
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

® GRATIS verzending van al uw biljartartikelenvanaf € 50,- bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
VLAANDEREN

GRATIS
MEENEMEN

AEJ – Femina Belgian Open

Thérèse Klompenhouwer wint boeiende driebandfinale 

MM ee ii // JJ uu nn ii   22 00 11 33

Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

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

“Alles voor de biljarter”

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dtsFoto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com   

Lees verder op pagina 3

Een ongelooflijk succes en dat drie da-
gen lang. Met de AEJ-Femina Belgian
Open werd bewezen dat er in ons land
en ver daarbuiten nog wél belangstel-
ling bestaat voor het vrouwenbiljart. De
perfecte organisatie waarvoor het team
van Biljartcentrum De Ploeg garant
stond, doet tevens de hoop weer ople-
ven in de biljartwereld. Hoop dat onze
sport zich opnieuw op een positieve
manier profileert en dat ze de media
aandacht en het respect herwint, dat we
al zo vaak moesten ontberen. Het deel-
nemersveld met dames uit de hele
wereld, inclusief de hele wereldtop, gaf
present op een tornooi dat zonder offi-
cieel karakter naar rankings- en medail-
les toe, een prachtige promotie bete-

kende voor het biljart in het algemeen
en het damesbiljart in het bijzonder.
Met meervoudig Europees kampioene
en wereldrankinglijst aanvoersterThérè-
se Klompenhouwer uit Nederland, haar
landgenote Karina Jetten (nummer vier
op diezelfde lijst), thuisspeelster en
tweevoudig EK-winnares Danielle Le
Bruyn en natuurlijk de altijd verrassende
Gulsen Degener uit Turkije, waren de
Europeanen alvast sterk aanwezig op
de driedaagse. Evenzeer wist iedereen
echter dat het gevaar wel eens uit Japan
zou kunnen komen, dat naast regerend
wereldkampioene Natsumi Higashiuchi
ook de nummer acht op de wereldrang-

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

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

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

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

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

Een stukje geschiedenis van ’s werelds beste biljartlaken

Iwan Simonis bestaat 333 jaar

Verviers ligt in het vlakke stroomgebied
gevormd door de vallei van de Vesdre.
Door het lage gehalte aan calciumoxide
is het water van zo’n goede kwaliteit
dat dit uitermate geschikt is om wol te
wassen. In deze vallei opent Guillaume
Henri Simon Simonis, een in 1640 in
Verviers geboren bourgeois handelaar,
ook bekend als “Le Mercier” (garen- en
bandverkoper), in 1680 de Simonis-
fabriek. Het bedrijf krijgt vastere
voet aan de grond onder leiding van
Jacques Joseph Simonis die de onder-
neming noemt naar zijn zoon Iwan, ge-
boren in Verviers in 1769.

William Cockerill
Aan het einde van de achttiende eeuw
werkten spinners in Verviers nog met
een spindel, terwijl tijdens de Industriële
Revolutie in Engeland al machines wer-

den gebruikt. In een poging om het Brit-
se monopolie te beschermen, dreigt de
Britse overheid iedereen die deze tech-
niek wil exporteren permanent te ver-
bannen.
Toch vertrekt de jonge Britse ingenieur
William Cockerill in 1797 naar Zwe-
den met de blauwdruk van zijn bekende
wolspinnerij. Niemand lijkt geïnteres-
seerd in zijn ideeën en uiteindelijk komt
hij in Hamburg terecht. Daar ontmoet
hij een wolinkoper van Simonis die de
waarde inziet van deze techniek, die tot
dan onbekend is op het Europese conti-
nent. Deze pionier verhuist met zijn ge-
zin naar Verviers en tekent een contract
waarin hij ermee instemt om uitsluitend
spinmachines te produceren voor zijn
nieuwe werkgever. De eerste machine
wordt in 1797 gebouwd, in het ge-
bouw dat bekend staat als “Au Chat”.

Het succes laat niet lang op zich wach-
ten voor Simonis dat nu niet alleen met
gelijke wapens de concurrentiestrijd met
Engeland kan aangaan, maar ook een
enorme technologische voorsprong
heeft op zijn continentale concurrenten.

De gouden eeuw
Deze spinmachine is maar de eerste in
een reeks van technologische innovaties
die aan het begin van de negentiende
eeuw in Verviers het licht zien. De pro-
ductie- en transportcapaciteit worden
naar nooit geziene hoogten gedreven
dankzij de uitvinding van elektriciteit,
de stoommachine en de opkomst van
de spoorwegen. 

In 1878 wordt de dam La Gileppe met
een capaciteit van twaalf miljoen kubie-
ke meter in werking gesteld, met als
doel alle lokale textielbedrijven te voor-
zien van dezelfde kwaliteit zuiver water.
Deze innovaties, en een overvloed aan
geschoolde arbeiders, doen Verviers uit-
groeien tot een bloeiende stad en een
centrum van de wolindustrie, zoals de
concurrenten Bradford (Engeland),
Mönchengladbach (Duitsland), Roubaix
(Frankrijk) en Tilburg (Nederland)

Wereldoorlog I en II
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kent de
handel in wol een enorme terugval door
een gebrek aan grondstoffen. Gevolgd
door de economische crisis tussen 1929
en 1935. De productie wordt beperkt
en arbeiders worden ontslagen. Ook tij-
dens de Tweede Wereldoorlog is wol
schaars. Aan het einde van de oorlog
wordt de spinnerij van Simonis per ver-
gissing gebombardeerd en zo kan de
onderneming geen grote rol spelen in
de heropleving van de economie die
volgt.

Peltzer & Fils
Peltzer & Fils, zelf ook een succesvolle
onderneming, wordt in 1785 opgericht
door Jean Henri Peltzer, uit het Duitse
Stolberg. De onderneming opent haar
deuren in Hodimont, dat nu deel uit-
maakt van het district Verviers, maar in
die tijd toebehoort aan het Hertogdom
Limburg, een Nederlands gewest in
handen van de Habsburgers. De onder-
neming blijft groeien en opent in 1849
een filiaal in Buenos Aires en nog een in
Polen in 1885. In 1961 worden de ac-
tiviteiten van de nv Simonis en Peltzer
samengevoegd in de Société Anonyme
des Draps et Filés Iwan Simonis (of de
Belgische nv Iwan Simonis Cloth), met
een nadruk op de commerciële continu-
ïteit. Het kapitaal van deze onderne-
ming wordt volledig ingebracht door de
groep PELTZER.

De groeiende vraag naar Iwan Simonis
lakens in Noord-Amerika leidt in 2000

tot de oprichting van het filiaal Iwan
Simonis Inc. in Gurnee bij Chicago,
Illinois (VS). Iwan Simonis, Inc. verhuist
in januari 2010 dan naar een grotere
vestiging in Libertyville, Illinois (VS).
Iwan Simonis biljartlakens worden nu
geëxporteerd vanuit de productievesti-
ging in België naar meer dan 50 lan-
den op elk continent.

De grote fabrieken beschikken over de
allernieuwste gespecialiseerde appara-
tuur en men is daar continu aan het
werk om de kwaliteit van Iwan Simonis
lakens te verbeteren. Daarom staat het
merk Simonis in de hele wereld syno-
niem met het allerbeste biljartlaken.
Vandaag de dag produceert men een
volledig gamma van lakens voor de
keusporten pool, snooker, carambole
en piramide die aangepast zijn aan de
specifieke kenmerken van elk spel dat
gespeeld wordt op biljarttafels over de
hele wereld.
In mei 2012 werd SALUC nv, wereldlei-
der in de productie van ARAMITH bil-
jartballen, overgenomen en vormt nu
onderdeel van de Iwan Simonis bedrij-
ven.

De oudste zijn betekend niet 
dat je de beste bent
Simonis bestaat nu  333 jaar. Een histo-
risch maar vooral indrukwekkend jaar-
tal wat symbool staat voor traditie,
prestige en de hoogste kwaliteit. Samen
met Aramith biljartballen is Simonis al
jaren een begrip in de biljartsport. Bei-
de topproducten zijn officieel erkend
door nationale bonden, vele federaties
en organisatoren van kampioenschap-
pen en toernooien.

Simonis en Aramith leveren de biljart-
vakhandel exclusief de hoogst denkba-
re kwaliteit. Voor de vele verenigingen,
organisaties, recreatieve/amateur en
professionele speler, zijn Simonis en
Aramith een volwaardige garantie voor
een spel met de beste lakens en ballen
die de biljartsport te bieden heeft.

Iwan Simonis is weliswaar het oudste
bedrijf in de biljartindustrie maar de
oudste zijn betekend niet dat je de beste
bent, het beste zijn heeft Simonis ge-
maakt tot de oudste!

Dit jaar bestaat de bekende en wereldbefaamde biljartlakenfabrikant
Iwan Simonis maar liefst 333 jaar. De naam Iwan Simonis staat voor bil-
jartlakens van de allerbeste kwaliteit. Reden om eens in de geschiedenis te
duiken van dit bedrijf met meer dan drie eeuwen ervaring…

Ons gehele team feliciteert
Iwan Simonis met de 333e verjaardag

De lakenfabrieken van Iwan Simonis te Verviers in het midden van de 19e eeuw

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
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Overlijden

Jacques Horemans 
was synoniem voor
vakmanschap
Luc Luyten van Lucky Biljart meldt ons het
heengaan van zijn vroegere werkgever
Jacques Horemans, geboren in 1929 in
Elsene en overleden in maart in Benidorm
(Spanje). In de biljartzaak van Horemans
leerde Luc het vak van Johan De Smedt en
het was na de verkoop van de Firma Hore-
mans dat hij besloot op eigen houtje verder
te gaan. Luc wilde vooral de eigenheid van
de stiel en het vakmanschap van Jacques
Horemans niet laten verloren gaan. 

Onze redactie biedt bij deze haar diepste blijken van medeleven aan,
aan familie, vrienden en kennissen van Jacques Horemans 

Europees Kampioenschap Artistiek Biljart

Daelman vult palmares aan

Voor Sander Jonen –nochtans getipt als
kanshebber op een medaille- liep het
helemaal mis. De Nederlander kwam in
de 1/8ste finale oog in oog te staan
met regerend Wereldkampioen Serdar
Gumus (Turkije) en dat betekende dan
ook zijn Waterloo. In de eindstand vin-
den we zijn naam pas op de veertiende
plaats met een percentage van 62,424.
De vroege uitschakeling van Jonen was
voor onze landgenoten dan weer een
hele opluchting.  Meteen een concurrent
minder om rekening mee te houden in
de eindstrijd. De Belgen deden waar ze
voor gekomen waren en dat was me-
dailles meepikken. In de laatste fases
kwamen ze zowaar tegenover elkaar te

staan met in de kwartfinale de uitscha-
keling van Belgisch kampioen Erik Ver-
vliet door Eric Daelman, die daarmee
revanche nam voor zijn verlies in de fi-
nale van het BK. Walter Bax overleefde
de clash met de Duitser Bernd Singer en
mocht in de halve finale de arena in te-
gen, jawel… Eric Daelman. Daarin
bleek Daelman ook te sterk  voor de
Turnhoutenaar. De voormalige wereld-
kampioen beukte met een percentuele
zege van 76,785 tegenover 65,201 de
poort naar de finale open en daar liep
hij regerend wereldkampioen Serdar
Gumus tegen het lijf. Met de niet altijd
faire behandeling op het WK in Antalya
in het achterhoofd, speelde Eric Dael-
man extra gemotiveerd de figuren en
sleepte met een winstpercentage van
85,714 en 77,589 in de eindstand,
zijn eerste Europese titel in de wacht !
Na twee Belgische- en één wereldtitel
een mooie aanvulling op het palmares
van de man bij wie het vaak ‘alles of
niets’ is. Walter Bax deelde plaats drie
met de Fransman Jean Reverchon en Er-
ik Vervliet viel net buiten het podium.
Ons  land mag tevreden terugblikken
op de deelname aan het EK Artistiek in
Brandenburg, waar we dus naast kam-
pioen Daelman nog twee namen (van
de enige twee andere Belgische deelne-
mers nota bene) terugvinden in de top
vijf van het eindklassement.
Bart Van Reeth

