
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

NN oo vv ee mm bb ee rr   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  dts

Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen Lees verder op pagina 5

WK Driebanden Antwerpen 2013

Frédéric Caudron houdt titel in eigen land
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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

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

B.C. DE PLOEG 1 – 1ste Nationale afdeling
11/11/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – BC Herentals 1
18/11/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – BC De Witte Molen 1

B.C. DE PLOEG 2 – 1ste Nationale afdeling
04/11/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – Biljartexpress 1
25/11/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – BC Deurne 1

De wedstrijden vinden plaats in:
Biljartcentrum De Ploeg

Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

Ad Koorevaar
Zanger en Entertainer

Café - Discotheek - Bar dancing
Vereniging - Verjaardag -

Huwelijksfeest - Tuinfeest enz.

Voor elke gelegenheid 
de top entertainer

Voor boekingen: 06-21515897
www.ad-koorevaar.nl
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Het volgende
nummer 

verschijnt

27 november
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Redactie: Vlaanderen:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Fotograaf:
Harry Van Nijlen
Tel.: 0032 495 57 17 19
Dirk Acx
Tel.: 0487-74 56 43
E-mail: info@billiardsphoto.com

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: +31(0)497-843645
Fax: +31(0)497-844530
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, NL-5140 AJ Waalwijk
Telefoon +31(0)416-343819
Fax +31(0)416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
ING Bank
Rek. nr.: 67.51.53.131
IBAN:
NL52 INGB 0675 1531 31
BIC:
INGBNL2A
facebook.com/De Biljart Ballen
www.debiljartballen.be
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Overlijden

Carlos Doom 
leefde voor het biljart 
Met het vallen van de bladeren is ook Carlos
Doom begonnen aan zijn eeuwige reis. De
Westvlaamse biljartfanaat was lid van
BC Volharding Izegem en goed gekend in
het district Zuid-Westvlaanderen. 
Hij was ook actief als wielertoerist. 

Doom werd 66 en laat een echtgenote, twee
kinderen en drie kleinkinderen na. 

Onze redactie betuigt haar medeleven en
wenst de familie veel sterkte toe.

Foto: Dirk Acx. 
www.billiardsphoto.com

KBBB Waasland 4de Klasse Kader KB (90 punten)

Van Landeghem wint in thuishaven 
In zijn homelokaal is Urbain Van Lan-
deghem (Quality Zele) met de winst op
de loop gegaan. Hij verwees Lucien
Maes van KSNBA, ondanks verlies,
naar de zilveren plaats en hield Kris
Waem (De Gildevrienden) op plaats
drie. De vierde en vijfde plaats ging res-

pectievelijk naar clubmakker Alfons
Janssens en Luc Van Vosselen, de ande-
re speler van De Gildevrienden, die met
0 punten beneden het gemiddelde
bleef.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 3de Klasse 
Kader 38/2 KB

Ruime zege 
voor Baetens
Slechts drie deelnemers aan deze fina-
le, die gespeeld werd naar 120 punten
op biljarts van 2,30 meter,  in het lokaal
van Biljartvrienden Gent. Thuisspeler
Mark Baetens  (8 wedstrijdpunten) ken-
de weinig moeite met zijn clubmakker
Luc Dujardin (4 wedstrijdpunten) en
Pierre Vandaele (Argos Westveld), die
puntenloos bleef.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Rechtstreekse Districtfinale 4de Klasse Kader 38/2 KB

Van Heirseele met tien op tien
Vijf gewonnen wedstrijden, waarvan
één met promotie. De zege van Roger
Van Heirseele (BC Edelweiss) kan
geenszins worden betwist. Tweede
werd Arthur Standaert (Eeklo BC), der-
de Daniël De Mol (Argos-Westveld).
Rudy Meuleman (BV Gent) en Wim
Avermaete (Metro), vielen buiten het po-
dium en Richard Van Haelter kon als

enige geen enkele maal de negentig
punten scoren.
Bart Van Reeth  

KBBB Waasland – 8ste Klasse Vrijspel KB

Nieuwe speler grijpt meteen 
de macht in Kieldrecht
De eerste rechtstreekse districtfinale van
het Waasland werd gespeeld op 5 ok-
tober en gewonnen door nieuwe speler
Nick Rosier van BC Sleepbootje. Hij
bleef voor zijn clubgenote Tamara De
Witte. Tom Rotthier van De Gildevrien-

den werd derde. De vierde plaats was
voor Omer De Block (ook Sleepbootje),
die geen punten behaalde en ook on-
der het gemiddelde afsloot.

Bart Van Reeth

Gedicht voor Carlos Doom
Het overlijden, na een kortstondige ziekte, van Carlos
Doom, kwam bij vele biljarters in Zuid-West Vlaanderen erg
hard aan. Nog amper bekomen van de shock, kroop Didier
Goethals in zijn pen en schreef in gedichtvorm een pakkend
huldebetoon aan de betreurde biljarter. 

Toen we vanavond hoorden dat je gestorven was
Zaten een aantal biljarters in zak en as
Niemand kon begrijpen hoe je plots bent gegaan
Je kon niet langer die ziekte weerstaan
De laatste tijd hoorden we alleen maar dat het niet goed met je was
We wilden niets liever dan dat je genas

Als biljarter had je een groot talent...
Je speelde alle matchen zo fervent
Je niveau was om u tegen te zeggen
Af en toe kwam je zelfs eens een stoot uitleggen
Je was een graag geziene speler en altijd  welgezind
Af en toe een mopje, al dan niet exotisch getint

Je kon vertellen over de vele jaren als chauffeur
Jouw verhalen brachten je leven tot kleur
We zijn verslagen jou te moeten laten gaan
Maar jouw naam zal steeds in ons hart gegrift staan
Het ga je goed, we vergeten je nooit
En wees maar zeker, we komen elkaar nog tegen, ooit

Didier Goethals  (lid KBC Gilde Hoger Op Kortrijk)

Gedicht

Eerste plaatsing in België

Lancering van nieuw biljartconcept :
Mywebsport

De Maaslandse Biljart Academie
(M.B.A) is de eerste vereniging die
het nieuwste en unieke wedstrijd-
en trainingssysteem Mywebsport in
België in gebruik neemt. Myweb-
sport,   biljart Worldwide, beleeft
daarmee de primeur in de Benelux. 
Mywebsport maakt reeds furore in de
hele wereld, verschillende topspelers
gebruiken dit al. Het is een systeem
waarmee u met mensen over de hele
wereld kunt biljarten. Met Mywebsport
is het mogelijk om verschillende soorten
trainingen en oefeningen te doen. Men
kan bijvoorbeeld een trainingssessie

spelen of oefenen op posities door
middel van laser-plaatsing of  lessen vol-
gen met bekende spelers zoals Marco
Zanetti, Martin Horn, Jeremy  Bury, An-
dreas  Efler, Armin Kahofer, enzovoort.
De interesse van spelers en de pers is
enorm. Er zal een presentatie plaatsvin-
den op zaterdag 14 december , vanaf
16.00 uur in het lokaal van de MBA,
Meerstraat 25 in Zutendaal. 

Voor meer inlichtingen: 
Robert Monnissen 
Afgevaardigde voor Mywebsport in Bel-
gië en Nederland 
Tel.: 0496439920
r.monnissen@mywebsport.com
www.facebook.com/robert.monnissen
www.mywebsport.com

Robert Monnissen, zelf gedreven bil-
jarter introduceert Mywebsport in de
lage landen.

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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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

Artistiek biljart

Daelman voert Europese ranking aan

De nieuwe Europese rankinglijst toont
Eric Daelman op kop van het klasse-
ment, het gevolg van het veroveren van
de Europese artistiektitel in het afge-
lopen seizoen. Nummer drie is voor re-
gerend Belgisch kampioen Erik Vervliet,
die overigens de BK titel won, ten nade-
le van Daelman. Met achtvoudig Bel-
gisch kampioen Walter Bax op de zes-
de plaats, is ons land bijzonder goed
vertegenwoordigd in de top tien. Patrick
Vloemans staat op plaats negenentwin-
tig, Marc Janssen op negenenveertig en
Danny Van Schoor -als laatste Belg- op
zesenvijftig. Hieronder kan u de volledi-
ge rankinglijst raadplegen.

1 DAELMAN Eric BE 107 80 27
2 GUMUS Serdar TR 81 54 27
3 VERVLIET Eric BE 66 26 40
4 AHRENS Thomas DE 66 26 40
5 REVERCHON Jean FR 65 38 27
6 BAX Walter BE 57 38 19
7 IMMERVOLL Robert AT 56 16 40
8 TRAN Kevin FR 56 16 40
9 JONEN Sander NL 56 16 40

10 FONELLOSA Xavier ES 56 16 40
11 YAMAN Haci Arap TR 56 16 40

12 TOTH Laszlo HU 48 8 40
13 VIGLIANESI Santo IT 48 8 40
14 HAMMEN Michaël FR 45 26 19
15 CUADRADO Hector ES 43 16 27
16 SCHOLTES Rob NL 43 16 27
17 KELLER David HU 35 8 27
18 VIJVERBERG Erik NL 29 16 13
19 CIN Baris TR 27 8 19
20 CUADRADO Juan Carlos ES 27 8 19
21 DERICKS René NL 27 8 19
22 SCHUSTER Markus AT 27 27
23 BURKHARDT Edgar DE 27 27
24 ALDUINO Giuseppe IT 27 27
25 SINGER Bernd DE 26 26
26 AKTI Erkan TR 19 19
27 MILLER Jean-Luc FR 19 19
28 LIMBOURG Jean-Marie NL 19 19
29 VLOEMANS Patrick BE 19 19
30 OLIVAR Jordi ES 19 19
31 LANGECKER Stefan AT 19 19
32 GREWATSCH Werner DE 19 19
33 DAUBEK Martin AT 19 19
34 SCHWARTZ Gerhard DE 19 19
35 MOLINO Francesco IT 19 19
36 GIANNONE Paolo IT 19 19
37 ARSLAN Ahmet TR 13 13
38 PARRA Michel FR 13 13
39 PANIS Bastien FR 13 13
40 CREUZOT Patrice FR 13 13
41 KIRMAN Koray TR 13 13
42 ÖZYÜREK Bekir TR 13 13
43 VAN MIL Johnny NL 13 13
44 CROLS Walter NL 13 13
45 PACETTI Claude FR 13 13
46 GENES Alaattin TR 13 13
47 SEZER Mehmet NL 13 13
48 SANCHEZ Sergio ES 13 13
49 JANSSEN Marc BE 13 13
50 EVERAERT Roger BE 13 13
51 PEREZ Alejandro ES 13 13
52 PEREZ Federico ES 13 13
53 DAHLKE Ken AT 13 13
54 BUTORA Patrick AT 13 13
55 ADELL Père ES 13 13
56 VAN SCHOOR Danny BE 13 13
57 KASIENEWSKI Stephan DE 13 13
58 CASALES Angelo BE 13 13
59 SCHWED Henry DE 13 13
60 SCHÄFER Christoph DE 13 13
61 SCHMEER Ulli DE 13 13
62 HEIGL Franz DE 8 8
63 ZINSMEISTER Thomas A

Bart Van Reeth 

Eric Daelman.
Foto: Dirk Acx

KBBB Waasland & Dender – Interdistrictfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Stefaan De Ruyver pas vierde 
met vier matchpunten
Vier wedstrijdpunten – en dat zijn er
evenveel als de nummers twee en drie,
François Vergult (BC Sleepbootje) en
Theo Van Craenenbroeck (BC Sleep-
bootje)- wist KBC Ons Huisspeler Ste-
faan De Ruyver mee naar Geraardsber-
gen te nemen. Hij liet wel nog Rik Stilten
van Sint-Martinus Aalst achter zich, die

slechts éénmaal de 40 punten kon vol-
maken. De eindzege ging naar Yvan
De Ruyte (KSNBA) die als enige binnen
de moyenne bleef. Door omstandighe-
den mag echter François Vergult aantre-
den in de gewestfinale in december. 

Bart Van Reeth

Artistiek biljart

Nieuwe VAS-website is pareltje
De Vereniging van Artistiek Spelers
(VAS) heeft haar nieuwe website on-line
gebracht. De infopagina van het over-
koepelend orgaan in het artistiek biljart
is een echt pareltje en één van de meest
gebruiksvriendelijke sites die we de laat-
ste jaren zijn tegengekomen in het bil-
jart. Buiten alle informatie over de struc-
tuur vindt de bezoeker een erg over-
zichtelijke rankingtornooi-kalender en

alle uitslagen en standen, via zeer ge-
makkelijke en duidelijke knoppen. Ge-
heel nieuw is de visuele voorstelling van
alle speelsets en figuren. Met het foto-
materiaal op de achtergrond oogt de
website trouwens heel erg dynamisch.
Nieuwsgierig geworden ? Surf dan snel
naar www.vas-online.be . 

