tenslotte Jerry Van Til-
borgh (BC Lugo) die met 0.725 niet meteen als favoriet aan de start kwam.
Toch won hij op overtuigende manier deze districtsfinale en schreef ook
nog eens de promotie op zijn actief.  Begeesterd door deze onverwachte
prestatie, kroop de sympathieke Lugo-man zélf in de  pen en bezorgde De
Biljartballen het relaas van hoe hij 'zijn' finale beleefde.    



antwerp
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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)
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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
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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

16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen

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

25/02/13 19.30 uur BC DE PLOEG 1 – BC De Goeie Queue 1

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

04/03/13 19.30 uur BC DE PLOEG 2 – Zanzibar Leuven 2

De wedstrijden vinden plaats in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276

2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

Tickets :
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   7,50 euro (alle kosten inbegrepen)
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 15,00 euro (alle kosten inbegrepen)
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 25,00 euro (alle kosten inbegrepen)
Bestellen :
* www.teleticketservice.com
* Vanuit België: 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min)
* Vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (0,45 EUR/min)
* Vanuit alle andere landen: +32 34 0000 34

8-kantig biljart 
in diverse spelvormen

Voor meer informatie zie:
www.refroc.nl

Heeft u vragen:
info@refroc.nl

NIEUW!

NIEUW! NIEUW!

www.biljartpoint.nl



Column Pierre Cornelissen

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

Zijn mannen en vrouwen nu gelijk
of niet ?

Dat vrouwen niet of althans minder ge-
schikt zouden zijn heeft al veel stof doen
opwaaien. In België is het op z’n
zachtst gezegd triestig gesteld met de
vrouwelijke interesse voor biljart. Zij die
enig niveau halen zijn op één handje te
tellen. Toch zien we, in bv. Aziatische
landen veel meer ladies rond biljartta-
fels huppelen; meestal snooker, Pyrami-
de of pool maar ook veel carambole
speelsters. Japan en Korea zijn hierin
toonaangevend maar ook bij onze
noorderburen hebben veel vrouwen van
biljart hun hobby of passie gemaakt.
Thérèse Klompenhouwer, Karina Jetten ,
Gerrie Geelen, e.a. behoren tot de
beste speelsters ter wereld. Hun ge-
middelden liggen doorgaans tussen de
0.600 en 0.900 maar er zijn regelma-
tig uitschieters tot ver boven de 1.000
Tot vóór enkele jaren was het de Japan-
se Orie Hida die de kroon droeg . Het
is toch een rare vaststelling  dat er in

Europa zo weinig talent te bespeuren
valt; of is het gebrek aan spelgelegen-
heid of zijn het sociaal/maatschappe-
lijke  aspecten die een rol spelen?  Of
hebben onze westerse dames gewoon
minder aanleg? Gebrek aan ruimtelijk
inzicht ? Sinds Frédéric Caudron zijn
Koreaanse ‘leerlinge’ in België inge-
voerd heeft kan daar misschien veran-
dering in komen. België telt toch al veel
topsporters die via naturalisatie voor
België uitkomen. Vaak een kwestie van
eigen  nationale concurrentie te omzei-
len om deel te kunnen nemen aan Inter-
nationale kampioenschappen en O.S..
Denk maar aan snelschaatsen, atletiek,
voetbal, .. Op die manier behalen we
misschien enkele medailles méér in Bra-
zilië.
In eigen land is het al geruime tijd
Danielle Le Bruyn uit Halle-Zoersel die
de scepter zwaait. Zij is ook verdienste-
lijk in de nationale driebandencompeti-
tie en ook in  Nederland. Een beetje on-
eerbiedig zou je kunnen stellen dat in
het land der blinden ‘éénoog’ koningin
is. Als we zoeken naar wat er in België
door de federatie georganiseerd wordt
rond damesbiljart dan zijn zelfs twee
ogen onvoldoende om iets te ontdek-
ken. Als biljart voor vrouwen niet ge-
promoot wordt zal er nooit verandering
in komen. Sedert dit jaar werden zij ook
uit de Multi’s in Blankenberge verban-
nen. Terecht vind ik zolang er geen ho-
ger niveau gebracht wordt. Wij herin-
neren ons allemaal die pijnlijke TV uit-
zendingen van de dameswedstrijden
met Kurt Ceulemans als meesterlijke
commentator. Danielle Le Bruyn werd al
eens gevraagd in het kader van de
V.B.L. om de promotie van het vouwen-
biljart mee te ondersteunen maar er
stond  ook maar weinig enthousiasme
tegenover. Begrijpelijk. Toch zijn we
aangenaam verrast dat ze nu een ‘Fem-
ina Belgian Open’ organiseert in haar
lokaal te Halle; wellicht een statement
t.a.v. het desbetreffende beleid van de
federatie. Wij wensen haar van harte
succes met dit initiatief en hopen dat het
iets zal losmaken.

Ruimtelijk inzicht
Het ligt voor de hand dat biljarten veel
te maken heeft met ruimtelijk inzicht. Bij
mannen bevind dat vermogen zich

vooraan in de rechterhelft van de herse-
nen. Het wordt als één van de sterkste
vermogens beschouwd van de man
(wat zijn we weer bescheiden!). In het
verre verleden was de man de ‘jager’
die moest zorgen voor eten en veilig-
heid van zijn gezin. Hij moest in staat
zijn om snelheid, beweging, kracht en
afstand te kunnen beoordelen om effi-
ciënt zijn levensopdracht te volbrengen.
Bij vrouwen is het vermogen van ruimte-
lijk inzicht verspreid over twee hersen-
helften. Daarom heeft maar ‘n 10% van
de vrouwen een goed ruimtelijk inzicht.
Ruimtelijk inzicht betekent zich een
beeld  kunnen vormen van afmetingen,
coördinaten, vormen, verhoudingen,
bewegingen en geografische eigen-
schappen van dingen. Een soort van
driedimensionaal perspectief. Meisjes
munten uit in tweedimensionaal zien en
hebben daardoor minder dieptezicht.
Ruimtelijk inzicht heeft zich bij vrouwen
in de loop der eeuwen ook minder ont-
wikkeld omdat het nooit deel uitmaakte
van hun takenpakket. Het is de reden
waarom vrouwen het moeilijker hebben
met bv. parkeren en kaartlezen. Van-
daag hoeft de man niet langer te jagen
maar hij gebruikt  zijn aangeboren
ruimtelijk inzicht op andere terreinen zo-
als biljarten, golf en andere activiteiten
die te maken hebben met jagen op iets
of mikken op een doel. Sommige man-
nen zijn zo sterk daarin dat zij als top-
sporter zijn gaan behoren tot de best
betaalde mannen ter wereld ; het zijn
de vedetten in golf, basketbal, voetbal,
tennissers,.. noem maar op. Bij vrouwen
ligt het niveau , op wat uitzonderingen
na (Kim, Serena, An Wauters,) een stuk
lager. Dat is niet door discriminatie
maar gewoon door talent en atletisch
vermogen. Mannen blinken uit op ter-
reinen als architectuur, chemie, bouw-
kunde, techniek, balsporten,..

Gelijkwaardig 
maar niet identiek
We mogen stellen dat man en vrouw

gelijkwaardig zijn maar toch zeer ver-
schillend (hoera! merkte mijn vrouw op
toen ze dit las, hij heeft het gemerkt!).
De hormonen huishouding bij beide is
totaal anders. Vooral het verschil in ver-
mogen in ruimtelijk inzicht valt op in de
beroepen. Mannen zijn sterk in wiskun-
de, vliegtuig- of raketbouw, schaken,
componeren, etc. Vrouwen beweren
dat de tirannie van de mannen ze weer-
houden heeft om ook in die beroepen
uit te blinken. In de praktijk zien we
vrouwen sterk presteren op creatief
vlak, uitvoerende kunsten, onderwijs,
personeelsmanagement, literatuur, zorg-
sector en alles wat te maken heeft met
relaties. Een man kan perfect een ei
bakken maar laat tegelijkertijd de soep
overkoken, het vlees aanbranden en de
telefoon rinkelen. Vrouwen kunnen dit
met hun breed perspectief perfect com-
bineren.

Besluit
Er zijn veel minder vrouwen dan man-
nen in de biljartwereld. Er zijn veel re-
denen voor en er zijn ontelbaar veel uit-
zonderingen maar het aangeboren ver-
schil in ruimtelijk inzicht staat zeker op
No.1. Deze wetenschap is geen taboe
en mag  geen reden zijn om meisjes te
ontmoedigen om te leren biljarten. De
strategie zou erin moeten bestaan om
biljart in eerste instantie te promoten als
amusement en onderdeel van een
avondje ‘stappen’, samen met de vrien-
den. Talent komt dan vanzelf aan de op-
pervlakte. Het door V.B.L. voorgestelde
4-ball spelsysteem is een sterk wapen
om beginners te motiveren. Er zijn vol-
doende bewijzen te vinden in de lan-
den waar dit toegepast wordt; vooral in
Azië. Het is vooral de breedtesport die
er belang bij heeft want straks groeien
de nieuwe biljartlanden ons boven de
kop.
KBBB geeft voorlopig de voorkeur aan
het 5 kegelspel. Het is onbetwistbaar
een leuk spel maar het zal onze toe-
komst als biljartland  niet verzekeren.
Men moet trouwens al aardig kunnen
biljarten om enig niveau in cinq-quilles
te behalen 

Stof tot nadenken voor onze beleidsma-
kers: 4-ball, vrouwen, amusement als
introductie, begeleiding.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

De Biljart Ballen, 3e jaargang, februari 2013 pagina 9

De Superprestige Driebanden 2013
gaat door in Lommel van zondag

25 augustus tot en met vrijdag
30 augustus 2013.