Eric Daelman. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Thérèse Klompenhouwer 
wint boeiende driebandfinale 

lijst, Namiko Hayashi naar ons land
stuurde. Het verbaasde dan ook nie-
mand dat de halve finales het duel
Klompenhouwer-Jetten en Higashiuchi-
Hayashi opleverde. Daarin trokken res-
pectievelijk Thérèse Klompenhouwer en
Namiko Hayashi aan het langste eind
om de race naar 30 punten te be-
twisten. Daarin vertrok de Nederlandse
niet onaardig met 1,000 moyenne tot in
beurt 8, terwijl haar tegenstreefster er
slechts 2 op het scorebord had kunnen
penselen. Net als in de halve finale trok
de finaliste uit het land van de rijzende
zon ook nu de kaart van de verdedi-
ging, maar lonen deed dat niet meteen.
Bij 8-3 in 9 beurten leek het erop dat
Klompenhouwer snel in eigen land van
de heerlijke zomerzon wou gaan genie-
ten, want met een reeks van 5 nam ze
afstand tot 13-3. De niet echt aangesla-
gen Hayashi reageerde met een mooi
punt, maar kon door een nipte misser
niet doorzetten. Bij 13-4 kon de Japan-
se niet bij de bal en maakte een ver-
keerde keuze door voor bricole te kie-
zen. Daardoor werd het speelveld op
een gouden blaadje aangeleverd en
Thérèse Klompenhouwer maakte daar
dankbaar gebruik van met opnieuw een
serie van 5 punten (18-4 in 12 herne-
mingen). In beurt 13 volgden er alweer
3 en bij 21-5 kon de juffrouw uit het
land van de pindakaas al een ge-
middelde tonen van 1,615, niet altijd
evident in een finale waar tweemaal
wereldkwaliteit tegenover elkaar stond.
Namiko Hayashi besloot dan maar de
deur dicht te gooien en lukte daar ook,
zij het maar even, in. Klompenhouwer
vond immers geen antwoord maar rea-
geerde zelf verdedigend en dat speelde
dan weer in het nadeel van de Japanse.
In wat plotseling een gesloten wedstrijd
was geworden, werd de Nederlandse
teruggeslagen naar 1,235 moyenne en
probeerde Hayashi op kousenvoetjes
terug te komen, wat ook lukte tot 21-9 in
de zeventiende inning. In de negentien-
de beurt en na drie missers op rij leek
het erop of Thérèse Klompenhouwer
was ingedommeld, waardoor het ver-
trouwen bij de tengere Hayashi meer en
meer  leek toe te nemen. In de tweeën-
twintigste beurt liet de nummer één van
de wereld haar speelbal opblinken
maar haalde daar met alweer een mis-
ser op een haar, géén voordeel uit. Bij
22-10 in 23 pogingen was de moyenne
van Klompenhouwer al geslonken tot

0,956. precies op dat moment herpak-
te ze zich en met een reeks van drie
punten, leek ze op weg naar de over-
winning. Namiko Hayashi moest nu wel
terugslaan en maakte in de vierentwin-
tigste beurt een magistraal punt, tevens
het begin van een serie van drie punten,
haar tot dan toe hoogste reeks en ook
haar hoogste score van de hele partij.
Thérèse Klompenhouwer biljarte in de
eindfase van de finale gretig, maar bij
momenten ook erg slordig. In de zesen-
twintigste inning zat een klos de spurt
naar de zege in de weg en zo was er
bij 26-13 nog hoop voor Namiko Hay-
ashi. Hayashi kreeg haar figuren niet
meer gespeeld en Klompenhouwer stak
bij 28-13 in 28 hernemingen haar am-
bities niet onder stoelen of banken. Toch
bleef defensief spel aangewezen voor
de Nederlandse, die te vaak ballen
miste, die op dit niveau niet mogen ge-
mist worden. De uiterlijk rustige Aziati-
sche klokte nog 28-15 in beurt 29 , liet
onbegrijpelijk haar zestiende punt lig-
gen en kon enkel toekijken hoe Thérèse
Klompenhouwer de eerste AEJ-Femina
Belgian Open-trofee meenam naar het
land van Maas en Waal.  De drie pun-
ten uit de nabeurt van Hayashi waren
een maat voor niets.

Bart Van Reeth

Vervolg van de voorpagina

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

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.

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

BTS - classics tornooi

De biljartsport in Hasselt 
door de jaren heen

De Hasseltse Biljart Academie of HBA is
gesticht op 28 juni 1973 in hotel
Schoofs op het stationsplein door o.a.
de naamverlener aan ons tornooi dhr
Emile This. Ook zijn broer Gustaaf en
de heren Papens, Vandebon en Aerts
waren toen van de partij om onze club
het levenslicht te laten zien. Maar daar-
voor was er natuurlijk ook al biljartacti-
viteit in Hasselt. De Koninklijke Hoop
Op Zege (KHOZ), nog steeds  ge-
vestigd in café Warson, is één van de
oudste clubs van Limburg . Op zeker
ogenblik had Hasselt 10 clubs op haar
grondgebied die allen meedraaiden in
de Koninklijke Belgische Biljart Bond of
KBBB. Namen die sommigen zich mis-
schien nog kunnen herinneren zijn: Pul-
man, Belga, Hendrikshuis, HBA, KHOZ,
Krijt op Tijd, Wielston, Hoger Op (in het
Volkstehuis), Germinal, en nog meer
van voor mijn tijd…Enkele bekende na-
men in het Hasseltse biljartmilieu zal
men zich wellicht ook nog herinneren
zoals daar zijn ‘Wardje’ Eduard
Kusters, de gebroeders This, Michel Put-
zeys, Roger Vandebon, Maurice Hubar,
de gebroeders Vandepoorte en nog
steeds actief Guy Cuypers, Lou Van De
Voort, Robert Vrancken, Jacques Verhe-
yen. Mijn excuses aan degenen die ik
per abuis ben vergeten. Er werd inder-
tijd ook een Verstandhouding der Has-
seltse Clubs opgericht. Zij speelden bui-
ten de reguliere competitie ook ieder
jaar een Kermisbeker onder elkaar. De
spelers trokken meestal te voet of per
fiets van club naar club om er hun
‘matchke’ te spelen en iedereen kende
ook iedereen. Wie ‘toevallig’ langs de
kermis passeerde kon soms aan de ver-
leiding der smoutebollen niet weer-
staan…om dan weer verder te trekken

naar de volgende ontmoeting. Er is ech-
ter veel veranderd intussen. Op dit
ogenblik zijn er nog slechts twee clubs
actief in Hasselt, KHOZ en HBA. Velen
wijten de achteruitgang van het biljar-
ten aan de populariteit van het snooker-
spel. Het lijkt makkelijker omdat men
slechts met twee ballen gelijktijdig
speelt, waar het klassieke biljarten met
drie ballen gespeeld wordt. Er zijn ook
verschillende disciplines beginnende
met het vrij gemakkelijke vrijspel over
kader en bandstoten naar het spectacu-
laire driebanden. Men heeft meer ge-
duld nodig en een ijzeren discipline om
het klassieke biljarten onder de knie te
krijgen en blijkbaar voelt de heden-
daagse jeugd daar niet veel voor ! Laat
ons allen hopen dat een kentering  onze
geliefde sport waarin de Belgen steeds
de  besten ter wereld leverden, vroeger
Raymond Ceulemans en heden Frederic
Caudron, opnieuw populair wordt in
Hasselt en Limburg.

Waarom dit tornooi 
in Hasselt ?
Enerzijds om ons veertigjarig bestaan te
vieren als Hasseltse Biljartclub en an-
derzijds ook om de populariteit van het
biljarten wat aan te zwengelen ! Het is
de eerste keer in de geschiedenis van
VES/BTS, zie hieronder, dat er zulk een
classictornooi wordt georganiseerd in
onze provincie en dus ook in Hasselt.
Wij zijn bij HBA dan ook fier dat wij,
ondanks al het werk dat dit meebrengt
voor de leden, dit kunnen organiseren.
Er is alleszins veel denkwerk aan vooraf
gegaan.

Geschiedenis en doel 
van BTS-tornooien
De VES of Vereniging van Ereklasse
Spelers is de voorloper van BTS (Biljart
Top Sport) en werd opgericht in 1983
ten gevolge van ongenoegen en gebrek
aan spelgelegenheid, het  negeren van
inspraak, de stroeve relatie met KBBB).
Tengevolge hiervan kwam er de spe-
lersstaking in 1982 tijdens het Kampi-
oenschap van België in Tienen.
Doelstellingen in 1983 waren: een be-
tere samenwerking met de KBBB, kans
op inspraak in sportieve aangelegenhe-
den en het tot stand brengen van meer
speelgelegenheid (tornooien).
De KBBB voelde uiteindelijk aan dat de
bedoelingen positief waren en zeker
niet de intentie hadden de federale
structuur te ondermijnen.
Vergeten we ook niet dat twee van de
grootste kleppers van de BTS, Caudron
en Leppens, al gedurende 5 jaar een
superprestige driebanden organiseren
in Lommel. De 16 best geklasseerde
driebanders van België mogen hieraan
deelnemen.

Op een druk bijgewoonde persconferentie op de Grote Markt van Hasselt
en in het gezelschap van Frédéric Caudron, Eddy Leppens en sportschepen
Rob Beenders, kondigde Jacques Verheyen de organisatie van een BTS
Classics tornooi aan. Een primeur voor de Hasseltse Biljart Academie en de
stad. Wij geven u integraal de perstekst mee, waarin ook het rijkelijke Lim-
burgse biljartleven een centrale rol kreeg.

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Bandstoten - MB

Somers ook overtuigend op Matchtafel

Eric Somers 
nu ook nationaal kampioen

40-ers op matchbiljart om een week la-
ter de stunt nog eens over te doen op
de kleine tafel. Met 8 op 10 wedstrijd-
punten, liet de Schelse kampioen
achtereenvolgens Luc D'Hondt van
Quality Zele, Ernst Georges van
LP Gemmenich, Fabrice Bouchat van
BC Couronne, Jos Weytens van BC Sint
Jozef en Fabrice Van Clooster van Les
Amis du Cercle achter zich. Als kers op
de taart, nemen we ook nog de promo-
tie van de nieuwe kampioen in acht.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste Klasse Drieband - MB 

Invaller Van der Auwera 
gaat met de titel lopen
Op zaterdag 20 april werd in het lo-
kaal van TBA Biljartpalace in Turnhout
de gewestelijke finale 34 punten drie-
band gespeeld met als deelnemers :
Hans Frijters (Meerlese B.C.), Willy
Koks  (B.C. Op de Meir), Eddy Van Ho-
oydonck (B.C. Op de Meir) en Ivan Van
der Auwera (B.C Woondecor), die de
gekwetste Luc De Groof (B.C. De Maan)
verving. In de eerste wedstrijd tussen
clubgenoten Koks  en Van Hooydonck
nam Willy Koks een blitzstart en leidde
na 25 beurten met 20 tegen 9, doch
kon dit tempo niet volhouden en verloor
uiteindelijk in 55 beurten met 34-30.
De andere wedstrijd tussen Frijters  en
Van der Auwera  verliep gelijk op (21-
19 na 25 beurten) en bleef spannend
tot op het einde en uiteindelijk finishte
Ivan als eerste met 34-33 in 50 beurten.
In de volgende wedstrijd tussen Hans
Frijters  en Eddy Van Hooydonck  ging
het gelijk op tot in de 25ste beurt (14-
13), maar toen was het bobijntje van
Van Hooydonck af en uiteindelijk werd
de wedstrijd beeindigd in 46 beurten in
het voordeel van Frijters  (34-19). De
wedstrijd tussen Ivan Van der Auwera
en willy Koks  kende een moeizaam ver-

loop , waarin scoren zeer moeilijk bleek
en Ivan maakte de wedstrijd uit met 9
punten in 5 beurten in 74 beurten (34-
33 in zijn voordeel).  Na twee wedstrij-
den had enkel Frijters het minimum ge-
middelde van zijn categorie behaald en
moest Ivan met zijn 4 wedstrijdpunten
zijn laatste wedstrijd uitspelen in maxi-
mum 43 beurten. Hij bewees in deze
wedstrijd zelfs onder deze druk te kun-
nen presteren en won ook zijn laatste
wedstrijd tegen Eddy Van Hooydonck in
37 beurten, met een magistrale eind-
spurt, want na 25 beurten had hij
slechts 16 punten gescoord maar dan
kwam hij onder stoom en finishte met
18 carambols in amper 12 beurten, om
zich dan ongeslagen kampioen van het
gewest te kronen.  In de andere partij
tussen Hans Frijters en Willy Koks was
Hans oppermachtig en won de wed-
strijd met 34-21 in 40 beurten.  Ivan
Van der Auwera is gewestkampioen.
De organisatoren toonden hun erkente-
lijkheid aan Luc De Groof, die ondanks
zijn kwetsuur toch wenste aanwezig te
zijn op deze finale.

Karel Adriaensen 

Europabeker Driebanden – Voorronde

BC De Ploeg is geplaatst voor de finale
Na twee overwinnin-
gen en één gelijkspel
in het eigen biljart-
centrum in Halle-
Zoersel,  is  BC De
Ploeg zeker van
deelname aan de fi-
nale, begin juni in
Schiltigheim.  BC De
Ploeg klopte in de
enige voorronde,
waar het uitkwam in
Poule A, de Deense
landskampioen
Odense met 8-0 en
boekte een felbe-
vochten 6-2 zege te-
gen Leca (Portugal).
In de confrontatie met de Italianen van
ASD International Palermo, moesten de
Hallenaren zich tevreden stellen met
een gelijkspel (4-4). Vooral Dirk Weere-

mans presteerde uitermate sterk bij de
Belgische kampioenenploeg van 2012.
Hij verloor geen enkele wedstrijd.
Bart Van Reeth

Dirk Weeremans. Foto:……..

