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Snooker  PTC – Antwerp Open
Selby pakt trofee na regelrechte thriller

Met O’Sullivan en Selby kreeg het
Antwerpse publiek een finale om
van te smullen. De twee toppers
hadden duidelijk hun dagje en
voelden zich in hun sas in Antwer-
pen. Beide spelers betraden zicht-
baar ontspannen de arena, maar
waren duidelijk van plan om el-
kaar geen duimbreed toe te geven. 

In het eerste frame zien we meteen
hoogstaand snooker, tot Selby een min-
dere safety speelt. O’ Sullivan bedankt
met een waanzinnige pot, meteen goed
voor het eerste dikke applaus van de
avond. Hij laat een break van 74 note-
ren en pakt daarmee het eerste frame.
Selby kan maar beter op zijn tellen let-
ten, foutjes zijn tegen deze O’Sullivan
dodelijk. Het tweede frame wordt het
publiek voor een eerste keer verwend
met een aantal stevige safety’s. Selby
weet als eerste de ban te breken via een
zeer moeilijke pot waarbij hij positie
houdt op zwart. In twee tijden lijkt hij
het frame binnen te halen, maar mist
framebal. Daarop volgt een tactisch
steekspel. De spelers  leggen elkaar
snookers dat het een lieve lust is, maar
ontsnappen schijnbaar even gemakke-
lijk uit de moeilijke posities. Na 3 rond-
jes snookeren, op geel, groen en blauw
kan Selby uiteindelijk de verlossende
pot scoren. Na twee frames is het pu-
bliek reeds in extase. De wedstrijd blijkt
echter nog lang niet op een hoogtepunt.
Frame 3 is voor the Rocket. In zijn eerste
bezoek aan de tafelt worstelt hij nog
wat met zijn positiespel, bij zijn tweede
trekt hij het frame naar zich toe. Het
vierde frame kondigt zich aan als een
herhaling van het tweede, maar dan op
een nog hoger niveau. Het publiek ziet
safety’s om duimen en vingers van af te
likken. De spelers geven elkaar geen
duimbreed toe. Tot Selby zich uit een
snooker moet redden via 3 banden. Na
twee mislukte pogingen speelt hij het-

zelfde shot nog een derde keer. Hij
weet er zich op onnavolgbare wijze uit
te redden. Het publiek hapt naar adem.
De spelers lijken hierop toch even moei-
te te hebben met hun concentratie. Sel-
by maakt een break van 56, maar het
volstaat niet voor het frame. Opnieuw
leggen de heren de ene moeilijke safety
na de andere op tafel. Selby bijt uitein-
delijk in het zand, O’Sullivan loopt uit
naar 3-1. Tegen elke andere speler zou
de match gespeeld zijn, maar Selby lijkt
niet het minst aangeslagen. 

Foto: Charlotte Vanheck



De Biljart Ballen, 3e jaargang, december 2013 pagina 2

KBBB Zuid-Westvlaanderen Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Vuylsteke graait titel mee naar Hooglede
Eén keer lukte het Gilbert Vuylsteke
(WO Hooglede) niet om de zege af te
dwingen. Tegen Freddy Rondele van
DLS Roeselare kwam hij 5 speelpunten
tekort (65 op 70). Rondele werd derde,
na Patrick Vanonacker (Kortrijkse BC).

De deelname van Daniël Craeynest
werd helaas een maat voor niets. De
DLS-speler won geen enkele van zijn
wedstrijden.

Bart Van Reeth

Golfbiljart – Geert Van Schepdael verrassend winnaar

Driehonderd deelnemers 
zorgen voor nieuwe impuls

B.G.B. voorzitter Louis Wils & 
Geert Van Schepdael

Met 300 deelnemers aan het individu-
eel tornooi is de inrichtende club Peulis
erin geslaagd het aantal van vorige dal-
jaren op te krikken tot een economisch
leefbaar aantal, mede door de verzorg-
de inrichtingen uit het verleden, de nieu-
we verwarmde biljarts Verhoeven, en
gesteund door het dit jaar opgerichte
mastertornooi circuit. Op de B.K. fina-
listen, Gerrit Peetermans en Yves Donni
na, die niet deelnamen, waren de ver-
wachtte vedetten door de schiftingen ge-
komen in de hoge en de open reeks.
Sven Jordens met een slechte dag viel
uit in de eerste ronden en de halve fina-
les in de hoge reeks tussen Benny Ceu-
lemans (Hoekske Mere) tegen Steve
Wilms (Vredebal Everberg) en Gert Ver-
donck (Hoekske Mere) tegen Björn Mal-
fait (De Welkom Liedekerke) werden ge-
wonnen door de Hoekske spelers. In de
gemengde reeks, met het dubbele aan-
tal finalisten, kwamen dezelfde Hoekske
spelers in de halve finales tegen Kristof
Knaepen en Jos Van Ransbeeck van Vre-
debal Everberg, maar ook deze keer
waren ze de sterkste. Ze verdeelden de
buit en kwamen overeen voor de punten
van het Master circuit te spelen. Benny
Ceulemans was ook nu weer niet te ver-
slagen en schreef hierdoor de hoge
reeks op zijn naam, de gemengde reeks
was voor Gert Verdonck. De lage reeks,

voorbehouden voor C en D spelers,
werd gewonnen door ancien Danny
Allard (Majestic Wilsele) ten nadele van
Johan Carijn (de Dreef Berlare). In het
50+ tornooi, met 47 deelnemers, trok
een verassende Marc Lemmens van
Relax Bocholt een dodelijk spoor voor
Victor Van Roy, Nick De Groote en
Hugo Aerts terwijl Luc Leirs te sterk was
voor Freddy Voet, Abdel Naciri en Luc
Claus. De ultieme confrontatie tussen
beide heren werd gewonnen na een
slopende dag door Luc Leirs (Zjènekes
Oevel). Het kampioenschap voor spoor-
wegpersoneel werd zoals vorig jaar ge-
wonnen in de hoge reeks door Jean
Pièrre Van Den Bossche (Cosmos Kraai-
nem) van Eric Van Rossem (de Smis
Velm). De lage reeks was voor Johan
Seeuws ten nadele van Valère De
Groote. Het open duo tornooi op zon-
dag 3 november met 55 duo’s het
drukst bezette van de laatste jaren, re-
sulteerde in een finale van gereputeerde
koppels met Kristof Knaepen en Ronny
Priori tegen Geert Van Schepdael en
Björn Malfait en gewonnen door deze
laatsten.  Verliezend halve finalisten wa-
ren de koppels Kerry Lievens met Alfons
Cortens  en Kurt Maes met Bert Luyten.
Deze laatsten zetten een opmerkelijk re-
sultaat neer door  de duo’s, Jean De
Donder- Rik Brants en  Willy Gurny -
Guy Vandevoort naar huis te spelen.
Ook in de halve finale tegen Van Schep-
dael-Malfait was het kantje boordje. De
trofee der Kampioenen op 11 novem-
ber, ingericht door de Belgische Golfbil-
jart Bond in samenwerking met B.C.
Peulis en voorbehouden voor kampioe-
nen van verbonden, provincies en Bel-
gië kan zonder twijfel een succes ge-
noemd worden, alhoewel dat niet het
geval was voor talrijke kanshebbers
als Sven Jordens, Didier Course, Peter
Ramaekers, Gerrit Peetermans en Steve
Wilms, die al in de 1/16de finales uit-
geschakeld werden, en ook Danny De
Donder, Benny Ceulemans en Yves Don-
ni overleefden de tweede ronde niet
waardoor met zekerheid een nieuwe
naam zou komen op de erelijst. Geert
Van Schepdael van De Welkom Liede-
kerke mag zich de terechte superkampi-
oen noemen en won op weg naar de
titel van namen als Yves Donni, Aziz
Driouche, Donald Goethals en Geert
Lievens. Het publiek was de ganse dag
volop aanwezig, gedisciplineerd en ob-
jectief supporterend waarvoor een bra-
vo van B.C. Peulis evenals voor de inzet
van B.G.B. bestuursleden en scheids-
rechters. 

Fons Verreth

Drukkerij Van de Maele 
is sponsor van KBC Ons Huis

Een hardwerkend familiebedrijf, met het hart op de juiste plaats als het
over de biljartsport gaat. Dat is Drukkerij Van de Maele. Het Geraards-
bergse bedrijf is sponsor van KBC Ons Huis, dat recent haar intrek nam in
een gloednieuwe biljartzaal.

Drukkerij Van de Maele bestaat reeds 4
generaties. De “typo” drukkerij die in
de vorige eeuw werd opgestart voor het
bedrukken van sigarendoosjes, is sedert
1990 uitgegroeid tot een “offset” druk-
kerij. Het familiebedrijf van “vader op
zoon” verhuisde in 1995 van het cen-
trum van Geraardsbergen naar de in-
dustriezone.  Meteen daarna werd het
machinepark uitgebreid met de mo-
dernste technologie en werd het aan-
bod aan drukwerk vervolledigd. Het be-
drijf kende een duidelijke stijging van
zowel de kwaliteit als van de producti-
viteit. Het volledige productieproces
wordt afgestemd op de verwachtingen
van de klant. De zaakvoerders, Koen en
Ann Van de Maele - Grisez, zetten zich
ten volle in voor uw drukwerk en staan
garant  voor een nauwkeurige opvol-
ging van al uw wensen. Bij Van de  Ma-
ele  kiezen ze voor een persoonlijke
service en begeleiden uw drukwerk dan
ook zeer zorgvuldig. Ook wanneer u
zelf geen computerexpert bent kan u bij
hen terecht voor een service op maat. 
Ze garanderen de klanten korte leve-
ringstermijnen, drukwerken van hoge
kwaliteit en concurrentiële prijzen. Deze
troeven dankt het bedrijf aan investerin-
gen in hoogtechnologische uitrusting,
aan een forse uitbreiding van de op-
slagcapaciteit en aan een hoge produc-
tiviteit. Daar willen ze  met hun mede-
werkers in groeien om de diensten naar
de klanten snel maar nog steeds kwali-
tatief uit te voeren. Indien gewenst kun-
nen zij alle mogelijkheden komen toe-
lichten tijdens een vrijblijvend bezoek
op afspraak bij u ter plaatse. 
Drukkerij Van de Maele verzorgt en le-
vert drukwerk in offset en typo, digitaal,
posterprinting, prepress en afwerking
binnenshuis, rillen, stansen, plastificatie,
geboorteaankondigingen, communie
en lentefeestdrukwerk, huwelijks-  en ju-
bileumuitnodigingen, menu's, misboek-
jes, bedankingen, overlijdensberichten,
rouwprentjes met of zonder foto, rouw-
kaartjes, naamkaartjes, uitnodigingen,
kalenders, wenskaarten, stempels, toe-
gangskaarten, strooibriefjes, affiches,
posters en al wat de klant nog meer kan
bedenken. 

De prepressmedewerker zorgt voor de
omzetting van uw idee naar een gra-
fisch ontwerp. De zaakvoerders zijn
dan ook trots op het werk dat met veel
aandacht en inzet gerealiseerd wordt.
De  creativiteit van het bedrijf zorgt er-
voor dat uw drukwerk het communica-
tiemiddel bij uitstek wordt. In de ont-
werpafdeling beschikt Drukkerij Van de
Maele over een workflow om als pro-
fessioneel grafisch bedrijf te functione-
ren. Steeds passen ze de computers en
software aan. Of het nu gaat over han-
dels-, familie- of gelegenheidsdrukwerk,
steeds heeft de klant het laatste woord. 
Vormgeving en logo-ontwerp, zijn
slechts enkele facetten waarvoor u op
het bedrijf beroep kan doen.
Het is  natuurlijk ook mogelijk om uw ei-
gen ontwerp te bezorgen - ready for
print – zodat u de ontwerpkosten kan
uitsparen. Naargelang uw wensen pas-
sen ze zich bij Van de Maele aan. Al-
vorens over te gaan tot het drukken zal
u een proefdruk ter goedkeuring wor-
den aangeboden. Alle drukwerken wor-
den binnenshuis afgewerkt, wat de
kwaliteitscontrole en leveringstermijn ten
goede komt. De “finishing touch” is be-
palend voor een opvallend eindresul-
taat. Het goed uitgerust atelier met de
computergestuurde Polar snijmachine,
zorgt hiervoor.

Naast het traditionele “offset” drukpro-
cédé,  bieden zij u een budgetvriende-
lijke oplossing voor uw gepersonali-
seerd drukwerk of kwaliteitsdrukwerk in
kleine oplage. Door de kleurenprinter
Konica Minolta C6000 kunnen ze af-
drukken produceren vergelijkbaar met
offsetdruk, maar zonder de hiermee ge-
paard gaande kosten. De mogelijkhe-
den zijn: A3+  prints, naamkaartjes, fol-
ders, boekjes, gepersonaliseerde mai-
lings. Bezorg uw adressen in een Excell
bestand en bij Van de Maele doen ze
het nodige. Voor affiches of posters, af-
drukken op fotopapier, met beperkte op-
lagen beschikt het bedrijf over een Ep-
son posterprinter. 

Het bedrijf bevindt zich in Geraards-
bergen, Industriezone-Diebeke 8.