Dus terug zes dagen en 1/2 finale 
en finale op  vrijdag deze keer.
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UITSLAGEN – TELEX
KBBB-Gewest Antwerpen-BWM 

Vrijspel-laag
Afdeling 1
Woondecor blijft leider. Duffel-Oost 2 leed
een forfaitnederlaag (verkeerde opstelling).
Afdeling 2A
BV Mechelen blijft aan de leiding.
Afdeling 2B
BC De Coeck neemt de nummer 1 over.
Afdeling 3A
Viroma Mol blijft eerste. 
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Op De Meir is autoritair leider. 
Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 blijft op kop.
Afdeling 2A
Real 2 behoudt leidersplaats.
Afdeling 2B
Krijt op Tijd Keerbergen op 1.
Afdeling 3A
De Ploeg 2 staat eerste.
Afdeling 3B
Sint Jozef 1 neemt over van Herentals 4.
Afdeling 3C
Moedig en Vrij 2 blijft op leidersplaats.
Afdeling 3D 
Carambol 1 heeft opnieuw de leiding geno-
men.
Kader 
Afdeling 1
Lugo 1  voert de rangschikking aan.
Afdeling 2
Lugo 4 op koppositie.
Drieband KB
Afdeling 1
Real 2 is leider. Duffel-Oost 1 stelde de niet-

speelgerechtigde Jean Ravache op en be-
kocht dat met een forfait.
Afdeling 2A
Herentals 3 op kop.
Afdeling 2B
MDC 1 onttroont Grobbendonkse 1. 
Afdeling 3A
Carambol 1 leidt. 
Afdeling 3B
BC De Deken blijft leider.
Afdeling 3C
De Coeck 4 op nummer 1.
Afdeling 4A
De Coeck 4 heeft de leiding genomen.
Afdeling 4B
KOT Meer 2 blijft op koers.
Afdeling 4C
Kruishuis 4 neemt over.
Afdeling 4D
Excelsior 3 blijft  leider.
Afdeling 4E
De Goeie Queue 4 blijft de nummer 1 be-
zetten.
Afdeling 4F
Meerlese BC heeft buur KOT Meer 1 ont-
troont.
Drieband MB
Afdeling 1
DGQ 1 is leider.
Afdeling 2A
DGQ 2 staat vooraan, naet als het broertje
in 1ste afdeling.
Afdeling 2B
Viroma 1 blijft op 1.
Afdeling 3A
Viroma 4 voert de lijst aan.
Afdeling 3B
Meerlese staat op kop.

Afdeling 3C
Herentals 4 staat eerst. Viroma 2 kreeg for-
fait wegens onvolledig.

KBBB- Gewest Brabant-BDG

Vrijspel-laag
Afdeling 1
Vilvoordse neemt kopplaats opnieuw in.
Afdeling 2
Welkom Zaventem blijft leidersplaats behou-
den.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
Zanzibar 1 blijft leider.
Kader
Afdeling 1A
Kapelleveld 1 blijft op kop.
Afdeling 1B
Vilvoordse is nu leider.
Bandstoten
Afdeling 1
URSM Drogenbos blijft aan de leiding.
Afdeling 2
K&V Diest nog steeds op eerste stek.
Afdeling 3
Strombeek 2 lijkt op titel af te stevenen.
Drieband KB
Afdeling 1
Kampenhout behoudt leidersplaats.  
Afdeling 2
BC Dobber blijft op nummer 1.
Drieband MB
Afdeling 1A
Couronne 1 blijft leider.
Afdeling 1B
Strombeek 2 behoudt leidersplaats.

KBBB- Gewest Limburg-BDG

Vrijspel-laag
Afdeling 1
STBA 1 blijft op koppositie.
Afdeling 2

STBA 2 is nog steeds leider.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
BC Ten Hout op eerste plaats.
Kader
Afdeling 1
Breese voert opnieuw het klassement aan.
Bandstoten
Afdeling 1
Edelweiss 1 blijft op kop.
Afdeling 2
STBA 2 op nummer 1. 
Drieband KB
Afdeling 1
De Optimisten 1 nemen de leidersplaats
terug in.
Afdeling 2
Breese BC blijft op nummer 1. 
Drieband MB
Afdeling 1
Geen veranderingen. Ten Hout 2 blijft leider
KBBB- Gewest Beide Vlaanderen-BDG.
Vrijspel-laag
Afdeling 1
WO Hooglede leidt de dans.
Vrijspel-hoog
Afdeling 1
BV Gent blijft ook na zes speeldagen leider.
Kader
Afdeling 1
KBC Metro blijft leider.
Drieband KB
Afdeling West-Vlaanderen
Carambol 1 blijft  begint sterk aan de terug-
ronde en blijft op kop.

Afdeling Oost-Vlaanderen 1
De Ster 1 voert de rangschikking aan.
Afdeling Oost-Vlaanderen 2
Elk Weird Hem 1 blijft leidersplaats behou-
den.
Drieband MB
Afdeling 1
Royalvrienden blijft aan de leiding.

Biljart aan de zee!  en zo …
Ja, we waren weer in grote getale aan-
wezig in Blankenberge dit jaar voor de
multi’s.  Ook ondergetekende is ge-
weest vanaf donderdag. Hebben we
mooi biljart gezien?  Ongetwijfeld !  
In het driebanden blijven natuurlijk de
halve finales EN de finale nazinderen.
Goed voor de spektakelwaarde van de
sport.  Bij de klassieke disciplines werd
de superioriteit van Fréderic Caudron
weer maar eens bevestigd, met toch
ook niet te versmaden een nationale titel
(Libre) voor Johan Claessen.  
De nationale titel driebanden ging deze
keer nog eens naar Roland Forthomme,
na een ijzingwekkende finale tegen Ed-
dy Leppens die pas de duimen moest
leggen na de tweede penaltyronde. Ui-
teraard proficiat aan al deze toppers
die weer een ganse week voor spekta-
kel hebben gezorgd.  En zeker ook niet
te vergeten, al die andere deelnemers
die de (soms) verre verplaatsing naar
Blankenberge maakten.
Het moet ook een enorme opsteker zijn
voor biljartclub “de Goeie Queue” uit
Malle dat ze in het eerste jaar in haar
nieuwe onderkomen Salpho, Biljartcen-
trum fréderic Caudron al vier Nationale
titels kan binnenrijven.  Ik denk dat we
in de toekomst nog wel meer van deze
club zullen horen, die trouwens reeds
dit seizoen zo maar eventjes twee BTS-
tornooien organiseert, waarvan de
masters trouwens nu reeds in volle gang
zijn en waar de finale wordt gespeeld
op 13 maart.  Er zit pit in !
In Blankenberge hoorden we de be-
vestiging van de voorzitter van de KBBB
dat vanaf volgend jaar de wedstrijden
zullen gespeeld worden in de grote
zaal van het casino.  Iets waar velen
van ons toch al jaren op aandrongen
gezien de soms penibele situatie voor
de toeschouwers de laatste tijd.  Dat er

nu blijkbaar wordt ingegrepen is een
goed teken, want volgens mij dreigde
Blankenberge ten onder te gaan aan
zijn eigen succes.  Een aantal vaste
klanten haakten al af, “omdat er toch
nooit een deftige plaats is “.  Dit zal met
de verhuis een halt worden toegeroe-
pen.  Er zal ook in de grote zaal ge-
werkt worden met loges, die volgens Re-
ginald De Poorter al vlot van de hand
gaan, ondanks het feit dat er nog geen
definitieve prijzen op geplakt zijn.  Dat
zou een goed teken zijn, maar verlies
aub het grote publiek niet uit het oog,
mensen die niet bij machte zijn een
paar honderd euro neer te tellen voor
een plaats op de eerste rij.  Publiekstri-
bunes moeten vast en zeker een promi-
nente plaats in het nieuwe concept krij-
gen.
Een mooi initiatief dat werd genomen
was de receptie met huldiging van Eddy
Merckx en Fréderic Caudron als wereld-
kampioenen landenteams, een titel die
ze eind februari weer gaan verdedigen
in Viersen. Het had wel wat voeten in

de aarde voor iedereen goed en wel uit-
genodigd was, maar eind goed al
goed, de feestelijkheden konden door-
gaan. De Stad Blankenberge deed haar
duit in het zakje en zorgde, zij het on-
gewild, voor een komische noot in het
geheel.  Men hield er aan beide kampi-
oenen een trofee namens de stad te
overhandigen.  Bij het binnenkomen
hadden Fred, Eddy en mezelf, evenals
de anderen in onze groep gemerkt dat
de ene trofee wat groter was dan de an-
dere.  Vreemd, want beide spelers zijn
toch wereldkampioen.  Tevens stond er
ook een flesje klaar voor de gevier-
den…….ook hier was een grote en een
kleine ! Toen ook de schepen van sport
opmerkte dat er een verschil in grootte
was, kwam Eddy Merckx met de op-
merking : “Geef mij maar de kleinste
trofee, maar wel de grootste fles”.  Zo
was toch weer iedereen tevreden en
kon overgegaan worden tot de uitrei-
king en de nodige speeches.  De Sche-
pen van  sport herhaalde nog maar
eens het engagement van de Stad Blan-
kenberge om de multi’s echt wel binnen
de muren van de stad te houden en
blijkbaar hebben ze er wel wat voor
over.  Er werd zelfs over aanpassing
van premies voor de spelers gepraat.
Dat viel niet in dovemansoren natuur-
lijk….uitkijken naar volgend jaar.  Na
deze interessante toespraken werd het
tijd voor een drankje en dan moesten
we stilaan terug naar het casino, want
om 12 uur begon de eerste wedstrijd.
Blijkbaar waait er een nieuwe bries
door de organisatie van de multi’s.  Ik
kan persoonlijk niet anders dan dit toe
te juichen!  We zullen afwachten want
een jaar is nog lang.
Wat we hier hebben mogen zien en ho-
ren is een mooie trend voor onze sport,
die het toch ook voor een stuk van rede-
lijk grote tornooien moet hebben.  Na-
melijk de inbreng van een stedelijke of
provinciale overheid in biljartevene-