BC De Leug mag de kampioenstitel van
Eric Somers aan de muur spijkeren. So-
mers veroverde  de nationale titel bij de
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KBBB Beker van België Hooglede – Klein Biljart

'Kleine' beker 
eindigt in handen van Marc Thuy

Naar jaarlijkse gewoonte werd in het
Westvlaamse Hooglede ook gestreden
om de Beker van België op klein biljart.
Een ware uitputtingsslag zorgde ervoor
dat op zondagmiddag Marc Thuy, die
uitkomt voor KSNBA ( 34 speelpunten)
tegenover Marc Vromant van GHO
Kortrijk ( 34  speelpunten) stond op het

tafelformaat 2,30 meter. Thuy besliste
die wedstrijd met 2-1 (3 sets naar ½ de
van de punten = 17) en eigende zich zo
de begeerde Beker van België op de
kleine biljarttafel toe. Brons was er voor
de nog erg jonge Jens Van Orshagen
(BC Herentals).
Bart Van Reeth

Marc Thuy

KBBB - Beker van België Driebanden Hooglede

De Backer met een tikkeltje geluk oververdiend winnaar

Geliefd door de ene, gecontesteerd
door de andere. Het 'Best of five'
systeem met sets naar 15 punten blijft
een afwijkende formule in het drieban-
den waar 50 of 42 speelpunten eerder
de regel zijn. Tegenwoordig klinkt de
roep om alles af te ronden naar 40
beurten stilaan zelfs luider. Voor het pu-
bliek blijft het setsysteem nochtans erg
leuk om naar te kijken, maar anderzijds
weerhoudt het de spelers ervan records
te spelen inzake moyennes of breaks...
Hoe dan ook, in de halve finales waar-
in Frédéric Caudron zich plaatste te na-
dele van Peter Ceulemans, werd  Jef
Philipoom het slachoffer van dit 'short
break'-systeem. In de vijfde en beslis-
sende set benutte Peter De Backer im-
mers slechts drie beurten om de 15-0
forfaitcijfers te scoren. Terwijl Philipoom
en Ceulemans mochten strijden om
plaats 3 en 4, Eddy Leppens en Roland
Forthomme om 5 en 6 en Thomas Broux
en Pascal Claus om de laatste podium-
plaatsen, draaiden finalisten Peter De
Backer en Frédéric Caudron alvast
warm. Peter Ceulemans werd overigens
uiteindelijk derde en Jef Philipoom leg-
de beslag op de vierde plaats. 

Finale
Caudron trok de bal het dichtste bij de
korte band maar liet de opgaanstoot lig-
gen, en daar maakte De Backer meteen

dankbaar gebruik van door de eerste
twee punten van de partij te scoren.
Caudron miste nipt de herneming en on-
danks een moeilijke vertrekpositie haal-
de Aalstenaar De Backer er toch 3 pun-
ten uit. Bij 0-5 bleek wereldranking aan-
voerder Frédéric Caudron de juiste ben-
zine te hebben getankt en scoorde vlot
2 punten om zich dan terug te trekken in
verdediging. Die tactiek leek aanvanke-
lijk te werken want zijn tegenstander
moest een wanhopig shot over de volle
lengte van het biljart uitvoeren en miste.
De Waalse Vlaming  liet op zijn beurt
een kans onbenut en daar profiteerde
Peter De Backer opnieuw van door er
alweer 2 te scoren. Na 4 innings stond
er zo een droge 2-7 op het bord. De re-
actie van Caudron liet dan niet langer
op zich wachten en met een reeks van
10 nam hij het commando over. De
Backer bleef echter volgen en liep via
12-9 in tot 3 punten bij 13-10. Frédéric
Caudron kon het afmaken in de negen-
de beurt (14-10), maar verzaakte en De
Backer kon  alweer een puntje naderen.
Dat besefte De Malse sterspeler maar al
te goed en in beurt 10 maakte hij de
eerste set uit. Zijn opponent liet de ac-
quitstoot in de tweede set niet liggen,
maar dat leverde toch maar 1 schamel
puntje op. Bij een 1-3 stand na 2 po-
gingen lukte het Caudron niet om aan te
klampen, maar ook Peter De Backer te-

kende voor enkele onbegrijpelijke mis-
sers, wat hem de reactie ontlokte : “Ik
steek mijn keu in brand”. Frédéric Cau-
dron daarentegen hield de lucifers op
zak, maar liet evenzeer speelbare figu-
ren liggen. Bij een 3-3 stand in evenveel
beurten leek er dan toch schot in de
zaak te komen, maar dat bleek slechts
schijn. De Backer ging naar 3-5 en Cau-
dron kon niet egaliseren en zo viel de
partij een beetje dood. Het duurde tot
de zesde inning eer het spel weer op
gang kwam en dat was te danken aan
de reeks van nog maar eens 6 punten,
waarmee het supertalent de leiding
overnam (9-6). Knap biljartwerk, afge-

wisseld met vaak te kort gespeelde bal-
len deden Peter De Backer terug nade-
ren tot 9-8 in 7 pogingen. Beurt 11 be-
tekende het keerpunt in deze partij,
waar vooral niet laten scoren de op-
dracht leek. De driebandspeler uit de
carnavalsstad doorprikte de defensie
van Frédéric Caudron en nam met een
serie van 7 punten de tweede set voor
zijn rekening. In de derde set schoot
Caudron het beste uit de startblokken en
had na drie beurten een 6-2 voorsprong
uitgebouwd. De Backer die duidelijk
aan vertrouwen won maakte bij de der-
de herneming gelijk om vervolgens zelfs
weg te lopen van zijn tegenstrever tot 6-
12 met een stoet van 10 caramboles.
De duivel in het Caudronlichaam was
ingeslapen en Peter De Backer maakte
daar handig gebruik van om set 3 te
winnen met 8-15 in 5 innings. De con-
centratie bij 'de Pé' nam zienderogen
toe bij aanvang van de vierde set en
waarschijnlijk zag hij de beker al blin-
ken op de kast bij 0-5 in zijn voordeel,
na 2 pogingen. Frédéric Caudron kon
profiteren van een contactbal (vast en
opnieuw opgelegd) maar reduceerde
de achterstand niet. Amper 1 punt haal-
de de favoriet uit deze voordeelpositie.
Bij 1-7 in beurt 6 zat de wedstrijd al-
weer op slot en strafte Caudron een fla-
ter van De Backer af. Dat was het mo-
ment dat de wedstrijd leek te kantelen.
Maar ook de nummer 1 van de wereld
raakte niet op dreef. Dat was wel het
geval toen hij in beurt 7 de inhaalbe-
weging kon inzetten en met een reeks
van 3 punten opnieuw aansloot (6-7). In
beurt 8 wipte  Frédéric Caudron over
de tegenstander en breidde daar in de
negende herneming een verlengstuk
aan (9-7). Peter De Backer schakelde
over op oogstrelend en goed getempo-
riseerd biljart en dat leidde hem met 5
opeenvolgend gescoorde punten naar
de 'pour trois'. Een schitterende harmo-
nicabal bracht de eindzege in zicht,
maar tovenaar Caudron repliceerde en
maakte 13-13 gelijk in 11 beurten. De
Backer tekende een prachtfiguur op het
laken om zijn veertiende te maken en
bezorgde zichzelf met een klossende
geluksbal de eindzege én de Beker van
België.

Bart Van Reeth
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Golfbiljart – Interland België-Nederland

Noorderburen zwaar onderuit 
in meervoudig treffen

De twee landen traden elk aan met een
A-, B- en C-team, een Damesteam, een
Jeugdteam en een team van 'Oude Glo-
rieën'. Team A klopte de Nederlanders
met 6-0 en dat hoeft niemand te verba-
zen met een ploegsamenstelling waarin
namen als Jos Vanransbeeck en Didier
Cours terug te vinden zijn. Zelfde ver-
haal bij team B dat ook met 6-0 won en
waar we dan weer o.a. Emmerson De-
laere en Kevin De Vogelaere op het
wedstrijdblad zagen staan. Het C-team
met Davy Syroit liet zich éénmaal ver-
rassen, maar zegevierde met ruime 5-1
cijfers. De Oude Glorieën met routinier
Aziz Driouche bewezen dat ze het nog

kunnen en draaiden de Noorderburen
met 6-0 de boot in. De  dames die met
zeven i.p.v. 6 speelsters aan de tafel
kwamen stuurden de Nederlandse con-
currentes met 7-0 huiswaarts. Het Belgi-
sche jeugdteam kreeg het het zwaarst te
verduren en moest een gelijkspel toe-
staan, 3-3. Daarmee werd bewezen dat
er toch nog hoop is voor het Neder-
landse golfbiljart, dat gemotiveerde jon-
geren aan de tafel kan brengen. Met
een totale eindstand van 33-4 in het
voordeel van ons land, blijven we ech-
ter de absolute top.

Bart Van Reeth

Succesverhalen in het golfbiljart worden almaar vaker gekoppeld aan de naam
van Emmerson Delaere

KBBB Gewestbekers

De kampioenen opgesomd
De Gewestbekers
zijn alweer ge-
speeld. In alle disci-
plines zijn de kam-
pioenen gekend en
de sportbestuur-
ders mogen zich
opmaken om de
prijzen te gaan op-
halen. 
Wij geven u een
opsomming van de
kampioenen in elk
gewest, met uitzon-
dering van Bra-
bant, waar bij het
ter perse gaan de
competitie nog
loopt en er nog
geen enkele kampi-
oen gekend is. 

KBBB-Gewest
Antwerpen-BWM 

Vrijspel-laag
Afdeling 1
BC Woondecor 
Afdeling 2A
BC De Middel
Afdeling 2B
BC Orly
Afdeling 3A
BC Viroma Mol 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
BC Op De Meir 

Bandstoten
Afdeling 1
Real 1 
Afdeling 2A
Nog 3 kandidaten
voor de titel met nog
1 wedstrijd te spelen

Afdeling 2B
Nog 2 kandidaten
voor de titel met nog
1 wedstrijd te spelen
Afdeling 3A
De Ploeg 2 
Afdeling 3B
Sint Jozef 1 
Afdeling 3C
Herentals 3 
Afdeling 3D 
De Krabbers 2

Kader 
Afdeling 1
Lugo 1  
Afdeling 2
BC De Ster Balen

Drieband KB
Afdeling 1
Real 2 
Afdeling 2A
De Coeck 3 
Afdeling 2B
Grobbendonkse 1 
Afdeling 3A
Carambol 1  
Afdeling 3B
De Coeck 5

Afdeling 3C
MDC 4 
Afdeling 4A
Lugo 2
Afdeling 4B
KOT Meer 2 
Afdeling 4C
Kruishuis 4 
Afdeling 4D
Excelsior 3 
Afdeling 4E
De Goeie Queue 4 
Afdeling 4F
Real 3

Drieband MB
Afdeling 1
Woondecor 1 
Afdeling 2A
DGQ 2 
Afdeling 2B
Viroma 1 
Afdeling 3A
Viroma 4 
Afdeling 3B
Meerlese 
Afdeling 3C
Viroma 3

KBBB-Gewest
Limburg-BDG
Vrijspel-laag
Afdeling 1
STBA 1 
Afdeling 2
STBA 2 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
BC Ten Hout 

Kader
Afdeling 1
Sint Jozef 3

Bandstoten
Afdeling 1
Edelweiss 1 

Afdeling 2
STBA 2 

Drieband KB
Afdeling 1
De Optimisten 1 
Afdeling 2
De Optimisten 3 
Drieband MB
Afdeling 1
KHOZ 2

KBBB-Gewest
Beide Vlaande-
ren-BDG

Vrijspel-laag
Afdeling 1
WO Hooglede 

Vrijspel-hoog
Afdeling 1
GHO Kortrijk

Kader
Afdeling 1
Met nog 2 wedstrij-
den te gaan is er nog
geen kampioen be-
kend

Drieband KB
Afdeling 
West-Vlaanderen
Carambol 1 

Afdeling 
Oost-Vlaanderen 1
KA Union 2

Afdeling 
Oost-Vlaanderen 2
Elk Weird Hem 1 

Drieband MB
Afdeling 1
Er zijn nog 2 kandi-
daten voor de titel

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

KBBB Nationale Finale Hoofdklasse Drieband – MB

Ook Hoofdklassers blijven onder gemiddelde

Andy De Bondt (BC Op De Meir) kwali-

ficeerde zich naar gewoonte, maar
keerde met een laatste plaats en lege
handen terug. Ook Leslie Menheer (Ee-
klose BC) kon zijn deelname niet te gel-
de maken en sloot de finale af op plaats
vier. Martijn Ravestijn, aangesloten bij
Kortrijkse BC speelde tweemaal gelijk
en won één keer wat 4 wedstrijdpunten
opleverde en de derde plaats. Met
evenveel matchpunten maar met een
moyenne die ongeveer 0,100 punten
hoger lag werd clubgenoot van De
Bondt, Rudy De Laet, nipt tweede. De
hoofdprijs was voor Johan Claessen van
De Goeie Queue die 7 op 8 wedstrijd-
punten liet opschrijven en een jaar lang
de titel van nationaal kampioen mag
koesteren. Minpunt van deze finale blijft
echter dat met uitzondering van Claes-
sen niemand de obligate moyenne be-
haalde, wat eigenlijk niet zou mogen bij
de 50-puntenspelers.