VG Biljart Vrijspel – Interland België – Nederland

Nederlanders te sterk 
in wedstrijd zonder verliezers
Met veertien tegen veertien werd er ge-
speeld in deze België – Nederland Vrij-
spel voor volwassenen met een mentale
beperking. De wedstrijden werden
afgewerkt in Zaal Molenhoek in Sta-
broek, het lokaal waar de bewoners
van de verzorgingsinstelling De Vlucht-
heuvel, op maandagavond trainen.
Bart Verhoeven is de man die al jaren-
lang zijn schouders onder het biljart-
plezier van de bewoners zet. Het was
dan ook hij die dit initiatief onder de
aandacht bracht van biljartend burge-
meester van Kapellen, Dirk Van Meche-
len. Die lichtte op zijn beurt dan weer
Ludo Dielis in, die meteen enthousiast
zijn medewerking verleende en dat
leidde thans tot de ‘Ereprijs Ludo
Dielis’. Al in 2009 werd de ‘Wisselbe-

ker Ludo Dielis’ in het leven geroepen,
een tornooi tussen verschillende instel-
lingen uit het Antwerpse, met een jaar-
lijkse succesvolle uitgave tot gevolg. De
Nederlanders toonden zich de beteren
in deze interland en dat is ook logisch.
Bij onze noorderburen wordt aan het
gehandicaptenbiljart al veel langer
aandacht besteed en bestaan er meer-
dere competitieve formules, vaak in tor-
nooivorm. Er wordt al stevig uitgekeken
naar een tweede uitgave en daarin re-
kenen onze landgenoten op een serieu-
ze herkansing. Hoewel voor deze spe-
lers, deelnemen nog altijd honderd
keer belangrijker blijft dan winnen. En
dat maakt het net zo mooi.    

Bart Van Reeth
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Overlijden

Isidore Ceuppens was een vriend
KBC Welkom Zaventem is in rouw. De club die vorig jaar nog verhuisde naar
een ander lokaal, verloor op 1 november haar voorzitter Isidore Ceuppens. Hij
was erg geliefd in de club en ook daarbuiten. Sportbestuurder François Rulens
omschrijft hem dan ook als een echte ‘vriend’. Isidore Ceuppens is 68 jaar ge-
worden. Onze redactie biedt de nabestaanden en vrienden van Isidore haar
diepste blijken van medeleven aan. 

Voelen jongeren zich opnieuw geroepen om te biljarten ?

Eerste jeugdinitiatie 
kan op veel enthousiasme rekenen

Biljartcentrum De Ploeg greep het lange
Allerheiligenweekend aan om op zater-
dag een biljartinitiatie 'voor en door
jongeren' te organiseren. Bedoeling
was jonge starters op weg te helpen  en

ook diegenen die nog nooit een stoot
hadden uitgevoerd, te laten kennisma-
ken met de boeiende biljartsport. De
eerste editie was meteen een schot in de
roos. Tien jongeren daagden op en
gooiden zich vol enthousiasme op het
biljartlaken. Onder hen ook de vijfjari-
ge Luca Philipoom (zoon van) en de zes-
jarige Seppe Vandewalle. Ook drie
meisjes, tussen 13 en 24 jaar oud,
daagden op en volgden heel strikt de
initiatielessen, die gegeven werden
door Dirk Weeremans, Luc Van Stap-
pen, Koen Van Looveren, Mike Teu-
lingckx en Arno Van Hoof. Tijdens de
korte pauze, en na de les, werden de
jongeren door gastvrouw en gastheer
Danielle Le Bruyn en Luc Sebreghts ge-
trakteerd op pannekoeken en frietjes
met mayonnaise. Aandachtige toe-
schouwers waren, onder andere KBBB-
Antwerpen bestuurder Karel Kuhn en
Sonja Don Porto Carero, Jeugdvoorzit-
ster van het sportbestuur. Biljartcentrum
De Ploeg wil dit initiatief graag elke
maand herhalen en uitgroeien tot het
Antwerpse centrum voor jeugdoplei-
ding. De volgende ontmoeting staat dan
ook op de agenda voor 7 december.
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met Biljartcentrum De Ploeg, op
het nummer 03 / 383 11 83 of via de
website www.biljartcentrumdeploeg.be.

Bart Van Reeth

Jeugdopleiders en pupillen poseren samen en zien elkaar terug op 7 december

Danielle Le Bruyn en Luc Sebreghts
zorgden voor de juiste omkadering en
legden de jongeren culinair in de wat-
ten   

KBBB Beide Vlaanderen – 
Gewestfinale 3de Klasse Vrijspel MB

De Mayer behaalt
titel ondanks 
verliesmatch
Joris De Mayer (KSNBA) bemachtigde in
Sint-Amandsberg de gewesttitel en mag
de deelname aan de nationale finale te-
gemoet zien. Ondanks een verloren wed-
strijd tegen nummer drie Georges Dedier
(DOS Roeselare). De tweede plaats werd
bezet door Omer Gorleer (Argos-West-
veld) en Eric Haeghebaert van 't Oske
Torhout, werd vierde. Met uitzondering
van de winnaar kon geen enkele 90-
kamper, de moyenne behalen.

Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Rechtstreekse
districtfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Vier wedstrijden,
driemaal promotie
Vier wedstrijden spelen, ze alle vier win-
nen en tot driemaal toe met een promo-
tiegemiddelde dat gemiddeld meer dan
1,00 boven de grens ligt. Jean-Paul Ver-
plancke van BC De Witte Molen deed
het in eigen huis. Dat in schril contrast
met Lucien Maes, wiens club KSNBA
het lokaal deelt met De Witte Molen,
die pas laatste en puntenloos eindigde.
Alfons Janssens (Quality Zele) werd
tweede en zijn Zeelse clubbroeder
Urbain Van Landeghem, derde. Van de
vier protagonisten die de 160 speel-
punten moesten volmaken, bleven de
twee laatste onder het gemiddelde.

Bart Van Reeth  

Hij opent de debatten in frame 5 met
een break van 52. Daarop volgt voor
de verandering een tactisch steekspel,
waar O’Sullivan zich op een zeldzaam
foutje laat betrappen. Selby bedankt en
neemt het frame. In het zesde frame lig-
gen de rode ballen al snel in gespreide
slagorde. Wie het eerst kan potten,
neemt dus wellicht het frame. Selby
dwingt de fout af door  O’Sullivan een
onmogelijke snooker achter groen te
leggen. Geen haperingen bij ‘the Jester
from Leicester’ dit frame. Via twee dub-
bels scoort hij zelf de eerste century in
deze finale. De stand staat bijgevolg op

3-3 en er komt een beslissend frame.
Sportief geven de heren elkaar nog een
hand voor de start van het laatste fra-
me. In het publiek lopen een aantal ge-
moederen hoog op en de spanning is te
snijden. Selby gaat al vrij snel in de
fout, maar komt gelukkig weg. Als Sel-
by even later opnieuw een halve steek
laat vallen, lijkt ‘the Rocket’ vertrokken.
Een weerbarstige zwarte beslist er ech-
ter anders over. Daarop moet Selby
geen twee keer nadenken en even later
zwaait hij onder oorverdovend applaus
de beker in de lucht.

Sven Caudron / 
Pieter-Jan Van Bosstraeten

Snooker  PTC – Antwerp Open

Selby pakt trofee na regelrechte thriller

Snooker PTC - Antwerp Open

Antwerpen kan terugblikken op
geslaagd tornooi met droomfinale
Enkele weken na het succesvolle WK
Driebanden in de Lotto Arena mochten
de fans van de keusporten een nieuw
sportief hoogtepunt ervaren. Van 14 tot
17 november streden 135 amateurs en
111 profs om een prijzenpot van
125.000 euro: namen zoals Ronnie
O’Sullivan, Mark Selby, Judd Trump en
onze eigenste Luca Brecel prijkten op
de deelnemerslijst. DBB was er bij en
zag dat het goed was: hoge toeschou-
wersaantallen, een prachtige sfeer, een
onberispelijke organisatie en een
droomfinale van uitzonderlijk hoog ni-
veau. Maar liefst één derde van de
deelnemers waren Belgen, maar jam-
mer genoeg slaagde enkel profspeler
Luca Brecel er in de hoofdtabel te berei-
ken. Hij moest echter vroegtijdig het tor-
nooi verlaten nadat hij in de tweede
ronde al met 4-2 verloor van de routi-
nier Allister Carter. Een bijzondere ver-
melding moeten we maken voor een an-
dere Belg, die op 1 wedstrijd van de
hoofdtabel strandde: het was niemand
minder dan meervoudig Europees kam-
pioene Wendy Jans. Zij stond in dit
door mannen gedomineerd tornooi
zeer goed haar ‘vrouwtje’. De Belgen
mochten er dan vroegtijdig uitliggen,
het publiek werd verwend met knap
snooker, ondermeer van een beloftevol-

le jonkie zoals Joel Walker. Bovendien
lukte de winnaar van twee jaar gele-
den, Judd Trump, tussendoor nog zijn
allereerste officiële 147. Dit volstond
voor Trump niet om de finale te halen.
Ook de laureaat van vorig jaar, Mark
Allen, ging er vroegtijdig uit. Die finale
werd er voor het talrijk opgekomen pu-
bliek eentje om van te smullen: de ver-
liezende finalisten van de vorige twee
edities namen het tegen elkaar op, wat
resulteerde in een ongemeen spannen-
de match. Opvallend trouwens: de fina-
le kreeg uiteindelijk toch nog een Bel-
gisch tintje: de match werd onberispelijk
geleid door een vrouwelijke scheids-
rechter van eigen bodem, Hilde Moens.
Voor een volledige beleving van het tor-
nooi, zorgde DBB voor een uitgebreid
verslag van de finale en voor enkele
interessante interviews.

Sven Caudron

Vervolg van de voorpagina
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Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit
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J.B. de Vocht

Ladies first, first Ladies

Het werd meer dan even 'knallen'

Bianca en Luca, het duo achter het succes van Jef Philipoom

Ladies first, first Ladies is onze nieuwe
rubriek, waarin we voortaan elke
maand de partner van een biljarttopper
aan het woord laten. Hoe is het om sa-
men te leven met iemand die dag en
nacht biljart ademt en daarvoor elke mi-
nuut van zijn leven opoffert. We vragen
het deze maand aan Bianca Otjens,
steun en toeverlaat van Jef Philipoom.

DBB : Waar heb je Jef leren kennen ?
Bianca : De man van een vriendin van
me ging vaak naar het driebanden kij-
ken in Sint-Willebrord. Op zekere dag
vroeg ze of ik soms zin had om mee te
gaan. Eigenlijk haalde ze me uit mijn
luie zetel, want in die tijd zat ik veel
thuis. In die club speelde ook een Vla-
ming, een zekere Jef Philipoom en ja,
de vonk sloeg meteen over. Dat daguit-
stapje is dus meer geworden dan zo
maar even 'knallen'.
DBB : Knallen ?
Bianca : Wel ja, een feestje bouwen,
zeg maar. We gingen ons daar ge-
woon wat amuseren. De datum staat
nog steeds in mijn geheugen gegrift. 23
november 2004.
DBB : Woonde jij daar in de buurt ?
Bianca : Ja zeker, ik ben afkomstig uit
Sint-Willebrord, het 'Heike' zoals ze in
Noord-Brabant zeggen.
DBB : En jullie maakten meteen plan-
nen...
Bianca : Plannen wel, maar toch heeft
het nog drie jaar geduurd voor ik naar
België verhuisde. Het huisje, tuintje,
beestje-gevoel, kreeg toen de overhand,
hé.
DBB : Vier jaar nadat jullie elkaar leer-
den kennen, werd je moeder.
Bianca : Luca is nu vijf en komt voor mij
altijd op de eerste plaats. Met hem vul
ik de donkere dagen als Jef weer eens
een of ander tornooi in het buitenland
afwerkt. Hij is alles voor me en samen
staan we als één blok achter de carrière
van papa.
DBB : Is het een eenzaam bestaan als
vrouw van een biljarttopper ?
Bianca : Ja, maar dat weet je als je er-
aan begint. Je moet sterk zijn. En af en
toe doe je er ook wel je voordeel bij. Ik
ben 38 en huisvrouw. Ik heb een schat

van een zoon en bij gelegenheid verge-
zellen we Jef naar het buitenland. Zo
zaten we met ons tweetjes aan het
zwembad in Egypte bij de Wereldbe-
ker-manche en gingen we mee naar
Wenen.
DBB : Heb je vaak contact met vrouwen
van biljarters ?
Bianca : We zien elkaar vaak en doen
ook wel dingen samen. In Wenen zijn
we met een heel stel 'biljartvrouwen' het
centrum ingetrokken. Gewoonweg
zalig. En wat een mooie stad. Die mo-
menten moet je koesteren. Want eerlijk
gezegd; ik overleef al lang als partner
van een biljarter. Veel vrouwen onder-
schatten dat leven en relatiebreuken zijn
schering en inslag.
DBB : Doen jij en Jef ook wel dingen sa-
men ?
Bianca : Als we dan eens samen wat tijd
kunnen doorbrengen, dan doen we dat
zo ontspannend mogelijk. Een week-
endje Center Parks of uitwaaien in onze
caravan aan het strand van Scherpenis-
se in Zeeland. Met de vrouwen op de
camping spelen we dan Bingo. Andere
kinderen hebben in de regel in het
weekend hun papa bij zich. Dat moet
Luca helaas vaak missen...
DBB : Jij gaat wel erg rationeel met de
dingen om, lijkt me...
Bianca : Ik ben gewoon realistisch en
nogmaals, ik wist waar ik aan begon.
Om je een voorbeeld te geven : vlak
nadat ik was  bevallen moest Jef alweer
de verloskamer verlaten om te gaan bil-
jarten. Krijg ik daar een nabloeding.
Die gynaecoloog wil Jef prompt terug
naar het ziekenhuis roepen. Nee, zeg
ik dan, als het kind maar gezond is en
Jef een zorgeloze wedstrijd kan spelen.
Op dat moment cijfer ik mezelf hele-
maal weg. 
DBB : Je bent wel erg hard voor jezelf,
en tegelijk ook heel open. 
Bianca : Kijk, mijn hart ligt op mijn tong.
Ik ben recht voor de raap en dat wordt
lang niet altijd gewaardeerd. Maar eer-
lijk duurt het langst is mijn motto en dat
heeft me nog geen windeieren gelegd.
Op huichelaars knap ik af !