menten.  We zien het in Blankenberge,
we zien het toch ook in Antwerpen voor
het wereldkampioenschap dit jaar en ik
zie het toch ook in onze eigen super-
prestige in Lommel, waar de stad zich
meer en meer manifesteert als “echte”
deelnemer in de organisatie.  Het gaat
hier om verschillende vormen van steun,
van ter beschikking stellen van accom-
modatie, hulp van stadspersoneel bij
opbouw, leveren van materiaal zoals tri-
bunes, tot zelfs financiële steun.  Mis-
schien kan dit wel een piste zijn die in
de toekomst kan bewandeld worden.
We merken dat het steeds maar moeilij-
ker wordt om clubs te overtuigen een
tornooi in te richten.  Ik merk het nog
maar eens dit jaar bij de BTS-tornooien!
Sommige clubs willen ook wel inrichten,
maar hebben niet de nodige accommo-
datie.  Een club met 15 zitplaatsen rond
het biljart is natuurlijk niet opportuun.
Uitwijken naar een andere plaats, even-
tueel ter beschikking gesteld door de
stad of gemeente zou hier een oplos-
sing bieden.  Dit hoeft zeker niet nega-
tief te zijn, de succesvolle organisatie
van de masters in Geraardsbergen vo-
rig seizoen heeft dit bewezen.  Bijko-
mend biedt een grotere ruimte ook weer
de kans om TV te ontvangen, je moet nu
eenmaal een camera kunnen zetten.
Gesprekken met de nieuwe sportzender
SPORT10 zijn hieromtrent aan de gang.
TV uitzending kan weer nieuwe spon-
sors opleveren en zo krijg je de kar mis-
schien weer even aan ’t rollen.  Alle-
maal zaken waar verschillende bestu-
ren eens dienen over na te denken…..
niet rond ons eigen biljart blijven lopen
maar ook eens de vleugels naar buiten
durven uitslaan voor speciale gelegen-
heden.

Zo zie je maar, altijd terug stof voor pit-
tige gesprekken !!

Ferre Van Loco
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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
VANAF HALF MAART ORGANISEREN WIJ 
ONS 10e NATIONAAL KADERTORNOOI OP

KLEIN BILJART.
INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS !!!

Correspondentieadres:
Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36

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

0496/26.44.85.

Koninklijke Biljartclub De Ster Ninove toont erkentelijkheid

Norbert Van Muylem wordt Erevoorzitter 

Opgericht op 27 mei 1927, is de Ni-
noofse vereniging niet van de jongste in
biljartend Vlaanderen. Zoveel is zeker.
Met zijn 81 lentes moet vriend Norbert
op dat vlak niet echt onderdoen voor de
club. Kaatser, voetballer, loper… zoveel
sporttakken waarin hij had kunnen
doorbreken, tot hij begin de zeventiger
jaren ging biljarten. Niet zonder succes
overigens. In het lokaal van De Ster
hangt zijn foto tussen die van de “kam-
pioenen”. Op het vlak van de club, op
niveau van het district, het gewest…

Vandaag nog actief
in drieband (34 op
het klein biljart, 22
op het matchbiljart),
bandstoten, kader
en vrij spel. Ook in
de Beker der Ge-
westen is Van Muy-
lem een bekend fi-
guur. In 1972 trad
hij toe tot het bestuur
van KBC De Ster.
Duivel-doet-al, nu
eens penningmees-
ter, dan weer secre-
taris, voorzitter, spe-
ler, scheidsrechter,
kortom ; van alle
markten thuis. Drij-
vende kracht ook

achter het jaarlijks mosselfestijn van de
club, sinds jaar en dag. Afgevaardigde
van de vereniging in de sportraad van
Ninove en nog zoveel meer. Na meer
dan veertig jaar van inzet en verdien-
sten leek voor de club en haar leden de
tijd gekomen om Norbert eens in de
bloemetjes te zetten. Het verhaal van het
paard en de verdiende haver. Voortaan
gaat Norbert Van Muylem door het le-
ven als Erevoorzitter van de Koninklijke
Biljartclub De Ster uit Ninove.
Kris Bostoen

Norbert Van Muylem (rechts op de foto) ontvangt zijn 
eretitel uit handen van de clubvoorzitter en de Ninoofse
Schepen van sport.

waar de vonken vanaf sprongen en
waarin Eelen, Coeckelbegs opzij zette
met een droge 3 – 30 score in slechts 5
beurten. Voor de tweede wedstrijd
moest hij aantreden tegen de verliezer
van de andere partij Koen Van Loove-
ren. Hier kende hij een moeizame start
zodat er in de 6de beurt slechts 3 – 6
op het bord stond. Bryan Eelen herpak-
te zich en speelde de partij in 12 beur-
ten uit met maar liefst een serie van 14
punten : eindstand 15 – 30. In de derde
partij tegen David Van Den Bosch, liet
Eelen opnieuw  zien dat hij de favoriet
was en gaf zijn tegenstander geen
schijn van kans : 30 – 18 in 10 beurten.
Eindstand in deze finale is dan als volgt
: Bryan Eelen op 1, Nino Coeckelbergs
op 2, David Van Den Bosch op 3 en
Koen Van Looveren op 4. Eelen speelde
deze finale met een algemeen ge-
middelde van 3.33. Na de gewestfina-
le jeugd 30 punten, gewestfinale jeugd
40 punten en districtfinale 30 punten
wint Bryan Eelen zo zijn 4de finale op
rij en speelt voor de derde keer promo-
tie dit seizoen, nu naar 70 punten.

Patrick Eelen

David Van Den Bosch (KBC CARAM-
BOL), KoenVan Looveren  (BC DE
PLOEG), Nino Coeckelbergs en Bryan
Eelen, beide jeugdspelers aangesloten
bij BC DE COECK, zouden in het lokaal
van BC Stoemptermoroep, uitmaken
wie gewestkampioen werd.
Bryan Eelen speelde een droomfinale
met een eerste wedstrijd tegen clubge-
noot Nino Coeckelbergs, een partij

Martin Horn (BC De Ploeg)na zege tegen Dick Jaspers (BC Deurne)

“De titel zit er zeker nog in”
Na zijn overwinning tegen Dick Jaspers
moet Martin Horn nog over de be-
sneeuwde wegen terug naar de Heimat
in Duitsland. We zijn dan ook erg blij
dat de sympathieke Duitser ons nog
even te woord wil staan.
DBB: Martin, ik veronderstel dat je erg
tevreden bent van je prestatie vandaag?
MH: Ik heb inderdaad erg goed ge-
speeld, al had ik in het begin toch even
moeite om in het goede ritme te komen.
Ik maakte een aantal vermijdbare fout-
jes. Op zich ook niet abnormaal, in el-
ke wedstrijd maak je wel eens een fout-
je, zeker in het begin als je nog wat
moet wennen aan de tafel.
DBB: Na een paar beurten pakte je de
wedstrijd wel echt in handen, dat ont-
ging ook het enthousiaste thuispubliek
niet.

MH: Dat klopt, ik heb mijn kans geno-
men. Alles zat vandaag juist, ik voelde
me goed, ik had de juiste uitstraling en
het publiek was enthousiast. Ik heb na
een aantal beurten dan ook niet meer
nagedacht, gewoon gespeeld en geno-
ten. Voor het kampioenschap is het na-
tuurlijk erg belangrijk dat ik mijn match
hier vandaag win.
DBB: Jullie blijven nu wel op achtervol-
gen aangewezen, zit de titel er nog in?
MH: Volgens mij zeker wel. Dick Jaspers
speelt niet alle matchen, dus Deurne zou
nog wel eens punten kunnen laten lig-
gen. Wijzelf moeten daar uiteraard ook
voor opletten. Elke wedstrijd is bijna een
finale. Zoals vandaag heb ik het natuur-
lijk graag, en iedereen gaat tevreden
naar huis.
Sven Caudron

KBBB Antwerpen - gewestelijke finale 8ste Klasse Vrijspel KB

Bryan Eelen opnieuw oppermachtig 
in Geel

KBBB Brabant – Gewestfinale 
4de Klasse Kader 47/2 MB

Nieuwe zege voor
Bouchat
Met het maximum van de matchpunten
én de promotie als toemaatje toonde
Fabrice Bouchat zich in Vilvoorde de
beste Kaderspeler 47/2 op Matchbil-
jart. De andere 4de Klassers scoorden
moeizaam de 70 speelpunten tegen el-
kaar en Eric Demaerschalck, collega
van Bouchat bij BC Couronne kwam
nog het dichtst in de buurt, ondanks een
beurtenverschil van 23 (40 t.o.v. 73).
Gustave Deville (Vilvoordse BC) sloeg
dan wel de bronzen medaille achetero-
ver, toch eindigde hij  onder het ge-
middelde. Marc Cloet (Strombeek BC),
zijn clubgenoot Didier Samyn en Johan
Nicolaes (RC Garnier Leuven) deden
niet beter. Fabrice Bouchat mag naar
de nationale finale in Heule, in maart.
Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Manuel Lauwers heer en meester
Ver hoefde kersvers kampioen Manuel
Lauwers (Hoeilaartse BC) niet te lopen
met zijn diploma van gewestkampioen.
Hij kon het meteen aan de muur van
zijn lokaal dat deze finale organiseer-
de, ophangen. Lauwers toonde zich
heer en meester en won elke wedstrijd
met afgetekend verschil. Vice-kampioen
bij de 40-ers werd Steven Huysman (BC
Overijse). Willy Van Houtvin bezette de
bronzen stek en Willy Govaert (BC Ka-
pelleveld) en Jean Goossens (KBC
Astrid) sloten de rij onder de moyenne.
De laatste zelfs zonder één winstmatch.
Manuel Lauwers speelt de nationale fi-
nale in Vottem, in het laatste weekend
van april.
Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale Excellentieklasse Vrijspel KB