Bart Van Reeth

Johan Claessen

BOUWMATERIALEN - CONTAINERS
BETON - VLOEREN - KLINKERS

VAN PELT N.V.
www.vanpelt-nv.be

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

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
9-Ball Eurotour Sankt Johann kozoom.com 23-25 mei
Driebanden Duitse Masters Herten kozoom.com 31 mei-2 juni
EK driebandenteams Schiltigheim kozoom.com 6-9 juni
CEB GP ankerkader 71/2 Ronchin kozoom.com 28-30 juni
10-ball Eurotour Sarajevo kozoom.com 15-17 augustus
Worldcup driebanden  Suwon kozoom.com 2-8 september

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

NIDM – 3de Afdeling A

Wat in 1ste Afdeling niet lukte...

Het team van De Goeie Queue dat in
de hoogste afdeling aantreedt met
Frédéric Caudron, Peter Ceulemans,
Eddy Leppens en Roger Roefs moest
zich tevreden stellen met een derde
plaats in het eindklassement. Het twee-
de viertal dat met Johan Claessen,

Raymund Swertz, Bart Tuerlinckx en
Roger Adriaensen in 3de A speelt, for-
ceerde de poort naar 2de Afdeling en
nadert zo tot op één reeks van de grote
broer. Of het kwartet behouden blijft vol-
gend seizoen, is nog niet duidelijk.
Bart Van Reeth 
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KBBB Nationale Finale 2de Klasse Bandstoten – KB

Somers is beste tweedeklasser
Zonder ook maar één wedstrijd te ver-
liezen en netjes binnen het gemiddelde
is Eric Somers (BC De Leug) de beste
80-punten speler. Somers won de natio-
nale finale in Brussel ten nadele van
Luc Van Gansbeke (Kortrijkse BC),
Jacques Coupienne (BC Grâce-Hollog-
ne), John Huizinga (BC Sint Jozef), Jean

Buelens (Jumetois) en Fabrice Bouchat
(BC Couronne). Van nummer drie tot en
met zes kon niemand de moyenne be-
halen. Tegen Van Gansbeke speelde de
kersverse kampioen trouwens een prima
promotiematch met een gemiddelde
van 5,71.
Bart Van Reeth 

Overlijden

Daniel Bruggheman
is niet meer
In het Eeklose Alma Ziekenhuis is Daniel
Bruggheman na een slepende ziekte
overleden. Bruggheman, die 77 werd en
tot op het laatst actief bleef biljarten,
gaat de geschiedenis in als de beste bil-
jarter van Eeklo, ooit. 

De redactie biedt familie, vrienden en
kennissen haar diepste blijken van mede-
leven aan.  

KBBB Antwerpen Gewestfinale 3de Klasse Drieband MB

Gommaar Mertens met medaille naar huis

Als men de vorige uitslagen van de
voorrondes bekeek, waren er voor de fi-
nale twee favorieten. Gommaar Mer-
tens van BC Mister 100 Lier en Yannick
Sevenants van BC Op De Meir. Maar
dit was zonder de kempenaars Rob An-
tonis van BC Biljart Express en Luc Jan-
sen van BC ‘t Kruishuis gerekend. Anto-
nis ging in zijn eerste wedstrijd tegen
Mertens er als een speer vandoor. Mer-
tens voelde de biljart niet aan en verloor
met 22-15 in 39 beurten. Op de ande-
re tafel had Sevenants het lastig met Jan-
sen, meer nog Jansen hing de hele wed-

strijd op kop, in de nabeurt kwam Seve-
nats toch nog langszij gelijke punten in
57 beurten.
In de volgende wedstrijd kwam Mertens
uit tegen Sevenants maar dit keer stond
er geen maat op Mertens en won vlot
met twee maal een serie van 5 punten
in 29 beurten 22-14.
Antonis en Jansen hielde elkaar altijd
kort in het vizier tot de 39ste beurt,
Antonis won de partij in 50 beurten
22-16.
De finale wedstrijden werden spannend
Antonis tegen Sevenants en Mertens te-
gen Jansen. In het begin van de partij
liep het een beetje stroef voor Mertens
maar herstelde zich wederom met een
serie van 5 punten en won de partij in
40 beurten 22-11.
Antonis en Mertens hadden nu elk 4
wedstrijdpunten en kwam er wat druk
op Antonis. De wedstrijd tegen Seve-
nants liep gelijk op tot de 35ste beurt.
Sevenants had niets te verliezen en
speelde eigenlijk een te te verdedigen-
de wedstrijd waar dat Antonis geen of
weinig vat op had. Sevenants won dan
ook de partij met 22-16 in 50 beurten.
Gommaar Mertens is de gewestkampi-
oen van Antwerpen met 4 wedstrijd-
punten en een gemiddelde van 0,546
(prom 27). Hij zal ons gewest vertegen-
woordigen op de Nationale Finale bij
St Struidense BA op 11 en 12 mei
2013.
Marcel Van Mensel

Gommaar Mertens weerstond het best
aan de druk

KBBB Beide Vlaanderen Gewestfinale 3de Klasse Drieband KB

Ninovieter Davy Syroit 
overklast de tegenstand
Het lokaal van de Koninklijke Kortrijkse
BC was op 19 & 20 april de plaats
waar zou gestreden worden voor de
gewestelijke titel in 3° klasse drieband
klein biljart.  Het was reeds de derde
gewestelijke finale voor Koninklijke
Kortrijkse BC, wat er toch op wijst dat
hun spelers mooie resultaten neerzetten
in het district.
De eerste partijen op dag 1 van deze
gewestelijke finale was het voor de spe-
lers nog wat aftasten.  Thuisspeler Frank
Loosveldt, vorig jaar nog winnaar van
de Beker van België op klein biljart, kon
niet verhinderen dat hij door Rudy Van
Reeth (Koninklijke Eeklose BC) werd ver-
slagen in 53 beurten.  Op de andere ta-
fel geraakte Marijn Stuyvaert (Konink-
lijke Brugse BC) niet uit de greep van
zijn tegenstander Peter D’Haens (BC ’t
Sleepbootje Kieldrecht).  Peter wist de
partij te beëindigen met een reeks van
6 in beurt 59.
Davy Syroit (Koninklijke Biljartclub STER
Ninove) had het allemaal wat kunnen
aanschouwen, maar het had hem geen
goed gedaan.  Marijn Stuyvaert wer-
velde naar de winst in amper 35 beur-
ten en Davy vond moeilijk antwoorden
op het biljartspel van Marijn.  Toch wist
Davy 22 punten te scoren, wat voor
hem toch al een promotiepartij beteken-
de.
Frank Loosveldt en Peter D’Haens maak-
ten er in hun partij een nek-aan-nek race
van. Peter nam in het tweede deel van
de match het commando over en ver-
sloeg Frank in 52 beurten.
In zijn tweede partij ging Davy verder
op zijn biljartniveau van de eerste partij
en nam hij vlot de maat van zijn tegen-
stander Rudy Van Reeth.  Davy had am-
per 33 beurten nodig om zijn totaal
aantal te maken punten te totaliseren.
Op dag 2 kon het nog alle kanten uit al
had Davy met zijn gemiddelde natuur-
lijk een beetje voorsprong op zijn tegen-
standers waarvan niemand na dag 1
nog het minimumgemiddelde behaalde.
Frank Loosveldt vond zijn vertrouwde ni-
veau wat terug tijdens de eerste match
van deze tweede speeldag.  Hij snelde
vlot naar mooie partijwinst tegen Marijn

Stuyvaert in 38 beurten.  Op de andere
tafel werd de marathon van deze ge-
westelijke finale gespeeld.  Maar liefst
69 beurten deden Peter D’Haens en Ru-
dy Van Reeth er over om de eindstreep
te bereiken.  Toch won Peter met afgete-
kende cijfers van Rudy.  Peter stond dan
ondertussen wel met 6 wedstrijdpunten
maar kwam nog niet aan het minimum-
gemiddelde.
Davy Syroit was ondertussen al aan zijn
partij begonnen  tegen Frank Loosveldt.
Davy sprintte er van door (21 in 22
beurten), eventjes sputterde de motor en
kwam er nog dreiging van Frank maar
Davy wist toch het laken naar zich toe te
trekken in alweer een mooie partij met
amper 34 beurten.
Marijn Stuyvaert nam in de laatste ron-
de de maat van zijn tegenstander Rudy
Van Reeth in 50 beurten.  Door te wisse-
lend biljartspel konden beiden het be-
nodigde minimumgemiddelde niet be-
halen.  Op de andere tafel begonnen
zowel Peter D’Haens als Davy Syroit
goed aan de finalepartij.  Peter had wel
een korte partij nodig om bij winst nog
aanspraak op eindwinst te kunnen ma-
ken want voor aanvang van zijn laatste
partij zat hij duidelijk onder het te be-
halen minimumgemiddelde.  Maar na
een gelijkopgaande start nam Davy
toch wel duidelijk het voortouw.  Na 36
beurten maakte Davy de laatste caram-
bole en kroonde zich heel verdiend en
met bevestiging van zijn promotie naar
2° klasse tot gewestelijk kampioen.
Frank Loosveldt werd tot zijn eigen ver-
bazing nog zijn dichtste belager want
ondanks slechts 1 gewonnen partij be-
haalde Frank wel degelijk zijn mini-
mumgemiddelde.
Gewoontegetrouw bij een gewestelijke
finale in de Koninklijke Kortrijkse BC
zorgde het bestuur voor de nodige arbi-
trage, met voorzitter Luc Vangansbeke
op kop, alsook voor enkele mooie prij-
zen voor de spelers.  Onder andere een
beker voor de winnaar, alsook nog wat
lectuur en een fles wijn voor elke speler
lagen op de prijzentafel.

Frederik De Moor

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Drieband MB

Herentalse zege 
levert ook nog promotie op
Jozef Cornelis, clubmakker van Louis
Debie bij BC Herentals moest zonder
wedstrijdpunten de finale verlaten. Dat
stond in schril contrast tot de prestatie
van Debie zelf, die enkel in nummer
drie, René Bastiaens (Molse BA) zijn
meerdere moest erkennen. Twee uitge-
sproken zeges met 15 punten in 28
beurten tegen Cornelis en 15 in 25

tegen vice-kampioen Jean Ravache
(BC De Maan), leverden de Kempenaar
bovendien ook nog eens de promotie
naar 4de Klasse op. Ook de hoogste
serie van 5 (of 33,33 % van de speel-
punten) kwam op naam van winnaar
Louis Debie.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Bandstoten – KB

Kampioen komt uit Wallonië
Eric Somers bracht de tweede klasse ti-
tel naar BC De Leug en de Schelse club
mocht zelf gastheer spelen voor de fi-
nale van de eerste klassers (110 pun-
ten). Marcel Angeletti (RBC Disonais)
verloor slechts één wedstrijd, maar
sloeg op Nicolas Bievelez (AS Charle-
roi) na, de rivalen ver terug. Vincent
Mulpas van BC Kapelleveld mocht nog
nipt mee het podium op, Ludo Thuys

(BC Ten Hout) kon het gemiddelde niet
beuren en dat gold ook voor Mark
Baetens (BV Gent) en Luc Van stappen
(BC De Maan). 
Winnaar Angeletti bleef overigens
niet ver van de promotie verwijderd
met driemaal een moyenne van 7,38
(bovengrens 7,50).

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Bandstoten – MB

Promotie geeft titel extra glans
Christian De Trenoye (BC Couronne) is
de nationaal kampioen 55 punten op
matchbiljart en promoveert bovendien
naar de 1ste Klasse. Met een algemeen
gemiddelde van 3,06 steeg de Wem-
melse bandstoter ver uit boven de tegen-
standers. Christophe Wyn (BC Hersta-
lien) werd tweede en kon slechts een
moyenne van 2,16 laten optekenen, bij-
na een volledig punt minder dan de
winnaar. Mark Baetens (BV Gent) be-
zette de derde stek, Louis Thuys (BC Ten
Hout) werd vierde en Pascal Cornil (Les
Amis du Cercle) en Alfons Vervoort van
BC Herentals, hinkten ver achterop in

de Hasseltse Biljartacademie, die voor
de organisatie tekende.
Bart Van Reeth

Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

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

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

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

iedere dag vanaf 14:00 ’s zondags van 9:30
dinsdag van 14:00 tot 19:00
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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

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

16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen
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antwerp
datacente r

NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHTAFEL

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

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

Danken de Supporters voor hun steun tijdens het
seizoen

2012-2013
en heten iedereen volgend seizoen opnieuw welkom in :

Biljartcentrum De Ploeg
Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

Wij feliciteren 

Iwan Simonis
met de 333e

verjaardag

Zou het kunnen dat lakenfabrikant Simonis 

sedert 1680
al 333.000.000 meter laken 

geproduceerd heeft?