Bart Van Reeth

VG Biljart

België-Nederland 
Vrijspel voor andersvaliden
De Vluchtheuvel uit Stabroek -op een
boogscheut van de Nederlandse grens-
is een instelling voor mensen met een
licht mentale beperking en draagt al ja-
ren het biljart hoog in het vaandel. Aan-
vankelijk als louter ontspanning, later
ook competitief in het 'Tornooi Ludo Die-
lis', dat elk jaar vier of vijf instellingen
uit de regio tegenover elkaar brengt.
Met teams uit Noord-Brabant en ui-
teraard van de Vluchtheuvel en andere
regionale instellingen, organiseert
Vluchtheuvel-secretaris Stany Imbert nu
een ware 'België-Nederland'.
Op zondag 17 november zullen de
teams elkaar ontmoeten in de Stabroek-
se zaal Molenhoek om er de eerste
interland te beslechten. Er komen 6 spe-
lers uit Stabroek ( BC De Vluchtheuvel )
en 6 spelers uit andere instellingen in de
onmiddellijke omgeving aan de tafel,

tegenover 6 spelers uit Rijsbergen en 6
spelers uit Roosendaal, voor onze noor-
derburen. Er wordt op twee biljarttafels
van 2,10 meter gespeeld en elke speler
kan twee wedstrijden spelen.
De dagindeling ziet er als volgt uit :
9:30 u – 10 :00 u : ontvangst spelers
en begeleiders
10:00 u : start eerste ronde
12.00 u : pauze  
13:00 u : start tweede ronde
15:00 u : einde wedstrijd
15:30 u : receptie en prijsuitreiking
door Ludo Dielis
17:00 u - ? :  napraten
De organisatoren hopen op heel wat
belangstelling en onze lezer mag alvast
een verslag verwachten in ons volgend
nummer.

Bart Van Reeth

Overlijden

Lou Van der Voort verliest strijd
tegen moedig gedragen ziekte

Bij het ter perse gaan van ons vorige
nummer, overleed, na een moedige
strijd, Louis (Lou) Van der Voort, thuis in
Alken.
De geboren Hasselaar was voorzitter van
Biljartclub KHOZ Hasselt en tevens lid
van de Waalse biljartvereniging BC Vot-
tem. In januari  van dit jaar werd hij nog
gewestkampioen 2de Klasse kader 38/2
op het klein biljart, met liefst vijf winst-
matchen. 
Lou was een gekende figuur in het Lim-
burgse biljartleven en sleet zijn actieve
loopbaan als landmeter bij de Regie der
Gebouwen. Hij werd 69. 
Onze redactie wenst haar medeleven uit
te drukken aan de levenspartner, familie
en vrienden van Lou.

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Artistiek Biljart

Bax neemt koppositie over
Patrick Vloemans was er niet bij in Roe-
selare en dat gaf de anderen de gele-
genheid om een inhaalbeweging te ma-
ken op het derde rankingtornooi van dit
seizoen. Walter Bax, gouwgenoot van
Vloemans en niet goed gestart, zag zijn
kans schoon en komt met een uitgespro-
ken zege aan de kop van het klasse-
ment. Met vijf rankingtornooien te gaan
is er natuurlijk nog niets beslist, maar
van Bax weten we, dat hij steeds ge-
brand is op de eindzege en zich niet
laat opjagen. Dat heeft dan weer veel te
maken met de bagage aan ervaring die
de Kempenaar meedraagt en de meer-
dere rankingtitels die hij al op zijn naam

Nieuw talent op komst ?
Heuglijk nieuws ten huize Michel Van Camp. De biljarter van het eerste team van
De Goeie Queue uit Oostmalle en tevens medeuitbater van het lokaal Salpho, is
vader geworden van een flinke zoon Gil. Hopelijk heeft de kleine het biljartge-
voel in de vingers en mogen we binnen een kleine twintig jaar onze krant vol-
schrijven met zijn prestaties. Proficiat Michel en... veel pap geven!

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

schreef in het verleden. Walter Bax telt
twee punten meer dan Eric Daelman en
liep al acht punten uit op Erik Vervliet.
Daarna volgt een kloof van twaalf stuks,
maar Roger Everaert neemt toch nog ze-
ventig punten voor zijn rekening. De af-
wezigheid van Vloemans in het lokaal
van DOS Roeselare, doet hem terugval-
len naar de zesde plaats en door twee
niet-deelnames staat Angelo Casales af-
gezonderd laatste. Het volgende ran-
kingtornooi wordt beslist in Argos-West-
veld in Sint-Amandsberg, bij Gent.
Bart Van Reeth
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Frédéric Caudron 
houdt titel in eigen land
Negenendertig jaar was het alweer geleden dat een biljart wereldkampi-
oenschap nog eens de Scheldestad aandeed. De doortocht van 2013 ging
alleszins niet onopgemerkt voorbij. Integendeel, na veel magere jaren in
de biljartsport, bewees het massaal opgekomen publiek, dat de sport
meer dan ooit een toekomst heeft. De Antwerpse Lotto Arena zat vijf da-
gen afgeladen vol en barstte bijna uit zijn voegen op de finaledag. Logisch,
met de actoren Frédéric Caudron en Filipos Kasidokostas aan de tafel.
Twee ex-wereldkampioenen en creators van haast buitenaards biljart ! In-
zet : de wereldtitel en de met diamanten bezette biljartkeu, geschonken
door het Antwerp World Diamond Centre.

Met achtenveertig kwamen ze aan de
start in wat een boeiende en spectacu-
laire afvallingsrace zou worden, met al-
vast een grote verrassing op de ope-
ningsdag, waar de toeschouwers voor-
al gebrand waren op zeges van de Bel-
gen. Eddy Leppens ging roemloos
onderuit tegen de als veel zwakker ge-
kwoteerde Colombiaan  Huberney Ca-
tano. Het beste bewijs dat in Antwerpen
enkel heel goede en super goede spe-
lers aan het wereldkampioenschap
deelnamen. Eddy Merckx had in de
openingswedstrijd wel de kaap van Pe-
ter Ceulemans omzeilt, en later ook de
Vietnamees Ngo wandelen gestuurd,
maar brak drie dagen later de tanden
stuk op de Nederlander Dick Jaspers. Al
dient gezegd dat de noorderbuur net
op het meest cruciale moment van de
wedstrijd een 'lucky ball' scoorde en
daarmee de sprint naar de eindover-
winning kon inzetten. Eenzelfde scena-
rio herhaalde zich trouwens nog eens in
zijn wedstrijd tegen de Turk Tasdemir,
waarop Jaspers zich van deelname aan
de halve finale verzekerde. Merckx
naar de uitgang dus, en geen verlen-
ging van zijn wereldtitel. Hetzelfde lot
was eerder Roland Forthomme al be-
schoren, die nochtans de sterkste tor-
nooistart nam met een uitmuntende ze-
ge tegen de Amerikaan Kang, in een
wedstrijd die de Waal besloot met een
serie van 16 punten. De Zweed Torb-
jörn Blomdahl, kwam als wereldran-
kinglijst aanvoerder aan de tafel, maar
werd een kleedje gepast door de Ecua-
doraan Javier Teran. Alweer een verras-
sing en er zouden er nog volgen. De Ita-
liaan Marco Zanetti – die zich afge-
lopen seizoen vooral op de WB-man-
ches in de kijker speelde- kegelde Jef
Philipoom eruit en daarmee bleef bij on-
ze landgenoten enkel nog Frédéric Cau-
dron overeind. Een beresterke Caudron
die de Duitser Martin Horn met een 16-
40 overwinning de wellicht koudste
douche uit diens carrière bezorgde.
Voor Zanetti zelf, bleek de Colombiaan
Alexander Salazar dan weer een maat-
je te groot. En dan waren er nog de
twee Grieken Polychronopoulos en Ka-
sidokostas die onder elkaar mochten uit-
maken wie de andere  halve finale zou
spelen. Met een tot de verbeelding spre-
kende terugkeer in de wedstrijd en een
moyenne van 3,636 (24-40 in 11 beur-
ten), bewees Filipos Kasidokostas dat
hij in 2009, geenszins zijn wereldtitel
had gestolen.  Op dus naar de halve fi-
nales, met in de arena Jaspers  tegeno-
ver Kasidokostas en Caudron die tor-
nooiverrassing Salazar kreeg voorge-
schoteld.

De halve finales
Zes beurten had Frédéric Caudron  no-
dig om de 4-6 voorsprong op de reu-
zegrote schermen te zetten en Kasido-
kostas zette al na drie hernemingen Jas-
pers op een 4-9 achterstand. Met een
reeks van 6 vergrootte onze landgenoot
zijn voorsprong op Salazar in beurt 7
(4-12) en Jaspers probeerde op de
buurtafel zijn opponent van antwoord te
dienen, door in te lopen tot 7-9. Cau-
dron kende moeilijkheden met het strak-
ke verdedigende spel van de Colombi-
aan, maar gaf zelf geen duimbreed toe.
Hierdoor bevroor de wedstrijd bij de
tiende poging. Ook de wedstrijd Jas-

pers-Kasidokostas verzandde aanvan-
kelijk, maar met een serie van 6 punten,
bouwde de Zuid-Amerikaan toch een
opmerkelijke voorsprong uit 7-15 (6
beurten). In de vijftiende inning vond
Caudron dan toch een opening en ver-
zilverde die kans met een reeks van 9
punten (4-21). De Griekse buur liep ver-
der uit op zijn Nederlandse rivaal en op
tafel 2 ging men rusten bij een 11-25
stand in 8 beurten. Frédéric Caudron
bleef tot in de negentiende beurt steken
op 9-27 en zag dan zijn krediet afne-
men tot 11-27. Dick Jaspers bleef ver-
woede pogingen ondernemen om te re-
plikeren op de defensie van Kasidoko-
stas en lukte daar ook bij de tiende her-
neming niet in. Het stond dan 14-25.
Caudron kreeg de juiste kadans te pak-
ken in beurt 22 en maakte met een
reeks van 12 punten de partij uit (12-
40). De zaal ontplofte, want de laatst
overgebleven landgenoot zou straks de
finale betwisten. Strategie en verdedi-
ging, dat waren de sleutelwoorden in
de andere partij en na 13 pogingen,
had alleen Filipos Kasidokostas van de
kleine foutjes van zijn tegenstander ge-
profiteerd om naar 17-33 te snellen en
een optie op de overwinning te pakken.
Dan ken je de vechtersmentaliteit van
Jaspers nog niet en met 'propere' stoten,
kwam de Nederlander gestaag terug.
Opeenvolgende serietjes brachten de
26-34 stand op het bord na 14 beurten.
In de zeventiende beurt – met nog 3
stuks te gaan- faalde de Griek en legde
het spel open. Dick Jaspers zag de kan-
sen op een knock-out game toenemen
en startte de motor. Met een trammetje
van 6 punten milderde onze noorder-
buur nog even, maar Kasidokostas liet
de eindzege niet meer ontglippen (35-
40 in 19).

De finale
Frédéric Caudron mocht openen en
deed dat met een bescheiden reeksje
van 3 punten. Beide finalisten hielden
elkaar in evenwicht tot aan de zevende
beurt. Toen nam Caudron de leiding in
handen en liep van een 4-7 achterstand
uit naar 10-7 (serie 6). De volgende
speelbare figuur liet Kasidokostas ui-
teraard niet liggen en de Griekse topper
bleef in het kielzog van de publiekslie-
veling. 12-11 na 8 hernemingen en 16-
12 in 10 innings. Een slordigheidje van
Filipos Kasidokostas werd dan onver-
biddelijk afgestraft door de Oostmalle-
naar, die verder uitliep tot 24 -12 met
een reeks van 8. Na de pauze had Ka-
sidokostas er al 15 goed te maken,
maar kreeg van Caudron niet de ge-
makkelijkste driebandfiguren op het
bord. De wedstrijd kabbelde naar 27-
14 in 13 pogingen. Dat ook  's werelds
grootsten kunnen missen bewees Frédé-
ric Caudron in de veertiende beurt, met
een onbegrijpelijke flater. Gelukkig voor
hem strafte Kasidokostas zijn falen niet
meteen af. De Griek begon zelf onbe-
grijpelijk te missen... Met magisch bil-
jart tilde Caudron zichzelf boven de
psychologische grens van 30 punten bij
29-14 in 16 en knalde er nog eens 7
op het scorebord (36-14 in 17 innings).
Na 18 beurten weerklonk het 'pour
trois' en nam de zenuwachtigheid bij
het publiek zienderogen toe. Kasidoko-
stas gaf zich niet gewonnen en trok de
verdedigende kaart, wardoor hij kon

milderen tot 37- 23. Eerder dan te sco-
ren gooide de Athener nu de deur volle-
dig dicht. Niets mocht echter nog baten,
want Frédéric Caudron dwong Filipos
Kasidokostas in beurt 22 en bij 40-23
tot de nabeurt. Uit een nipt geraakte ac-
quitstoot volgden nog 2 punten. 'Ons'
Fredje hield de zesenzestigste wereldti-
tel, zijn tweede in 14 jaar,  in eigen
land, en dat is op zijn zachtst gezegd
oververdiend.

Het Wereldkampioenschap Driebanden
2013 in Antwerpen werd afgesloten
met een apotheose om u tegen te zeg-
gen en een sensationele kampioenen-
huldiging en terecht liet menig toe-
schouwer zich ontvallen : “Voor organi-
sator Ludo Dielis is dit ZIJN tiende
wereldtitel”. 
Het was mooi.

Bart Van Reeth
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Monument Blomdahl 
liep kwalificatie mis 

Van de hele zwik die aan de tafel kwam
in de Lotto Arena is Torbjörn Blomdahl
de langst meedraaiende speler in het
driebandcircuit. De Zweed behaalde
zijn eerste wereldtitel in 1978 en kwam
in de Scheldestad als aanvoerder van
de wereldranglijst aan het acquit. Door
sommigen zelfs als titelfavoriet getipt,
kon de Scandinaaf een vroege uitscha-
keling niet vermijden. Pieter-Jan Van
Bosstraeten trok met de microfoon naar
de levende legende.

DBB: Hoe kijk je terug op het tornooi,
want je bent vrij vroeg uitgeschakeld,
mag ik toch wel stellen?
TB: Het is een fantastisch tornooi ge-
weest. Al dat publiek, de perfecte orga-
nisatie, ik kan niet wachten om zoiets
opnieuw te beleven. Mijn eigen presta-
ties kunnen we vlug vergeten, je hebt
dat een paar keer per jaar dat het niet
wil lukken.
DBB: Aan wat lag het, denk je dan?
TB: Mijn tweede match had ik 2 beurten
teveel. Ik had enkele ballen die ik echt
had moeten maken, ik had mij dus moe-
ten kwalificeren.
DBB: Zeker omdat je op dat moment
nog de nummer 1 op de ranglijst was.
Waar had je op voorhand op gehoopt?
TB: Ik had nergens op gehoopt. Ik had
een makkelijke poule, maar het is vaak
zo dat je een makkelijke poule hebt en
het toch moeilijk wordt.
DBB: Heeft dat met onderschatting te
maken?
TB: Neen, onderschatting is het zeker
niet. Die mannen hebben niks te verlie-
zen en gooien alles in de verdediging
en als dat lukt kunnen ze mij kapot spe-
len. En dat hebben ze goed gedaan. Ik
moest heel lang wachten om aan tafel

te kunnen en als ik dan mijn kans krijg,
was ik al wat kapot en lukte het niet.
DBB: Je hebt al 5 wereldtitels behaald,
aan welke hou je de beste herinnerin-
gen over? Wat was de mooiste?
TB: Jarenlang, begin jaren ’90 van vori-
ge eeuw, waren er geen  wereldkampi-
oenschappen. Zo won ik in ’91 en ’92
de wereldtitel door een hele serie tor-
nooien te winnen. Mijn laatste wereldti-
tel was in ’97 in Grubbenvorst in
Nederland, mijn eerste bijna 20 jaar
eerder in ’78, dat was ook mooi. Maar
ik vind andere momenten in mijn carriè-
re mooier.
DBB: Je denkt nog niet aan stoppen?
TB: (lacht) Soms wel, als het zoals nu
heel slecht gaat. Nee, enkele keren sla-
pen en dat is weer voorbij. Ik heb een
heel goed jaar, ik won de World Cup
en stond opnieuw eerste op de wereld-
ranglijst.
DBB: Zolang je blijft winnen en je er ple-
zier aan beleeft, ga je dus door?
TB: Plezier beleef ik er sowieso aan. Als
je dit tornooi bekijkt, het is spannend,
de sfeer is fantastisch. Alleen jammer
dat er maar 1 Belg meer overblijft.
DBB: Over België gesproken, denk je er
aan om ooit nog hier te spelen?
TB: Ik heb dat 10 jaar gedaan, maar ik
ben er nu wat oud voor om zoveel kilo-
meters te rijden voor één wedstrijd.
Maar misschien zal ik het nog eens
doen, je weet nooit.
DBB: En heb je een voorkeur?
TB: Nee, dat gaat niet zozeer om voor-
keur, het moet gaan om een aanbieding
die ik goed vind. Maar ik krijg niet zo-
veel aanbiedingen, ik ben vrij duur, ik
kom dan ook van ver.

Pieter-Jan Van Bosstraeten

Pieter-Jan Van Bosstraeten krijgt uitleg van Torbjörn Blomdahl, die nog niet aan
stoppen denkt. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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Profetische woorden worden bewaarheid
Voor aanvang van het wereldkampi-
oenschap vroegen we de Belgische
deelnemers wie met de wereldtitel naar
huis zou gaan. 
Als gedreven profs zagen zij zichzelf
natuurlijk in de eerste plaats met de me-
daille Antwerpen verlaten, toch spraken
vier van hen profetische woorden, bij
het bepalen van hun 'tweede keuze'. 

Jef Philipoom, Peter Ceulemans, Eddy
Leppens en Roland Forthomme, tipten
allen op Frédéric Caudron. 
Enkel Eddy Merckx, die Roland For-
thomme een grote kans toedichtte en -
begrijpelijk- Caudron zelf, sloegen de
bal mis. 

Bart Van Reeth
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Dan denk je even 'dit is mijn match niet'
Elke wedstrijd, elk tornooi kent zijn winnaars en verliezers. Dat was op het
WK in Antwerpen niet anders. De Biljart Ballen haalde Eddy Merckx voor
de microfoon, net na zijn uitschakeling in de 1/8ste finale. Merckx,
wereldkampioen 2012 kon zijn titel niet verlengen en ging ten onder tegen
zijn teamgenoot bij BC Deurne, Dick Jaspers. 
DBB: Eddy, hoe kijk je terug op je ver-
liesmatch tegen Dick ?
EM: Ik vind dat ik heel goed gespeeld
heb. Toegegeven, ik heb me 2 keer mis-
pakt op een redelijke bal die ik heb ge-
mist. Als ik daaraan terugdenk, besef ik
dat het daar is misgelopen. Langs de
andere kant, iedereen mist wel eens een
redelijke bal, dat is menselijk. Ik mag
wel zeggen dat het geluk voor de rest
sowieso niet aan mijn kant was. Ik had
enkele ballen die moeilijk te controleren
zijn die ik goed speel, maar die er net
niet op willen en dan geef je openingen
en die maakt Dick af.
DBB: Nochtans maakte je vlak voor de
pauze een mooie serie, waardoor je
met 10 punten voorsprong terug mocht
hervatten.
EM: Ik had inderdaad 10 punten voor,

maar tegen Dick wil dat niets zeggen.
Sommige spelers doe je daar pijn mee
door met 10 punten voor te komen,
maar Dick blijft daar rustig onder. Maar
ik kan niet zeggen dat ik slecht ge-
speeld heb. 
DBB: Dick maakte op een cruciaal mo-
ment natuurlijk een geluksbal die hij vol-
ledig benut door een serie te maken,
speelde dat mee?
EM: Dan denk je even ‘dit is mijn match
niet’. Ik ben er toch voor blijven vechten,
ook erna, maar ik kwam net te kort.
DBB: Wat vond je van je poulematchen?
EM: Ik heb die 2 wedstrijden goed ge-
wonnen, een 40-24 en een keer 40-14,
dus op dat vlak was alles dik in orde en
dan heb je veel moed. Alleen jammer
dat ik dan tegen Jaspers moest...
Pieter-Jan Van Bosstraeten

“Caudron is de man van het tornooi”

Tot in de halve finale bleef Dick Jas-
pers meedoen voor de hoofdvogel.
Tegen de latere verliezend finalist
Filipos Kasidokostas, ging de
Nederlander de boot in.

DBB: Dick, het mocht niet zijn voor jou
dit jaar. Hoe kijk je terug op jouw WK? 
DJ: Toch vooral berusting dat in de hal-
ve finale mijn tegenstander (Kasidoko-
stas) beter was. Hij vertrok beter dan ik
en ik heb het niet meer kunnen goedma-
ken. Jammer, ik had heel graag de fina-
le gespeeld. Het zou eigenlijk een groot
succes zijn geweest, zo dicht bij huis.
DBB: Je hebt al drie wereldtitels, is je
motivatie is er niet minder op gewor-
den?
DJ: Ik vind het zo mooi om goed te spe-
len. Ik doe er veel voor en het is echt
mijn passie. Daarom dat ik dat ook
graag vertaal in goed spel en in over-
winningen. Dus als ik het niet haal moet
ik ook teleurgesteld zijn.
DBB: Is Frédéric Caudron volgens jou de
terechte winnaar dit jaar?
DJ: Ja hoor, echt de man van het tor-
nooi. En niet alleen vandaag. Je ziet
hem een heel jaar aan de top, hij speelt
altijd goed. Een waardig wereldkampi-
oen en nummer één op de wereldran-
kinglijst. Al hoop ik hem toch regelmatig
te kunnen verslaan in de toekomst.

Sven Caudron

Dick Jaspers
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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Niveau opkrikken 
tegen Europese tegenstrevers
Samen met Alexander Salazar was Huberney Catano dé verrassing uit Co-
lombia. Op de eerste speeldag veegde de jonge Zuid-Amerikaan zijn Bel-
gische rivaal Eddy Leppens van tafel. Niet alleen met 'sturm und drang',
maar met technisch zeer mooi uitgevoerd biljart. Een ware streling voor
het oog. Onze reporter vroeg Catano -na zijn verliesmatch tegen Tasdemir-
om een reactie.
DBB: Je bent de jongste speler van het
tornooi, 23 jaar, maar speelde een ge-
weldige match tegen Eddy Leppens. Je
maakte indruk op het publiek, maar
vandaag verlies je tegen Tasdemir.
Wat vind je zelf van je wedstrijd?
HC: Ik was helemaal niet zenuwachtig,
maar ik had geen goed gevoel over de
wedstrijd. De tafel voelde wat ‘kort’ en
het lukte me niet om me aan te passen.
Ik wist dat het een moeilijk te winnen
match zou worden.

DBB: Zoals ik zei maakte je op jonge
leeftijd indruk met je spel, wat zijn je
ambities naar de toekomst toe?
HC: Ik wil zoveel mogelijk blijven trai-
nen, ik wil een volledige voorbereiding
doormaken om me te kwalificeren voor
meer Europese tornooien. Zoveel mo-
gelijk matchen tegen Europese spelers
is de manier om mijn niveau op te krik-
ken.

Pieter-Jan Van Bosstraeten
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Emotionele Jean Vincke 
bedankt Ludo Dielis
Gewezen dagbladjournalist en biljartfanaat Jean Vincke was sterk onder
de indruk van het gebeuren in de Antwerpse Lotto Arena. Vooral de
prachtige organisatie, die in handen was van grootmeester Ludo Dielis,
maakte bij de Brabander ongeziene emoties los. Hij kroop in zijn pen en
vroeg De Biljart Ballen om onderstaande brief te publiceren. Dat doen we
met plezier, want we kunnen niet anders dan beamen, wat Jean vanuit zijn
hart op papier zette.

Beste Ludo, 

Je hebt in Antwerpen vijf dagen biljart-
geschiedenis geschreven ! 
Vooral in België, maar ook voor de to-
tale internationale biljartwereld. 
Je weet, ik heb 25 jaar lang voor de
grootste Vlaamse kranten over biljart
geschreven en had het privilege om
hierdoor de grootste internationale tor-
nooien, inclusief Wereldkampioen-
schappen, live te mogen beleven. 
Nooit, nergens ter wereld, mocht ik een
biljartevenement van dergelijke gran-
deur meemaken. 
Oh jawel, ik heb er een paar meege-
maakt waar er nog meer volk was (o.a.
in Orléans ; 3.000 toeschouwers),
maar nergens was de organisatie zo
perfect, de show grootser, de sportieve
prestaties indrukwekkender, het deelne-
mersveld internationaler getint (22 lan-
den, 48 spelers) met de voltallige
wereldtop-tien aanwezig. Nergens was
het geheel indrukwekkender dan wat jij
in de Lotto-Arena in Antwerpen te voor-
schijn getoverd hebt !
Voor het eerst heeft de VRT-Sporza er
een volwaardige reportage van ge-
maakt, waarbij kosten noch moeite wer-
den gespaard en waar de commentato-
ren zo professioneel waren.
Kurt Ceulemans als co-commentator (of
was het omgekeerd?) steeg boven zich-
zelf uit en vormde samen met de als bil-
jartleek toch zeer professionele Chris Pi-
cavet een geoliede machiene, die de
toeschouwers thuis naar het randje van
hun zetel bracht.
Hou dat duo a.u.b. samen bij volgende
biljartreportages !
En jij Ludo, wat een ondankbare erfenis
heb je nagelaten voor toekomstige or-
ganisatoren ! 
Ik vrees dat je wie dan ook, in welk
land dan ook, die met de gedachte zou
spelen om een WK of EK driebanden te
willen organiseren, de moed in de
schoenen hebt doen zinken.
Ik vrees dat niemand, maar dan ook nie-
mand, nog maar kan evenaren wat je
ons vijf dagen lang geschonken hebt !

Maar ik vrees ook dat de booschap niet
zal doordringen tot de nationale en
internationale besturen van onze gelief-
de sport ! 
Zo en niet anders moet de biljartsport
opnieuw gepromoot en populair ge-
maakt worden ! 
Met grandeur, show, de perfectie en de
pers immens aanwezig. 
Net als in de Snooker-sport, waar men
het al lang begrepen heeft, moeten er in
eerste instantie in Europa, later over al
de continenten verspreid, minstens een
zestal tornooien komen van deze om-
vang. Met niet alleen de steun van de
lokale televiesiezenders, maar ook met
de steun van Eurosport. De verantwoor-
delijke daar voor de biljartsporten
(snooker) is een Belg, Rudy Bauwens,
met wie ik nog samenwerkte bij Het
Laatste Nieuws.
Hij houdt niet alleen van snooker, maar
ook van het driebanden ! Die man kan
mee aan de weg timmeren ! En dan is
er nog Bart Van Reeth, die ons met zijn
krant De Biljart Ballen terug een medium
heeft gegeven dat alle biljarters verbindt
en een schoolvoorbeeld is van hoe de
schrijvende pers met onze sport moet
omgaan. Laat die jongens nooit los !  
Tot slot Ludo, jij toonde de weg, je bent
de steen in het water die de loop van de
rivier voor altijd zal veranderen. 
Als de bondsleiders nu eindelijk de
ogen willen openen en mee op jouw
kar springen, dan pas kan de biljart-
sport bouwen aan een nieuwe toe-
komst.
Je toonde de weg, beter dan met woor-
den, maar met daden ! 
In naam van de duizenden biljartlief-
hebbers voor hun scherm, maar zeker
ook in naam van de duizenden toe-
schouwers die de tribunes deden dave-
ren toen Fredje Caudron zijn laatste ca-
rambole scoorde, zeg ik u : 
Dank u Ludo en aub, laat het daar niet
bij, de biljartsport heeft je nog zo hard
nodig !

Met sportieve groeten,
Jean Vincke
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Teran gaat ei zo na fotograaf te lijf

Javier Teran speelde een supersterke
wedstrijd tegen Zanetti, waarin hij eerst
op zware achterstand kwam, maar met
fraai biljartwerk uiteindelijk toch nog
een 40-40 gelijkspel wist af te dwingen.
Na 35 innings mochten de beide heren
terug aan de biljarttafel om in het
'Knock-out' systeem te beslissen wie
naar de kwartfinale zou doorstoten.
Marco Zanetti vertrok van acquit om er
zes te laten noteren en had daarmee al-
vast de beste uitgangspositie. En dan ge-
beurt het onvoorstelbare. De Ecuado-
raan wil afstoten van acquit maar wordt
verblind door de lichtflits van het fototoe-
stel van een nochtans 'professionele'
persfotograaf. De scheidsrechter weigert
de klok stil te leggen, omdat het regle-
ment terzake niets zegt, waarop Teran

haast in paniek afstoot. Net
op dat moment gaat tot
woede van de zaal de flits
een tweede keer af. De
opener van Javier Teran
komt zelfs niet in de lijn van
de bal van zijn tegenstrever
en de furieuse Zuid-Ameri-
kaan moet met trek- en
duwwerk uit de buurt van
de fotograaf worden ge-
houden. De fotograaf die
zich trouwens -begrijpen
wie kan- van geen kwaad
bewust leek te zijn. Noch-

tans had Javier Teran tot op dat fatale
moment een schitterend parcours afge-
legd en werd hij al bij de kandidaten
voor een eventuele finaleplaats gere-
kend. Onze reporter Sven Caudron
vroeg de Ecuadoraan om een reactie:
“Mijn woede is bekoeld nu, maar het is
jammer dat het zo moet lopen. Ik speel-
de een fantastische wedstrijd en kreeg
aan het einde zelfs uitzicht op een plaats
in de volgende ronde”. Teran gaf ook
nog mee dat “de organisatie van het
WK een pareltje was”, maar besefte ook
“dat je dat soort zaken niet altijd in de
hand hebt”. Hij betreurde natuurlijk wel,
dat hij een verre reis gemaakt had om
dan geconfronteerd te worden met uit-
zonderlijke tegenslag. 
Bart Van Reeth

Reporter Sven Caudron in gesprek met Javier Teran
na het noodlottige einde van de wedstrijd
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Scheidsrechterskorps 
leverde excellent werk 
Met spelers en toeschouwers alleen, or-
ganiseer je nog geen WK. Achter en
voor de schermen komt er immers heel
wat meer bij kijken. Benny Van Goe-
them stond aan het hoofd van de dele-
gatie van scheidsrechters en notulisten
en leidde alles gedurende vijf dagen in
goede banen. 
DBB: Dag Benny, kan je voor onze le-
zers kort even schetsen wat jouw taken
als delegatieleider juist zijn?
Benny: Als Delegatieleider sta ik aan
het hoofd van de scheidsrechters. Ik
moet er dus voor zorgen dat de scheids-
rechters zo goed mogelijk voorbereid
zijn. Dat is niet enkel naar de reglemen-
ten toe, er komt veel meer bij kijken. Al
moet er ook op gelet worden dat dit
WK wordt gespeeld onder de regle-
menten van de UMB (Union Mondiale
de Billard), die toch net even verschillen
van de Belgische regels. Daarnaast
moeten de arbiters ook voorbereid wor-
den op het werken met de tijdsklok en
de computer. Ook moeten ze rekening
houden met de aanwezigheid van ca-
mera’s. We hebben daarvoor een uit-
gebreide meeting gehad, met de
scheidsrechters en ook met de mensen
van Kozoom, om zodoende de scheid-
rechters al te laten wennen aan de om-
standigheden van het WK.
DBB: Welke voorbereidingen hadden
jullie verder dan nog getroffen?
Benny: We hadden natuurlijk in april in
Brandenburg (het EK) met een delegatie
scheidrechters al wat ervaring kunnen
opdoen. Zeker naar de tijdsklok toe,
een gegeven waar de meeste scheid-
rechters toch niet zo gewend aan zijn,
was dat een leerrijke ervaring. En ik
durf te zeggen dat er op dit WK zeer
weinig fouten gebeurd zijn. Op meer
dan 60 wedstrijden heb ik slechts een
paar kleine fouten opgemerkt, ik ben
dus best fier op onze prestatie. Naar
discipline en teamgeest kunnen onze
scheidsrechters gerust als voorbeeld die-
nen.
DBB: Voor de onfortuinlijke Teran was er

uiteraard het incident met de fotograaf,
had dit vermeden kunnen worden?
Benny: Ik denk niet dat wij daar meer
aan hadden kunnen doen. Vanuit de or-
ganisatie hebben we alles in het werk
gesteld om dit te kunnen. Bij de aan-
kondiging van elke match werd expli-
ciet gevraagd om mobiele telefoons stil
te zetten en om geen foto’s met flits te
nemen. Toch is daar een ‘klungel’ die
een flits gebruikt op een cruciaal mo-
ment. Dat is totaal onsportief. Je kan
mensen die de regels overtreden daar-
na wel uit de zaal zetten, maar dit is iets
wat je als organisatie op het moment
zelf niet in de hand hebt.
DBB: Terug naar de scheidrechters, wie
kan het volgens jou nog ver schoppen
in de arbitrage?
Benny: De mensen die hier aanwezig
zijn, die staan echt al aan de top. Ik ben
er zeker van dat ze op toekomstige eve-
nementen er nog bij zullen zijn. Het be-
wijs is hier op dit WK ook geleverd, er
wordt eigenlijk niet over de arbitrage
gepraat. Dat is voor mij het beste bewijs
dat er prima werk wordt geleverd. We
hebben een goed korps en er staan een
aantal jonge mensen te drummen die
klaar zijn om Europees  scheidrechter te
worden, maar momenteel zijn de plaat-
sen allemaal bezet. Praktisch bekeken
hebben we eigenlijk teveel talent.
DBB: Ter afsluiting. Had je als delegatie-
leider niet graag zelf arbiter geweest in
de finale?
Benny: Uiteraard. Ik hoor ook bij de
groep van de Europese scheidsrechters.
Op het Europees kampioenschap bege-
leidde ik zelfs de finale. Het doet pijn
dat ik niet kan arbitreren op dit WK,
maar ik vond het niet gepast. Als hoofd-
verantwoordelijke voor de scheidsrech-
ters en verantwoordelijke voor de zaal
had ik mijn handen reeds vol. Uit de re-
acties kan ik opmaken dat ik dat blijk-
baar tot een goed einde heb gebracht.
Daar kijk ik met veel trots op terug.
DBB: En terecht!
Sven Caudron

WK Driebanden Antwerpen 2013

“De tranen stonden in mijn ogen”
Martin Spoormans leidde als scheidsrechter vlekkeloos de finale en raak-
te zelf ontroerd, nadat Frédéric Caudron zijn laatste punt had gescoord en
de medaille rond de hals mocht hangen.

DBB: Martin, jij bent de persoon die als
scheidsrechter de finale van het WK in
goede banen heeft geleid. Hoe evalu-
eer jij het tornooi?
Martin: Eén van de meest geslaagde
tornooien die ik heb meegemaakt. Een
super organisatie. Voor iedereen was
alles voorzien. En pas op, dat is niet evi-
dent. Bijvoorbeeld naar veiligheid toe.
Wij kennen allemaal Raymond Ceule-
mans, maar de security niet. Hij is eens
zijn badge vergeten en werd tegen ge-
houden. Maar Raymond was zelf ook
tevreden dat er grondig gecontroleerd
werd. Dus complimenten naar de orga-
nisatie toe.
DBB: Hoe kijk je terug op die gelegen-
heid om arbiter te zijn op de finale van
een WK driebanden?
Martin: Ik heb al veel wereldbekers en
tornooien meegemaakt. Zowel in de
hoedanigheid van speler (Spoormans is
veelvoudig Belgisch kampioen English
billiards en meer dan verdienstelijk in
bijna elke variant van snooker en biljart)
als die van scheidsrechter. Maar als
Caudron die medaille omkrijgt en de
hymne afspeelt, doet me dat iets. De tra-
nen stonden in mijn ogen.
DBB: Leef je vanuit je ervaring dan ook
mee met de spelers die aan tafel staan?

Martin: Absoluut. Als Caudron bijvoor-
beeld net voor de pauze die mooie se-
rie neerzet, dan apprecieer ik dat. Hoe
gemakkelijk hij speelt, fantastisch om te
zien.
DBB: Heb jij eigenlijk zenuwen als
scheidsrechter? Want er staat toch wel
wat op het spel.
Martin: Ik zal niet zeggen dat ik een ijs-
kikker ben, maar ik ben toch redelijk im-
muun voor zenuwen. Ik heb nu eenmaal
tegen al die spelers al in wedstrijden ge-
staan en van allemaal gewonnen. On-
danks dat ik eigenlijk een klasse minder
ben. Ik zie de spelers als gelijken. Daar-
naast heb ik ondertussen ook al ruim er-
varing met het arbitreren op wereldbe-
kers en in finales, waardoor ik dus wei-
nig redenen heb om nerveus te zijn. Ik
kan, door mijn ervaring als speler op
hoog niveau, de moeilijkheidsgraad
van de stoten beter inschatten. En ik heb
een goed beeld op de figuren die best
gespeeld worden. Dat is een voordeel
dat ik heb tegenover andere scheids-
rechters. 
DBB: Welke voorbereidingen heb jij ge-
troffen voor dit WK?
Martin: Er waren een paar zaken waar-
op we, met alle scheidsrechters, op heb-
ben moeten letten. Aangezien het om
een internationaal tornooi ging, worden
de scores in het Engels afgeroepen.
Daarnaast wordt er met computers ge-
werkt. Daar had ik gelukkig al ervaring
mee. Voor een aantal andere scheids-
rechters was dat aanpassen. Op het BK
dit jaar werd bijvoorbeeld nog zonder
tijdklok gespeeld. 
DBB: Vind jij die tijdklok dan een goede
evolutie?
Martin: Ik meen van wel. Biljarten was
vroeger veel te saai. Nu, op het WK,
zijn de matchen dan weer erg snel voor-
bij. Ik ben een voorstander om het
systeem te veranderen. Om naar frames
te spelen zoals in het snooker. Of noem
het sets, tot tien punten. En laat een
wedstrijd bijvoorbeeld gespeeld wor-
den naar 10 gewonnen sets. Daarom
kijken mensen naar snooker, iedere
beurt kan het afgelopen zijn en iedere
fout kan je een frame kosten, maar niet
de wedstrijd.
DBB: Bedankt Martin.

Sven Caudron

Staande ovatie voor “Onze Fred”

Uit handen van de voorzitter ontving Frédéric Caudron de plaquette.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Een groot aantal genodigden was op vrijdagavond 25 oktober samenge-
komen bij Salpho/Biljartcenter FC te Oost-Malle om Frédéric Caudron te
huldigen en te feliciteren met zijn behaalde wereldkampioenschap drie-
banden. Naast familie, vrienden, teamgenoten, collega’s en pers, was ook
de burgemeester van Malle Harry Hendrickx aanwezig. 

men met Ludo Dielis menig WK heeft
gespeeld, maar dat het afgelopen WK
in Antwerpen het mooiste ooit is ge-
weest. “We mogen trots zijn op ons
land, dat altijd al wereldkampioenen in
de biljartsport heeft voortgebracht. Ik
heb nu het gevoel, dat heel België bil-
jart, dit is een flinke boost voor de bil-
jartsport”  Ceulemans beaamde ook,
dat hij er even stilletjes aan gedacht
had nog één keer mee te doen.
Ludo Dielis kreeg de complimenten en
de felicitaties van Michel Van Camp
voor de geweldige organisatie die het
afgelopen wereldkampioenschap op
een enorme manier deed slagen. Dielis
hierover: “Ik kan dat niet alleen. Met
een aantal mensen hebben we vooral
de laatste tijd dag en nacht gewerkt om
alles rond te krijgen. De voorbereiding
heeft in totaal twee jaar geduurd, maar
we zijn dan ook erg content met het be-
haalde resultaat.” Op de vraag of hij

doorgaat met organiseren was hij heel
duidelijk : “Dit was het, ik zet er nu een
punt achter. Over en uit!” 

Burgemeester Harry Hendrickx was erg
opgetogen met het resultaat van zijn in-
woner. “Hij is alleen maar beter gewor-
den sinds hij in Malle is komen wonen”
grapte hij. “Waar Vingerhoedt en Ceu-
lemans niet in geslaagd zijn, lukte het
Caudron wel om in Antwerpen wereld-
kampioen te worden.” Daarnaast ont-
glipte burgemeester Hendrickx de
mededeling, dat het niet is uitgesloten,
dat Frédéric Caudron als sportman van
het jaar van de gemeente Malle zal
worden uitgeroepen. Van zijn vereni-
ging De Goeie Queue ontving de verse
wereldkampioen een mooie plaquette
die ongetwijfeld bij Salpho een ere-
plaats gaat krijgen. Vervolgens werd de
trotse kampioen op luid en langdurig
applaus getrakteerd.

Spoormans, scheidsrechter op de fina-
le van het mooiste WK ooit

Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Na een warm ontvangst vroeg Michel
Van Camp een aantal van de genodig-

den aan tafel voor een interview. Ray-
mond Ceulemans beaamde, dat hij sa-



Wij feliciteren Frédéric

“Proficiat Fred !!”
Vanwege uw vriend, accountant en sponsor

Jan Peeters
Accountantskantoor J&J

Antwerpsesteenweg 154 2390 Malle (West)
Tel.: 03-312.88.98  Fax: 03-312 88 99

Website: www.j-j.be  E-mail: accountants@j-j.be

Wij feliciteren
Frédéric Caudron

met deze
fantastische

prestatie

SALPHO
Salphensebaan 1
2390 Oostmalle

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

Mail: info@salpho.be

Biljartlokaal KBC DE GOEIE QUEUE

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

Fred, van harte gefeliciteerd
met de behaalde wereldtitel

SALPHO feliciteert Frédéric Caudron!
Van alle medewerkers

www.debiljartballen.nl
www.debiljartballen.be



Geen woorden, maar daden. 
Gefeliciteerd met je nieuwe wereldtitel!!!

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

FREDERIC CAUDRON  

Wereldkampioen !
Champion du Monde !

2013

Gefeliciteerd Fredje!
Van uw collega clubleden van

KBC De Goeie Queue

Caudron met zijn wereldtitel
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“Ik maak heel veel halve ballen”
Na het behalen van de wereldtitel moest een erg emotioneel Fredje Cau-
dron even acclimatiseren. Sven Caudron zocht de kampioen op in de
kleedkamer voor een eerste reactie.

DBB: Frédéric, een verdiende overwin-
ning voor jou. Dat mogen we toch zeg-
gen?
FC: Ik heb beter gespeeld dan mijn
tegenstanders. Of ze speelden juist
slecht tegen mij. Maar dat is ook mijn
verdienste. Ik voelde me namelijk niet
zo vloeiend spelen dit WK. Ik speelde
minder solide dan ik van mezelf ge-
woon ben. Ik heb daarom weinig risico
genomen en goed verdedigd. Als ik kon
heb ik een serie neergezet en zo het ver-
schil gemaakt.
DBB: Hoe heb je dan die wedstrijden
naar jouw hand kunnen zetten?
FC: Ik kon in elke wedstrijd in het begin
wat voorkomen. Ik moest geduldig mijn
kans afwachten. Halverwege lukte me
het telkens een goede serie neer te zet-
ten, eens negen, eens acht, net voor de
pauze. Dan komt mijn tegenstander
toch met extra spanning terug aan tafel
en heb ik ze niet terug in de wedstrijd
laten komen.
DBB: Was jij dan vooral de meest regel-
matige van het tornooi ?
FC: Mijn eerste match was minder, maar
dat was op een moeilijke tafel. Dan
moest ik me nog aanpassen aan de om-
standigheden. Maar ik haal inderdaad
in elke match een goeie moyenne. Het
is beter om op een regelmatig hoog ni-
veau te spelen, dan om af en toe een
dikke reeks neer te zetten en verder niet
te scoren. Mijn tegenstander in de
kwartfinale (Salazar) was daar het
beste voorbeeld van.
DBB: Je hebt enkele prachtige figuren
gespeeld, maar we zagen je ook een-
voudige ballen missen. Hoe kwam dat?
FC: Ik heb inderdaad bepaalde ballen
laten liggen. Maar ik voelde het dus niet
altijd even goed. Het ligt wel wat in mijn
spel om bepaalde makkelijkere ballen
te missen. Daartegenover staat dat ik
heel veel halve ballen maak. Niet de
echt moeilijke, maar zo de twijfelgeval-

len. Daar kan ik 90% van de kansen
grijpen, andere spelers vaak maar
70%. Als de andere spelers regelmatig
passen maakt dat het verschil. Ik blijf
wat gemakkelijker aan de tafel, verbruik
minder energie en speel meer op ge-
voel.
DBB: Er zijn heel wat jaren verstreken
tussen je eerste wereldtitel en die van-
daag, hoe verklaar je dat ?
FC: Het is inderdaad lang geleden,
maar ik heb wel elk jaar op hoog ni-
veau gespeeld. Ik win elk jaar een
wereldbeker en een aantal tornooien.
Liever zo dan drie keer wereldkampi-
oen worden en verder geen overwin-
ningen behalen. Een WK is natuurlijk
een bijzonder tornooi, maar objectief
bekeken is de bezetting hier minder
sterk dan op wereldbekers. Dit gezegd
zijnde, ben ik wel zeer trots op mijn titel
hier, omdat dit tornooi fantastisch geor-
ganiseerd is en bijgevolg veel uitstraling
geniet. Dat maakt het hier in Antwerpen
extra mooi.
DBB: Kunnen we in de biljartwereld niet
stilaan praten van Caudron-Merckx, in
plaats van Ceulemans-Dielis ?
FC: Dat is een venijnige vraag. Want ik
heb natuurlijk alle respect voor Ceule-
mans en Dielis. Ik denk dat we met onze
generatie even goed zijn. Ik hoop dan
ook dat we evenveel belangstelling krij-
gen. We gaan natuurlijk niet in staat
zijn om hun palmares te evenaren. De
organisatie is vandaag nu eenmaal an-
ders en ook de concurrentie is breder
dan in die tijd. Maar ze zijn 30-40 jaar
top geweest, wij zullen nog een paar
jaar moeten wachten en blijven preste-
ren. Ceulemans en Dielis hebben ook
niet altijd die aandacht gekregen. Ze
hebben er jaren voor moeten werken,
dus ze verdienen die aandacht zeker.
DBB: Zie jij jezelf in de toekomst zoals
Ludo Dielis een WK organiseren ?
FC: Over 30 jaar misschien (lacht).

Doosje met 2 krijtjes – schuurblokje  pomeransvormer 
invisible keugrip – 2 handschoentjes (zw) links of rechts.

Totale waarde pakket is € 44,70

Nu via de
webwinkel 

€ 27,95
www.caudron billiardproducts.com
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Realisa e Prototypes

Technische uitrus ngen
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Ontwerp en uitvoeringstekeningen op CAD
Deurnesebaan 3, 2170 Merksem (Antwerpen)

Marc van Hoof
Telefoon: +32 (0)3 644.84.85

Fax: +32 (0) 644.51.36
Email: info@btsnv.be

Website: www.btsnv.be

Hoofdsponsor Billiard Topsport

WK Driebanden Antwerpen 2013 – Ludo Dielis evalueert

Was dit echt de laatste keer ?
Vijf dagen na het -
nu al historische-
WK Driebanden in
Antwerpen, zit ik
aan tafel met initi-
atiefnemer Ludo
Dielis. De kaap is
genomen. Dit WK
heeft een landge-
noot als winnaar
afgeleverd en
meer dan ooit, de
biljartsport een
tweede adem en
een reden van be-
staan gegeven. 
Ons gesprek moet
nog beginnen,
maar één blik op
het gelaat van
Ludo zegt eigenlijk al meer dan ge-
noeg ; hier zit een gelukkig man ! 

DBB: Tevreden dat het achter de rug is ?
LD: Vooral tevreden dat het over de he-
le lijn geslaagd is. Een fenomenaal suc-
ces. Voor mij is het een dubbele bekro-
ning. Ik was al geslaagd als speler en
nu ook als organisator. Van Farouk
Barki (Sportbestuurder van de Wereld-
bond UMB) kreeg ik een pracht van een
compliment. “In dit tornooi zat toch
weer een stuk Dielis”, zei hij me. Wie
me kent, weet wat Barki daarmee be-
doeld. De samenwerking met de UMB

was trouwens ook een geweldige erva-
ring. Jean-Claude Dupont stond in de
aanloop naar het tornooi altijd voor me
klaar. Zelfs in het holst van de nacht
mocht ik hem bellen. Uit respect voor de
wereldbond heb ik ook niets uitgevoerd
zonder overleg en akkoord van Jean-
Claude.
DBB: Je mag fier zijn op wat je ge-
presteerd hebt met dit WK...
LD: En dat ben ik ook. Al dient gezegd
dat alles valt of staat met de mensen die
je omringen. Ik had een droomteam om
mee te werken. Ik kan die mensen niet
genoeg bedanken. Hoe ze hebben

meegewerkt en accuraat en als echte
profs zijn omgegaan met hun taken en
verantwoordelijkheden. Echt klasse !
DBB: Ook je echtgenote heeft heel wat
geduld moeten oefenen in de aanloop
naar dit WK ?
LD: Diane moet ik ook erg dankbaar
zijn. Al die jaren steunt ze me onvoor-
waardelijk in wat ik doe. Daarbij cijfert
ze zichzelf vaak weg. Voor alle geduld
dat ze moet oefenen en de tijd die ze
opoffert voor mij ; châpeau ! Ze heeft
me het laatste jaar niet vaak thuis ge-
zien. Elke dag ben ik van 's morgens tot
laat in de avond met dat WK bezig ge-
weest.
DBB: Dit WK was jouw 25ste organisa-
tie. Wat volgt er nog ?
LD: Ik heb het gezegd op de kampi-
oensviering van Caudron. Dit was echt
de laatste keer dat ik als organisator iets
op het getouw zet. Door het succes
wordt er nu natuurlijk van alle kanten
aan mijn mouw getrokken, maar nog-
maals ; dit was het laatste.
DBB: Komaan Ludo, jij hebt een virus in
je bloed en daar raak je zomaar niet
van af...
LD: (lacht) Ik hou inderdaad van wat ik
doe en ik hou van biljart. Ik wil trou-
wens herinnerd worden als biljarter en
niet als organisator. Elk initiatief dat ik
genomen heb in het biljart is een succes
geweest, net als mijn sportieve carrière.
Hetgeen ik tot op de dag van vandaag
gedaan heb, dank ik aan de firma Mi-
nolta en in het bijzonder aan haar be-
stuurders Jan Lettani en Karel Meert. Zij
zeiden me 25 jaar geleden : “Ludo,
doe eens iets met ons product”. En zo is
het 'spelleke' begonnen. 
DBB: Misschien ga je niet  meer als or-
ganisator werken. Maar er volledig
mee kappen ?
LD: Ja lap, daar hebt ge het (schater-
lacht). Ik heb inderdaad gezegd dat ik
niet meer als organisator zal optreden.
Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Het kriebelt nu al om mee

Ludo Dielis met zijn vrouw Diane.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

mijn schouders te zetten onder komende
initiatieven. Daar zie ik me dan wel in
een adviserende rol. Na al die jaren
ken ik wel de knepen van het vak en
weet ik exact waar je moet op letten en
wat de pijnpunten zijn.
DBB: De biljartwereld zal vast erg blij
zijn dit te horen.

Ludo Dielis signeert zijn biografische
boek 'Een leven voor en door het bil-
jarten' op de Boekenbeurs in Antwer-
pen, die plaatsvindt van 30 oktober
tot 11 november in de Antwerp Ex-
po. Ludo handtekent er het meester-
werk van Alex Van Haecke. Op 1 no-
vember in de namiddag, op 7 no-
vember 's avonds, in het gezelschap
van de auteur en op 11 november,
ook tijdens een avondsessie.

Bart Van Reeth
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Column Pierre Cornelissen

Een kloof die onze sport scheidt van de
buitenwereld
De opvallende en uitgebreide communi-
catie t.g.v. het WK Driebanden in Ant-
werpen heeft mij eens te meer doen na-
denken over de communicatie binnen
de biljartsport. Eigenlijk: aan het gebrek
eraan.
Het is een open deur intrappen maar
communicatie, zowel intern als extern,
is van levensbelang voor de groei of
functioneren van een organisatie. Niet
alleen voor een bedrijf maar eveneens
voor een sporttak.
In tijden van recessie – en we mogen
dat in de biljartsport niet negeren- is het
prioritair om de hoeveelheid, en vooral
de kwaliteit van de communicatie op te
drijven. In een hoekje gaan zitten blei-
ten help niets vooruit. Iemand die daar
veel kaas van gegeten heeft is Ludo Die-
lis. Hij is niet bevreesd om grote organi-
saties op poten te zetten omdat hij weet
dat dit het meest efficiënte middel is om
aandacht te verkrijgen. Zeer moedig Lu-
do en welgemeend proficiat voor het
hoogstaand niveau dat jou kenmerkt.

Het ‘product’ biljart is echter onvol-
doende bekend, vooral bij  jongeren.
Dit blad is een zegen voor het interne
gebeuren maar heeft (en kan niet) de
ambitie hebben om een publieke krant
te worden die, laat ons zeggen in de
krantenkiosk op de hoek te koop is.
Toch moeten we De Biljartballen koeste-
ren en ondersteunen.  Op het terrein
waar wij ons voortbestaan moeten culti-
veren zijn wij onvoldoende present. Dat
heeft tot gevolg dat biljarten langzaam
maar zeker ‘smelt’ op het terrein. Grote
biljartzaken zijn moeilijk leefbaar in-
dien ze geen extra inkomsten verwer-
ven uit bv. catering en evenementen. De
kleinere biljartcafés zijn dan weer niet
aantrekkelijk voor jongeren vanwege
de gemiddelde leeftijd van de bezoe-
kers dat tot een alarmerend niveau is
gestegen.
In dit blad kan U alles lezen over het
prachtige WK driebanden dat voor het
2e jaar op rij een Belgische kampioen
opleverde. Je kan het zowat interprete-
ren als het groot lot winnen als je aan
de mogelijkheden denkt die deze
prestaties bieden op het vlak van com-
municatie. Wat heeft de biljartsport mis-
daan of verwaarloosd te doen t.o.v. bv.
Snooker waar Brecel (met veel respect
voor zijn talent) plots opgevoerd werd
als de toekomstige wereldkampioen. Hij
laat zich sporadisch horen maar heeft
nog geen concrete vooruitzichten op
een vaste plaats in de wereldtop. Nico-
las Colsaert heeft in de golfsport de me-
dia wakker geschud (vooral door een
sterke prestatie in de Ryders cup) alhoe-
wel hij met zijn status rond de 50e
plaats op de wereldranking nog ver ver-
wijderd is van het niveau van Caudron,
Merckx, Leppens, en hun collega’s in de
biljartsport.
Wij moeten ons inderdaad gelukkig
prijzen dat wij een zeer sterke generatie
spelers naar voor brengen maar hoe is
die er gekomen ? Niet vanzelf; er wa-
ren de fameuze toppers uit de vorige
generatie(s) die deze jongens op pad
gezet hebben. Het driebanden is onder-
tussen een lucratieve bezigheid gewor-
den voor velen, ook al omdat de serie-
spelen grotendeels uit het commerciële
circuit verbannen werden, ook door de
CEB en UMB.  Het is, helaas, duidelijk
dat de overdracht aan kennis en erva-
ring niet meer zo spontaan verloopt dan
destijds. Welke ouders zien het nut van
een degelijke opleiding en willen daar

in investeren?  In het tennis bv. is het
schrijnend om vast te stellen hoe ouders
zich laten (mis)leiden door tennisscho-
len en vrienden om hun kinderen in het
spoor te brengen van Clijsters en Henin.
De golfsport is zelfs Sport van het Jaar
2013 in België . Wanneer is biljart aan
de beurt ? Verdienen wij niet om meer
gewaardeerd te worden? Onze sport
wordt in vier continenten breed beoe-
fend en wat een luxe om als klein land
een dergelijk palmares  te kunnen pre-
senteren.
Hoe dan ook moet deze nieuwe wereld-
titel voor België aangegrepen worden
om veelvuldig te communiceren. Intern
maar vooral extern. In het verleden, met
de hegemonie van Ceulemans/Dielis
was alles te evident geworden. Ieder-
een verwachtte dat de bekendheid auto-
matisch een vaste stek zou krijgen. Er is
dus toen te weinig mee gebeurd. Als
een boom van dergelijke kwaliteit er
‘staat’ dan moet deze ruim aandacht
krijgen en gevoed worden om te overle-
ven en te groeien. Alleen zo wordt het
een onverwoestbaar ‘landmark’.
Er zijn in deze tijd van wetenschap en
communicatie zoveel nieuwe mogelijk-
heden om een boodschap bij een po-
tentieel geïnteresseerde te brengen. Er
wordt maar een fractie van aangewend
om onze sport te promoten.
Als BTS voorzitter betreur ik ook de hou-
ding van vele clubs en individuen die de
mogelijkheid hebben om een Masters of
Classic tornooi te organiseren maar er
tegen opzien omdat het naar hun idee
te hoog gegrepen is, teveel werk ver-
oorzaakt of niet rendabel is. Niets is
minder waar. BTS ondersteunt en helpt
waar mogelijk. Samen vinden we een
oplossing ‘op maat’.  Het is wel bekend
dat de organisatie van een tornooi
waar men de wereldtop aan het werk
ziet een opsteker is voor de PR van de
club en de sport in de regio.

Regelmaat
Goede en regelmatige communicatie
vergroot het draagvlak.  Het bezorgt
ook onbewust voor een geruisloze be-
trokkenheid en fungeert eventueel als
gangmaker voor het motiveren van een
nieuwe generatie biljarters en bestuur-
ders.
Als wij rondom ons kijken (en in de eer-
ste plaats in eigen boezem) dan stellen
wij vast dat er weinig of geen communi-
catieverantwoordelijken fungeren; noch
op nationaal, regionaal als lokaal ni-
veau. Er bestaan wel al veel mooie club-
websites en de Vlaamse gewesten zijn
ook zeer goed bezig maar de site van
de federatie is een voorbeeld van hoe
het niet moet. De onaantrekkelijke, ba-
sic layout nodigt niet uit en de informa-

tie die er op staat is niet altijd betrouw-
baar. Denk maar aan de databank. Een
site moet ‘leven’ en moet meer als een
film aanvoelen dan als een telefoon-
boek.

Verrassende lobby’s
Wij moeten niet alleen toegang trachten
te verkrijgen tot grote bedrijven en de
media maar ook tot de politiek. Een bre-
de lobby is het beste om een breed
draagvlak te creëren. Verrassende com-
binaties leveren via kruisbevruchting
vaak het meeste succes op.  We moeten
dus op zoek naar nieuwe samenwer-
kingspartners. Ludo Dielis heeft dat zeer
goed begrepen en linkt de speerpunten
van Antwerpen zoals de diamantsector,
de wereldhaven, aan de politiek en
werkt daarvoor samen met VOKA, de
Kamer van Handel en Nijverheid. Per-
fect!

Aanvalleun…
De wereldtitel van Frédéric Caudron  en
de constant sterke prestaties van onze
jongens in  buitenlandse competities en
tornooien zouden een aanleiding moe-
ten zijn om een waar persoffensief te
ontketen, op alle niveaus. Er worden
vandaag nog weinig persconferenties
gepland. Het is tijdrovend en kosten on-
nodig veel tijd en geld. De communica-
tiemiddelen die nu voorhanden zijn la-
ten toe om zeer  doelgerichte teksten te
verspreiden aan selectieve kanalen. Een
distributie ‘in de breedte’ werkt  beter
dan  ‘veel van hetzelfde’ aan een be-
perkte groep.
Op clubniveau denk ik aan de bekende
‘opendeur dagen’, één of tweemaal per
jaar; bv. in de zomermaanden of rond
de jaarwisseling. Waarom niet via een
Cadocheque een lidmaatschap  aan-
bieden aan jongeren om aan hun vader
cadeau te doen of beter nog: omge-
keerd?  Ze weten toch meestal niet wat
cadeau te doen. ‘Ze hebben toch al al-
les..’ is een veel gehoorde opmerking.
Dit kan ook publiek gemaakt worden
via lokale bladen of  Stedelijke websites
. Herhaaldelijk in beeld komen is  de
boodschap. Ook de relaties met uitba-
ters van lokalen kan er alleen maar op
verbeteren.
Demo’s kunnen ook resultaat opleveren
als ze inhoudelijk wat te bieden heb-
ben. Waarom geen BTS spelers inscha-
kelen? Wij kunnen U daarin helpen.
Ik ben persoonlijk onder de indruk van
het initiatief van BC Leopold Serie uit
Brussel  die op 30 november om 14 u
a.s. een demo organiseren met onze
Belgische topspelers. Onder het motto:
Ladies & Gentlemen. Jazeker: ook Inter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

De Communicatiekloof

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 

Voor vervolg zie pagina 12



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.
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nationaal biljartende vrouwen op het
voorplan; en niet de minste. Een niet te
missen evenement. Een voorbeeld hoe
men op lokaal en regionaal vlak onze
sport kan promoten bij de politiek, de
bedrijfswereld en de media. Een multi-
culturele club in volle heropstanding.
Chapeau!
Dergelijke initiatieven verhogen de ge-
loofwaardigheid van onze sport. Wij
betreuren nog steeds erg dat de erken-
ning van onze sport door Bloso inge-
trokken werd wegens desinteresse van
de Kbbb vzw. Een ramp want het was
een sleutel die deuren open kreeg naar

vele instanties, gemeentelijke en provin-
ciale politiek, scholen, subsidies, trai-
ningskampen, etc..  Dat er zo licht-
zinnig mee omgesprongen werd slaat
ons weer voor jaren uit koers.
Niet getreurd, “als de nood het hoogst
is , is de redding nabij” is een bekend
gezegde. De toekomst zal het uitwijzen.
Een goede fundering aan efficiënt com-

municeren en lobbyen is nu prioritair.
Bent U bedreven of expert op dit ter-
rein? Sta dan op en werk mee op lo-
kaal, regionaal of nationaal vlak, al
naargelang uw mogelijkheden.
De biljartsport heeft u nodig en ze ver-
dient het.
Het is met veel genoegen en een tikkel-
tje fierheid dat wij U onze nieuwe sport-
bestuurder mogen voorstellen: 
Tim Gorrebeeck lid van BC De Maan.
Tim is woonachtig in Deurne maar is af-
komstig van Boom waar hij handel stu-
deerde. Sedert enkele jaren is hij mede-
verantwoordelijk voor het magazijn van
de Brandweer Antwerpen waar hij de
manschappen van de nodige onder-
steuning voorziet en meewerkt aan de
modernisering van het magazijnwerk. 
Zijn biljartcarrière is nog jong maar am-

bitieus. Op twee jaar tijd van 22 punten
drieband naar 42 ptn en een 5e plaats
op het nat. Kampioenschap.  Nu reeds
27 punten drieband op matchtafel. Hij
is tevens sportbestuurder van BC De
Maan en beheert er de website van de
club. Surf er maar eens naar en je weet
wat ik bedoel.
Tim wordt alom gewaardeerd voor zijn
inzet en motivatie/ het is dan ook niet
verwonderlijk  dat dergelijke zeldzame
vogel door BTS werd aangetrokken om
de afscheidnemende André Van Thielen
op te volgen. De ‘overdracht’  verkiep
voorbeeldig, waarvoor hartelijk dank
aan André. De samenwerking met het
BTS IT brein Robby Sonck kondigt zich
als zeer positief aan en dat belooft voor
nog spectaculaire ontwikkelingen voor
de toekomst.

Tim, welkom in het BTS bestuur

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter

Goed nieuws, een nieuwe 
sportbestuurder voor BTS

KBBB Nationale Finale - Excellentieklasse Kader 71/2 MB 

Defraeye wint slechts één maal
Nicky Defraeye kon geen prijs meepak-
ken naar het lokaal Salpho. De DGQ-
speler presteerde te zwak op deze eer-
ste nationale finale van het seizoen en
werd met enkel winst tegen Eddy
Berger, laatste. De Limburger, aangeslo-

ten bij Maaslandse BA, won zelf wel
één van de twee ontmoetingen met
Defraeye en eindigde daarmee derde.
De tweede stek was voor Andy De
Bondt (BC Lugo Deurne). De titel eindig-
de in de handen van Stéphane Libert
( BCAC Damprémy), die een outstan-
ding finale speelde en geen enkel
matchpunt liet liggen. Tegen De Bondt
speelde de Waal overigens nog een
mooie promotiematch : 150-58 in
6 beurten en 25,00 moyenne.

Bart Van Reeth

Golfbiljart BNV Ere-Nationaal

Met drie op kop
Na acht speeldagen staan DWK Liede-
kerke, HOE Mere en VDB Everberg sa-
men aan de leiding met 14 punten.
Everberg liet twee gelijkspelen opteke-
nen en verloor dit seizoen dus nog geen
enkele keer.  Mere ging voor het eerst
onderuit bij DPS Roosdaal en op de
meest recente speeldag boekte DWK

Liedekerke een knaloverwinning met 0-
6 op de biljarttafels van PEU Putte. He-
lemaal onderaan raken OHL Leuven,
dat twee keer gelijkspeelde en BCT Rot-
selaar, met één draw, niet uit de start-
blokken.

Bart Van Reeth

Editoriaal

Alles is gezegd !

Het Wereldkampioenschap driebanden
in Antwerpen heeft de biljartsport weer
helemaal teruggebracht. Ons land en
bij uitbreiding Europa kent niet langer
enkel de namen Ceulemans en Dielis.
Iedereen die op onze planeet aanwezig
was eind oktober, kent nu de naam Fré-
déric Caudron. Dat is de verdienste van

het prachtige spel dat hij afleverde in de
finale in de Lotto Arena, maar ook en
vooral van de omkadering, waarin
Fredje die prestatie mocht neerzetten.
Het kan niet genoeg worden gezegd :
dit WK was van een buitenaards ni-
veau. Ik hoop -en ik denk het wel- dat ie-
dereen die met onze sport begaan is en
de taak op zich neemt om straks ook
weer 'wat' te gaan organiseren, de
ogen heeft opengetrokken en geleerd
heeft, dat met de juiste ploeg en de
juiste aanpak véél te realiseren is.  Het
WK was ook een opsteker voor al die
liefhebbers, die wekelijks aan de biljart-
tafel staan en hun sport nu helemaal uit
de 'cafésfeer' zien gehaald worden. Zij
krijgen eindelijk ook de erkenning die
ze verdienen.  De teloorgang van de
biljartsport werd op 20 oktober 2013
definitief een halt toegeroepen !  Ont-
hou die datum, want vanaf nu kan alles
slechts beter gaan. Hiermee sluit ik het
kortste editoriaal uit de geschiedenis
van de Vlaamse 'De Biljart Ballen' af,
want alles is gezegd !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur 

Erratum
De zetduivel deed in ons vorige
nummer zijn werk. In het dubbelin-
terview met Raymond Ceulemans
en Ludo Dielis stond :
'Frankrijk had destijds met Boulan-
ger al een sterke speler in huis'. Dit
moet zijn : 'Frankrijk had destijds
met Bitalis al een sterke speler in
huis'. 
Laurent Boulanger was immers een
Belg, afkomstig uit Luik.

NIDM – 1ste Afdeling

Philipoom zet 5,000 gemiddeld neer
Sensatie tijdens de eerste wedstrijd van
de vijfde speeldag in de hoogste klasse
van de NIDM. Op verplaatsing bij
Mister 100 Lier 1, stootte Jef Philipoom
(BC De Ploeg 1), zomaar even 50 pun-
ten in 10 beurten bij elkaar, goed voor
een moyenne van 5,000. Philipoom
maakte onderweg een serie van 17- en
sloot af met een reeks van 18 punten.
Was het weerwraak voor de snelle uit-
schakeling op het WK ? Het werd in elk
geval een harde noot om kraken voor
Bart Ceulemans, die vanop zijn stoel -
kansloos- mocht toekijken. De Ploeg
kwam uit op een fenomenaal teamge-
middelde van 2.119. Martin Horn te-
kende voor 2.273 en Wesley De Jaeger
voor 1.312. Raymond Ceulemans red-
de de eer van de familie door met een
moyenne van 2.100 van Jean van Erp

(1.800) te winnen.

Bart Van Reeth

Jef Philipoom
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

KBBB Zuid-Westvlaanderen – Districtfinales Kader 38/2 KB 

Dirk Acx valt af wegens ziekte
3de Klasse – 120 punten
Dirk Acx (GHO Kortrijk) moest forfait
geven, wegens ziekte. Zijn clubmaat bij
de Heulenaren, Geert Werbrouck, ging
slechts één maal voor de winst. Gerard
Brouckaert (DOS Roeselare), tenslotte,
moest de winst en het ticket voor de ge-
westfinale laten aan Bernhard Bekaert
(Kortrijkse BC), die met 6 op 8 wed-
strijdpunten, overtuigend won.

4de Klasse – 90 punten
Stephan Decock bracht de zege naar
GHO Kortrijk. Hij versloeg in volgorde
van de eindstand, Georges Dedier en

Jean-Marie Houthaeve (beiden DOS
Roeselare)  en Leon Deman van WO
Hooglede, die met 1 matchpunt eindig-
de.

5de Klasse – 60 punten
In de laagste kaderklasse, mochten ze
opnieuw feest vieren bij GHO Kortrijk.
Johan Deneut, verloor enkel van Kort-
rijkspeler Jacky Cornelissen (2), maar
wipte ongenadig voorbij Luc Hurtekant
(OLH) en diens ploegmaat Eric Van Den
Buverie.

Bart Van Reeth
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Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

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

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

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

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

KBBB Antwerpen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Van Hoeck neemt titel mee naar Salpho

BC De Noorderkempen mocht de
districtfinalisten ontvangen, maar kon
zelf geen speler naar 40 punten leve-

ren. Tim Van Hoeck
van DGQ Oostmalle
haalde fors uit en
verwees zijn drie op-
ponenten, telkens
met de volle winst
naar de bank. Hij
was tevens de enige
deelnemer die ook
binnen het gemiddel-
de kon blijven. Op-
vallend tweede werd
Martine Goetkint
(BC De Ploeg), die
met uitzondering van
Van Hoeck, haar
mannelijke tegenstre-
vers, Luc Van Der-
cruyssen (BC De De-
ken) en Stephan Van

Rumst (BC De Leug), met winst en een
gelijkspel, opzij zette.
Bart Van Reeth

De jonge Tim Van Hoeck krijgt felicitaties van wedstrijd-
leider Danny Mathysen   

Golfbiljart

Twee clubs, één lokaal

NIDM – 4de Afdeling B

Leo De Wolf 
ziet sterretjes
Sensatie in de vierde afdeling van de
Nationale Interclub Driebanden. De
thuiswedstrijd van BC Avenue 1 tegen
Mister 100 Lier 7, eindigde op 6-27 in
11 beurten. Slachtoffer van het gebeu-
ren was Leo De Wolf, die er toch nog
een gemiddelde van 0,545 aan over-
hield. Zijn tegenstrever Adri De Jongh
scoorde een moyenne van liefst 2,454,
exuberant hoog voor het niveau van de
laagste NIDM-afdeling en trouwens een
gemiddelde dat zich ook niet vaak laat
optekenen, in het algemeen.

Bart Van Reeth

KBBB Gent Districtfinale 5e klasse Kader KB  

Edmond Baele ongenaakbaar !
De districtfinale 5e klasse kader KB in
K.BC. Krijt Op Tijd Melle was er een
van hoge kwaliteit.
Drie van de zes wedstrijden werden ge-
wonnen in het promotiegemiddelde.
De wedstrijd tussen Jackie De Graaf en
Marcel Janssens Marcel ( Beiden K.O.T
Melle ) 60 – 16 in 7 beurten. 
Edmond Baele ( KBC Argos Westveld )
en Willy De Rudder ( Biljartvrienden
Gent ) deden het minstens evengoed.
60 -37, eveneens in 7 beurten.

Beide heren wonnen ook hun 2 reste-
rende wedstrijden  op overtuigende ma-
nier. Zij behaalden dan ook promotie
naar 4e klasse met gemiddelden van
5.63  en 5.08.
De mensen van de organiserende club
hebben zoals gewoonlijk een bijkomen-
de geste gedaan door een bijkomend
prijsje te schenken. Iedereen tevreden
dus !

Rudy Meuleman

KBBB Gent - Rechtstreekse Districtfinale 3e klasse kader 38/2 

Laatste match beslist over 
deelname aan gewestfinale 
Met  een deelnemersaantal  van slechts
drie spelers  toonde  de plaatselijke spe-
ler Marc Baetens (BV Gent) zich de
sterkste met  vier  keer winst. Drie wed-
strijden  in vijftien, en één in dertien
beurten. Ook Clubgenoot Luc Dujardin
heeft  de sterkte van Marc duidelijk
ondervonden. 120 - 60  in 15 beurten
in de eerste wedstrijd. Pierre Vandaele
( KBC Argos Westveld ) was niet bij
machte zijn twee rivalen te kloppen.

Met vier verliespartijen en een ge-
middelde van 2.88 bleef hij ver onder
de verwachtingen. Kon de laatste wed-
strijd  Baetens – Dujardin  alsnog wijzi-
gingen in de klassering aanbrengen,
dan maakte Marc Baetens het in een
spannende wedstrijd toch mooi af :
120 – 117  in 13 beurten. Daarmee
was de deelname aan de gewestfinale
een feit.
Rudy Meuleman

KBBB Turnhout-Mol – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Bastiaens eerste promovendus 
van het seizoen
Noch de 40 te spelen punten, noch zijn
drie tegenstrevers vormden een pro-
bleem voor Molse-speler René Bastia-
ens. Staf De Kinder van BC Herentals
mocht met zilver naar huis en Nino Coe-
celbergs (BC De Coeck Ravels) behaal-
de de derde plaats. Aloïs Verachterd

van BC Stoemptermoroep was de minst
goede van de Kempense finalisten een
hield er geen matchpunten aan over.
René Bastiaens vertrekt naar de gewest-
finale met de promotie en logischerwij-
ze, het nodige vertrouwen op zak.
Bart Van Reeth  

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 3de Klasse Kader KB

Etienne Saey 
kampt verder in Denderstreek
Eén matchpunt meer dan nummer drie,
Christoph Van Vosselen (BC De Gildev-
rienden) en zelfs één minder dan de
nummer twee, Joris De Maeyer
(KSNBA). Toch gaat Etienne Saey (Qua-
lity Zele) de gewestfinale betwisten in
de Denderstreek. Saey gaat naar die

volgende ronde met een betere algeme-
ne moyenne en was trouwens de enige
van het finalistentrio die boven de
ondergrens bleef, bij het volmaken van
de 120 speelpunten.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale
2de Klasse Vrijspel KB

Na het kader,
ook het libre 
Roger Van Heirseele (BC Edelweiss
Evergem) is deze maand vaste klant in
ons tijdschrift. Nadat hij al vlotjes naar
de titel liep in de districtfinale van het
4de Klasse Kader, mag hij zich met 6
op 8 matchpunten, nu ook districtskam-
pioen in het vrijspel noemen. Enkel te-
gen Arthur Standaert kon hij de 160
punten niet volmaken, maar had er
evenwel toch 145 gescoord. Nog mooi-
er voor de Evergemnaren, was de twee-
de plaats voor Richard Van Haelter,
ploegmaat van de winnaar. Daniel De
Mol (Argos-Westveld) werd derde, Rudy
Meuleman (BV Gent) vierde en Arthur
Standaert (Eeklose BC), finishte als laat-
ste.
Bart Van Reeth

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.

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

BSH Kessel-Lo speelt vanaf nu haar
thuiswedstrijden in Everberg. De Leu-
vense golfbiljartclub moest noodge-
dwongen verhuizen en vond onderdak
bij reeksgenoot VDB Everberg, in café
Vredezaal. De twee clubs uit Ere-Natio-
naal, stemmen de speelkalender op el-
kaar af en kijken al uit naar de span-

nende ontmoetingen tussen beide. VDB
Everberg behoort –naar jaarlijkse ge-
woonte- tot de titelfavorieten, BSH Kes-
sel-Lo draait mee in de middenmoot van
het klassement.
Bart Van Reeth

www.espa biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B 8800 Roeselare Beveren

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

Blue Orchid
Thais Restaurant

Osystraat 5  2060 Antwerpen
0032 3 232 27 32

www.blue orchid.be

Thaise Specialiteiten, 
alles steeds vers bereid.
Ook om mee te nemen.

Tijdens de Kerstperiode: 
Speciale A aalmenu’s

Knip deze adverten e uit en krijg 
bij je gerecht een gra s glas cava of wijn

ter waarde van 4 euro (1 flyer per persoon)

Open van 11.00 uur tot 23.00 uur
Woensdag gesloten

We zijn terug ……
and we’re here to stay !
We hebben prachtige dagen 
en weken achter de rug 

We beleefden een wereldkampioen-
schap dat qua organisatie de absolute
wereldtop heeft bereikt onder impuls
van de immer bezige Ludo Dielis.  Een
vlekkeloos verlopen biljartfeest dat kon
rekenen op duizenden toeschouwers in
Antwerpen en dat uiteindelijk in een
prachtige apotheose bekroond werd
met een Belgische wereldkampioen,
Frédéric Caudron. Het was werkelijk
een hoogmis van het driebanden in Ant-
werpen en België, met uitstraling over
heel de wereld.

De media hebben het ook terug begre-
pen…biljart kan veel mensen bekoren.
Kranten zagen hun oplage stijgen ge-
durende de wedstrijdweek, en daar blij-
ven er wel een deel van hangen.  Tele-
visie, zowel nationaal als regionaal wa-
ren, naast de vaste waarde Kozoom,
massaal aanwezig en zagen dat je
zelfs vanop een biljarttornooi prachtige
live televisie kon maken.  Ongetwijfeld
zijn de kijkcijfers boven de verwachtin-
gen geklommen.
Kortom biljart is terug hip ! Qua organi-
serend biljartland staat België opnieuw
aan de top en zo hoort het ook.

Maar eindigt het hier dan ?  
Is het een opflakkering van eventjes ?
Dat kan en mag niet gebeuren !  Het
WK heeft opnieuw iets losgemaakt en
dat vuur moet brandend blijven. Dat
dachten geruime tijd geleden ook enke-
le mensen met een hart voor biljart.
Hoe kunnen we er voor zorgen dat er
na het wereldkampioenschap een tradi-
tie van internationale biljarttornooien in
België blijft bestaan ?
Het antwoord was eigenlijk eenvou-
dig……… een wereldbekertornooi op-
nieuw naar België halen !! 

België is al sedert decennia HET biljart-
land bij uitstek.  Wij leveren het beste
materiaal, wij hebben de grootste kam-
pioenen in huis en toch kwamen wij niet
voor op de tornooikalender van de
UMB. Landen als Turkije, Egypte, Portu-
gal en Korea slagen er moeiteloos in elk
jaar opnieuw wereldbekers te organise-
ren.  België kwam er op organisatorisch
vlak niet aan te pas de laatste tien jaar.  
Een aantal mensen, die zich verenigden
in de BIBOT vzw (BELGIAN INTERNA-
TIONAL BILLARD ORGANISATION
TEAM) vond dat dit niet langer kon en
zetten zich aan tafel om een blauwdruk
voor een wereldbeker in België, meer
bepaald in Vlaanderen, voor te berei-
den.  Een idee dat door de UMB leiding
met enthousiasme werd ontvangen en
van dan af is de bal aan het rollen ge-
gaan.
Met Frédéric Caudron, Michel Van
Camp, Jos Reypens, Jan Peeters en Fer-
re Van Loco werd een eerste beperkt or-
ganisatiecomité aan het werk gezet.
Een comité dat wij in de komende we-
ken nog hopen uit te breiden …………
daarover later meer !
De eerste contacten met de UMB waren
al heel positief en redelijk snel kreeg BI-
BOT de goedkeuring van de KBBB, de
CEB en de UMB om een wereldbeker-
tornooi in te richten vanaf 2014 voor

een periode van drie jaar. Het gebeu-
ren werd dan ook onmiddellijk op de
UMB kalender toegevoegd.

Het was duidelijk dat er voor of tijdens
het wereldkampioenschap niet zou ge-
communiceerd worden over  de world-
cup.  Alle aandacht moest eerst naar
Antwerpen gaan.  Wij hebben dan vo-
rig jaar op de superprestige in Lommel
de aankondiging gedaan, maar verder
hebben wij een redelijk goeie mediastil-
te kunnen bewaren. De afspraak, ook
met Ludo Dielis, was dat de campagne
pas echt van start kon gaan na het WK.
Dat is nu ook gebeurd en we waren blij
dat we dit konden doen in de slipstream
van het wereldkampioenschap en dan
nog op de kampioenenviering van Fred
Caudron.

Vanaf nu zullen er regelmatig updates
gegeven worden over de vorderingen
in de organisatie.  Structurele partners
werden en worden verder aangezocht.
Wij zullen de lezers van deze krant van
kortbij op de hoogte houden van alle
details, locatie, hotel, inkomprij-
zen……….

Wat we jullie nu al kunnen meegeven,
zijn de data voor de volgende drie jaar.
Hou ze zeker vrij, want indien jullie
evenveel interesse tonen als vorige we-
ken, kunnen we er nog een vierde en
vijfde jaar bijdoen !

Hier zijn alvast de data voor de volgen-
de drie jaar :
2014 : 27 oktober – 2 november
2015 : 26 oktober – 1 november
2016 : 31 oktober – 6 november

Ik ben zeer gelukkig dat ik dit nu offici-
eel heb kunnen aankondigen in onze
biljartkrant en we kunnen alleen maar
positief naar de toekomst kijken !!

Ferre Van Loco
Voorzitter BIBOT

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

Snooker - PTC Antwerp Open

Zorgt Brecel in Antwerpen 
voor een eerste uitschieter ?

Vorig jaar tekende Antwerpen voor een
straf snookertornooi. Op de prachtige lo-
catie van de Lotto Arena mochten we de
absolute top aanschouwen. De spelers
waren allemaal vol lof over de inrichting
en de omkadering. Mark Allen ging vlot
met de eindoverwinning lopen na over-
winningen tegen onder meer Selby, Eb-
don en Dott. Wie zal er dit jaar aan de
haal gaan met de eindzege ?
Onze favorieten :
Ronny O’Sullivan : Omdat het O’Sulli-
van is. Waar hij start is hij favoriet, als
hij er zin in heeft tenminste.
Mark Allen : Titelverdediger in Antwer-

pen. Was top in ET5
in Duitsland (Ruhr
Open), maar verder
geen knalprestaties
dit jaar. Wil maar
wat graag opnieuw
de overwinning ha-
len.
Neil Robertson :
Beste speler van het
seizoen, slechts zel-
den op fouten te be-
trappen. Buiten dan
op de Paul Hunter
classic, waar hij een
frame tegen kreeg als
straf omdat hij te laat
was voor zijn match.
Ding Junhui : De Chi-
nees is weer aan een
sterk seizoen bezig.
Hij is voor iedereen
een gevaarlijke
tegenstander.
Outsiders : 

John Higgins, Marco Fu, Marc Selby en
Marc Williams.
Wat mogen we verwachten van Luca
Brecel ?
Brecel is aan een goed seizoen bezig.
Voorlopig staan er nog geen topresulta-
ten op zijn palmares, maar hij verloor
ook nog maar zelden van mindere go-
den. Iets wat hem in het verleden wel
eens parten speelde. Aan Brecel om in
Antwerpen voor eigen publiek een eer-
ste uitschieter te boeken. Hij heeft het
voordeel een 'thuismatch' te spelen en
heeft het publiek alvast achter hem.
Sven Caudron

Luca Brecel. Foto:www.fogra.nl

NIDM

Sterk DGQ is titelkandidaat
Het zou wel eens helemaal het jaar van
Fredje Caudron kunnen worden, want
ook in de Nationale Interclub van het
Driebanden, staat het team van de nieu-
we wereldkampioen aan de leiding.
KBC De Goeie Queue 1 moet die lei-
dersplaats evenwel nog delen met rege-
rend landskampioen BC Deurne 1, maar
de Oostmallenaren trekken toch erg ste-
vig van leer. Op de vierde speeldag zet-
te Caudron in de uitwedstrijd tegen
ODM 2 nog een gemiddelde op de feu-
ille van 2,173. Gedupeerde van dienst
was Barry Van Beers. De tweede man
bij de Emblemnaren, Roland Uytdewilli-
gen, mocht in dezelfde wedstrijd slacht-
offer spelen voor Eddy Leppens, die met

een moyenne van 2,083, bewees, dit
jaar met zijn ploeg, voor de volle buit te
willen gaan. Op de derde plaats in het
klassement staat Zanzibar Leuven 1, de
traditionele bedreiging voor de titelfavo-
rieten. Met amper één  punt uit vier mat-
chen ziet het er nu al slecht uit voor Kort-
rijkse 1 en Mister 100 Lier 1. 

Bart Van Reeth

Hoge moyenne van Caudron inspireer-
de Eddy Leppens.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

KBBB Mechelen-Lier 
Districtfinale 5de Klasse Kader 38/2 KB

Sevenants met zilver
Op het 2,30 meter biljart van BC Op de
Meir, raakte resident Yannick Sevenants
niet voorbij Patrick Boels (BC Orly), die
drie van de drie wedstrijden won, en
dus de gewestfinale mag betwisten. Rob-
by Dens van KOT Keerbergen kadreer-
de éénmaal de 60 punten en werd
bronswinnaar. Björn Boels, de jongste
van familie bij BC Orly, bleek nog iets te
onervaren en sloot het hek.

Bart Van Reeth 
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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