Thuisspelers onder het gemiddelde
Georges Van Haut en Christophe Van
Parijs van gastclub BC Kapelleveld pro-
fiteerden niet van het thuisvoordeel in
deze finale naar 300 speelpunten. De
Brusselaars eindigden in de aangege-
ven volgorde vierde en laatste en scoor-
den beide onder het gemiddelde. Van
Parijs deed dat bovendien puntenloos.
Kevin Stultjens van Zanzibar Leuven

werd derde, vóór zijn teammakker Tho-
mas Caluwaerts en de zege ging naar
Olivier Collart (Strombeek BC) die op
één na alle wedstrijden won. Enkel te-
gen Van Haut moest Collart een gelijk-
spel toestaan, maar dat hield hem bij-
lange niet van het nationale ticket af.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestelijke Finales Vrijspel KB

Nationale finalisten zijn gekend
In Oost- en West-Vlaanderen zijn alle
deelnemers aan de nationale finales in
het vrijspel van de 7de Klasse tot en
met Excellentie gekend. Voor de Excel-
lentieklasse (300 punten) zal Peter
Mostrey van DOS Roeselare richting
Luik of Luxemburg trekken in het week-
end van 9 en 10 februari om er te po-
gen de nationale titel te veroveren. Bij
de 1ste Klassers (210 punten) mag zijn
collega bij het West-Vlaamse DOS, Gi-
no Nuyttens het zelfde gaan proberen
in Limburg. Voor de 2de Klasse (160
punten) zal een Oost-Vlaming aantre-
den ; Freddy Mesure van KBC Metro
mag de nationale eer betwisten in het
eigen gewest. Walter De Busscher van
Brugse BC vertegenwoordigt de 3de
Klassers (120 punten) in het gewest
Antwerpen en Eric Van Den Buverie
(Volharding Rumbeke) mag de 90 pun-
ten van de 4de Klassers proberen te
spelen in Brabant. De 5de Klasse (70
punten) stuurt gewestwinnaar Henk
Schoe (Brugse BC) naar Limburg en
6de Klasser (55 punten) Dirk Janssens
(BC ’t Sleepbootje Kieldrecht) mag het
gaan waarmaken in het verre Wallo-
nië. Tenslotte dienen er 40 punten te

worden gespeeld in de 7de Klasse en
daar mag Eddy Dewaele van CBC-DLS
Roeselare zich gaan bewijzen, alweer
in Limburg. 

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale
2de Klasse Kader 35/2 KB – 
160 punten

Geen kruid gewassen
tegen Yves Jacobs 
Wat Jean van Tongerloo (BC Op De
Meir) vlot lukte op het matchbiljart, pak-
te geen verf op het Balense kleine biljart
van BC De Ster. Van Tongerloo werd
derde, vóór Jan Plasmans (BC De Leug),
die als enige het minimum niet haalde.
Roland Van Hoof mocht zilver meene-
men naar BC Kruishuis en de eindzege
ging naar Yves Jacobs van De Goeie
Queue, die naar de nationale finale
mag, op 16 en 17 februari in het ge-
west Beide Vlaanderen.

Bart Van Reeth
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AGIPI masters – Schiltigheim, Frankrijk

Historische zege van fenomeen Caudron
Caudron zei later:
“Ik zat maar te
hopen dat ik mijn ge-
middelde nog wat
kon ophalen. Al lang
niet meer dat ik die
partij nog kon win-
nen. En ik dacht: ze
gaan toch niet met
mij lachen hè, in het
publiek.” Hij zocht
naar een verklaring
voor die ongelooflij-
ke start en zei: “Voor
mij liep het allemaal
slecht, ik kon het rit-
me niet vinden en
Dick was heel sterk in
het begin, hij bleef
maar scoren. En als
hij miste, liet hij niets
liggen voor mij.”
Maar toen sloeg de
partij plotseling om.
Frédéric Caudron
maakte eerst een
klein tussensprintje

met 2, 4, 5 en 2 en ging toen naar de
tafel voor een explosie van klasse, die
resulteerde in een magistrale serie van
twintig. Daarmee kwam hij terug tot 46-
38, op zich al een klein mirakel in een
partij die hopeloos verloren leek. De
apotheose werd voor het publiek in de
zaal nog mooier: Caudron ging na die
demarrage verder met scoren en
Jaspers miste zes keer op rij, waardoor
de stand na 23 beurten gelijk stond: 46-
46. De eindsprint was voor Caudron,
die finishte met vier (50-47 in 24) en
een zeldzame euforie teweeg bracht in
de biljartzaal. Dick Jaspers kon niets an-
ders dan concluderen: ,,Het was mijn ei-
gen schuld, ik heb het niet afgemaakt.’’
De andere kant van het verhaal was: het
was vooral de verdienste van Frédéric
Caudron, die zich in al zijn glorie weer
eens liet bewonderen als een speler met
bovenaardse kwaliteiten. Caudron heeft
zich na deze overwinning en met zes
punten uit drie wedstrijden ook als eer-
ste geplaatst voor de finaleronde. Dick
Jaspers, Sung-Won Choi en Choong
Bok Lee (die met 50-16 verloor van
Eddy Leppens in 20 beurten) zijn nog in
de strijd voor de tweede plaats.

Door: Frits Bakker/Kozoom

Frédéric Caudron beleefde in zijn partij
tegen Dick Jaspers een uur lang een zel-
den vertoond moment in zijn carrière.
De nummer één van de wereld kon niet
scoren, zat muurvast en werd in zijn ei-
gen Agipi-auditorium bijna vernederd
door zijn tegenstander. Caudron keek
na tien beurten tegen een achterstand
van 26-2 aan en na dertien beurten van
39-5. Het werd ook nog 44-7 in vijftien,
een kloof van 37 punten, onmogelijk om
dat gat nog te dichten. De wanhoop
sprak van het gezicht van onze landge-
noot, die op zijn stoel af en toe een slok-
je water nam, met zijn handdoek over
het voorhoofd wreef en rechtstreeks naar
de slachtbank leek te worden gevoerd.
Maar met Caudron en Jaspers aan het
biljart, zijn de wonderen de wereld nog
niet uit. Misschien was een fantastische
serie van Eddy Leppens, op de andere
tafel, wel het sein voor de ommekeer
van de partij. Leppens, vriend en ploeg-
genoot van Caudron, was al uitgescha-
keld, maar trakteerde het publiek op het
eind van zijn partij tegen Choong Bok
Lee op een geweldige serie van achttien.

Wie nog een euro gaf voor de kansen van Frédéric
Caudron, had net zo goed in het ijskoude water van
de Rijn kunnen springen. En wie dacht dat Dick Jas-
pers een riante overwinning op de Belg nog weg zou
geven, kon maar beter de zaal verlaten voor een re-
tourtje naar het prachtige centrum van Straatsburg.
Maar soms achterhaalt de historie op het biljart de
realiteit van een wedstrijd.

Historische zege van fenomeen Caudron. Foto: Harry Van Nijlen

Artistiek Biljart

Namen voor het BK zijn bekend

Het is wachten tot het einde van deze
maand om de kunststoters aan het werk

te zien op het volgende rankingtornooi.
Op 22, 23 en 24 februari kruisen de ar-
tistiekspelers de degens in De Witte Mo-
len in Sint-Niklaas. Meteen het laatste
rankingtornooi voor het Belgisch Kam-
pioenschap dat net als  in 2012 in
Puurs wordt betwist. In De Witte Molen
zal blijken wie in vorm zit en kans
maakt om de volgende Belgische Kam-
pioen te worden. De selecte lijst van BK-
deelnemers werd inmiddels vrijgegeven
door de Vereniging van Artistiek Spelers
(VAS). Danny Van Schoor, Roger Evera-
ert en Angelo Casales zijn erbij en krij-
gen af te rekenen met seizoensrevelatie
Patrick Vloemans en uiteraard het favo-
rietenkwartet, Marc Janssen, Eric Dael-
man, winnaar van 2011 Erik Vervliet en
regerend Belgisch Kampioen Walter
Bax, die alweer de ranking aanvoert en
graag zijn negende BK-titel zou meene-
men uit de aspergegemeente.

Bart Van Reeth

Walter Bax.
Foto: Dirk Acx/www.billiardsphoto.com

Biljart op het witte doek

The Color of Money
Over carambolebiljart of snooker werd bij ons weten nooit een film ge-
maakt. Trots als ze zijn op 'hun' poolbiljart, regisseerden de Amerikanen
er in de afgelopen vijftig jaar liefst drie ! Waarvan de meest bekende on-
getwijfeld The Color of Money is, een film uit 1986 van regisseur Martin
Scorsese. De hoofdrollen worden vertolkt door Paul Newman, Tom Cruise
en Mary Elizabeth Mastrantonio. De film is een sequel van The  Hustler uit
1961, de eerste biljartfilm ooit gemaakt. Paul Newman won voor zijn ac-
teerprestatie de enige Oscar uit zijn carrière.

“Fast" Eddie Felson is nu een gepensio-
neerde poolspeler en verdient geld als
drankhandelaar. Door zijn job vertoeft
hij nog steeds in verschillende poolza-
len, waar hij fungeert als geldschieter
voor talentvolle spelers. Hij is bovendien
ook zelf de eigenaar van een poolzaal.
Op een dag ontdekt hij de jonge Vin-
cent "Vince" Lauria. Vincent is een im-
pulsieve maar talentrijke speler. Hij is
een ruwe diamant, en dat merkt ook Ed-
die op. De vriendin van Vincent heet
Carmen. Zij regelt de financiën als Vin-
cent voor geld speelt. Via Carmen pro-
beert Eddie meer te weten te komen
over Vincent. Eddie weet dat er veel
geld te verdienen valt met poolen, maar
dan moet je op de juiste momenten le-
ren verliezen. Momenteel is Vincent zo
goed, dat niemand nog voor geld wil
spelen. Eddie wil samen met Vincent en
Carmen op stap gaan. Hij wil hen rijk
maken en Vincent veranderen in de
beste poolspeler. Samen werken ze
naar het grote pooltornooi in Atlantic
City toe, maar Eddie komt tot het besef
dat hij een geldwolf geworden is. Hij
heeft de liefde voor het poolen verloren

en besluit Vincent en Carmen achter te
laten. Eddie zondert zich af en probeert
het nu zelf te maken als poolspeler.
Wanneer hij in het slottoernooi tegen
Vincent moet spelen, lijkt dat voor Eddie
de ultieme test. Eddie wint nipt en voelt
zich de koning te rijk, maar dan komt
hij te weten dat Vincent hem liet winnen.
Om zijn eergevoel terug te veroveren,
besluit Eddie nog één keer tegen Vin-
cent te spelen.