Het is gissen maar wat we zeker weten is dat
BTS – Billiard Topsport,

onze vereniging van ereklasse-spelers
de familie Marc Simonis 

en haar manager Bernard Bollette
zeer dankbaar zijn voor de onvoorwaardelijke steun
die zij aan onze sport geven als structurele sponsor.

In naam van bestuur en alle spelers 
onze welgemeende felicitaties 

met hun 333e verjaardag 
op 4 November a.s.

Houtemsesteenweg 21-23   1800 Vilvoorde
Tel & Fax 02/720 36 86     GSM 0496/25 36 86

www.luckybiljart.be

…Heft het glas
op 333 jaar…
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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 

Het is tegenwoordig geen opbeurende
bezigheid om ervaringen en toekomst-
beelden in biljart in een artikel neer te
pennen. Als we om ons heen kijken in
ons klein biljartwereldje dan stellen we
vast dat het voortbestaan van clubs en
clublokalen meer en meer bedreigd
wordt. Vroeger zagen we in bijna elk
café een biljarttafel staan. Vooral in de
steden zijn clubs in bosjes verdwenen.
Vroeger was de biljarttafel in ’t café een
onderdeel van amusement, ambiance
een actie-element in de zaak. Er werden
pinten en moppen getapt. De basis aan
spelers was dan ook groot en het was
een logisch gevolg dat de biljartsport
een aantal getalenteerde spelers afle-
verde die doorstootte naar de wereld-
top.
De Duitser Dr. Bayer in 1984, samen
met Raymond Ceulemans, Ludo Dielis,
Zanetti, Kobayashi, etc.. lieten een an-
der, meer professioneel , licht schijnen
op de biljartsport. Het was plots een
sport geworden met potentieel en toch
waren er maar weinig niet-biljarters die
deze evolutie au serieus namen. Toch

had onze sport het moeilijk om een
sport te worden met een gouden randje
zoals bv. het pocketgebeuren in de USA
en Azië.
Als we in onze archieven kijken en we
zien dat er al in 1987 in België een Ka-
dercup kon georganiseerd worden met
1.700.000 BEF (42.500 €) prijzenpot
dan moeten wij ons afvragen wat er
toch verkeerd gelopen is. (Zie kranten-
knipsels HLN op volgende pagina). On-
gelooflijk!
Dertig jaar later worstelen we nog
steeds met hetzelfde geloofwaardig-
heidsprobleem. Niettegenstaande de
geweldige evolutie in gemiddelden, ma-
teriaal, internationalisme en onze plaats
op wereldniveau is er nog steeds geen
doorbraak, behalve dan inside de bil-
jartwereld.
Enkele enthousiastelingen hebben het
aangedurfd om een multidiscipline bil-
jartlokaal te openen waar biljart, naast
snooker, pool en golfbiljart voor  de be-
langrijkste inkomsten moesten zorgen.
Het blijkt nu dat het uitzonderingen zijn
die in hun opzet slagen maar het is niet
automatisch een kip met gouden eieren
voor de biljartsport. We worden al te
vaak in de hoek verdrongen. We zien
dat een aantal van de mooiste biljartlo-
kalen van het land moeten knokken om
overeind te blijven en het is niet zeld-
zaam dat een club de deur gewezen
wordt. Kijk zelf maar even rond; zonder
inventieve oplossingen redden we het
niet. Vaak speelt het lot ook in het na-
deel; bv. BC Ons Huis is aan zijn vierde
verhuis toe op korte termijn. Antwerpen
blijft het nog goed doen door enkele bil-
jartbastions die de tijd doorstaan en de
onbedreigde driebanden liefde die
daar heerst. In Limburg wordt er nog
nauwelijks aan KBBB competitie ge-
daan terwijl er talent zat is en er heel
veel (4x meer) aantreden in vrije bon-
den. Wij vestigen ons hoop op zaken
zoals het onlangs geopende Salpho in
Malle welk tot een multifunctioneel lo-
kaal omgetoverd werd waar sport per-
fect gecombineerd wordt met catering,

bedrijfsevenementen, brasserie en
feesten. Wij staan ons met open mond
af te vragen hoe zich dit ambitieus pro-
ject zich verder zal ontwikkelen.
Er zijn beslist een aantal factoren die
ons welzijn tegenwerken. Er is de moei-
lijkheidsgraag van biljart maar ook de
amusementswaarde op korte termijn.
Dat is iets waar de jeugd door aange-
trokken wordt. De zap-generatie. Er is
ook de drastische  verhoging van de
energieprijzen en onderhoud van de ta-
fels (vaak lakens en ballen vernieuwen
wat in Snooker en Pool minder aan de
orde is.) Kortom: het rendement van de
uitbating staat onder druk, de prijzen
van consumpties verhogen en we zitten
in een vicieuze cirkel. Wie had er ooit
durven denken dat wij vandaag ‘n 150
BEF en méér zouden betalen voor een
trappistje.

Waar ligt de oplossing ?
Het zal er, net zoals in het bedrijfsleven
op aan komen om de nodige innovatie
en creativiteit te brengen die onze sport
een populairder aanzien moeten geven
bij de jeugd. Formules waarin de jeugd

aan zijn trekken komt. Eerst een beetje
gaan biljarten met de vrienden en vrien-
dinnen  vooraleer het nachtleven in te
duiken. Olie komt dan vanzelf boven
drijven en als die goed opgevangen
wordt dan hebben we weer brandstof
voor de toekomst. Een verder doorge-
dreven samenwerking met het bedrijfs-
leven en ook met jeugdcentra, via re-
gionale competities kan nieuw leven in
de brouwerij brengen. (www.company-
biljart.be ?) Belangrijk is dat de afstan-
den beperkt worden en kosten binnen
budget blijven. Elke gemeenschap heeft
nood aan activiteiten. Als er competitie
mee gemoeid is dan wordt het automa-
tisch boeiender.
Vooral: er moet een spirit ontstaan
waarin dynamiek, optimisme en voor-
uitzien gesteund worden door alle sta-
ke-holders : uitbaters, bedrijven, federa-
tie en instanties. Het beleid moet een
omgeving creëren waarin de dynamiek
zich kan ontwikkelen. Misschien komt
het goed met de nieuwe Paus.

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Goede tijden, slechte tijden ?

Hasseltse B.A. BTS-Classics– de kwartfinales 
Inderdaad in het BTS Classics – tornooi
Bandstoten georganiseerd door HBA
zijn we aan de kwartfinales toe. Heb-
ben zich tot nu toe geplaatst:
P01: Patrick Niessen (1), Jean Godeyne,

Vik Heydrickx, Eddy Bettens
P02: Frédéric Caudron (1), Johan Claes-

sen, Francis Forton, Peter Vandeloo
P03: Eddy Leppens, Andy De Bondt,

Jacques Verheyen, Nathan Claesen
P04: Maarten Janssen, Johan Devos,

Roger Van Hoylandt, Robert
Vrancken

(1): Patrick om privéreden en Frédéric
om sponsorverplichtingen in Korea zul-
len helaas forfait moeten geven, zodat
P01 en P02 volgens het systeem ‘poule
unique’ zullen gespeeld worden.
De eerste kwartfinale werd reeds op
15/05 afgewerkt met Maarten Janssen
als overtuigende winnaar (5,357 als
poulegemiddelde en een hoogste reeks
van 32). P03 staat geafficheerd op
21/05: op het eerste gezicht een mak-
kie voor Eddy Leppens zij het dat Andy
vrij gemakkelijk poulewinnaar werd en
Jacques in de 1/8 finale B verrassend
won van Nicky Defraeye en Peter Van-
deloo. P02 wordt gespeeld op 22/05.
Met het wegvallen van Frédéric ligt de
weg open voor Francis Forton die in de
voorronde zonder weerga de maat
nam van elke tegenstander met een
poulegemiddelde van 18,181 en een
hoogste reeks van 59 (100 punten in 5
beurten tegen Francis Bosseloirs en 100

punten in 6 beurten tegen Nathan Clae-
sen). Johan en Peter weten wat hen te
doen staat. P01 sluit de rij op 29/05.
Door het forfait van Patrick Niessen krij-
gen we hier wel een unicum in de ge-
schiedenis van de Classics: twee excel-
lentiespelers (Jean Godeyne en Vik
Heyndrickx) en één 1ste klassespeler
(Eddy Bettens) gaan onder mekaar uit-
maken wie mee mag naar de halve
finale. Een open strijd ook, denk ik, ge-
let op de resultaten uit de voorrondes:
Eddy die o.a. via Knock-Out Martin
Spoormans wist af te houden en in een
tweede ronde eveneens na KO Ronny
Mathysen (poulegemiddelde 2,250 en
een hoogste reeks van 12), Vik die in
zijn poule Nicky Defraeye en Ronny
Mathysen klopte (poulegemiddelde
4,166 en een hoogste reeks van 24),
terwijl Jean vrij gemakkelijk poulewin-
naar werd met een gemiddelde van
4,054 en een hoogste reeks van 37.
Tenslotte nog vermelden dat de halve
finales en de finale gespeeld worden op
01/06. De meest merkwaardige en te-
vens verheugende vaststelling bij het
overschouwen van deze kwartfinales
lijkt mij te zijn het feit dat één 2de klas-
sespeler (Robert Vrancken) en een paar
1ste klassespelers (Eddy Bettens, Jac-
ques Verheyen en Nathan Claesen) zich
hebben weten te kwalificeren. Proficiat
en aan anderen om hun voorbeeld te
volgen.
A.V.T
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Neringdoeners, media en mecenassen 
investeerden volop in de promotie van 
het biljart aan het einde van de jaren 80
van vorige eeuw.
Waren het gewoon andere of betere 
tijden of stonden er mensen met een 
vooruitstrevende visie aan het roer ? 
Het eerste is voor discussie vatbaar, 
het tweede is een waarheid als een koe…

Tornooi moet orgelpunt van feestelijkheden worden

Koninklijke Brugse Biljartclub 
viert 85 jarig bestaan
De Koninklijke Brugse Biljartclub zal op zondag 8 september zijn 85-jarig
bestaan vieren op een feestelijke manier met een uitgebreid banket in het
vermaarde Kasteel van Moerkerke.  Met een potentieel van 175 leden
moet dit leiden tot een druk bijgewoond onderonsje waar de herinnerin-
gen van vroeger niet uit de lucht zullen zijn.  Ook de vooruitzichten ogen
goed voor de club met zijn vrijwel stabiel ledenaantal en de vele mogelijk-
heden om tot biljarten te komen. Recreatieve spelers kunnen zich nage-
noeg dagelijks amuseren gezien de vele openingsuren en de federatieve
spelers krijgen voldoende keuzeuit verschillende disciplines, hetzij indivi-
dueel, hetzij in ploegverband, om hun geliefde sport te beoefenen.

Het komende sportjaar zal dan ook een
bijzonder verloop kennen met onder
meer de opwaardering van het druk be-
zette nationaal tornooi “Zeevisgroot-
handel André – BC Koninklijke Brugse”
waarbij individueel driebanden match-
biljart voor alle klassen op het menu
staat. Met opwaardering wordt be-
doeld dat het prijzengeld voor de gele-
genheid serieus wordt opgetrokken en
dit tot ⇔ 3.000,00 cash, aangevuld met
enkele bijzondere extra prijzen die ver-
diend kunnen worden op de finaledag
en dat in elk van de 3 reeksen. De win-
naar van elke reeks neemt zomaar
⇔500 mee naar huis.  Dit tornooi liet vo-
rig jaar 114 deelnemers noteren; een

bijzonder hoog aantal gezien de vele
tornooien die het gewest Beide Vlaan-
deren rijk is.  De hoop leeft dan ook dat
dit aantal ruimschoots zal overtroffen
worden door toedoen van deze specia-
le 25ste editie en dat misschien ook een
aantal ereklassers  zich naar de Brey-
delstad zullen begeven… De bijzonde-
re dank vanwege het bestuur en de le-
den gaat dan ook uit naar de bezielers
van dit toptornooi,j André Saver en
echtgenote Nicole Guns met ruggesteun
van zoon Koen. 
Verder is het best mogelijk dat er nog
een ‘speciaaltje’ (lees een exhibitietor-
nooi voor vrouwen op de finaledag) uit
de lucht zou kunnen vallen tijdens het

volgende sportjaar, maar dat is op het
gegeven moment voor het bestuur nog
wat te vroeg om hier definitief reeds in-
vulling aan te geven (later meer hiero-
ver).
Ondertussen loopt het huidig sportjaar
op zijn einde. De NIDM competitie was
niet zo succesvol als vorig jaar maar de
Brugse ploegen hebben zich van hun
beste kant laten zien. Zeevis Andre 1 in
2de afd B eindigde op een mooie 6de
plaats na een slechte competitiestart.
Zeevis Andre 2 deed het met een 5de
plaats ook heel goed in een sterk bezet-
te 3de afd D. Brugse 3 zag zijn titelkan-
sen in rook opgaan op  op de voorlaat-
ste speeldag en werd uiteindelijk mooi
3de in 4de afd E. Brugse 4 en Brugse 5
hadden het dit jaar iets moeilijker en
eindigden respectievelijk 9ste en 10de
in hun reeks in 4de afdeling.
Ook in de Beker der gewesten drieband
is het seizoen afgelopen. Brugse 1 kon
zijn titel niet verlengen maar werd mooi
2de voor Brugse 2 werd het een 7de
plek. De Beker der Gewesten kader zal
de KBBC geen titel opleveren dit jaar

maar met 2 ploegen in de top 5 en één-
tje op 7 hebben deze een goed seizoen
gedraaid al gaan de geruchten dat het
voor volgend seizoen moeilijk zal wor-
den om zelfs nog 1 team op te stellen.
Ook de individuele kampioenschappen
zijn volop aan de gang en zo heeft de
Koninklijke Brugse 2 spelers in de Na-
tionale Finale drieband klein biljart.
Walter De Busscher won zijn geweste-
lijke finale 4de klasse 22 punten over-
tuigend in het lokaal van BC Sleepboot-
je in Kieldrecht. Ook Lieven Serweytens
was overtuigend bij de gewestelijke
finale 42 punten drieband. Hij won 3
matchen en behaalde als enige de moy-
enne in het lokaal van BC Metro Vande
Maele, Van Goethem, Verplancke en de
immer sympathieke Freddy Mesure
moesten daar het gelag betalen. Op 1
en 2 juni mag Lieven dan ook de Natio-
nale Finale spelen in eigen huis te Brug-
ge. Voor Walter De Busscher wordt het
een tweedaagse in Henegouwen. Brug-
se BC hoopt uiteraard een duo nationa-
le kampioenen te mogen verwelkomen.
René De Cuyper
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NIDM – 1ste Afdeling

Landskampioen BC Deurne aan het woord
Na de eerste 2 wedstrijden tussen BC Deurne en BC Biljartvrienden Turn-
hout, zaten we kort samen met Davy Van Havere en Ludo Dielis. Davy won
zijn match met 42-26 van Eric Van Loon, Ludo verloor zijn match met
42-37 van Jan Van Den Ouwelant.