Stickmen
De meest recente film waarin het pool-
biljart centraal staat is de Amerikaanse
prent 'Stickmen' uit 2001. Drie jonge
mannen komen ongewild terecht in een
illegaal pooltornooi... De film met een
onbekende cast haalt bijlange het ni-
veau niet van The Color of Money of
Hustler en kan je bijgevolg best links la-
ten liggen.
Wat de twee laatstgenoemde betreft :
downloaden, huren of uit je oude kast
met videofilms halen. Ze zijn het bekij-
ken zeker waard !
Bart Van Reeth / bron : 
wikipedia / onafhankelijke recensies 

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

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinales Bandstoten KB

Kortrijks onderonsje 
eindigt in voordeel Werbrouck
3de Klasse (55 punten)
Corneel Everaerdt (WO Hooglede) ein-
digde zonder wedstrijdpunten op de
laatste plaats. De titel, het zilver en brons
werden verdeeld onder drie Kortrijkza-
nen. Gino Claus (GHO Kortrijk) werd
derde maar kon de moyenne niet beha-
len. Bernhard Bekaert (Kortrijkse BC)
mocht de zilveren plak meenemen en de
titel was voor de onklopbare Geert Wer-
brouck (GHO Kortrijk), die met het mee-
scharrelen van de promotie naar 2de
klasse, de kers op de taart zette. 

5de Klasse (30 punten) 
Wat zijn collega bij Warden Oom
Hooglede in 3de klasse niet lukte, maak-
te Gilbert Vuylsteke goed bij de 30 pun-
tenspelers. Filip Callens (CBC-DLS Roe-
selare) werd tweede, na het uitschakelen

van Geert Van Biervliet (WO Hoogle-
de), die met 0 op 8 derde werd. Dat
had ondermeer te maken met het forfait
van Gabriël Coucke (RT Moeskroen),
waardoor de finale met drie bandstoters
en dubbele partijen werd betwist.

Bart Van Reeth

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Team van Horn 
is grootste bedreiging voor leider
Ook na 14 speeldagen blijft BC Deurne
1 de kopplaats bezetten in 1ste Afde-
ling. Toch slaagt de leider er niet in ver-
der dan 1 punt uit te lopen op BC De
Ploeg 1. Het team van Martin Horn
koestert net als vorig seizoen gezonde
titelambities en het lijkt wachten op het
moment, waarop de Deurnese leider-
sploeg zijn eerste steek laat vallen.

AFDELING 1
BC DEURNE 1
De leider krijgt de druk opgelegd van
de nummer twee, BC De Ploeg 1. 

AFDELING 2 A
DE PLOEG 2
Mag van 1ste Afdeling beginnen dro-
men

AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2
Behoudt zijn leidersplaats

AFDELING 3A
COURONNE 1
Komt onverwacht aan de leiding

AFDELING 3B
OP DE MEIR 4 
Heeft de leiding overgenomen

AFDELING 3C 
DISONAIS 1
Moet het gezelschap van MISTER 100
Lier 3 dulden

AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1
Steevast op kop

AFDELING 4A
DE COECK 3 

AFDELING 4B
HERENTALS 3

AFDELING 4C
BILJARTEXPRESS 4

AFDELING 4D
DAMPREMY AC 1

AFDELING 4 E
BRUGSE 3

AFDELING 4F
KORTRIJKSE 5

AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2

Bart Van Reeth
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KRUISWOORDPUZZEL
Win weekabonnement voor WK
driebanden Antwerpen
Jonas Dewit bezorgde ons weer een
kruiswoordpuzzel. Onder de goede in-
zendingen
verloten we vanaf nu elke maand een
weekabonnement voor het bijwonen
van het Wereldkampioenschap Drie-
banden in Antwerpen, dat plaatsvindt
van 16 t.e.m. 20 oktober 2013. Stuur
de oplossing voor 20 februari 2013
naar Bart Van Reeth, Victor Govaers-
laan 16, postbus 32, 2170 Merksem.
Vergeet niet uw adres en telefoonnum-
mer te vermelden.

Horizontaal:
1. Anorexia
2. Ingenieur; Jongensnaam; Onder

Andere (afk.)
3. Keukenberoep
4. Antwerp Gas Terminal (afk.); United

Kingdom Further Education (afk.)
5. Soort effect; Naschrift; Inhoudsmaat
6. Paling; Gezinslid; Onmisbaar bij

biljart
7. Biljartspeler; Natrium;
8. Minnesota (afk.); Waterdier
9. Lei; Persoonlijk voornaamwoord

10. Zot; Bloeddrukeenheid; Deel van
een vis

Verticaal:
1. Jezus
2. Slee; Deel van het golfterrein

3. Huisje; Senior (afk.)
4. Doping; Biljartterm
5. Ongekookt; Doopmoeder
6. Gezinslid; Dier
7. Zweer; Aziatische munt
8. Hong Kong-internetextensie
9. Smid; Muzieknoot

10. Deel van de biljarttafel

De goede oplossing van ons vorige
raadsel was 'Bandstoten'. Winnaar Jos
De Buf uit Antwerpen ontvangt eerst-
daags zijn prijskeu.

Vrijspel – Volwassenen met een handicap

Tornooi is al aan vijfde uitgave toe
Vorig jaar werd voor de 4e keer het biljarttornooi “Wisselschaal Ludo
Dielis” georganiseerd. Een “vrij spel biljarttornooi” voor volwassen perso-
nen met een handicap. Naast Bart Van den Bulck, Nadia Verwilt en Yves
Bisschops is een van de initiatiefnemers, 9-voudig wereldkampioen biljar-
ten Ludo Dielis.
Omdat de voorbije tornooien een groot
succes kenden werd er beslist een 5e
editie te laten doorgaan op zaterdag
23 en zondag 24 maart telkens tussen
10u00 en 16u00. Op woensdag 20
februari tussen 11u00 en 22u00  ko-
men alle biljarters al een keer samen
om een voorbereidingstornooi te spe-
len.  Daar wordt bepaald wie er gese-
lecteerd wordt om deel te nemen en
naar hoeveel punten elke deelnemer
moet spelen tijdens de echte “Wissel-
schaal Ludo Dielis” in maart. Er kunnen
maximaal 32 spelers  deelnemen en er
zijn al meer dan 35 inschrijvingen
binnen. Zeker is dat de deelnemers uit
verschillende organisaties komen.  Zo
zijn er biljarters uit De Vluchtheuvel
(Stabroek), Ludentia (Brasschaat), Albe

(Hoogboom), De Wingerd (Westmalle),
De Steiger (Antwerpen) en Sterrenhuis
(Brasschaat). Het beloofd dus een span-
nend tornooi te worden.
Het voorbereidingstornooi gaat door in
Buurthuis Op Maat (De Mortel 39,
2930 Brasschaat) en het hoofdtornooi
in de polyvalente zaal van Rotonde vzw
(campus Sterrenhuis), Augustijnslei 78,
2930 Brasschaat. Dankzij de steun van
een hoop enthousiaste medewerkers
kunnen de organisatoren dit tornooi
extra glans geven. Wie de gehandicap-
te deelnemers en hun begeleiders een
hart onder de riem wil steken, kan het
tornooi gratis bijwonen. 
Info krijgt u via: 
yves.bisschops@rotonde.eu of op het
nummer 0486/44.27.60. 

WK Driebanden Antwerpen
Democratische prijzen moeten massa lokken
We kunnen het niet genoeg herhalen. Van 16 tot en met 20 oktober vindt
in de Antwerpse Lotto Arena het Wereldkampioenschap Driebanden
plaats. Buiten het feit dat dit globale evenement voor het eerst in 39 jaar in
ons land wordt georganiseerd, is het tevens de ultieme test om te bewijzen
dat onze sport nog levend is.

Vanaf nu krijgt onze lezer elke maand
een stand van zaken i.v.m. de voorbe-
reiding van dit voor het biljart blijde ge-
beuren. Bij monde van Ludo Dielis ma-
ken de organistoren thans de entreegel-
den en ticketreservatie mogelijkheden
bekend. Met de bedoeling vijf dagen
lang de tribunes in de Scheldestad zo
dicht mogelijk te bevolken, kiezen de in-
richters voor een erg democratische
prijsstelling. Zo zal een dagticket op
woensdag 16, donderdag 17 en vrij-
dag 18 oktober slechts 7,50 euro
kosten. Voor een hele dag biljart, be-
taalt u tijdens de finaledagen zaterdag
19 en zondag 20 oktober, 15,00 euro.

Wie vijf dagen lang de grootste drie-
bandspelers ter wereld aan het werk wil
zien, schaft zich best een abonnement
aan voor de unieke prijs van 25,00 eu-
ro ! Bovendien genieten groepen en ver-
enigingen nog eens van een mooie kor-
ting ; bij aankoop van 10 tickets, krijgt
men immers een 11de gratis.
Tickets en abonnementen kunnen vanaf
nu besteld worden op het telefoonnum-
mer 070 / 345 345 of via:
www.teleticketservice.com 
Vanuit Nederland kunnen geïnteresseer-
den bellen naar: 0900 45 000 45.

Bart Van Reeth 

Golfbiljart  BNV - 15e speeldag 

'Correcte uitslag' houdt 
GAN Diepenbeek aan de leiding
Ere-afdeling
Leider GAN Diepenbeek mocht op be-
zoek bij ATH Roeselare dat zich de laat-
ste weken uit de degradatiezone wist te
werken. De immer stevige Christ Olivier
opende tegen de op papier sterkere
Geert Lievens en wist in een felbevoch-
ten duel in de belle het laken naar zich
toe te trekken. Ook de 2e en 3e match
werden in de belle beslist maar Sven
Jordens en Ronny Priori haalden het
voor de bezoekers van respectievelijk
Gino Gevaert en David Verbeke. David
moest zich gewonnen geven nadat zijn
laatste bal eerder ongelukkig kwam vast
te liggen. Thuisspeler in vorm Sergio
Ariano haalde het in de 4e partij eerder
gemakkelijk van Christophe Knaepen.
Uitbater Henk Casteleyn mocht het 1e
punt proberen binnen te halen voor
Athlon tegen Dominique Maes. De tech-
nische sterke Casteleyn  had het aan
zijn eigen nonchalance te danken dat
hij een belle moest betwisten, waarin hij
het uiteindelijk wel haalde. Gino Balca-
en mocht de kers op de taart zetten te-
gen Peter Ramaeckers, maar het was fi-
naal Ramaeckers, die alweer in een bel-
le, voor de leider een puntje wist uit de
brand te slepen. Beide kapiteins had-
den het achteraf over een “correcte uit-
slag” Dichtste achtervolgers DWK Lie-
dekerke, VDB Everberg en HOE Mere
lieten zich niet verrassen.
Onderaan wist geen enkele van de 5
staartploegen punten te pakken.

1e afdeling A
De topper van deze speeldag werd in
Malderen betwist waar leiders Black
Boys en PDH Heverlee het in een recht-
streeks duel tegen elkaar opnamen. Dan-
ny Barbier mocht voor BB de debatten
openen maar moest het afleggen tegen
de ongeslagen Eric Van Den Acker.
Freddy Stuckens wist de voorsprong ver-
der uit te diepen na winst in de belle te-
gen Steve Thijs. De eveneens ongeslagen
kapitein van BB, Franky Van Asbroeck

had de zware taak BB terug in de race te
brengen. Ondanks verlies in de 1e man-
che wist hij, niet zonder moeite, in de bel-
le afstand te nemen van Herman Eem-
beeck. Kenneth Van Asbroeck, zoon van
en de laatste tijd in goeie doen, haalde
het in 2 manches  van Benny Van Schep-
dael en bracht zo de bordjes in even-
wicht. Ook Steve Thijs had maar 2 man-
ches nodig om de maat te nemen van
Marc Celis en BB op voorsprong te bren-
gen. In de 6e partij zag het er lang naar
uit dat Gunther Rillaerts beide punten in
Malderen ging houden, maar het was
uiteindelijk de sterk verdedigende Wim
Andries die de eindstand op  3-3 bracht
en er zo voor zorgt dat de eindstrijd on-
gemeen spannend blijft. Dé verrassing
van deze speeldag kwam evenwel uit
Putte waar Peulis 2, virtueel leider in de
stand want evenveel punten als BB en
PDH maar 1 match minder gespeeld, de
duimen moest leggen tegen HOB Buizin-
gen, 10e in de stand. Ook HOE Mere2,
dat door het puntenverlies van de leiders
mee aan kop kon komen, ontchoogelde
na verlies tegen ATO Denderhoutem

1e afdeling B
Vlotte winst voor OHL Leuven en BSH
Kessel-Lo tegen respectievelijk DKI Vil-
voorde2 en VDB Everberg2, waardoor
ze samen aan de leiding blijven. Ook
BCT Rotselaar en TOR Olen, 3e en 4e
in de stand, wisten de punten, zij het
moeizaam, thuis te houden.

1e afdeling C
ODT St-Joris-Winge blijft ook na deze
speeldag ongeslagen leider na vlotte
1-5 winst bij OHL Leuven2. DSV Veerle
2 speelt, na een rechtstreeks duel, haas-
je over met COH Booischot en doet zo
een uitstekende zaak in de strijd voor
de 2e plaats.

Nick De Groote
(Met dank aan David Verbeke en 
Kenneth Van Asbroeck)

KBBB Antwerpen – Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Saerens bezorgt BC Avenue de hoofdprijs

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

Finales winnen lijkt zowat de tweede
natuur van Antwerpenaar Charles Sae-
rens (BC Avenue). Ook nu weer  ver-
sierde hij 5 op 8 wedstrijdpunten, waar-
van vier tegen clubgenoot Leo De Wolf,
die derde eindigde. Verrassend was het
enige verlies van Saerens tegen vice-
kampioen Frans De Roover. De BC Ka-
pelse-speler maakte de belangrijkste
partij van het tornooi uit in 30 beurten
en gunde de kampioen slechts 31 pun-
ten. Los daarvan vestigde De Roover de
tornooi records van de hoogste reeks
(11 punten) en de hoogste moyenne
(1,400 of 42 punten in 30 beurten). Ro-
nald Overheyden BC Arena) kon slechts
tweemaal de 42 punten volmaken,
maar moest door een gelijkspel ook nog
een matchpunt laten liggen en strandde
op de laatste plaats. Charles Saerens is
gewestfinalist !

Bart Van Reeth
Frans De Roover liep de titel mis, on-
danks twee records

www.debiljartballen.be
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Frank' s vraagje
Naar een aparte finale ?
Elke maand stelt Frank Nicolaï een vraag over
een actueel of heikel biljartonderwerp. De le-
zer kan hierop reageren door een eenvoudig
mailtje te sturen naar onze redactie.
De stelling :
Op het laatste BK werden de finale en de troosting
van het driebanden alweer simultaan gespeeld. Het
geeft het geheel telkens weer een rommelige indruk
en eigenlijk degradeert het ook een beetje de presta-
ties van de hoofdfinalisten.

De vraag :
Is het geen beter idee om de troosting vóór de finale te laten spelen, zodat de
finale de volle aandacht krijgt?

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 :
Een leger dat vecht in gespreide slagorde, is een zwak leger. Het Carambole-
biljart, het Snooker, het Golfbiljart en het Poolbiljart bewegen op dit moment
naast elkaar. Nochtans hebben ze één ding gemeen: het zijn alle keusporten, en
in sommige disciplines loopt het aantal spelers steeds verder terug

De vraag :
Moeten we naar een doorgedreven samenwerking of zelfs een bundeling van
àlle keusporten ?

We ontvingen 199 antwoorden :
174 deelnemers aan de poll antwoorden JA !
25 deelnemers aan de poll antwoorden NEE !

Conclusie :
De meerderheid van de biljarters is het erover eens dat onze sport bij samen-
werking alleen maar te winnen heeft. De bonden weten wat hen te doen staat !

Ferry Pijnenburg hertekend het biljartspel

Nederlander ontwikkeld nieuwe biljarttafel 

In het biljartcentrum De Dieze in ’s Hertogenbosch (Nederland) is onlangs
een achtkantig biljart geplaatst. Mede hierdoor is er ook een nieuwe spel-
variant bij gekomen.

“Het idee voor de tafel is ongeveer een
jaar geleden ontsproten. Tijdens een
partij snooker op tv dacht ik : de tafel
moet moderner en het spel sneller. En
de kleur groen kennen we voortaan ook
wel. Ik pakte pen en papier, ging aan
tafel zitten en bedacht wat ik dan zou
willen veranderen. Na een paar weken
schetsen ontstond er een achtkantige ta-
fel waarvan ik dacht, zo dit is wel wat
anders.” De volgende dag ben ik mate-
riaal gaan halen om een demomodel te
bouwen. Begin mei was het model dat
ik voor ogen had klaar. Familie en vrien-
den, die na bewondering op de tafel
hadden gespeeld, motiveerden mij hier-
mee verder te gaan. Enige tijd later
kwam ik in contact met Cees Boxce van
De Biljartmakers en die vond het wel
een interessant project. Ondertussen
had ik ook een schaalmodel gemaakt,
waar Cees mee aan de slag ging.
Van MDF model, waar het mee begon,
tot een leisteen biljart met verzwaard
onderstel, wat het moest worden. Cees
was er gedurende de nodige weken
druk mee bezig en maakte er iets moois
van. Wanneer we langs kwamen was
hij bijna nog enthousiaster dan wijzelf.
Het werd nu wel heel echt. Een idee,
een ontwerp, positieve reacties, start
van de bouw, het kunnen plaatsen. Tja,
dan moet er natuurlijk ook een naam
voor verzonnen worden, het werd

“BARRAGE”. Maar ja, met hoeveel bal-
len gaan we spelen ? Hoe wordt de bal-
verdeling op tafel ?
Wederom aan het testen gegaan en uit-
eindelijk een leuke spelvariant op tafel
gekregen. Deze variant is gemakkelijk,
voor jong en oud, en het kan snel ge-
speeld worden.”, geeft een enthousiaste
Ferry Peijnenburg uitleg. Er zijn in-
middels al verschillende modellen acht-
kantige tafels leverbaar. In ’s Hertogen-
bosch staat de  BARRAGE PROFI 1850
met een speelmaat van 1850 mm. De
balmaat is 52.5 mm.
Hiervan is er ook de goedkopere versie
BARRAGE TRAINING 1850 in MDF uit-
voering. De CARAM 8 CUSHION
PROFI  1850 is een model dat is voor-
zien van 20mm Ardesia Italian leisteen
en kan bespeeld worden met de bal-
maat van 61,5 mm. Ook hier is onder
de naam CARAM 8 CUSHION  TRAI-
NING  1850 een MDF en dus goedko-
pere versie verkrijgbaar. Op korte ter-
mijn verschijnen ook de POOL 8 POC-
KET  PROFI  1850 en de POOL 8 POC-
KET  TRAINING  1850. Van de tafels
zal een thuisversie bestelbaar worden
met de binnenmaat van 1430mm. Deze
tafels zullen ook  leverbaar zijn in de
MDF- en leisteen versie. Verkoop van de
tafels zal via Refroc Billiards  geschie-
den. Meer informatie is te vinden op
www.refroc.nl

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Kampioen promoveert, 
anderen behalen gemiddelde niet