Davy Van Havere 

DBB: Ludo, jullie waren al kampioen
voor deze match, hoe kijk je terug op
het afgelopen seizoen?
LD: Voor mij is het plezant om nog mee
te doen. Een paar jaar geleden was ik
gestopt, maar ik ben dan terug begon-
nen als reserve. Elke keer je kampioen
wordt blijft dat tof. Het grote voordeel :
je mag deelnemen aan de Europabe-
ker.
DBB: Jullie beschikten dan ook over
maar liefst 6 goede spelers.
LD: Inderdaad, wij hebben 80 à 90%
van onze matchen gewonnen en elke
speler heeft goed gespeeld.
DVH: Dàt is de sterkte van onze ploeg.
LD: Voor jeugdige spelers is dat echt
niet evident, spelen met wereldtoppers
als Jaspers en Merckx. Maar ook de
jeugdige spelers winnen en dat is knap.
Davy won dan ook nog eens de Beker,
dat is niet evident.
DBB: Daarnet werd bekendgemaakt dat
enkel Steven Van Acker vertrekt volgend
seizoen, wat zijn jullie ambities?
DVH: Het is een hele eer om in zo’n
ploeg te mogen spelen. Je hebt 2 mo-
gelijkheden: of je verstijft daar van of je
kijkt op en bekijkt het positief. In mijn
geval stimuleert het : ik heb 13 van mijn
16 wedstrijden gewonnen met een
goeie moyenne. We konden sowieso
een stap verder gaan dan top 3 met zo-
’n ploeg en dat hebben we perfect ge-
daan. Mijn ambities dan. Wat de Beker
betreft : vorig jaar was ik de verrassing,
opnieuw winnen wordt echt moeilijk, ik
zie wel waar ik eindig. Europees is een
andere zaak: dat wordt moeilijk door
mijn werk, maar het is wel een hele uit-
daging.

LD: Het is inderdaad een uitdaging,
want je kan naam maken door mee
internationaal te spelen. Voor Davy is

dat dus een manier om internationaal
naar buiten te komen. Zelfs al verlies je,
je leert bij.
DBB: Gaan jullie Steven vervangen?
LD: Neen, zes goede spelers is veel en
dat was wel eens een probleem. Ik be-
grijp Steven ook: hij kan meer spelen
en dichter bij huis. Nu moesten we de
ploeg vaak door elkaar halen, nu is het
beter voor iedereen. Ik wil zelf gerust
als reserve staan, sowieso steek ik de
komende tijd veel energie in de voor-
bereiding van het WK.
DBB: Iets anders, Ludo. We hebben ge-
hoord dat je gevallen bent met de fiets,
speelde dat vandaag parten?
LD: Dat is geen excuus, als je toezegt
om te spelen, speel je. Natuurlijk is een
gebarsten rib pijnlijk, maar dat geeft
niet. Ik verlies mijn eerste en enige
match van het seizoen, maar ik vind het
niet erg : ik heb verloren van een leer-
ling waar ik vijf jaar les aan heb gege-
ven (lacht).
DBB: Je had het net over het WK, hoe
staat het met de voorbereiding ?
LD: We hebben al veel sponsors. Het
gaat door in de Lotto Arena en dat lijkt
veel te groot, maar de zaal wordt ge-
halveerd. Vandaag zaten we samen
met mensen van Sporza, Europsport en
Livestreaming. Bovendien is er ook inte-
resse van buiten Europa. Als dit lukt, zit-
ten we heel goed. Qua tickets, zitten
we voorlopig aan 200. Mijn uitdaging
is : 1000 mensen, wat vergelijkbaar is
met het PTC snooker. Ik weet dat ik er
over ga, maar Antwerpen verdient dit.
Mediatiek zitten we zeer goed en ik
ben ook zeer goed omringt : Dirk Van
Mechelen als voorzitter, de Kamer van
Koophandel, een advocatenkantoor,…
Nu is het een kwestie van alles op orde
te brengen, tot in de kleinste details.
We spelen ook met het idee van een bil-
jartmuseum, een goeie openingscere-
monie, …
DBB: Worden er wildcards toegekend?
LD: Nu hebben we twee spelers die so-
wieso meedoen, Caudron en Merckx.
Dan heb je de 21 eerste spelers en dan
2 wild cards. België heeft als organisa-
tor sowieso 1 wildcard, maar ik beslis
niet voor 1 september.
DBB: Hoe loopt het met de promotie ?
LD: Er komt een vrij vroege persconfe-
rentie in juni in de feestzaal. We gaan
ook andere zaken doen, zoals een bil-
jart in de feestzaal.
DBB: Heb je er nog geen spijt van dat
je er aan begonnen bent?
LD: Zeker geen spijt, maar ik heb het
wel onderschat. Er komt zoveel bij kij-
ken, zoveel details. We proberen zelf
zoveel mogelijk te doen als vzw, zon-
der evenementenbureau, voorlopig.
Het is ook voor het goede doel, 3 in-
stellingen die werken met andersvali-
den. En noteer maa r: Ludo Dielis gaat
tot eind oktober niet meer fietsen (lacht).
DBB: Davy, veel succes met de Beker en
Ludo, veel succes met de verdere orga-
nisatie van het WK!

Ook na afloop van de laatste 2
wedstrijden nam De Biljartballen
enkele spelers apart voor een kort
interview. Eerste aan beurt was de
Nederlander Anno De Kleine, die
zonet met 50-12 verloren had van 
Eddy Merckx.
DBB: Dag Anno, vandaag was er niet
veel te doen aan Eddy, die een moyen-
ne van meer dan 3,5 haalde.
ADK: Als je een paar beurten tegenslag
hebt, moet je zelf al enkele series ma-
ken. Ik mis dan zelf enkele ballen nipt.
Niks aan te doen, je mag er niet te lang
bij stilstaan. Ik heb het dit seizoen goed

gedaan als kopman, ondanks dat we
moesten vechten tegen de degradatie.
Onze vierde man is er halverwege mee
gestopt en dus zouden we 10 punten in
mindering krijgen : daardoor zouden
we degraderen, maar dat weten we
nog niet zeker, er is veel onduidelijk-
heid. Dit is echt zuur, want anders wa-
ren we negende…. De sponsor haakt af
en er is sprake van dat men met ano-
nieme spelers verder gaat, de huidige
verdwijnen.
DBB: En wat ga jij doen?
ADK: Voorlopig heb ik geen alternatief
in België, na zoveel jaar in deze com-
petitie te spelen. Misschien zal ik dit
moeten missen, dat is nog afwachten.
DBB: Hoe zit het met de Nederlandse
competitie?
ADK: Ik heb het best goed gedaan : 27
punten uit 22 wedstrijden, met een mo-
yenne van 1,3.
DBB: Bedankt Anno, en hopelijk tot vol-
gend jaar in België!

Na afloop van hun match, had
De Biljartballen een dubbelgesprek
met Eddy Merckx en Jean-Paul de
Bruijn, die er een spectaculaire
avond van maakten. Eddy won met
50-12, met een moyenne van meer
dan 3,5. Jean-Paul de Bruijn won
met 50-15 van Jaak Wijnen en ver-
beterde zijn persoonlijk record
door een reeks van 20 te halen.

weet nooit of er nog een aantrekkelijke
internationale aanbieding komt voor de
Europabeker.
JPdB: Ik hoop uit de grond van mijn hart
dat hij de Europabeker met ons speelt.
DBB: Eddy, je haalde een moyenne van
meer dan 2 over heel het seizoen!
EM: Dat heb ik over 22 wedstrijden nog
nooit gedaan, ik denk zelfs dat zoiets
algemeen nog nooit gebeurd is. Over
heel het seizoen is nog iets anders dan
1 tornooi. Ik ben dan ook heel fier en
trots.
DBB: Is er een interne ‘strijd’ tussen jul-
lie?
EM: Strijd is een verkeerd woord, er is
gezonde concurrentie. We trekken ons
aan elkaar op.
JPdB: Het is inderdaad geen strijd,
maar een motivatie om niet achter te
blijven.
DBB: Het WK komt er stilaan aan, levert
dat extra druk op?
EM: Het WK is geen trainingspartij, dus
er is sowieso extra druk. Zeker omdat ik
titelverdediger ben in eigen stad dan
nog. Maar die druk moet je er bij pak-
ken.
DBB: Jean-Paul, jij werd recent Neder-
lands kampioen, wat met het WK?
JPdB: Ik moet nog afwachten, maar nor-
maal word ik toegelaten. Ik moet dan
de vorm van de dag afwachten. Ik was
1 keer tweede op het WK, ik ga het dus
wedstrijd per wedstrijd bekijken en bal
per bal. Vandaag ook trouwens : na en-
kele mindere ballen had ik ineens het
juiste gevoel, met een moyenne van 2,5
als gevolg. Dat doe je ook niet elke
dag.
DBB: Jean-Paul, je vader is ernstig ziek,
draag je deze zeges op aan hem?
JPdB: Hij wordt nooit meer de oude,
maar als het over biljart gaat, lacht hij.
Mijn vriendin Anita heeft daar een bij-
zondere rol in, ik ben heel trots op haar
omdat ze er elke dag bij is. Je moet het
maar doen. En zonder mijn vader had
ik nooit dit niveau gehaald.
DBB: Bedankt voor jullie tijd en veel suc-
ces nog !

Sven Caudron / 
Pieter-Jan Van Bosstraeten

Ludo Dielis  

DBB: Jullie speelden uitstekend van-
daag, net zoals heel het seizoen. Wat is
jullie eerste gevoel ?
JPdB: Dit is mijn eerste Belgische titel, ik
ben dus heel trots. Het was heel tof dat
Eddy hier terug kwam spelen, het was
25 jaar of zo geleden dat we samen
hadden gespeeld. We hebben alles ge-
geven en ik had een geweldig seizoen
na 2 mindere jaren. Dat is ook dankzij
deze jongens. Leuk dat we volgend jaar
dus weer samen spelen.
DBB: De ploeg blijft inderdaad groten-
deels samen, wat zijn de internationale
ambities?
EM: Alles ligt nog open voor mij, je

Jean-Paul de Bruijn
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Eddy Merckx
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom 

Golfbiljart – Kampioenschap van België Duo' s

Combinatiefinales ondervinden
geen hinder van bondsperikelen
Ondanks het feit dat het nogal schijnt te
rommelen in de bestuurskamer van de
Belgische Golfbiljart Bond, moet het sei-
zoen toch zijn beslag krijgen met de tra-
ditionele kampioenschappen, bekers en
tornooien. Het kampioenschap van Bel-
gië voor duo's is zo'n jaarlijkse afsluiter.
Bij de -21 jarigen kwamen negen teams
aan tafel. Jasper De Freyn en Mike
Everaert doorspartelden de halve finale
ten nadele van de tandem Jordy Mer-
tens en Joris Ramaekers en brachten
ook de slotmatch, waarin ze Yani Backx
en Mathias Van Impe versloegen, tot
een goed einde. De 50 plussers startten

hun 1/8ste finale met liefst 14 duo's,
waaronder de namen van de zware
kleppers Pierre Otzer, Johnny Thoen en
Jos Van Den Zegel. Toch ging de me-
daille naar Victor Van Roy en Guy Spe-
liers die in de finale de maat namen
van de combine Walter Michiels-Albert
Vanhoegaerden. Bij de dames waar
met acht tweespannen werd gestart wa-
ren het de zusjes Cathy en Nancy
Claessens die na winst tegen Van
Broeckhoven-Van Houdt mochten triom-
feren.