KBBB Gent – Rechtstreekse Districtfinale 3de Klasse Bandstoten KB

Van Heirseele onbedreigd naar de winst
Ook deze finale ontsnapte niet aan een
forfait en bracht daardoor de deelne-
merslijst op vier. Eddy Misman (Eeklose
BC) liet de bond weten niet te zullen
participeren en zorgde aldus voor de
noodzaak om dubbele confrontaties te
spelen. Daarbij kweet Roger Van Heir-
seele (Edelweiss) zich het beste van zijn
taak en nam met 7 op 8 wedstrijdpun-
ten, de medaille mee naar Evergem. Ro-
ger Janssens (KBC Metro) kon amper
één maal winnen, maar verkreeg door

zijn hogere gemiddelde toch de tweede
plaats. Rudi De Meyer (ook Edelweiss)
won dan wel een keertje meer dan Jans-
sens, maar de te lage moyenne deed
hem de das om. François Versnoyen
(KBC Metro) was de enige die een punt
uit de brand kon slepen tegen kampi-
oen Van Heirseele, maar raakte daar-
mee niet van de laatste plaats weg. De
winnaar met de 55 punten mag gaan
spelen op de gewestfinale.
Bart Van Reeth 

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinales Bandstoten KB

Titel blijft in eigen huis
2de Klasse (80 punten)
De Koninklijke Kortrijkse BC had zich
geen mooier einde van de districtfinale,
die ze in eigen lokaal organiseerde,
durven dromen. Met 100 % van de
matchpunten werd thuisspeler Luc Vang-
ansbeke kampioen, in het gezelschap
van clubmaat Michel Millet die zilver
voor zijn rekening nam. Gino Nuyttens
(DOS Roeselare) werd derde, maar
haalde niet het vereiste gemiddelde, net
als nummer vier, Willy De Moor (GHO
Kortrijk) en nummer vijf, Georges De-
dier (DOS Roeselare).

4de Klasse (40 punten)
Ook deze finale ging naar een thuis-
speler, tenminste als je erbij neemt dat
DOS Roeselare de finale organiseerde

en Freddy Rondele van CBC-DLS Roese-
lare die finale won. De twee clubs delen
immers hetzelfde lokaal. Luc Hurtekant
(VR) werd tweede, vóór DOS-man Etien-
ne Wille en Eddy Dumon (Kortrijkse
BC).

6de Klasse (20 punten)
Franky De Swarte (WO Hooglede) won
in het eigen lokaal en mag na de ver-
overing van de promotie, volgend sei-
zoen gaan deelnemen bij de 30-pun-
tenspelers. Hugo Delecluyse (IBA) kwam
als tweede uit de ontmoeting, Frank Van
Acker (WO Hooglede) mocht het brons
omhangen en Willy De Swarte werd als
enige niet-nieuwe speler, vierde.

Bart Van Reeth

Op het Kortrijkse matchbiljart leken de
ballen enkel te willen rollen voor thuis-
speler Gino Claus (GHO Kortrijk) die
de tegenstand op een hoopje speelde
en met 8 op 8 wedstrijdpunten en een
gemiddelde van 1,76 ook nog eens de
promotie naar 40 speelpunten af-
dwong. Onder het gemiddelde bleven

in de eindafrekening, in volgorde :
Freddy Rondele (CBC-DLS Roeselare),
Jean-Marie Van Landeghem (BC Elk
Weird’ Hem) en Desiré Van De Velde
(CBC-DLS Roeselare). Robert Joye, net
als de kampioen aangesloten bij
GHOK, gaf forfait.
Bart Van Reeth

KBBB Lier-Mechelen – Districtfinales Drieband KB

Coloma levert gewestfinalist
2de Klasse (34 punten)
Joseph De Preter (KBC Coloma) heeft de
districtfinale gewonnen in BC Op De
Meir. Al werd het een zeer afgemeten
zege. De Preter kon slechts twee partij-
en overtuigend winnen en dan nog wel
in de dubbele clash met Gommaar Mer-
tens (Mister 100 Lier), die laatste werd.
Kristof Smits (BC De Plakkers) en Marcel
Borghgraaf (BC Op De Meir) eindigden
respectievelijk op de tweede en derde
plaats. Joseph De Preter speelt de ge-
westfinale in eigen streek, bij Real Putte.

4de Klasse (22 punten)
In zijn eigen lokaal in Duffel, liet Dirk
Verlinden (KBC Carambol) zich tot kam-
pioen kronen met twee gewonnen en
één verloren wedstrijd. Steven Geerts
(Grobbendonkse BC) kwam 1 punt te-
kort om de kampioen te kunnen bedrei-
gen. Kim Goormans, collega van
Geerts zag zich met de derde plaats be-
loond en Bjorn Boels (BC Orly Lier) ge-
raakte niet in de moyenne en mocht met
de rode lantaarn naar huis. Dirk Verlin-
den wordt op 29 en 30 maart in Ant-
werpen in de Arena verwacht.

5de Klasse (18 punten)
De volledig Duffelse afrekening bij de
18-ers eindigde met de kampioenstitel
voor Ronny Verbruggen (KBC Caram-
bol) Hij zag met Mike Verschueren en
David Van den Bosch, liefst twee club-
genoten de tweede en derde positie in-
nemen. De dorpsrivalen van BC Duffel-
Oost, René De Laet en François Van
Bulck bezetten de vierde en vijfde stek.
Verbruggen speelt de gewestfinale en
mag compagnon Verschueren meene-
men, die het beste algemeen gemiddel-
de wist neer te zetten.

6de Klasse (15 punten)
Jurgen Van Bulck (BC Duffel-Oost) be-
haalde de minimum en deed dat als eni-
ge van het pak. Hij won dan ook op
overtuigende wijze de finale met 8 op 8
en mag naar de gewestfinale in Kapel-
len. Op twee vinden we Robbie Ver-
bruggen (KBC Carambol), op drie Jozef
Vermeulen (BC De Plakkers), op vier Her-
wig Hoogstoel (BC Orly Lier) en René
Verbruggen (KBC Carambol) sluit de rij.

Bart Van Reeth

Live beelden: www.kozoom.com
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Editoriaal

Een veilige toekomst
verbetering en wie weet, staan we
binnenkort wel allemaal dit nieuwe spel
te beoefenen. Belangrijk is immers dat
er zogenaamd ‘snelle’ disciplines op
zullen worden gespeeld, wat de aan-
trekkingskracht op de jeugd alleen
maar kan vergroten. En als we het dan
toch over de jeugd hebben, nog zoiets
waar we niet genoeg de nadruk op kun-
nen leggen : heren sportbestuurders en
bestuursleden van de biljartclubs, maak
a.u.b. een plan op. Zorg ervoor dat jon-
geren opnieuw naar de biljarttafel wor-
den gelokt, implementeer jeugdoplei-
dingen, clinics en initiatieavonden. In
het carambolebiljart begint de ge-
middelde leeftijd in ons land schrikba-
rend hoog te liggen. Ook en zelfs in het
golfbiljart, waar de beoefenaars ge-
middeld tussen 25 en 35 jaar oud zijn,
trekt men aan de alarmbel. Er is te wei-
nig instroom ! Het is dus de hoogste tijd
om alle biljartkrachten te bundelen en
een doorstart te maken om ons vliegtuig
opnieuw van de grond te krijgen. Blijf
niet langer in de besloten kring van uw
club ronddraaien, maar woon eens wat
vaker een belangrijk tornooi bij, neem
plaats op de tribune bij Belgische- en
andere kampioenschappen. Kom een
kijkje nemen op de Beker van België
Driebanden, het BK Artistiek en vooral ;
zorg voor een massale aanwezigheid
op het Wereldkampioenschap Drieban-
den in de Antwerpse Lotto Arena in ok-
tober, want dan kijkt de wereld toe en
wordt geëvalueerd hoe levensvatbaar
de biljartsport nog is.  Het is dus nodig
dat u allen, de kostbare tijd investeert in
uw hobby en lievelingssport en daar-
mee de toekomst van het biljart  veilig
stelt !  Afgesproken ?

Wanneer u dit leest, ligt oudejaars-
avond alweer een volle maand achter
ons en is de terugronde in de verschil-
lende competities volop aan de gang.
Het is maar om aan te geven hoe snel
de tijd voorbij vliegt en dat het dus zaak
is, die tijd zo goed mogelijk te gebrui-
ken. En dat doen we dus best door zo-
veel mogelijk te innoveren en te sleute-
len aan de mankementen waar de bil-
jartsport –net als alle andere sporten
overigens- mee kampt. Een zekere Ferry
Pijnenburg behoort sinds kort tot het
kleine kransje van mensen die een
nieuw elan en vooral een nieuwe dyna-
miek aan de biljartsport willen geven.
De vindingrijke Nederlander brengt een
achtkantige tafel op de markt, waarop
verschillende disciplines in een nieuwe
spelvorm kunnen worden gespeeld. En
waarom niet ; verandering is ook vaak

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

NIDM – 1ste Afdeling 

BC De Ploeg blijft in staart 
van BC Deurne bijten
Met BC De Ploeg 1 en BC Deurne 1 stonden op de twaalfde speeldag van
de Nationale Interclub Driebanden op Matchtafel, de leider en de nummer
twee in de competitie tegenover elkaar. BC De Ploeg trad aan met haar
typeploeg, waarmee de Zoerselse club vorig seizoen de landstitel verover-
de. Deurne koos voor dezelfde opstelling als waarmee het team net voor
de jaarwisseling De Goeie Queue Oostmalle de hoop op de titel ontnam.
Dielis-De Jaeger en 
de Bruijn-Van Erp   
Ludo Dielis (BC Deurne) mocht aftrap-
pen tegen Wesley De Jaeger (BC De
Ploeg) die pas in de veertiende beurt
kon reageren met 2 punten en er in to-
taal amper 3 op het scorebord had
staan. Dielis daarentegen was in-
middels al aan zijn vijftiende punt. Op
tafel twee hielden Jean-Paul de Bruijn
(BC Deurne) en Jean Van Erp (BC De
Ploeg) elkaar netjes in evenwicht (9-9 in
8 beurten). Terwijl De Jaeger kramp-
achtig oplossingen zocht liep Dielis ver-
der uit tot 21-5 in de achttiende herne-
ming. Wesley De Jaeger putte moed uit
een korte sanitaire pauze maar echt hel-
pen deed dat niet. Jean Van Erp liep bij
10-10 in 12 innings naar 10-16 (serie
5). De Jaeger maakte het vooral zich-
zelf moeilijk door te vaak een té snel
tempo te hanteren. Het vizier van Dielis
stond even niet langer op scherp en dat
kostte de Deurnenaar enkele puntenloze
beurten. Toch bleef de grootmeester
doorgaan en dat resulteerde in een 40-
26 in 45 pogingen. In de achtenveer-
tigste beurt brak Ludo Dielis dan toch
door de defensie en maakte de partij uit
(42-31). Thuisspeler Jean Van Erp miste
onbegrijpelijk bij een 19-40 voorsprong
in de drieëntwintigste inning en moest
tolereren dat de Bruijn met een reeks
van 6 punten inliep tot 28-40. Verder
kwam de Nederlander niet en Jean Van
Erp maakte de partij uit met 28-42 in de
achtentwintigste beurt.

Horn-Jaspers en 
Merckx-Philipoom
De Duitse kopman Martin Horn (BC De
Ploeg) opende tegen Dick Jaspers (BC
Deurne) met nul, maar herstelde die fla-
ter vlug en mocht in beurt 5 al een moy-
enne van 2,600 laten noteren. Eén en
ander had natuurlijk te maken met een
reeks van 7 punten, waarmee Horn de
13-5 op het scorebord toverde. Bij de
buren moest Jef Philipoom (BC De Ploeg)
met gele bal aanvankelijk het gezel-
schap van regerend wereldkampioen
Eddy Merckx (BC Deurne) dulden, maar
na de zevende poging stond het wel
9-16 in het voordeel van de Kempenaar.
Horn speelde niet altijd even verzorgd
tegen Jaspers, maar toch legde dat de
Duitser geen windeieren. Met een serie
van 4  gaf hij de Nederlander steeds
verder het nakijken (17-7 na 8 pogin-
gen). Merckx scoorde er inmiddels ze-
ven en  voegde zich daarmee bij zijn
opponent (16-16 in 8) om bij 19-18 de
leiding over te nemen. Martin Horn duw-
de verder door en ging tot 24-9 in de elf-
de herneming. De wedstrijd Eddy
Merckx-Jef Philipoom werd inmiddels
een nek aan nek race en vooral de ge-
zonde dosis vertrouwen bij beide spe-
lers, hield de bordjes in evenwicht. Tot
Merckx weer een prik uitdeelde en voor-
sprong nam bij 30-20 met een treintje
van 11 punten in de elfde beurt. Martin
Horn kwam intussen onder druk, nadat
Dick Jaspers milderde tot 25-15 in 13.
Nummer drie op de wereldranglijst,
Eddy Merckx bleef met de juiste concen-
tratie het publiek overtuigen van zijn kun-
nen en zette droog de 33-23 voor-
sprong op de feuille. Jaspers bleef nade-
ren en legde steeds moeilijker spel op de
tafel. Bij 34-18 in 14 beurten werd de
opdracht steeds zwaarder voor Horn en
de gewezen wereldkampioen Dick Jas-
pers kwam gestaag terug (34-20 in 15).
De Zoerselse kopman bleef echter kalm

en verstevigde zijn leiderspositie nog bij
36-20 in de zeventiende herneming.
Merckx had er intussen al 40 op zijn
naam staan, terwijl Philipoom zich met
25 punten tevreden moest stellen. Martin
Horn trok steeds meer het spel naar zich
toe en gunde de noorderbuur nog wei-
nig. Met een geconditioneerde serie van
4 punten besliste Eddy Merckx in 22
beurten de match. Jef Philipoom maakte
in zijn nabeurt nog één puntje en moest
daarmee de zege laten aan het 'biljar-
twonder van de Rupelstreek'. Horn ont-
nam Jaspers alle hoop in de achttiende
inning en maakte uit in beurt 20. De na-
beurt van de Nederlander bracht geen
soelaas meer en de Antwerpse club zag
door dit 4-4 gelijkspel de voorsprong
van één punt  in het klassement niet wij-
zigen.

13de Speeldag
Ook nu kon BC De Ploeg niet over BC
Deurne wippen. De leider liet met Ludo
Dielis, Steven Van Acker, Davy Van Ha-
vere en Eddy Merckx als kopman, geen
steken vallen in eigen huis tegen hekke-
sluiter Quality Zele. De Oost-Vlamingen
waren volledig kansloos en moesten de
pil van 8-0 slikken. Merckx zette overi-
gens Dave Christiani voor voldongen
feiten met een 50-25 overwinning in
amper 18 beurten. BC De Ploeg had uit
bij TBA nochtans de gelegenheid om
ook met forfaitcijfers te gaan winnen,
maar Jean Van Erp ging in Turnhout ver-
rassend kopje onder tegen Ronny Dani-
ëls, waardoor de Zoerselnaren zich met
een 2-6 zege huiswaarts mochten be-
geven. 

14de Speeldag
BC De Ploeg won met 8-0 van Biljartex-
press, het team waartegen de Zoerselse
driebanders vorig seizoen op de laatste
speeldag de titel bemachtigden. BC
Deurne liet zich 2 matchpunten ontfutse-
len in Sint-Niklaas. Op bezoek bij BC
De Witte Molen versloeg Ad Broeders
verrassend Jean-Paul de  Bruijn en zorg-
de er op die manier onbedoeld voor
dat De Ploeg nog steeds op 1 punt van
de Deurnenaren blijft in de rangschik-
king. We gaan een spannend seizoens-
einde tegemoet.
Bart Van Reeth

Golfbiljart - BNV Ere-afdeling

DWK Liedekerke blijft verrassen
Op de dertiende speeldag van de na-
tionale golfbiljartcompetitie stond één
wedstrijd in de top van het klassement
op het programma. DWK Liedekerke
ontving de kampioenenploeg van vorig
jaar, HOE Mere. DWK Liedekerke
moest de voorbije seizoenen genoegen
nemen met een plaats in de subtop,
maar staat dit jaar al sinds de start van
de competitie mee op kop van het klas-
sement. HOE Mere bereikte dit seizoen
nog niet hetzelfde vormpeil als de voor-
bije jaren en volgde in het klassement
op één punt van DWK Liedekerke.
De thuisploeg koos voor een voorname-
lijk defensieve opstelling, en dat bleek
achteraf de juiste keuze. Van zodra het
wedstrijdblad was ingevuld, werd het
duidelijk dat wedstrijd 2 en 3 het resul-
taat van de avond zouden gaan bepa-
len. De winst van Nasser Tilley en Ste-
ven De Brandt effende voor de thuis-
ploeg dan ook het pad naar de over-
winning.

DWK Liedekerke - HOE Mere
1. Thomas Vlerick - Benny Ceulemans 0-2
2. Nasser Tilley - Kevin De Vogelaere 2-0
3. Steven De Brandt - Emmerson Delaere 2-1
4. Geert Van Schepdael - Jurgen De Prez 2-0
5. Davy Siroyt - Gert Verdonck 0-2
6. Bjorn Malfait - Johan Van Onderbergen 2-0
Einduitslag: 4-2

DWK Liedekerke wist dus eens te meer
te verrassen en blijft met deze overwin-
ning mee op kop van het klassement.
Het is nu zaak voor hen om sterke resul-
taten te blijven neerzetten tegen de ploe-
gen uit de onderste helft van het klasse-
ment, zodat op de laatste speeldagen
van dit seizoen met gelijke wapens kan
worden begonnen tegen de twee recht-
streekse titelconcurrenten, VDB Everberg
en GAN Diepenbeek. DWK Liedekerke
rekent hiervoor voornamelijk op de drie
sterkhouders van de ploeg: Tilley, Van

Schepdael en Malfait. HOE Mere daar-
entegen lijkt na dit verlies en met al drie
punten achterstand op de leiders, de ti-
telambitie voor dit seizoen definitief te
mogen opbergen. Met een sterke forma-
tie kan dit team uiteraard wel nog een
grote invloed hebben op het verdere ver-
loop van de titelstrijd. Het belooft hoe
dan ook nog een spannende strijd te
worden in Ere-afdeling. 

Nick De Groote / met dank aan Gert
Verdonck

KBBB Turnhout-Mol Districtfinale 
1ste Klasse Drieband KB

Luc Verberckt 
is 42-ers kampioen
De BC Herentalsspeler liet er geen gras
over groeien. Alle drie de speelpartijen
werden in winst omgezet, ten nadele
van vice-kampioen Cyriel Verbeeck (BV
Turnhout), Hans Caers (Biljartexpress)
en Bart Laurijssen (BC De Coeck). Luc
Verberckt speelde overigens één maal
1,077 en één maal 1,200 gemiddeld.
Boven de grens dus, maar in het eindto-
taal bleef hij toch verstoken van promo-
tie door de 0,764 tegen nummer twee,
Verbeeck. Verberckt mag de gewestfi-
nale spelen.

Bart Van Reeth 

Golfbiljart BNV

Drie favorieten
Vanaf nu krijgt onze lezer ook elke
maand het klassement van de BNV Ere-
afdeling voorgeschoteld. Met elk 26
punten zijn DWK Liedekerke, GAN Die-
penbeek en VDB Everberg  nog steeds
in de running voor de titel. 
Regerend landskampioen HOE Mere
volgt op 2 punten van het leiderstrio,
moet eigenlijk voorall naar boven kij-
ken, maar mag tegelijkertijd  ook
achtervolger DPS Roosdaal niet uit het
oog verliezen.
1. DWK Liedekerke 26
2. GAN Diepenbeek 26
3. VDB Everberg 26
4. HOE Mere 24
5. DPS Roosdaal 20
6. PEU Putte 15
7. ATH Roeselare 11
8. ZJE Westerlo 11
9. DSV Veerle 11

10. GER Aarschot 8
11. DRR Asse 7
12. COS Kraainem 7
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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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