Bart Van Reeth
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Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Landskampioen BC Deurne 1 
ambitieuzer dan ooit
De laatste wedstrijd van het seizoen tegen BV Turnhout was slechts een formaliteit
voor BC Deurne 1 dat een week eerder de titel binnenhaalde in Oostmalle. Toch de-
monstreerde kopman Eddy Merckx in de partij tegen Anno De Kleine nog eens zijn
kunnen met een moyenne van 3,571, alleszins een mooie seizoensafsluiter. BC
Deurne behoudt ook volgend seizoen zijn topteam en neemt enkel afscheid van Ste-
ven Vanackere die naar DOS Roeselare trekt. Een nieuwe hoofdsponsor (AEJ) en rui-
mere middelen zouden moeten toelaten om naast Merckx ook Dick Jaspers vaker te
gaan opstellen in cruciale wedstrijden. BC Deurne ambieert alleszins een tweede ti-
tel op rij en kan terugblikken op een seizoen dat een succes was over de ganse lijn.
BC De Ploeg 1 met Jef Philipoom en Martin Horn werd vice-kampioen en vormde het
hele speeljaar de grootste bedreiging voor de Deurnenaren. Het Zoerselse team
krijgt in september gezelschap van broertje BC De Ploeg 2 dat vanuit 2de Afdeling
A    promoveert.  Andere nieuwkomer in de hoogste afdeling is BC Op De Meir 2
dat de titel greep in 2B. Kortrijkse 1 en Quality Zele 1 konden de degradatie uit 1ste
klasse niet ontlopen. Hieronder vindt u een oplijsting van alle kampioenen in alle
reeksen van de NIDM-competitie.

AFDELING 1
BC DEURNE 1

AFDELING 2 A
DE PLOEG 2

AFDELING 2 B
OP DE MEIR 2

AFDELING 3A
DE GOEIE QUEUE 2

AFDELING 3B
DEURNE 2 

AFDELING 3C 
DISONAIS 1

AFDELING 3D
DOS ROESELARE 1

AFDELING 4A
MISTER 100 LIER 8 

AFDELING 4B
HERENTALS 3

AFDELING 4C
BILJARTEXPRESS 4

AFDELING 4D
ZANZIBAR 3 

AFDELING 4 E
DOS ROESELARE 3

AFDELING 4F
BV GENT  2

AFDELING 4G
KASTEELDREEF 2

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale Dames Drieband MB

Le Bruyn wint eerste uitgave 
van nieuwe formule

Het podium met v.l.n.r. Jaimie Buelens, Danielle Le Bruyn en Karolien Matthys
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Danielle Le Bruyn (BC De Ploeg) heeft
de nationale titel bij de dames veroverd
in eigen lokaal. De Nationale Damesfi-
nale vervangt sinds dit jaar de vrouwe-
lijke deelname aan de Belgische Kam-
pioenschappen Multidisciplines in Blan-
kenberge. De partijen werden gepeeld
naar 30 punten of maximum 50 beur-
ten. De laatste wedstrijd werd een ware
thriller waarin Le Bruyn voor de zoveel-
ste maal tegenover Jaimie Buelens (BC
Coloma) kwam te staan en waarin voor
elk punt moest gevochten worden. Pas
in de laatste beurt viel de beslissing en

mocht Danielle Le Bruyn met 8 op 8
wedstrijdpunten en een algemeen ge-
middelde van 0,582 de armen in de
lucht steken. Na Jaimie Buelens nestelde
Karolien Matthys (BC Ons Huis) zich op
de derde stek. Sandra De Letter (BC
EWH Eeklo) eindigde vierde en Sandra
Verbruggen (BV Turnhout) werd vijfde.
Leuk detail : van de vijf deelneemsters
kwamen er drie uit de provincie Ant-
werpen, waaronder de kampioene en
vice-kampioene.  

Bart Van Reeth

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 4 biljarts 2,85 m.

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

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

Editoriaal

Daar doen we het voor !
toekomst van de biljartsport. Mag ik
dan ook van de gelegenheid gebruik
maken om nogmaals iedereen die het
biljart een warm hart toedraagt op te
roepen om op de finaledag massaal af
te zakken naar de Lotto Arena. Voor de
geringe inkomprijzen hoeft u het zeker
niet te laten en bovendien is het spekta-
kel gegarandeerd. Spektakel kregen we
ook nog te zien op de finaledag van de
Beker van België Driebanden, dat tradi-
tiegetrouw het afsluiten van het seizoen
betekent en waar Peter De Backer zijn
tegenstrever Frédéric Caudron versloeg.
Eerder had underdog Roland Forthom-
me ons al aangenaam verrast door Bel-
gisch kampioen Driebanden te worden
in Blankenberge, in januari. Bij de da-
mes mocht Danielle Le Bruyn alweer de
champagne ontkurken na haar autori-
taire zege in de nationale driebandfina-
le. Artistiekspeler Eric Daelman moest
op het BK buigen voor Erik Vervliet die
overtuigend won, maar kroonde zich in
Duitsland voor het eerst tot Europees
Kampioen. Wereldkampioen Merckx en
rankingaanvoerder Caudron staken el-
kaar nog eens de loef af met het neer-
zeztten van adembenemende moyen-
nes en Merckx werd dan ook nog eens
landskampioen met het bijna onklopba-
re BC Deurne. Dat is kort samengevat
wat het afgelopen seizoen ons heeft ge-
bracht. Met al deze prestaties in het
achterhoofd en de overdosis talent,
ostentatief aanwezig in onze vader-
landse gelederen, kunnen de media en
het bedrijfsleven toch niet langer de an-
dere kant op blijven kijken ? Onze re-
dactie gaat thans in rustmodus en hoopt
u vanaf augustus nog méér en beter
nieuws te kunnen voorschotelen. Want
het is de onvoorwaardelijke liefde voor
het biljart die u en ons aan elkaar bindt,
en daar doen we het tenslotte voor !
Bart Van Reeth
Hoofdredacteur

Dit achttiende nummer van De Biljart-
ballen en tevens het negende van het af-
gelopen seizoen sluit de tweede jaar-
gang af. Jawel, onze redactie heeft het
weer klaargespeeld. Elke vrije dag, elk
vrije uur en elk -meestal ongelegen- vrije
moment gaan we de boer op, hossen
we het land door of zitten we ge-
kluisterd aan het computer- of TV-scherm
om het beste biljartnieuws, heet van de
naald, bij onze lezers te brengen.
Waarvoor we het doen ? Voor eenieder
die begaan of fanatiek bezig is met het
spelletje dat biljart heet en dat voorals-
nog in de ruime media niet de aandacht
krijgt die het verdient. Toch merken we
beterschap en het lijkt erop dat uw krant
een positieve beweging op gang heeft
gebracht. Televisie- en internetzenders
vinden opnieuw de weg naar kampi-
oenschappen en tornooien en in de
sportkaterns van vooral Gazet van Ant-
werpen en Het Laatste Nieuws vinden
we alsmaar vaker korte reportages. Ze-
ker geen overbodige luxe met een
Wereldkampioenschap Driebanden in
Antwerpen in het vooruitzicht. Een WK
waar de binnen- en buitenlandse pers
haar waardemeter uit de broekzak zal
halen en feitelijk mee beslissen over de

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
Correspondentieadres:

Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36
9870  MACHELEN (O.-Vl.)

frederik.de.moor1@telenet.be
0496/26.44.85.

Artistiek Biljart 

Bax eindwinnaar Rankingtornooien 
weg in het eigen Turnhout. Met een per-
centage van 60,57 bleef hij ook hier
ruim voor op Belgisch kampioen Erik
Vervliet (52,57) en hield hij Danny Van
Schoor en huidig Europees kampioen
Eric Daelman op meer dan 10,00 %.
dat het laatste rankingtornooi op hoog
niveau werd gespeeld en dat het spek-
takel niet uit de lucht was, wordt onder-
streept door de 80,00 % die zowel
door Vervliet als Daelman en Bax wer-
den gespeeld in Set E. Walter Bax won
op een totaal van 8 rankingtornooien 5
keer en werd in de andere ontmoetin-
gen 2 maal tweede en 1 maal derde.
De Turnhoutenaar dankt de eindzege
dus wellicht aan zijn grote regelmaat.

Bart Van Reeth
Walter Bax. Foto: Dirk Acx. 
www.billiardsphoto.com

Geheel in de lijn van de verwachtingen
heeft Walter Bax opnieuw de ranking-
tornooien van het seizoen 2012-2013
gewonnen. Ook de twee vorige seizoe-
nen eigende hij zich al die titel toe. Met
een bijna niet op te halen voorsprong,
die de artistieker tijdens het voorlaatste
tornooi in BC Op De Meir nog verder
had uitgebouwd, nam hij alle twijfels
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AEJ – Femina Promotion

Sandra De Letter en Angeline Mariën 
pakken drieband- en vrijspeltitel
Gelijktijdig met het
AEJ-Femina Belgian
Open tornooi in BC
De Ploeg, werd ook
de AEJ-promotion
trofee driebanden en
vrijspel gespeeld,
een damesontmoe-
ting op het klein bil-
jart (2,10 meter).
Negen deelneem-
sters met handicaps
van 15 tot 27 speel-
punten stonden in
twee poules van res-
pectievelijk vier en
vijf speelsters aan
het acquit van de driebandrondes en
nog eens vier daagden op voor de li-
bre-trofee. In het driebanden toonde
Sandra De Letter (27 speelpunten) zich
de beste in de finale tegen Mieke
Schenkels en werd met 27-11 winst in
40 beurten en een gemiddelde van
0,675 de terechte winnaar van het tor-
nooi. Bovendien was het algemeen ge-
middelde van De Letter in de eindstand
0,585. De hoogste reeks was voor San-
dra Verbruggen (22 speelpunten), die

er 7 liet noteren en brons veroverde.
Thuisspeelster Martine Goetkint (ook 22
handicap) eindigde pas vijfde en net
achter Jutta Aschenbach (22), die sterk
startte met een overwinning van 1,222
moyenne (6-22 in 18 beurten), maar la-
ter de rol loste. Voor Goetkint  was de
prestatie beneden de verwachtingen, te-
meer daar de Zoerselse een erg sterk
seizoen achter de rug heeft. In het vrij-
spel ging de eindoverwinning naar An-
geline Mariën, die vlotjes de 40 speel-

punten rondde met
een algemene moy-
enne van 3,00, ver
boven de 1,18 van
Joke van de Wiel
(30 speelpunten),
die tweede werd.
Marina Beernaerts
(handicap 55) werd
derde en thuisdeel-
neemster Greetje
Evers (30 speelpun-
ten), vierde.  

Bart Van Reeth

Angeline Mariën. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Sandra De Letter. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Bandstoten – MB

Enkel kampioen behaalt gemiddelde
BC Woondecor leverde met Danny
Wuyts in Soumagne de nationaal kam-
pioen. Opvallend genoeg was Wuyts
ook de enige die binnen de moyenne
kon blijven tijdens deze eindafrekening.
Het was dan ook op basis van het alge-
meen gemiddelde dat hij de titel te pak-
ken kreeg, want vice-kampioen Peter

Mostrey van DOS Roeselare en brons-
houder Francis Bosseloirs (Fecher Sou-
magne), scoorden elk twee wedstrijd-
punten meer. Leslie Menheer (Eeklose
BC) werd vierde -met evenveel match-
punten als de kampioen- en Patrik Mint-
jens (BC Arena), vijfde.
Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Bandstoten – KB

Het erepodium promoveert
Kampioen, vice-kampioen én bronswin-
naar mogen volgend seizoen alle drie
een categorie hoger uitkomen. Win-
naar André Dohogne (BC Vottem), num-
mer twee Kris Waem (De Gildevrien-
den) en derde geklasseerde  Manuel
Lauwers (BC Hoeilaartse) stijgen van
40 naar 55 speelpunten. Walter De

Swaene (BC Avenue) werd vierde, Mar-
cel Croes, die voor BC Sint Jozef speelt
eindigde op de vijfde plek en Domitien
de Ville de Goyet (BC Rochefort), was
de enige die op de laatste plek het ge-
middelde niet behaalde.

Bart Van Reeth 

KBBB Nationale Finale 5de Klasse Bandstoten - KB

Haegens laat slechts één steekje vallen
Enkel tegen Guillaume Dieu (BB Borina-
ge) die met de derde plaats op zak zijn
deelname aan het tornooi afsloot, ver-
loor Willy Haegens ( De Gildevrienden)
punten. De andere vier tegenstanders
van de Waaslander maakten omzeg-
gens geen enkele kans en dat maakte
ook dat Roger Wouters van BC Excel-

sior op een vierde, Gianfranco Lomma
(BC Herstalien) op de vijfde en Christian
Brems (K&V Diest) op zes, onder het ge-
middelde bleven. Martin Maes (BC Op-
timisten) won zilver. Willy Haegens
mag zich een jaar lang de beste 30-er
van ons land noemen.
Bart Van Reeth

U vraagt, wij draaien

Wie was de mysterieuze artieste 
in De Boerinnekens ?
De legendarische biljartzaal De Boerin-
nekens aan de Opera in Antwerpen.
Velen deden er hun eerste stoten op de
biljarttafels. Anderen vervolmaakten er
zich en de grootste kampioenen voch-
ten er heroïsche veldslagen uit. Zoersel-
naar Wim Koolen was er begin jaren
negentig van vorige eeuw vaste klant.
En ook een mysterieuze Esther Heilbron
die dan vermoedelijk school liep aan de
Academie voor Schone Kunsten. Wim
werd er door haar geportreteerd en
vroeg zich af of De Biljartballen kon uit-
zoeken wie Esther Heilbron eigenlijk
was en wat er van haar is geworden.
Onze redactie trok het Sherlock Holmes-
pak aan, toverde het vergrootglas uit de
binnenzak en ging op zoek. De Esther
Heilbron die we konden opsporen vol-
doet aan de beschrijving die we van
Wim kregen; tekenares, schilder en leef-
tijdsgewijs jong geweest bijna 25 jaar
geleden. Heilbron zou uit Limburg af-

komstig zijn en geeft thans les aan de
Academie van Heusden-Zolder, de ge-
meente waar ze als artieste ook naam
en faam heeft.

Bart Van Reeth

Dat Esther Heilbron een meer dan ge-
talenteerd kunstenares is bewijst deze
houtskooltekening die ze maakte van
Wim Koolen

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Bandstoten - KB

Titel gaat naar Kortrijk
Geert Werbrouck brengt de nationale ti-
tel naar de Guldensporenstad. De
GHO-speler vocht een verbeten strijd uit
met zijn Geelse voornaamgenoot Geert
Vroemans (BC Stoemptermoroep), maar
verwees hem toch naar plaats twee. De
bronzen medaille eindigde rond de hals
van Sebastien Lemestrez (BC Vottem) en

Patrick Delsinne (BC Elouges) kon geen
podiumplaats in beslag nemen. Eric De-
maerschalk (BC Couronne) strandde op
plaats vijf en Gel Ali Reza (HBA) sloot
de rij. Kampioen Geert Werbrouck
treed volgend seizoen opnieuw aan bij
de 55-ers.
Bart Van Reeth

Een krant met internationale uitstraling

Na afloop van de AEJ femina Belgian
Open in Halle-Zoersel poseerden de
deelneemsters in het gezelschap van
hoofdredacteur Bart Van Reeth met een
exemplaar van De Biljartballen. U be-
merkt naast winnares Thérèse Klompen-
houwer en wereldkampioene Natsumi

Higashuichi, ook verliezend finaliste
Namiko Hayashi, Gülsen Degener, Ka-
rina Jetten, Karolien Matthys, Danielle
Le Bruyn en dochter Kim en een 'wrin-
gende' organisator Luc Sebreghts. En
zo gaat uw favoriete krant de wereld
rond ! 
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Biljartnostalgie

Toon Hermans bezong en duidde het biljart 
Geen enkel ander gedicht, schrijfsel
van welke aard ook, melodie,
deuntje of songtekst typeert beter
de verwevenheid van het biljart
met vriendschap, collegialiteit en
sportiviteit dan dit 'Café Biljart' van
wijlen Toon Hermans, één der
grootste toondichters van de lage
landen. Niet gespeend van een
aardige vleug humor bezong Her-
mans het leven in een tijd toen alles
nog eenvoudig was. Een café zon-
der biljart was toen een grote uit-
zondering. Vandaag is het de re-
gel. Mogen we dat even betreuren
en onze gedachten laten afdwalen
naar die tijd dat we de keu uit het
rek haalden en op de tonen van
'Café Biljart' ons ding deden? En
mogen we de tekst nog eens mee-
geven voor diegenen die vandaag
hun fantasie moeten laten werken
om die vele café's voor de geest te
halen, die Vlaanderen toen rijk
was en waar letterlijk iedereen
rond het biljart stond... als vrien-
den.   
Oom Arie was ongeveer tachtig
Ome Willem was ook net zoiets
Ze vonden het leven nog prachtig
Ze zaten nog recht op de fiets
Ze zagen elkaar alle dagen
In het dorp, in het kleine café
Ze hielden van sarren en plagen
Als ze samen biljarten, die twee

Café biljart, café biljart
Klein stukje groen voor het eenzame
hart
Schuifje zegt 'klik', balletje 'tik'
Die ene ben jij, die ander ben ik

't Was steeds een sigaar en een slokje
Al hesen ze niet meer zo snel
Ze keken niet eens op hun klokkie
Zo gingen ze op in hun spel
En boven het groen van het laken

Daar leken ze jonger, zowaar
Ze probeerden elkaar af te maken
Maar ze konden niet buiten mekaar

Café biljart, café biljart
Klein stukje groen voor het eenzame
hart
Schuifje zegt 'klik', balletje 'tik'
Die ene ben jij, die ander ben ik

't Was koud, 't was eind januari
En Willem stond al aan de tap
Toen kwam iemand zeggen dat Arie
niet kwam
Eerst had het nog iets van een grap
En Willem, dat was een aparte
Hij zei toen hij de boodschap ontving
"Alleen kan een mens niet biljarten"
Hij zette zijn pet op en ging

Café biljart, café biljart
Klein stukje groen voor het eenzame
hart
Schuifje zegt 'klik', balletje 'tik'
Die ene ben jij en die ander ben ik

Als geen ander bezong Toon Hermans
de biljartsport en het sociale belang
ervan  

Jonas Dewit verrast ons opnieuw met
een 'Woordpuzzel'. We zoeken dit-
maal de naam van een bekend snoo-
kerspeler, in de verticale balk.

WOORDPUZZEL
Oplossing van ons aprilnummer:  
Dick Jaspers
Ernest De Waele uit Zele is de gelukkige
winnaar van een weekabonnement
voor het WK driebanden in oktober in
Antwerpen. 

1 ongewilde botsing tussen ballen
2 bij snooker vind je een bal van deze

kleur
3 theater in Sheffield waar elk jaar

WK Snooker plaatsvindt
4 biljartdiscipline
5 puntentotaal in één speelbeurt
6 Belgisch kampioen driebanden bij

de dames
7 vrijspel
8 aanvangspositie bij carambole
9 thuishaven van B.C. De Deken

10 deze Ludo speelde nog biljart met
wijlen Koning Boudewijn

ADL2000 – Finale KVA

Beker gaat naar Starrenhof 2

De Antwerpse Drieband Liga 2000 is
een onafhankelijk biljartverbond dat ja-
ren geleden werd opgericht om teams
van vier spelers tegenover elkaar te
brengen op tafels van 2,10 meter. De
actieradius van de ADL2000 beperkte
zich aanvankelijk tot Groot-Antwerpen
maar deinde tengevolge van het succes
uit tot het Waasland en de Noord- en
Zuidrand. Zo vinden we vandaag ook
teams uit bijvoorbeeld Sint-Niklaas,
Wintam-Bornem, Hemiksem en Schelle
in de vijf competitiereeksen van het ver-
bond. Daarbij ziet men ook elk jaar
kleppers als Jef Philipoom, Eddy Merckx
en Raymond en Peter Ceulemans aan
het werk. De speelpunten worden twee-
maal per jaar herzien en het laagste cij-
fer is 13. Weliswaar rekent de
ADL2000 alle speelpunten uit op een
maximum van 30 beurten. Naast een
reguliere competitie organiseert de liga
ook elk jaar het 'Kampioenschap van
Antwerpen', beter gekend als 'de Be-
ker'. Elk lokaal krijgt de gelegenheid bij
wijze van bieding de finale ervan
binnen te halen en deze eer viel dit jaar
te beurt aan het Starrenhof in Kapellen.
Niet echt een toeval want men brengt er
liefst 3 gelijknamige teams in competitie
en laat het nu net team 2 zijn dat zich
plaatste voor de laatste clash. BC Star-
renhof 2 ontmoette reeksgenoot BC
Roots en met een rekruteringsmogelijk-
heid uit 7 spelers, brachten de Kapelle-
naren dan ook hun zwaarste kanonnen
in stelling. Voor Roots trok in de eerste
partij Raymond Van den Abbeele het
dichtste naar band en zette na de ope-
ning meteen Gilbert de Backer op
achterstand. De voorsprong van Van
den Abbeele zou zelfs oplopen tot 8-0
en pas in de dertiende beurt kon zijn
tegenstander de eerste keer scoren. De

wagen van de Roots-speler viel dan stil
en vanuit een haast uitzichtloze positie
vocht Gilbert De Backer terug om in 33
innings de partij te beslechten in het
voordeel van Starrenhof 2 (13-15). Met
al één winstvoordeel op zak kwam de
Kapelse kapitein Dirk Weemaes met
vertrouwen aan de biljarttafel. Hielden
beide spelers elkaar bij aanvang goed
in evenwicht dan zouden de vier speel-
punten minder van Roger Simons aan
het eind van de wedstrijd het verschil
maken. Weemaes liet er 18 op een
speeltotaal van 21 optekenen maar zijn
opponent  maakte zijn 17 speelpunten
vol. De match duurde amper 25 beur-
ten, maar het mag gezegd dat bij de
eerste pogingen van Simons de geluks-
brenger zijn werk deed. Tijdens de pau-
ze werd de arena in gereedheid ge-
bracht voor de partij tussen Gilbert De
Bondt (Starrenhof 2), die 25 punten
diende te maken en Rootsman Gunter
Martens die er 23 moest laten noteren.
De Bondt flirte met de 1,000 moyenne
en zette in 27 beurten zijn tegenstrever,
die er 15 gescoord had, voor voldon-
gen feiten. Alle ogen waren dan gericht
op Starrenhof-kopman Patrick Vander-
zande (36 punten)en de nummer 1 bij
Roots, Peter Van Peer (25 punten). De
altijd geconcentreerde en rustige Van-
derzande had slechts 32 hernemingen
nodig om de eigen winst binnen te ha-
len en definitief het doek te laten vallen
over deze bekerfinale. Nochtans was
Van Peer met slechts 2 speelpunten te
kort, aardig in de buurt van de winst ge-
weest. Scheidsrechter Henri Meinertz-
hagen, die de vier partijen vlekkeloos
leidde, mocht bekerwinnaar Starrenhof
2 naar het erepodium begeleiden.

Bart Van Reeth

Bekerwinnaar BC Starrenhof 2 met staande v.l.n.r. Louis Van Loon, Karel Wuyts,
Gilbert De Backer, Patrick Vanderzande en Gilbert De Bondt. 
Zittend : Jef De Rijck en Dirk Weemaes

Biljartcafé
DE NIEUWE LANTAARN

Moeshofstraat 152
2170 Merksem
03 / 645 21 81

denieuwelantaarn@gmail.com

Thuishaven van
MERKSEM DRIEBAND CLUB

2 biljarts van 2,10 m.

KBBB nationale Finale Excellentieklasse Drieband – MB

Moyenne en titel voor Wilco Meusen
Steven De Bleecker (BC Kasteeldreef)
diende  de kelk tot op de bodem te ledi-
gen en verdween met 0 op 10 als laat-
ste van het toneel. Albert Beyers van BC
Vottem moest met klein verschil de vier-
de plaats laten aan DGQ-speler Bart Tu-
erlinckx. Paul Dumont (STBA) bezette de
onderste plaats in de top drie bij de 42-
ers, waar André Evlard (AS Charleroi)

met vier matchpunten meer dan Dumont
vice-kampioen werd. Wilco Meusen
van BC Zanzibar toonde zich opper-
machtig, veroverde met 100% van de
punten de nationale titel en was boven-
dien de enige van het sextet die binnen
het gemiddelde bleef. 

Bart Van Reeth
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Keep your IT Infrastructure close to home

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
• S ingle or multiple racks, cages or private suites
• E nhancement of your business continuity
• D isaster 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
• R eal-time access, badges, power usage and finance management
• Flexible or fixed power commitments
CARR IERS :
Belgacom - Telenet - Colt Telecom - Eurofiber - Syntigo - NL-IX - Mobistar
SPEC IFICA TIONS :                                                                                               
• V ery high Security level
• T riple fire detection (thermal, gas and early smoke detection)
• Carrier neutral
• Cold Aisle containment racks (Green environment)
• S tandard 2x32 Amp plugsets (upgradeable)
• N+1 Power infrastructure
• N+1 Cooling infrastructure
• I ndustry leading SLA
• T riple fiber entries

Contact us at

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

web www.antwerpdc.be

antwerp
datacenter

A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renova eprojecten
voor par culier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privé-woningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installa e van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renova e
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domo ca installa e op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud tradi onele en moderne elektrische installa es
• Home Automa on / Immo ca
• ICT & Microelectronica

Dringende interven es 24/7

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

betre ende elektriciteit

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

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN