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Enige deelnemer binnen gemiddelde wint
Veertig punten zijn niet vlug gespeeld
in een tornooi waar vier gelijkwaardi-
ge deelnemers aan de tafel staan. Pas-
cal Vandenberghe (RV Oudenaarde),
won tegen Noël Somnel (Gouden
Martinus), die als tweede de eindmeet
haalde en tegen Rony Janssens (EWH

Eeklo) die laatste werd. De wedstrijd te-
gen Biacio Moeykens (BC Edelweiss),
eindigde in een nederlaag voor de
kampioen, weliswaar zijn enige van de
finale.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Alle deelnemers mét gemiddelde
Twee van de vier libre-spelers in Gent,
waren aangeslotenen van BC Edel-
weiss. Bjorn Caudron speelde 5 op 6
matchpunten bij elkaar en werd eind-
winnaar van de finale. Zijn teammaat
Seraphin D'Haenens mocht de bronzen
plaquette meenemen. Tweede werd

Hubert Claeys (Royalvrienden) en
Christian Vanderhauwaert (K&V) maak-
te slechts één maal 30 punten, goed
voor de weinig benijdenswaardige laat-
ste plaats. Hij behaalde net als de an-
deren, wel het gemiddelde.
Bart Van Reeth

KBBB Lier-Mechelen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Eén maal verlies weerhoudt 
Janssens niet van promotie
Verrassende prestatie van Roger Jans-
sens (Grobbendonkse BC), die niet
kon winnen van Herwig Hoogstoel (BC
Orly), maar wel promotie naar 55 pun-
ten pakte in het totaal. De wedstrijd te-
gen François Van Bulck van Duffel-Oost,

was daarbij doorslaggevend (40-18 in
8 beurten). Na Janssens werd Freddy
Clapdorp (BC Woondecor) tweede,
Hoogstoel derde en Van Bulck vierde.

Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Districtfinale 5de Klasse Kader KB

Van Biesen beste kaderspeler 
in laagste klasse
De Haasdonkse Gildevrienden maakten
er met drie op vier deelnemers een
waar onderonsje van. Outsider Benny
Van Goethem (DWM) moest de kelk tot
op de bodem ledigen. Wie geen pro-
blemen had om de 60 speelpunten vol
te maken, was winnaar Tom Van Bie-

sen, die naar de gewestfinale doorstoot
met 6 op 6 wedstrijdpunten en binnen
het obligate gemiddelde. Willy Lee-
mans werd tweede en Robert Noppe
derde.

Bart Van Reeth

KBBB Brugge-Zeekust – Districtfinales Vrijspel KB

Alain Steffens winnaar in 5de Klasse
5de Klasse – 70 punten
Oostendse BA en Brugse BC, organi-
seerden samen deze finale, die dan ook
op de twee locaties werd gespeeld.
Bruggeling Alain Steffens was de sterk-
ste van het quintet en versloeg achter-
eenvolgens clubgenoot Norbert Seys,
die uiteindelijk pas vierde werd, Marc
Delaere (BiGi Oostkamp), die zilver
greep, Joël Soenens (OS Torhout), die
het rijtje sloot en Harald Schlapa
(OBA), die brons pakte.

6de Klasse – 55 punten
Bij de 55-ers waren het de lokalen van
BC 't Oske en BiGi Oostkamp die de fi-
nalisten ontvingen. Freddy Linthout, die
uitkomt voor de Torhoutenaars won met
8 op 8 wedstrijdpunten. Tweede werd
Hugo Stemgee (OBA), derde Hendrik
Maes (ook 't Oske), vierde Luc Deprince
van ZE Oudenburg. Eric Vandewiele
van BiGi Oostkamp geraakte slechts
één maal in het ritme, met een overwin-
ning op Deprince.

7de Klasse – 40 punten
Ook hier won een Brugse speler. In een

finale met slechts drie deelnemers en
dus twee dubbele ontmoetingen, scoor-
de Karel De Baere 7 op 8 matchpunten.
Nummer twee werd Edgard Buysse
(ZE Oudenburg), met 5 punten. Zijn
compagnon Eric Vanhercke, beurde
geen enkel punt. 

8ste Klasse – 30 punten
Edouard Borremans (OBA) was de ver-
diende winnaar. Marc Schoutetens
(ook OBA) op twee en José Geerlandt
(OS torhout) op drie, waren kansloos te-
gen de terechte kampioen.

Bart Van Reeth

Alain Steffens ging voluit voor de
winst
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Jongeren ontmoeten in BC De Noorderkempen

Vernieuwende ideeën

Sinds Frédéric Caudron met zijn zege
op het WK in Antwerpen, de biljartsport
lijkt terug te hebben gebracht, is ook de
nieuwsgierigheid bij de jeugd opnieuw
toegenomen. Getuige daarvan het suc-
ces van de eerste initiatiedag van Bil-
jartcentrum De Ploeg (lees elders in de-
ze krant). Als jeugd sportbestuurster van
de KBBB-Antwerpen, wil Sonja Don

Porto Carero dan ook elke gelegenheid
te baat nemen om biljartende jongeren
in de schijnwerpers te zetten en jonge
beginners op de rails te zetten. Don
Porto Carero heeft allang begrepen dat
daartoe vernieuwende en verfrissende
ideeën nodig zijn. De visionaire be-
stuurster kijkt daarom verder dan waar
de biljartbal stopt met rollen en denkt na
over een nieuwe competitieformule op
bijvoorbeeld zaterdag of woensdagna-
middag. Ook de spelsystemen moeten
aantrekkelijker worden gemaakt, en
daarom organiseert de Antwerpse
KBBB-tak een jeugdtornooi in BC De
Noorderkempen. Er zal voor het eerst
libre worden gespeeld met vier ballen
op de tafel. Kwestie van het geheel
kleur te geven en de scorekansen van
de spelers te verhogen. Ook aan de
balberedenering, draagt deze speelwij-
ze vast en zeker haar steentje bij. Het
jeugdevenement vindt plaats in het laat-
ste weekend van december en ook het
5-kegelspel of 'cinq-quille' staat op de
agenda, met de bedoeling buiten kleur,
ook beweging en doel op de biljart-
tafels te brengen.

Bart Van Reeth

Sonja Don Porto Carero plooit zich
dubbel voor de jeugd

KBBB Gent – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Titel blijft in organiserende club
Met de overwinning van thuisspeler
Tony Jacquemyn, heeft het organise-
rende argos-Westveld zijn eerste kam-
pioen van het seizoen binnen. Jacque-
myn maakte tegen 100% van de
matchpunten (8 op 8) de 90 speelpun-
ten rond. De Sint-Amandsbergse speler
had het alleen even moeilijk tegen Jac-
kie De Graaf (KOT Melle), die met 77
punten kort in de buurt kwam. De

Graaf werd vierde en deed daarmee
net ietsje beter dan rode lantaarndra-
ger en clubmakker Marcel Janssens,
die geen wedstrijdpunten behaalde.
Brons was er voor Edmond Baele (ook
Argos-Westveld) en het zilver werd
meegenomen door Izaak Van Hane-
gem (LAM).

Bart Van Reeth   

Naar aanleiding van de overwinning van Frédéric Caudron in het WK Drie-
banden in Antwerpen, heeft Etienne de Rumesta (Stephan Van Rumst), zich weer
aan het dichten gezet.
Het is dit keer iets met cijfers geworden. In 1999 werd Caudron voor de eerste
maal Wereldkampioen driebanden. Veertien jaar na datum doet hij dat op-
nieuw. Het was ook net 39 jaar geleden, sinds 1974, dat het WK in Antwerpen
werd georganiseerd. 14 + 39 maakt 53 en dit verwijst naar het jaar 1953
waarin het WK Driebanden voor de eerste maal in Antwerpen werd georgani-
seerd. Al het cijferwerk is in het gedicht verwerkt en levert een spookachtig re-
sultaat op ! 

1953 - 2013

2013 – 1999 = 14

2013 – 1974 = 39

14 + 39 = 53

De cirkel is rond.

Een droom die in 1953 begon,
werd in 2013 verwezenlijkt.

Vingerhoedt en Ceulemans zagen een Argentijn en een Japanner triomferen.

Op 20/10 heeft biljartwonder Caudron de rekensom opgelost.

Zijn laatste carambole heeft niet geklost.

Etienne de Rumesta

Gedicht

KBBB Beide Vlaanderen – Gewestfinale 2de Klasse Vrijspel MB

Johan Verbrugghe 
wijst alle tegenstrevers terug
Op zaterdag 2 november gaven vier
spelers elkaar partij in de gewestelijke
finale 2e klasse vrijspel match biljart in
het lokaal van KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk. Zij maakten onderling uit wie
het gewest Beide Vlaanderen vertegen-
woordigt op de nationale finale op 7 &
8 december in het Limburgse BC Sint-Jo-
zef. Twee clubspelers van de organise-
rende club ontmoetten elkaar in de eer-
ste ronde. Ze waren er van overtuigd
om de gewestelijke titel zeker in Kortrijk
te houden. Maar het spelniveau van de-
ze wedstrijd kon toch wel stukken beter.
Bij beide spelers lukte er niet veel :
schijnbaar makkelijke punten werden
gemist, er werd door de gekende
spreekwoordelijke ‘gaten’ gespeeld als
was het een lieve lust.  Het resulteerde
niettemin – na een marathonmatch –
toch in winst voor Johan Verbrugghe ten
nadele van clubmakker Dirk Acx. Op
de andere tafel ging het er een stuk be-
ter aan toe. Al kregen we daar mis-
schien een beetje een verrassende maar
zeker verdiende winnaar met Etienne
Saey (BC Quality Zele), die een ver-
schroeiende start nam met 79 in 3 beur-
ten, die Gilbert Declerck (KBC Zonder
Effect Oudenburg) terug wees in 12
beurten.
In de volgende ronde had Etienne Saey
het niet onder de markt tegen Dirk Acx.
Etienne kon geen vervolg breien aan
zijn voorgaande match met verlies tot
gevolg. Door het groot aantal gespeel-
de beurten, maar liefst 29, zagen beide
spelers hun kansen toch wel serieus ge-
hypothekeerd worden om de geweste-
lijke titel te veroveren. In de andere
wedstrijd schudde Johan Verbrugghe de
frustratie van zijn eerste partij van zich
af.  Hij overklaste Gilbert Declerck met
120-47 in 14 beurten en bouwde zijn
winst op een mooie reeks van 65 pun-
ten.
In de derde en laatste ronde van deze
gewestelijke finale toonde Gilbert
Declerck wat hij waard was. Natuurlijk
was uitzicht op winst ver weg door de
twee verliespartijen maar hij wist toch
zijn derde partij van de middag af te
sluiten in de kortste partij van de dag.
Gilbert won dan ook verdiend met 120-
55 in slechts 11 beurten, met een eind-
reeks van 56 punten.

Ondertussen werd op de andere tafel
ook duchtig gespeeld door Johan Ver-
brugghe. Hij liet Etienne Saey geen
schijn van kans en ‘freewheelde’ naar
winst met 120-23 in 12 beurten.
Alle spelers bleven onder het minimum-
gemiddelde van 7.50 maar toch moest
er een eindklassement worden gemaakt.
Johan Verbrugghe behaalde 6 wed-
strijdpunten en werd dan ook terecht tot
gewestelijk kampioen uitgeroepen. Vo-
rig jaar pas promotie behaalt naar 2e
klasse en nu al mogen aantreden in de
nationale finale, het is een teken dat de
progressie in Johan zijn biljartspel zeker
aanwezig is. De andere spelers wisten
elk één partij winnend af te sluiten en
dat resulteerde in het verdere klassement
als volgt : Gilbert Declerck (6.22 ge-
middeld) legde beslag op de tweede
plaats, Etienne Saey (4.28) werd derde
en Dirk Acx (4.13) moest zich tevreden
stellen met de vierde plaats. We zijn er
van overtuigd dat Johan Verbrugghe
zich op de nationale finale niet in een
hoekje zal laten drummen en dat hij zich
met zijn gekende winnaarsmentaliteit ze-
ker zal moeien in de titeldebatten in het
Limburgse Zutendaal.

Frederik De Moor

KBBB Gent – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

De Beck brengt medaille 
naar Geraardsbergen
In het lokaal van KOT Melle bezorgde
Clery De Beck van KBC Ons Huis zich-
zelf en zijn club de eindzege, in deze
districtfinale, waarbij vier deelnemers
aan de tafel kwamen. Met 6 op 6 wed-
strijdpunten keerde hij terug naar de
stad van de wereldberoemde – en door
wielertoeristen vaak vervloekte- muur.
Thuisspeler Hugo Hofman, kon op de

tweede plaats het gemiddelde niet be-
reiken en Rudy Meirsman (Gentsche
BA) bleef er zelfs erg ver onder. Toch le-
verde één keer winst nog brons op.
Voor Roger Duytschaever (Union-Sande-
man Gent) ligt de lat van de 55 punten
blijkbaar nog net iets te hoog.

Bart Van Reeth  

KBBB Turnhout-Mol Districtfinale 5de Klasse Kader KB

Nieuweling eindigt op drie
Als nieuwe speler kon Gustaaf Van Ge-
nechten van BC De Ster Balen al meteen
doordringen tot de districtfinale. Toch
kwam hij maar één keer tot winst en
moest het stellen met de derde plaats.
Dat was nog net iets beter dan John
Koks (BC De Coeck), die met één gelijk-
spel terugkeerde naar Ravels. 
De andere Ravelse speler Bryan Eelen

dwong de zilveren plaats af en de volle
winst met 6 op 6 ging naar Jens Van
Orshaegen van BC Herentals, die daar-
mee bewees de terechte kampioen te
zijn.
Van Orshaegen mag de gewestfinale
spelen in BC De Middel.

Bart Van Reeth

KBBB Turnhout-Mol Districtfinale 6de klasse Vrijspel KB

Promotie voor Van Hees 
en Van den Heuvel
De libre-spelers naar 55 punten maak-
ten kennis met een haast  feilloos spe-
lende Kevin Van Hees (BC De Coeck
Ravels), die de districtstitel pakte en met
een algemeen gemiddelde van 3,92
ook nog eens promoveert naar de 5de
Klasse. 
Daar krijgt hij het gezelschap van Willy
Van den Heuvel van KOT Meer die

tweede werd, weliswaar met 1 match-
punt minder, maar met een moyenne
die nog 0,31 hoger lag dan die van de
kampioen. Ronny Proost (BC Sint Jozef)
klokte af op drie en Gerrit De Beucke-
laere (KOT Meer) behaalde zijn ge-
middelde niet.

Bart Van Reeth
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Wereldbeker Driebanden – Medellin, Colombia

Wereldkampioen zet door !

De winnende carambole van Frédéric Caudron ging gepaard met een ex-
plosie van vreugde: de keu omhoog, een klein vreugdedansje, een groet
aan het publiek en een welgemeende felicitatie van Torbjörn Blomdahl. De
Zweed had zijn beste kruit verschoten en kwam er in de niet al te hoog-
staande finale niet meer aan te pas: 40-27 in 26 beurten (1.538/1.038).
Het wereldgoud, een dikke maand ge-
leden behaald voor eigen publiek,
heeft de Belgische nummer één van de
wereld boven zichzelf doen uitstijgen.
De overwinning in de World Cup van
Medellin was daar het overtuigende
bewijs van. Zelf zei Caudron na het
WK dat hij voor een andere tactiek
heeft gekozen : met een meer uitgeba-
lanceerde en ingebouwde defensie in
zijn anders zo wervelende, aanvallen-
de speelstijl. De realiteit gebiedt ook te
zeggen dat Caudron, die is gezegend
met een ongelooflijk veelzijdige klasse,
kan demarreren op de meest cruciale
momenten van een partij. Dat deed hij
op het WK in Antwerpen, waar hij
door geen enkele tegenstander werd
bedreigd en eigenlijk ook in deze
World Cup in Medellin. Zowel tegen
Dick Jaspers, in de kwartfinale, als te-
gen Eddy Leppens (halve finale) en
Torbjörn Blomdahl was het de beslis-
sende aanval, met korte, vinnige seriet-
jes die de wereldkampioen op weg
naar de winst hielp. Hij wist op voor-
hand hoe belangrijk het was om deze
World Cup te winnen en daardoor kop-
loper op de wereldranglijst te blijven.
Want in Colombia raakte Caudron de
80 punten kwijt van de World Cup in
Wenen, twee jaar geleden. Met de
winst in Medellin blijft hij de aanvoer-
der van de ranglijst met 434 punten
voor Blomdahl met 406. De Zweed
blijft, na overwinningen in de World
Cups van Antalya en Peloponnesos, lei-
der van de ranglijst van de wereldbe-
ker met 230 punten voor Frédéric Cau-
dron met 122. Die prijs kan Torbjörn
Blomdahl, met alleen nog de World
Cup van Hurghada op de kalender,
niet meer ontsnappen. Hij sluit een jaar
af waarin hij zijn comeback aan de top
nog maar eens heeft bevestigd. De 51-
jarige, meest gelouterde speler van het
huidige mondiale circuit, liet in de aan-
loop naar de finale zijn onnavolgbare
vechtlust weer eens zien. Filippos Kasi-

dokostas, net als Eddy Leppens ook één
van de kopstukken in deze World Cup,
ondervond het in de halve finale. Lep-
pens speelde wel de hoogste moyenne
van het tornooi met 2,283 en de hoog-
ste reeks van 15 punten. Frédéric Cau-
dron, die een ontgoochelde  Eddy Lep-
pens in de andere halve finale van zijn
titeldromen had beroofd, zag vanaf de
kant een geweldig staaltje van die
strijdlust en klasse. Torbjörn Blomdahl
was op de andere tafel in een verwoed
gevecht verwikkeld met Kasidokostas,
die de zege voor het grijpen had (voor-
sprong van 34-20), maar in de slotfase
de Zweed nog voorbij zag razen. Wat
een finale dus : Frédéric Caudron tegen
Torbjörn Blomdahl, de nummers één en
twee van de wereldranglijst, onze land-
genoot, sinds kort met de wereldtitel be-
kroond, de andere dit jaar winnaar
van twee World Cups en houder van
het wereldrecord tornooigemiddelde.
Wat was hij weer bijna kinderlijk ge-
lukkig, Torbjörn Blomdahl, toen hij na
die machtige inhaalrace de met stom-
heid geslagen Kasidokostas nog een
ijskoude douche bezorgde. En wat gin-
gen de toeschouwers in de tornooizaal
er daarna eens goed voor zitten. Twee
van de allerbeste spelers die elkaar trof-
fen in de eindstrijd, in een rasechte
klassieker in het huidige driebanden.
De wedstrijd zelf viel tegen en haalde
lang niet het niveau van de eerder ge-
speelde matchen. Caudron leidde na
vijf beurten met 13-6, Blomdahl kwam
met series van zeven en drie terug tot
17-16, de Oostmallenaar leidde bij de
pauze met 22-18 en maakte daarna
via 28-23 (18e beurt) en 39-26 (25e
beurt, serie 6) een eind aan de finale
(40-27 in 26). 
Op de wereldranglijst vinden we dus
wat onze landgenoten betreft, op één,
Frédéric Caudron en op twaalf, Eddy
Merckx, die waarschijnlijk -en naar
jaarlijkse gewoonte- nog wel een in-
haalbeweging maakt.

Het erepodium met vlnr: Torbjörn Blomdahl, Frédéric Caudron, Eddy Leppens en
Filippos Kasidokostas. Foto: Kozoom.com

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2 KB

Essenaren op één en twee
De finale werd gespeeld in de accomo-
datie van BC De Leug, dat in de lente
van volgend jaar, samen met BC De
Maan, richting Aartselaar trekt. Het lo-
kaal aan de Provincialesteenweg in
Schelle verdwijnt immers definitief. Ludo
Cloots van BC De Middel uit Essen won
met 100 % van de matchpunten de
finale, waarin zijn maat bij de grens-
club, Marc Staal, tweede werd. Danny
Nys (BC Lugo Deurne) won één wed-
strijd en werd daarmee derde. Henri
Meinertzhagen van BC Kapelse, kwam
met éénmaal 45 punten het kortste bij
de 60 te spelen punten, maar kon geen
enkele wedstrijd in winst omzetten.
Nochtans was de Kapelse-speler vlot
door de kwalificatieronden gelopen.
Waarschijnlijk beeindigde een mindere
dag of een moeilijkere aanpassing aan
het speelmateriaal, zijn finale-avontuur. 

Bart Van Reeth
Geen prijs voor Henri Meinertzhagen,
ondanks vlot gespeelde voorronden

KBBB Zuid-Westvlaanderen Districtfinales Vrijspel KB

3,13 goed voor promotie naar 5de Klasse
6de Klasse – 55 punten
Franky Deswarte (WO Hooglede) pro-
moveert met een algemeen gemiddelde
van 3,13. Tegen teamgenoot Frank Van
Acker, die vierde werd,  kon de kampi-
oen niet winnen. Arthur Beirnaert (ook
WOH) eindigde op nummer twee, Alex
Van Keirsbulck (BC Volharding) nam de
bronzen medaille voor zijn rekening.
Op vijf en zes, eindigden respectievelijk
Dennis Lalleman en Hervé D'Hondt, bei-
den ook WOH-aangeslotenen.

7de Klasse – 40 punten
DLS-er Filip Callens kende met zes op
zes matchpunten geen genade met Au-

gust Van De Velde (GHO Kortrijk) en
diens compagnon Johan Decock. Mai-
kel Delecluyse (IBA), tenslotte, keerde
met volledig lege handen terug naar het
Ingelmunsterse lokaal.

8ste Klasse – 30 punten
De eindoverwinning was voor Hendrik
Detavernier (GHO Kortrijk), die promo-
tie speelde en volgend seizoen dus een
klasse hoger mag aantreden. Luc Farez
van RT Moeskroen, vinden we terug op
twee, vóór Dirk Bossaert (GHO Kortrijk)
en RT-speler Jean-Pierre De Smet.

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Sterkste van kwartet promoveert
Als je de 90 speelpunten zo vlot maakt
als Gabriel Coucke (Risquons-Tout
Moeskroen), dan mag promotie naar
3de Klasse geen bezwaar heten. Luc
Hurtekant (BC Volharding) bleef in het
gemiddelde en sloot met zilver af. Eric

Van Den Buverie (OLH) bleef onder de
moyenne steken en werd derde. Bart
Van Praet van 't Oske kwam niet tot het
scoren van wedstrijdpunten en werd
daarmee vierde.
Bart Van Reeth

Recreatief Biljart

De Moedige Spelers 
vieren 90-jarig bestaan

Negentig jaar, hoeveel clubs kunnen
terugblikken op zo'n geschiedenis en
hoe weinig clubs bereikten en bereiken
ooit deze gezegende leeftijd ? De leden
van de Koninklijke Biljartclub De Moe-
dige Spelers uit Merksem zitten aan de
feesttafel om dat te vieren. De vereni-
ging die in 1923 het levenslicht zag in
lokaal 'Het hoefijzer' speelt al die jaren
onafgebroken recreatief biljart en houdt
zich ver van alle competities. Een be-
wuste keuze. Nochtans hing het voort-
bestaan van de club in 2003 aan een

zijden draadje. Een fusie met een ande-
re recreantenclub, BC De Nieuwe Sport-
wereld, bracht redding en nieuw en jon-
ger bloed bij De Moedige Spelers.
Sinds de club in 2010 haar intrek nam
in het Antwerpse biljartlokaal bij uitstek,
De Deken, kent ze opnieuw een gesta-
ge groei. Ter gelegenheid van het 90-ja-
rige bestaan werd de biljartvereniging
ontvangen op het Merksemse District-
huis door Schepen voor sport, Herman
Gielen.
Bart Van Reeth

De Moedige Spelers doen er graag nog eens 90 jaar bij

Armand Mintjens ere-voorzitter
In ons vorig nummer werd in de repor-
tage over de huldiging van Frédéric
Caudron in het lokaal Salpho, Armand
Mintjens nog vermeld als voorzitter van
de Oostmalse biljartclub. De fakkel
werd echter vorig jaar doorgegeven
aan Michel Van Camp en sindsdien
mag oud-gediende Armand, zich ere-
voorzitter noemen van de vereniging
die kort na de tweede wereldoorlog
door zijn vader werd opgericht. Met 57
jaar voorzitterschap op de teller, is Min-
tjens waarschijnlijk recordhouder bestu-
ren in biljartland. Overigens is de ze-
ventiger nog steeds spelend lid en altijd
paraat, als de club hem roept. 

Bart Van ReethArmand Mintjens leeft voor het biljart 
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Verdiende reeds zijn sporen bij BTS

Gesché nieuwe PR-man bij Brusselaars
Om de activiteitsgraad te verhogen
en met het oog op de toekomst heeft
de Raad van Beheer van de VZW
Léopold Serie, Jean-Marie Gesché
aangeduid als Public Relations Officer
van CRB Léopold. Door de goede rela-
ties met o.a. de Stad Brussel en hun
sponsor Lucky Biljart, kreeg de club de
laatste tijd een grotere armslag en
roert ze zich meer en meer op het or-
ganisatieveld. Met Gesché -ook be-
stuurder bij Billard Top Sport (BTS)-
mee aan het roer, toont de club alvast
aan, te bruisen van ambitie.

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

Wereldkampioen valt hulde te beurt

Gemeente Malle erkent haar biljarttopper

Het moment waarop Caudron wordt opgenomen in de Malse geschiedschrijving 

Een dikke drie weken nadat Frédéric
Caudron de Lotto Arena in vuur en vlam
zette met het veroveren van de wereld-
titel, en amper drie dagen na de winst
in de wereldbekermanche in Colombia,
werd de Mallenaar ontvangen op het
gemeentehuis, door burgemeester
Harry Henderickx en de lokale schepen
voor sport. Caudron ontving er een oor-
konde, mocht zijn naam bijzettten in het
'gulden boek' en werd bovendien be-
dacht met de nodige honneurs en een
pakket met de streekspecialiteit Trappist

van Westmalle. Burgemeester Hende-
rickx, die dezelfde avond ook nog de
wereldkampioen motorcross met zij-
span in de bloemen zette, haalde aan
dat het niet evident is dat een gemeente
met een kleine 15000 inwoners, twee
wereldkampioenen tegelijk kan vieren.
Hij was dan ook terecht fier op zijn
dorpsgenoten, die met de prestaties in
hun sporten, Malle volop op de kaart
zetten.

Bart Van Reeth

Pool – WK Youth & Wheelchair, Zuid-Afrika

Twee landgenoten op WK 
in Johannesburg

Onze landgenote Kamila Khodjaeva,
huidig Wereldkampioene 9-Ball bij de
Girls, neemt van 9 tot 13 december
deel aan het WK Youth/Wheelchair in
Johannesburg, Zuid-Afrika.
In dit gemengde WK voor jongeren en
rolstoelgebruikers treedt ook rolstoelspe-
ler, Kurt Deklerck aan. Khodjaeva, komt

De jonge Kamila Khodjaeva hoopt met een titel uit Zuid-Afrika terug te mogen
keren

Opperste concentratie, af te lezen van
het gelaat van Kurt Deklerck

er aan de tafel met een palmares om u
tegen te zeggen. De 17-jarige Brusselse
verzamelt sinds 2008 onophoudelijk
titels en haar meest recente, de derde
plaats in het European Championship
10-Ball, doet haar alvast tot de favorie-
ten rekenen. Kurt Deklerck, Europees
Kampioen 8-Ball in 2010, treedt aan bij
de rolstoelbiljarters. Deklerck kan naast
60 titels in het poolbiljart ook terugblik-
ken op liefst 171 snookertitels. In deze
sporttak werd hij driemaal wereldkam-
pioen.

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

“Je moet er wel ruchtbaarheid 
aan blijven geven...”
Naar aanleiding van het recent gehouden WK Driebanden in  Antwer-
pen, zette Kris Bostoen een aantal zaken op papier. Tussen hoop en ver-
wachting, slaat de Ninovieter meer dan eens de nagel op de kop. We
geven het schrijven van Bostoen dan ook graag integraal weer, zonder
kanttekeningen. Het is aan de lezer zich een mening te vormen en ho-
pelijk draagt dit epistel bij tot het opentrekken van het debat, dat al veel
te lang uitgebleven is.

Beste redactie, 

Ik heb aandachtig alle artikels gelezen naar aanleding van de krachttoer van
Ludo Dielis in Antwerpen. Bedankt voor jullie objectieve en terechte bemerkingen
"tussen de lijnen".
Meer dan eens lees en hoor ik gejammer over de "bond", over het uitsterven van
onze sport, over de structuren, de organisatie- , de materiaal- en de werkings-
kosten, het gebrek aan communicatie… en even vaak moet ik vaststellen dat het
meestal draait om centen en euro's. Onze biljartsport heeft, ongeacht het natio-
naal, regionaal, provinciaal of lokaal niveau, nood aan financiële middelen.
Meetbare factoren als de daling van het aantal aangesloten leden, het verdwij-
nen of samensmelten van biljartverenigingen, het sluiten van lokalen en de ge-
middelde leeftijd van de nog actieve leden zijn slechts waarschuwingen voor na-
kend onheil. Niet minder zorgwekkend zijn de geruchten en verhalen over de af-
geslankte spaarpot van de KBBB. Uiteraard is onze maatschappij als geheel, en
het verenigingsleven  meer specifiek, al lang in crisis, mede door de vlucht van
"sociale omgang" naar "(a)sociale media" als TV, het internet, het wereldwijde
smoelenboek. Het lijdt geen twijfel dat menigeen een boost had verwacht van het
succes van de recente wereldtitel van Frédéric Caudron in Antwerpen. Misschien
is het (te) vroeg, maar ik ben helemaal niet onder de indruk van de communica-
tie van onze KBBB hieromtrent. De kleinste eenmanszaak zou dergelijke aange-
legenheid te baat hebben genomen om reclame te maken… ook zonder een No-
ël slangenmens of astronomische budgetten. Je hoeft de sport overigens niet
intern te promoten bij de bobo's of tijdens een banket, maar je moet er wel rucht-
baarheid aan (blijven) geven bij die ettelijke duizenden "potentiële" biljarters die
het evenement op TV gezien en gewaardeerd hebben ! Omdat onze sport, laat
staan onze sportbond, niet "erkend" zijn, komen onze clubs ook amper of niet in
aanmerking voor subsidiëring, terwijl zowel het Vlaamse Gewest als de meeste
provincies en zelfs steden en gemeenten tegemoetkomingen en aanmoedigingen
beschikbaar stellen voor sportbeleving. Voor de doelgroep van de jongeren is on-
ze sport al lang op zoek naar passende uitdagingen die de aantrekkingskracht
ten goede zouden komen. Ik hoop dat de vierde bal, of die nu blauw of rood is,
enig effect zal hebben … Voor de 55+ categorie daarentegen beantwoordt on-
ze biljartsport volkomen aan de doelstellingen van de onderscheiden decreten
voor het subsidiëren en stimuleren van de sportbeoefening. Nu de erkenning van
de Vlaamse Biljartliga sinds 26 maart 2013 is ingetrokken lijkt de tijd rijp voor
bezinning over de structuur, de organisatie, de werking de erkenning van de
KBBB met het oog op de financiële subsidiëring waaraan wij allen zo'n behoef-
te hebben. Andere sportbonden zijn ons voorgegaan in een opsplitsing naar een
Vlaamse en Waalse vleugel. Als club hebben wij vandaag een acutere behoefte
aan middelen dan aan achterhaalde principes van nationale eenheid... Ik ben
meer dan benieuwd naar wat ik hierover straks te lezen krijg via het district, het
gewest of de nationale bond … maar ik hoop vooral dat zij niet zullen wachten
tot de (melk)koe verdronken is.

Kris Bostoen

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 1-7 dec
Eurotour 9-ball Treviso kozoom.com 5-8 dec
NK ankerkader 71/2 Haarlo biljart.tv 6-8 dec
NK VG-teams Veldhoven biljart.tv 21-22 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 5-12 jan
NK bandstoten Rosmalen biljart.tv 10-12 jan
Biljartpoint Masters driebanden kozoom.com 16-19 jan
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 10-16 feb
NK snooker biljart.tv 22-23 feb

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

Première in België met presentatie 
op zaterdag 14 december 2013
De biljartwereld beweegt zich steeds dichter tot elkaar. Dit dankzij de uit-
vinding die vanuit Oostenrijk de biljarttafels in Europa en de wereld ver-
overt. Sinds begin oktober maakt ook België deel uit van het netwerk van
Mywebsport en profiteert van de vele mogelijkheden die Mywebsport
biedt. Maaslandse BA in Zutendaal was de eerste Belgische vereniging die
besloot om het systeem van de Innsbrucker Jimmy Riml te installeren. Sinds
Riml het systeem installeerde, wordt Mywebsport dagelijks gebruikt. Voor-
al de unieke trainingsmogelijkheden inspireren Patrick Niessen en Co.

Zonder risico testen
De verantwoordelijken van de Maas-
landse BA hebben besloten om gebruik
te maken van de nieuwe Mywebsport-
proefaanbieding, die sinds het najaar
voor alle geïnteresseerde verenigingen
beschikbaar is. Mywebsport kan een
half jaar lang zonder risico worden ge-
test, alleen de maandelijkse kosten wor-
den betaald. Pas na de testfase beslis-
sen de verenigingen of ze het systeem
willen behouden of verwijderen. Ook
de Duitse club Biljart International in
Berlijn koos voor deze variant, BC Zü-
rich zal nog dit jaar het testsysteem in-
stalleren en aan de Mywebsport Com-
munity deelnemen.

Italië in de startblokken
Met Zwitserland sluit de zesde natie
zich al aan bij het systeem, en de ze-
vende staat in de startblokken. Een van
de meest succesvolle spelers van dit jaar
is uitgerust met Mywebsport. En wan-
neer Marco Zanetti in zijn biljartkamer
in Zuid-Tirol Bolzano instapt dan is ook
Italië van de partij.

Trainingen met Zanetti, 
Horn, Bury, Efler en Kahofer
Met de komst van Marco Zanetti zal het
dan mogelijk zijn met de Italiaanse man
van wereldklasse trainingen te voltooi-
en. De Duitser Martin Horn maakt al
meer dan een jaar gebruikt van de re-
volutionaire technologie van Myweb-
sport en biedt live training vanuit zijn
biljartzaal in Essen aan. Vooral de spe-
lers van BSA Innsbruck maken regelma-
tig gebruik van de kennis van Martin
Horn en verbeteren samen met de top-
man hun spel. Ook Andreas Efler, Ar-
nim Kahofer en van de Franse spelers
van wereldklasse Jeremy Bury geven re-
gelmatig trainingen en trainen zelf met
Mywebsport.

Toernooien zonder reisstress 
en met thuisvoordeel voor
iedereen
Netwerken via het internet en de ge-
avanceerde technologie van Myweb-
sport bieden niet alleen ongekende trai-
ningsmogelijkheden. Er zijn ook toer-
nooien zonder reisstress mogelijk, ieder-
een staat daarbij ook nog aan zijn club-
tafel, en geniet daarmee van het thuis-
voordeel. De enige voorwaarde: het
Mywebsport systeem. Er vinden al regel-
matig toernooien, voor de enkele speler,
maar ook voor teams plaats, die de bil-
jartwereld dichter bij elkaar brengt.

Officiële presentatie in Zuten- 
daal met veel bekendheid
Het eerste Belgische systeem is al sinds
een paar weken in gebruik maar de offi-
ciële lancering vindt pas vlak voor Kerst
plaats. Hierbij zullen een aantal topspe-
lers een rendez-vous in de Maaslandse
BA geven. Spelers en officials van vele
Belgische en Nederlandse clubs zijn
hierbij van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten, de topspelers te bekijken,
een beetje feest te vieren en natuurlijk
om het Mywebsport systeem te testen.
Misschien is de Zutendaaler club dan al
snel niet meer alleen in het Koninkrijk.

Presentatie:
Zaterdag 14 december 2013 16:00 uur
Cafe Jos & Carine
tel: 089 61 10 52
Meerstraat 25
3690 Zutendaal BELGIË

Voor meer inlichtingen
Robert Monnissen
Afgevaardigde voor Mywebsport in 
België en Nederland
GSM: 0032 49 64 39 92 0
r.monnissen@mywebsport.com
www.facebook.com/robert.monnissen

16 t/m 19 januari

Onder auspiciën van
de KNBB sectie driebanden

Het Nederlands kampioenschap driebanden met diverse Europees- en wereldkampioenen w.o.: 

Dick Jaspers, Jean-Paul de Bruijn, Glenn Hofman, Raimond Burgman en Jean van Erp

Multifunctioneel centrum De Werft
Huygenstraat 73 Kaatsheuvel

Toegang gratis

KNBB
Biljartpoint Masters

driebanden 2014

Sec e
Driebanden

BILJARTLAKEN.NL ®

1680 - 2013

www.debiljartballen.nl

Tijdens de Nederlandse KNBB Biljartpoint Masters 2014

Raymond Ceulemans 
na 52 jaar terug in Kaatsheuvel

Het was op 11 maart 1962 in Kaats-
heuvel, waar Raymond Ceulemans met
het behalen van het Europees kampi-
oenschap driebanden zijn eerste inter-
nationale titel veroverde. Op zaterdag-

avond 18 januari
staat onze Vlaam-
se trots weer terug
op dezelfde bo-
dem. In Multifunc-
tioneel Centrum
De Werft, aan de
Huygenstraat 73,
vindt daar van 16
t/m 19 januari
het Nederlands
kampioenschap driebanden plaats. Op
zaterdagavond wordt er een spectacu-
laire promotieavond gehouden, welke
vanaf 19.00 uur wordt vooraf gegaan
met het spelen van de halve finales.
Aansluitend is er biljartentertainment,
waaraan ook Raymond Ceulemans zijn
medewerking zal verlenen. Naast het
vertonen van zijn bekende komische bil-
jartpresentatie wordt hij geïnterviewd
door Frits Bakker. Zeer zeker zal er dan
worden terug geblikt op het gebeuren
van 1962. De avond is gratis toegan-
kelijk. Voor overige informatie m.b.t. dit
evenement verwijzen wij u naar de ad-
vertentie op pagina 8 van deze krant en
www.biljartevenementen.nl

Raymond Ceulemans
Foto: Kozoom/Harry Van Nijlen
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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
09/12/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 1 – BC Zanzibar 1

B.C. DE PLOEG 2 – 1ste Nationale afdeling
16/12/13  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – BC Op De Meir 2
13/01/14  19.30 uur  BC DE PLOEG 2 – BC DE PLOEG 1

De wedstrijden vinden plaats in:
Biljartcentrum De Ploeg

Kapellei 276 • 2980 Halle - Zoersel

GRATIS TOEGANG  

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

Vereniging van Ereklassespelers vzw

Machinebouw
Realisa e Prototypes

Technische uitrus ngen
Piping  Apparatenbouw

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

Tel. 054 41 66 13

Een tornooi of activiteit organiseren ?

Werkt graag met u samen !

Wij verzorgen uw publiciteit en maken 
uw evenement tot een absoluut succes !

Inlichtingen : bart.van.reeth2@telenet.be of 0485 / 28 65 93 

www.debiljartballen.be

1 december opent BiljartPoint
haar Webshop. Graag tot ziens
via www.biljartpont.nl

Automatisering voor de biljartsport + Webshop
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Snooker PTC – Antwerp Open

Ignace Uytdenhouwen 
klaart voor de derde maal de klus
Voorzitter van de Belgian Billard &
Snooker Association, organisator
van de Antwerp Open en eigenlijk
‘manusje van alles’. Als je het over
Ignace Uytdenhouwen hebt, is het
superlatief ‘bezige bij’, zeker geen
understatement. Onze redacteurs
haalden de man voor de micro-
foon.

DBB: Ben je tevreden over de organisa-
tie en het verloop van het tornooi dit
jaar?
IU: Na 3 jaar leer je heel veel. Ik had
van bij het begin al ondervinding met
organiseren, maar in de Lotto Arena is
het de top van België waar zoveel bij
komt kijken. Als iets goed verloopt is dat
de normaalste zaak voor iedereen.
Maar je moet overal op anticiperen.
Sportief kunnen we moeilijk beter, be-
halve misschien dat er ook een Belg de
finale speelt. Dan is het probleem dat er
misschien zoveel volk is dat we niet ie-
dereen kunnen zetten, zonder in te boe-
ten op het goede zicht voor het publiek.  
DBB: Hoeveel mensen zijn er betrokken
bij zo’n organisatie?
IU: Drie jaar geleden begon het met
twee personen, Chris Henry en ik en en-
kele vrijwilligers. Nu, nog voor de af-
loop van het tornooi, zijn er verschillen-
de personen die hun diensten reeds
hebben aangeboden. Het moet ook op
vrijwillige basis, het is moeilijk om zon-
der eigenlijke financiële sponsoring
rond te geraken. Afgelopen weken heb-
ben we op dat vlak wel goeie contacten
kunnen leggen, naar de toekomst toe.
Dat geeft meer ademruimte, want er
komt serieus wat bij kijken.
DBB: We horen van de meeste spelers
dat ze hier heel graag komen en ze
hebben alleen maar lof voor ons pu-
bliek, dat zal voor jou ook wel deugd
doen?
IU: Dat is heel plezant. Het is altijd hec-
tisch, maar aan de zijkant kunnen zitten
en zien dat het goed gaat, dat is het
leukste. Ook het publiek is zeer correct
en voelt goed aan wat kan en niet kan,
we hebben een kennerspubliek. Wat ik
wel jammer vind, en dat is persoonlijk,
dat zijn de kledijvoorschriften. Snooker
heeft een zekere etiquette en nu werd
beslist dat het mogelijk is om met polo-
shirts te spelen, waardoor het te dicht
bij pool aanleunt. Maar daarover komt
binnenkort een vergadering om dit te
bespreken.
DBB: Iets over de Belgische spelers. We
kennen allemaal Luca Brecel, maar zit

er nog talent aan te komen? Want de
kloof met andere landen is groot.
IU: Die kloof is er zeker. Qua jeugdspe-
lers heeft het een kleine generatie stilge-
staan. Nu zijn er wel een aantal door-
gekomen die zeer gedreven zijn. Maar
wil je echt die kleine verschillen met de
top verbeteren, moet je naar Engeland
gaan. Die mogelijkheden zijn Luca
meermaals aangeboden, clubs staan
klaar om hem kosteloos op te vangen
en te begeleiden, maar als je dat wei-
gert staat je ontwikkeling stil.
DBB: Het wordt er niet makkelijker op
met de opkomende Chinezen, maar
ook India komt sterk op?
IU: Vergeet ook Thailand en Brazilië
niet. Daarnaast ook Noord-Afrika, Irak
en Iran. Als je die cijfers bekijkt, daar
zijn wij niks tegen. Het is een sport die
sterk verwereldlijkt.
DBB: Iets anders. Kan je ons meer ver-
tellen over de samenwerking tussen
BBSA en KBBB? Binnenkort word je
voorzitter, ga je bepaalde prioriteiten
stellen?
IU: bij de oprichting spraken we af dat
de voorzitters van biljart en snooker el-
kaar zouden afwisselen. Van de men-
sen van de poolfederatie hebben wij
nog altijd niks gehoord. Ik zie wel iets in
een evenement met Multi-biljart. Een lan-
dencompetitie waarin de drie discipli-
nes aan bod komen en elk land stelt zijn
team samen. Dat is gegarandeerd veel
publiek en als België zouden we wel
sterk staan denk ik.

Pieter-Jan van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Ignace Utdenhouwen pleit voor de 
invoering van het Multi-biljart.
Foto: Charlotte Vanheck

Sportschepen Ludo Van Campenhout over de terugkeer van het biljart

“Antwerpen is altijd al 
een biljartstad geweest” 

DBB: De stad Antwerpen deed een se-
rieuze inspanning, zowel voor het WK
Driebanden als voor het PTC Snooker-
tornooi. Wil het bestuur van Antwerpen
weer de biljartstad van weleer maken?
LVC: Dat klopt. We knopen aan met een
lange traditie, Antwerpen is altijd al een
biljartstad geweest. We waren heel blij
dat het WK Biljarten thuis kwam, maar
ook het snookergebeuren was  heel tof.
Ik ben geen kenner, maar het was een

Onze redactie liep in Antwerpen ook schepen Van Campenhout tegen het lijf. 
Foto: Charlotte Vanheck

hoogstaande match. Dit is voor herha-
ling vatbaar.
DBB: Zeker omdat Antwerpen Europese
hoofdstad 2013 is?
LVC: Absoluut. Ik lette dan ook op onze
banners en zag dat die zeer goed zicht-
baar waren voor Eurosport, beter kan
niet.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Snooker PTC – Antwerp Open

“Je moet verliesmatchen snel achter je laten”
Ronnie O’Sullivan
is moeilijk te bena-
deren. Dat heeft te
maken met zijn
wisselvallige hu-
meur en met de ve-
dettenstatus die het
enfant terrible van
het snooker geniet,
aan de overkant
van het kanaal.
Toch toonde ‘the
Rocket’ zich een
fair finale-verliezer
en sloeg een korte,
gemoedelijke 
babbel met onze redacteurs.

DBB: Hoe kijk je terug op de finale en
het tornooi in Antwerpen?
RO: Het was een goed tornooi, Mark
Selby speelde een goeie match, speel-
de een goed seizoen en verdiende ze-
ker de overwinning. Ik heb me geamu-
seerd, speelde een goed tornooi
DBB: Het was een hoogstaande match,
is het voor dit soort wedstrijden dat je
snooker speelt?

RO: Absoluut, grote matchen voor veel
publiek wil ik spelen en dit was er zo
één. 
DBB: Wat de rest van het seizoen be-
treft, wat zijn je ambities op het UK
Championship?
RO: De tornooien volgen zichzelf snel
op en je moet dus verliesmatchen snel
achter je laten en er weer staan.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron 

The Rocket, twee finale deelnames in Antwerpen, 
tweemaal onderuit. Foto: Charlotte Vanheck

Snooker PTC – Antwerp Open

Hilde Moens blijft kritisch voor zichzelf
Een vrouwelijke scheidsrechter bij de finale van een belangrijk snooker-
tornooi. Het is lang niet alledaags. Niemand maakte van dichterbij mee,
hoe Mark Selby in een spannende finale zijn opponent Ronnie O’Sullivan
neersabelde. Hilde Moens liet zich niet op fouten betrappen, maar blijft
toch kritisch voor zichzelf.
DBB: Proficiat met je onberispelijke fina-
le, je was de beste Belg van het tornooi.
Hoe kijk je zelf terug op de wedstrijd?
HM: Ik ben zelf tevreden. Ik weet dat ik
een paar kleine positionele foutjes
maakte, maar dat ziet het publiek niet. 
DBB: We zijn vooral mannelijke scheids-
rechters gewoon. De enige vrouwelijke
die we kennen is Michaela Tabb, zijn er
daarbuiten nog actief?
HM: In China is er ook nog een vrouwe-
lijke arbiter. Zij kreeg twee jaar geleden
een snelcursus in Sheffield. Maar voor
de rest ken ik er niet zoveel, toch geen
Belgische.

DBB: Leid je nog andere grote matchen
of tornooien?
HM: Ik draai al lang mee in België en
ben doorgegroeid naar graad 1 via
examens. Op het BK ben ik altijd aan-
wezig. Drie jaar geleden ben ik opge-
roepen door World Snooker en sinds-
dien deed ik 6 à 7 PTC’s en 1 qualifier.
Qua niveau is dat ongeveer hetzelfde,
want het zijn ook dezelfde spelers.
DBB: Is hier in Antwerpen een finale mo-
gen leiden een hoogtepunt voor jou en
wat is het hoogst haalbare?
HM: Ja,dit is absoluut mijn toppunt ge-
weest totnogtoe. Eerlijk gezegd denk

ik daar niet aan wat er nog komt, ik
neem het zoals het komt en blijf het
doen zolang ik het graag doe. In theo-
rie is een UK Championship of WK
mogelijk, afhankelijk van mijn presta-
ties. 
DBB: Het was vandaag geen evidente
match met veel tactisch spel. We kunnen
ons inbeelden dat dit niet makkelijk
was?
HM: Het lastigste is de constante con-
centratie. Je moet altijd weten waar de
bal ligt en we hebben niet de hulp-
middelen van de grote tornooien. 
DBB: Merk je een groot verschil tussen
Belgische spelers en internationale top-
pers, bijvoorbeeld qua gedrag? 
HM: Amateurspelers hebben soms een
rare shotkeuze, waardoor je positie
moeilijker is. 
Topspelers zijn op dat vlak meer voor-
spelbaar.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Vrouw met ballen’ Hilde Moens,
mocht de finale leiden.
Foto: Charlotte Vanheck

Lees ook uw favoriete krant op: WWW.DEBILJARTBALLEN.BE
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Column Pierre Cornelissen

Normale mensen beleven na het beha-
len van een grote titel, zoals Frédéric
Caudron, een periode van decompres-
sie en een lichte terugval. Maar deze
Superman van de biljartwereld gaat
daar anders mee om. Op de lauweren
rusten heeft hij al lang uit zijn woorden-
boek geschrapt. Hij profiteert eerder
van de boost die dergelijke ervaring
geeft om zijn titel nog meer glans te ge-
ven. Het zijn alleen de allergrootsten
die zich daaraan profileren. Kort na het
tornooi in Antwerpen, waar toch veel
energie aan werd besteed, zette hij de
kroon op het werk door ook nog het
wereldbekertornooi in Columbia op zijn
naam te zetten. In Colombia had hij
blijkbaar nog een rekening te vereffe-
nen. Geniaal !
Twee Belgische wereldkampioenen na
elkaar; het lijkt wel een verhaal uit
de prehistorie (sorry Raymond, Ludo,
etc..). Hoogconjunctuur. België staat na
deze glorieuze periode in opnieuw  in
vetjes op het palmares.
Als BTS zijn wij zeer vereerd en blij dat
onze topspelers dergelijke prestaties

neerzetten. Een sterke NID competitie in
België en Nederland en de competitie-
ve BTS Masters tornooien blijken onze
jongens de nodige ervaring bij te bren-
gen om tot de absolute top te behoren.
Zalig !

Zijn er nog clubs met ambitie ? 
BTS voert dit sportjaar een strijd om aan
voldoende tornooien te geraken. Een
beetje een ongelijke strijd omdat de om-
standigheden werkelijk tegen zitten. En-
kele van onze trouwe organisatoren
worden geconfronteerd met problemen
buiten hun wil. Dat kan gaan van be-
schikbaarheid van het (of een) lokaal tot
plotse wijzigingen in het club bestuur.
Vaak gaan deze nog eens samen.
De belangrijkste factor is de laatste tijd
natuurlijk het budget. Daarom heeft BTS
enkele nieuwe formules bedacht om
aan dit, hopelijk tijdelijk, fenomeen te-
gemoet te komen. Door wat te knibbe-
len aan allerlei onkosten kan er nu een
Masters tornooi georganiseerd worden
met een budget dat 25 à 30% lager ligt
dan vroeger en toch hetzelfde spektakel
biedt.  Dit zou clubs met de nodige ac-
commodatie en structuur moeten toela-
ten om aan het BTS Masters circuit aan
te pikken met toch een haalbaar en inte-
ressant financieel plaatje. Omdat het
over voorstellen gaat op maat van de
club is het best om vrijblijvend contact
op te nemen met mij via GSM of E mail
(zie ww.b-t-s.be / bestuur). Deze uitzon-
derlijke condities gelden voor organisa-
ties van tornooien op korte termijn. On-
ze kalender 2013-14  kan nl. nog en-
kele tornooien gebruiken om tot een re-
presentatieve ranking te komen om de
ereklasse spelers te bepalen voor het
volgend seizoen. Het is een unieke ge-
legenheid om je club extra uitstraling te
geven naar het bedrijfsleven en de me-
dia toe.
Wat volgend jaar betreft zijn we eerder
optimistisch. Normaal, en hopelijk, ko-
men de traditionele en trouwe organisa-
toren weer op de kalender maar er is
ook interesse uit clubs die voorheen de
stap naar BTS nog niet gezet hadden.
Wij hopen en verwachten bv. het eerste
BTS Masters tornooi ooit  in West-Vlaan-
deren (de 10 superprestige tornooien in
Kortijk niet in ogenschouw genomen).
De vereniging van ereklassespelers be-
staat 30 jaar in 2014 en het zou een
mooi cadeau zijn aan de ereklassespe-
lers vanuit die provincie.

BTS Classics
Wat de tornooien voor de klassieke
spelsoorten: vrij/band/kader betreft lig-
gen de kaarten moeilijker maar ook op
dat terrein is er onverwacht (veel) licht in
de tunnel. Een gepassioneerde ereklas-
sespeler heeft nl. toegezegd om voor
een beperkt aantal tornooien een
flinke financiële bijdrage te leveren; een
supergeste ten overstaan van de eerder
kleine maar trouwe deelnemers aan de-
ze disciplines. Het werpt een totaal an-
der licht op de situatie. Bent U bij een
club waar deze disciplines nog vaak
beoefend worden en heeft U minstens 1
wedstrijdtafel ter beschikking (liefst 2),
dan nodigen wij U uit om ‘sito presto’
contact opneemt met ons bestuurslid
Robby Sonck, de BTS verantwoordelijke
voor de Classics. Hij kan U snel en dui-
delijk informeren over het hoe en wat.
Doe Uw leden een groot plezier en
neem nu het initiatief ! deze piste is niet
alleen een opsteker voor je leden, het is
ook een onderdeel van het in stand hou-
den van het Classic circuit en de klas-
sieke disciplines in het algemeen.

Feest in Beide Vlaanderen
Het was een groot genoegen om deel te
kunnen nemen aan het jaarlijks feest
van het KBBB gewest Beide Vlaande-
ren. Het is al een lange traditie maar
sinds Arthur Standaert gewest voorzitter

is en hij zijn echtgenote Carla op deze
organisatie loslaat is dit uitgegroeid tot
een festijn voor de smaak, het oog en
de ziel; eentje waar de kwaliteit van af-
druipt. Eten, attracties, ambiance, ka-
der, het is er allemaal aanwezig op
hoog niveau. Geen wonder dat er al en-
kele jaren dient uitgekeken te worden
naar een grotere locatie om de deelne-
mers op een comfortabele manier te
kunnen laten genieten. Kwaliteit is nog
steeds de best reclame. Vanuit BTS sug-
gereren we om een nieuwe organisatie
in het leven te roepen onder de naam
BTE. Dat zou dan staan voor Biljart Top
Evenementen. De aanwezigen op het
feest stemde unaniem positief om Carla
als voorzitster voor te dragen. Nu is het
aan Carla om dat te aanvaarden…
Maar, ook zonder die officiële aanpak
zijn we wel verzekerd van een mooie
toekomst wat het feesten in Beide Vlaan-
deren betreft; zoveel is zeker.
In elk geval is het een lovenswaardig
initiatief om een jaarlijks feest te organi-
seren. Het versterkt o.m. de band tussen
de leden en het bestuur en de leden
onderling. 
Proficiat en bedankt Carla en Arthur en
alle leden van het gewestbestuur voor
de inspanningen. Voorbeeldig !

Pierre Cornelissen
BTS Voorzitter                                         

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Caudron beleeft hoogconjunctuur

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 
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Snooker PTC – Antwerp Open

Lisowski sneuvelt in halve finale
DBB: Recent deed  je
het goed in de China
Open door de kwart-
finales te bereiken,
nu haal je de halve
finale. Ben je vooral
tevreden of toch te-
leurgesteld?
JL: Ik wil altijd win-
nen, dus ben niet te-
vreden. Ik wou die fi-
nale spelen, nadat ik
twee jaar geleden
Trump en O’Sullivan
zag spelen voor een
uitzinnig publiek. Ik
hou van Antwerpen,
ik hou van het Belgi-
sche publiek. Waar-
om weet ik niet,
maar ik doe het hier
altijd goed. Dit pu-
bliek weet wanneer
het mag applaudis-

seren en wanneer het stil moet zijn, ze
voelen dat aan. Dat werkt inspirerend.
DBB: Wat zijn je ambities voor de rest
van het jaar?
JL: Ik wil zoveel mogelijk winnen en wil
in de top 16 geraken. Elk tornooi dat ik
mee doe wil ik winnen, en ooit gebeurt
dat wel.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Twee gelijkwaardige spelers tegenover elkaar aan de
snookertafel, bezorgden het publiek in de Lotto Arena
een adembenemende halve finale. Jack Lisowski ging
uiteindelijk toch onderuit tegen Mark Selby, die de tor-
nooizege mee naar Engeland nam. 

DBB: Jullie waren aan elkaar gewaagd,
maar je miste nogal ongelukkig enkele
ballen op een belangrijk moment. Mis-
schien de zenuwen?
JL: Inderdaad, ik miste een belangrijke
groene en speelde enkele heel slechte
safety-shots. Hoewel het nipt was, sta je
dan wel 2-0 achter in plaats van 1-1 ge-
lijk. Het was niet door de zenuwen, ik
speelde te overhaast en je kan nu een-
maal niet alles potten.

Halve finalist Jack Lisowski. Foto: Charlotte Vanheck

Snooker PTC – Antwerp Open

“O’Sullivan is de beste ooit”

In de kwartfinales van het tornooi
moest Joel Walker zijn meerdere
erkennen in Ben Woollaston, maar
blikt –ondanks een lichte teleurstel-
ling- toch tevreden terug. De jonge
Walker wordt door O’Sullivan aan-
gemerkt als de ‘coming man’ in de
snookersport en een potentiële
wereldkampioen. 

DBB: Een nipt verlies tegen Woollaston,
ben je teleurgesteld dat je verliest of blij
dat je de kwartfinale haalde?
JW: Ik ben blij met het tornooi in het ge-
heel, maar ben teleurgesteld dat ik een
cruciale rode miste. Ik ben wel blij dat ik
de laatste tijd goed speel en enkele
goeie spelers kan uitschakelen. Hopelijk
kan ik die vorm aanhouden.
DBB: Hoe voelt het als jonge speler om
op zo’n tornooien tegen erg goeie
spelers te snookeren? Zelfs Ronnie
O’Sullivan ziet in jou een toekomstige
wereldkampioen?
JW: Ik kan het niet uitleggen, maar het
voelt geweldig. Als jongere had ik het
voorrecht om te oefenen met Ronnie
O’Sullivan, daar leer je enorm veel uit.
Je kan van niemand een beter compli-
ment krijgen dan van hem, hij is de
beste ooit.
DBB: Brengt het geen enorme druk met
zich mee?
JW: Neen, het geeft vertrouwen. Als hij
zegt dat ik het kan, zal dat wel zo zijn.
Ik weet dat ik het kan. Hopelijk kan ik
ooit bewijzen dat het klopt en word ik
wereldkampioen.
DBB: En de ambities op korte termijn?
JW: Zoveel mogelijk winnen en een
weg naar boven banen. Met dit niveau
zou me dat weleens kunnen lukken.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Is Walker een toekomstig wereld-
kampioen ?
Foto: Charlotte Vanheck

Snooker PTC – Antwerp Open

Indische outsider in kwartfinale 
Aditya Mehta behoort tot de
nieuwste lichting Aziatische snoo-
kerspelers. De Indiër liet zich reeds
opmerken in eigen land, waar hij
de finale van de India Open speel-
de en ook in Antwerpen stootte hij
door naar de kwartfinale. Daar
liep hij tegen een te sterke Jack
Lisowski aan.
DBB: Je verloor je match tegen Jack
Lisowski, hoe kijk je er zelf op terug?
AM: Hij speelde erg goed, zeer goeie
lange pots, waardoor hij me geen kans
gaf om in de  match te komen. Het was
een clash tussen stijlen : ik ben een tac-
tische speler, hij kiest voluit voor de aan-
val. Ditmaal trok hij aan het langste
eind, maar volgende keer is het mis-
schien anders.
DBB: Hoe kijk je terug op het tornooi?
AM: Positief, het was goed. De eerste
dag was zwaar voor mij. In de laatste
twee tornooien verloor ik telkens in de
eerste ronde, nadat ik eerder de finale
van de India Open had gespeeld. De
druk was er  en ik was blij dat ik door-
ging, hoewel ik niet super speelde. Te-
gen Mark Williams winnen was een
grote overwinning voor mij.
DBB: Je deed het goed in eigen land, nu
hier, daar ben je ongetwijfeld blij mee?
AM: In India was het moeilijk door de
druk, maar ik kreeg veel steun van het
publiek. Dat krikt het vertrouwen op, net
zoals hier. Ik kan grote spelers aan en
heb een fantastisch seizoen achter de
rug. Nu is het uitkijken naar het UK
Championship.
DBB: Wat zijn je ambities daar?
AM: Elk tornooi speel je om te winnen,

als je dat niet doet, heeft het geen zin.
Ik ben nooit blij als ik niet win, anders
word je gemakzuchtig. Als spelers als
O’Sullivan niet blij zijn, waarom zou ik
het dan zijn?
DBB: We weten dat China sterke spelers
levert, maar India ook. Niet enkel jij,
maar ook Advani, mogen we meer ver-
wachten?
AM: Zeker, het wordt sterk gepromoot,
maar het heeft tijd nodig. We beginnen
van nul, maar binnen dit en vijf jaar
moeten er enkele Indische spelers klaar-
staan in het profcircuit. We zetten volop
in op de jeugd, er is genoeg talent en
geld.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Jong Indisch talent verraste in de 
Lotto Arena.
Foto: Charlotte Vanheck

KBBB Brabant – Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten MB

Goud en zilver voor Couronne-spelers
In Robert Ruysen (RC Garnier Leuven)
moest Eric Demaerschalk van BC Cou-
ronne, zijn meerdere erkennen. In de
tweevoudige ontmoeting met clubmak-
ker Jean-Pierre Dewaelheyns, ging
laatstgenoemde, even veel keren voor
de bijl. Ook Willy Lemoine (KBC Zanzi-

bar Leuven) vond de weg naar de winst
tegen Demaerschalk niet en dat verze-
kerde de Wemmelaar van deelname
aan de nationale finale naar 40 punten.
Hij was trouwens de enige die mét ge-
middelde de finale afsloot.
Bart Van Reeth

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

Team van BC Op De Meir wint
driebandentornooi in Oostende
Een geanimeerde
Finaledag op het
driebandentornooi
op Matchbiljart van
Oost-endse BA, dat
reeds voor de zes-
tiende keer ingericht
werd. Drie finale-
ploegen met uit
Emblem, BC Op
De Meir (Marc Ver-
haegen en Freddy
Van Camp), uit het
Waasland, de
KSNBA met Pierre
Cornelissen en Marc
Thuy en een ploeg
uit het Gentse, K.A.
Union Sandeman,
vertegenwoordigt door Luc Wulfranck
en  Etienne Van Lierde.
De eerste ontmoeting werd na bijna
twee en een half uur wedstrijd gewon-
nen door de Antwerpse ploeg tegen de
ploeg uit het Waasland. Het was vooral
Van Camp die de aanzet tot ploegwinst
gaf (22 punten in 23 beurten).
In hun tweede wedstrijd verging het de
KSNBA heel wat beter. De Gentse spe-
ler, Luc Wulfranck kon slechts in de be-
ginfase enig weerwerk bieden, doch
een tiental missers op rij zorgden voor
de kloof.

Pierre Cornelissen won vlot met 27 - 18
in 30 beurten. Teamgenoot Marc Thuy
had een lastige klant aan Van Lierde. De
Waaslandse speler won uiteindelijk ook
zijn wedstrijd (22 - 20 in 48 beurten).
De derde ontmoeting van deze finale
ging dan tussen BC Op De Meir en K.A.
Union Sandeman. Van Camp liet ook in
zijn tweede wedstrijd hoogstaand biljart
zien. Gentenaar Van Lierde strandde op
4 punten (22 - 18 in 27 beurten).

Op de andere tafel was het Wulfranck
die bij een 26 - 27 stand, 8 punten
scoorde in 5 beurten en daarmee de
Antwerpse speler achter zich liet. Ver-
haegen lukte naar het einde toe nog
een reeks van 4, doch met nog slechts
één punt te gaan kon Luc Wulfranck als-

nog de wedstrijdoverwinning naar zich
toe trekken.
BC Op De Meir werd uiteindelijk als
tornooiwinnaar uitgeroepen vóór de
KSNBA en Union Sandeman.
Als afsluiter mochten de zes finalisten de
prachtige prijzen geschonken door de
sponsors in ontvangst nemen.
Walter Van Wesemael

Freddy Van Camp en Marc Verhaegen namen de 
hoofdprijs mee naar Emblem
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

Snooker PTC – Antwerp Open

Belgische toppers raken niet door 
het kwalificatietornooi
Alvorens de wereldtoppers nog maar in Antwerpen neerstrijken om vanaf
vrijdag hun toernooi aan te vatten, wordt er de volledige donderdag een
kwalificatietornooi afgewerkt.  Dit is voor de Belgische toppers de uitgele-
zen en vaak ook enige kans om zich eens te kwalificeren voor een inter-
nationaal tornooi.

Samen met een grote delegatie Neder-
landers en een hele rits onbekende Brit-
ten werd een harde strijd gevoerd voor
17 plaatsen op de hoofdtabel. De Bil-
jartballen ging polshoogte nemen hoe
dat kwalificatietornooi precies verliep.
Al snel bleek dat deze spelers het hoe-
genaamd niet gemakkelijk hebben. In
tegenstelling tot het echte tornooi zijn ze
veel meer op zichzelf aangewezen en
moeten ze zich flexibeler opstellen. Het
speelschema blijkt al snel uit te lopen.
Voor hen ook geen scheidrechters of
elektronische scoreborden, voor deze
werkmensen is snooker soms hard la-
beur. Maar het is hun passie, dat straalt
er vanaf, dus nemen ze deze ongemak-
ken er met plezier bij. Het verloopt aan-
vankelijk niet zo vlot voor onze landge-
noten. Nationaal kampioen Yvan Van
Velthoven is niet van de partij, runner-up
Kevin Van Hove sneuvelt in de voorlaat-
ste ronde, net als Nationaal kampioen
2011 Peter Bullen. Toch zijn er 5 land-
genoten die uiteindelijk de laatste kwa-
lificatieronde weten te bereiken. Wim
De Roeck, Peter Vertommen, Jürgen Van
Roy, oudgediende René Hemelsoet en
onze topper bij de vrouwen Wendy

Jans. Helaas moeten ze allen, net als de
resterende Nederlanders, de duimen
leggen tegen hun Britse tegenstanders.
Wij wisten Jürgen Van Roy te strikken
voor een reactie:
DBB: Dag Jürgen, vorig jaar nog op de
hoofdtabel, dit jaar heb je helaas de
duimen moeten leggen in de laatste
voorronde. Hoe kijk je terug op je tor-
nooi?
Van Roy: Ik moet toegeven dat ik ook
wat geluk heb gehad met de loting. Ik
heb in mijn eerste match wat tijd gekre-
gen om ritme op te doen en de tafel te
leren aanvoelen. Het is niet gemakkelijk
om ze op een rustige manier te bespe-
len. De tafels bij ons in de club zijn veel
trager. Hier zijn de tafels verwarmd en
dat is aanvankelijk toch een serieuze
aanpassing. Ik ben dan beginnen groei-
en in het tornooi, tot ik in de laatste
voorronde op een sterke tegenstander
botste (Jamie Rhys Clarke, een jonge
Welshman die dit seizoen zijn door-
braak in het internationaal circuit pro-
beert te forceren). Al had ik hier en
daar toch nog wat meer tegenstand
kunnen geven, denk ik.
DBB: Je geeft aan dat de tafels anders
spelen dan je gewend bent, welke an-
dere verschillen zijn er tussen een match
op dit tornooi en een competitiematch?
Van Roy: De tafels zijn echt een heel
stuk sneller. Naar mijn mening is het
een wereld van verschil. Je moet hier
dus echt je speelstijl aanpassen en dat
duurt altijd even. Neem daarbij dat je
hier meteen tegen erg goede spelers
moet spelen. Dat heeft tot gevolg dat je
al 2 of 3 frames achter staat, nog voor-
dat je in je ritme bent gekomen. En dan
is het moeilijk om een match nog te ke-
ren.
DBB: Welke aanpassingen maak jij
dan, om met deze omstandigheden om
te gaan?
Van Roy: Om het snellere laken te com-
penseren, probeer ik mijn afstoot te ver-
anderen. Dat maakt dat je meer gaat
missen en je niet je normale routine kan
aanhouden. Ik probeer wel trouw te blij-
ven aan mijn stijl en mijn positief spel. Ik
ga graag voor de pot. Andere spelers
zullen hier misschien eerder wat defen-
siever spelen. Ik ben daar de laatste ja-
ren ook wat meer op gaan letten, maar
bij voorkeur kies ik toch voor de aanval.
Ik heb uit ervaring geleerd dat defensief
spelen tegen jonge Britten, je meestal
geen winst oplevert.
DBB: Hoe belangrijk is het eigenlijk voor
jou, als Belgisch topspeler, om aan zo’n
internationaal tornooi te kunnen deelne-
men?
Van Roy: Dat het hier in Antwerpen is,
geeft ons de kans om aan zo’n tornooi
deel te nemen. Ik zou ook graag aan de
andere tornooien in het buitenland deel-
nemen, maar dat is niet evident om dat
te combineren met mijn werk. Ik heb
vandaag ook verlof moeten vragen op
het werk, maar de reistijd valt wel mee.
Naar het buitenland is dat meteen een
stuk langer.
DBB: Het schema van het kwalificatie-
tornooi is wel een beetje uitgelopen,
hoe zwaar is deze dag voor jou ge-
weest?
Van Roy: Ik ben op dit moment eigenlijk
bekaf. Ik ben om 6u in de ochtend op-
gestaan om naar hier af te zakken en
mijn laatste match was afgelopen na
22u30. Het is een lange dag, maar ook
een mooie ervaring.

Sven Caudron

Snooker PTC – Antwerp Open

“Ik blijf altijd positief”
Na winst in de
kwartfinale tegen
Joel Walker, liep
Ben Woollaston te-
gen de betonnen
muur aan die
Ronnie O’Sullivan
heet.
DBB: Je speelde een
goede halve finale
tegen Ronnie O’Sulli-
van, ondanks je ver-
lies?
BW: Ik maakte enkele
cruciale fouten en hij
speelde de eerste
twee frames foutloos,
hij scoorde twee cen-
turies. Maar ik had enkele kleine kan-
sen, maar die moet je afmaken tegen
Ronnie. Er werden weinig safeties ge-
speeld, het was een erg leuke match en
ben blij dat ik de halve finale speelde.
DBB: Je speelde een erg positieve
match, heel aanvallend, weinig safeties
zoals je zei. Dat is gewaagd tegen ‘the
Rocket’.
BW: Ik deed hetzelfde de laatste keer te-
gen hem. Sommigen hebben schrik van
hem, ik ga graag voluit en blijf altijd po-
sitief.
DBB: Je won een PTC tornooi een tijdje
geleden en dan moest je weer naar je

beste vorm zoeken, ben je blij dat je het
weer goed deed?
BW: Het was een jaar met ups en
downs. Dit was het beste tornooi voor
mij dit seizoen en dit geeft me vertrou-
wen voor het UK Championship. Ik
hoop daar de eerste ronde te winnen en
dan zie ik wel. Hopelijk kom ik dan uit
tegen Mark Selby. Ik oefen tegen hem,
dus dat zou leuk zijn. Maar hij is erg
moeilijk te verslaan, zelfs als hij slecht
speelt.

Pieter-Jan Van Bosstraeten / 
Sven Caudron

Ben Woollaston speelde een sterke halve finale.
Foto: Charlotte Vanheck

In negen beurten naar 42
Jean-Paul de Bruijn
speelt 4.666

In de NIDM-competitie bleek Nederlan-
der Jean-Paul de Bruijn, in dienst van BC
Deurne, goed op dreef. Op maandag-
avond 19 november speelde de man uit
Hulst tegen Ivan Stitschinsky van BC Op
de Meir in negen beurten zijn benodig-
de 42 caramboles bij elkaar. Dit was
goed voor een gemiddelde van 4.666.

KBBB Centrum-Haspengouw Districtfinales Vrijspel KB

Theo Jansen wint drie keer
4de Klasse – 90 punten
Raymond Luyckx van de Hasseltse Bil-
jartacademie was de enige van vier
deelnemers die niet voor BC Ten Hout
speelt. Luyckx strandde op de laatste
plaats. De grootste eer was voor Theo
Jansen die drie van de vier matchen
won. Maarten Thuys werd tweede en
Willy Wouters derde. 

5de Klasse – 70 punten
HBA-er Paul Daniels mag naar de ge-
westelijke clash, na winst tegen Eddy
Knapen (KHOZ), Frans Put en Martin
Maes (beiden BC De Optimisten).

7de Klasse – 40 punten
Theo Claes (BC Ten Hout) won overtui-
gend en houdt er bovendien promotie
aan over. Tweede werd Alfons Portael
van BC De Optimisten, derde Ludo
Bunkens (HBA) en vierde Paul Deckers,
die aangesloten is bij BC Lido.

8ste Klasse – 30 punten
Twee nieuwe spelers, goed voor goud
en zilver. Ludo Mombers (BC De Opti-

misten) werd eerste, Marc Gerits
(KHOZ), tweede. Mathieu Haesen
(BC Lido) en Paul Eerdekens (BC De
Optimisten, namen plaats drie en vier
voor hun rekening.

Bart Van Reeth

KBBB Maas & Kempen Districtfinales Vrijspel KB

Anja Slomp staat haar 'mannetje' 
in de 8ste Klasse
4de Klasse – 90 punten
Met slechts drie spelers aan de start
werd deze finale betwist in BC Sint-
Jozef. Homeplayer Dennis Hustinx ver-
loor en won tweemaal. Dat volstond
voor de titel en de deelname aan de ge-
westfinale. Willy Bervoets mocht zilver
meenemen naar De Ketsers in Hechtel
en Rudy Godeyne kon slechts één zege
boeken in eigen huis.

6de Klasse – 55 punten
Joannes Franssen (BC Sint-Jozef) won
vóór Francis Baetens (DK Genk) en
Marc Niesten (BC Sint-Jozef).

7de Klasse – 40 punten
Twee promotiematchen speelde win-
naar Leonard Machiels van BC Sint-

Jozef en won ook zijn twee andere
wedstrijden. Maurice Maes (BC Kleine
Heide) werd tweede, Jos Keymis, club-
genoot van de kampioen werd derde,
Jaak Janssen (Breese BC) vierde en Jos
Lantmeeters (DK Genk), vijfde. De zesde
plaats was voor Guido Geysen van
DK Hechtel. 

8ste Klasse – 30 punten
Anja Slomp (BC Sint-Jozef) mocht weer
eens haar mannertje staan tussen de an-
dere finalisten en deed dat bijzonder
goed. De Zutendaalse werd tweede. De
hoofdvogel werd afgeschoten door
Gust Moons van De Ketsers Hechtel.
Philip Nijs (DK Genk) sloot het rijtje.

Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Rechtstreekse
Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

De Witte speelt 
gewestfinale
Vijf spelers aan de start in de recht-
streekse districtfinale, waar in elke wed-
strijd 55 punten moesten worden ge-
speeld. Franky De Witte van BC Sleep-
bootje was de beste van het quintet.
Hij verloor van Brigitte Vergauwen van
BC De Gildevrienden, die op plaats
twee eindigde, maar won overtuigend
tegen nummer drie Koen Boone (Qua-
lity Zele), clubmaat Dirk Janssens en
Georges Maes van BC De Gildevrien-
den. De Witte speelt de gewestfinale in
Gent, medio december.
Bart Van Reeth
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KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Vanden Broek 
betwist gewestfinale in eigen huis
Ondanks een tweede plaats, maar door
het afvallen van een nieuwe speler met
promotie, mag Ferre Vanden Broek
(BC Kapelse), Luc Peeters van BC
De Middel vergezellen naar de gewest-
finale. Die vindt trouwens plaats in het
lokaal van Vanden Broek, op 21 de-
cember. Met 6 op 6 won Peeters de
districtfinale bij de 70-ers en hield Jozef
Van Eester van BC De Deken op drie.
Geen punten en dus ook geen prijs voor
Danny Mathysen van het organiserende
De Noorderkempen.

Bart van Reeth

Ferre Vanden Broek gaat met een klei-
ne meevaller naar de gewestfinale 

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB 

Dubbele ontmoeting
fataal voor Joye
De dubbele partij in Menen tegen
Freddy Rondele van DLS Roeselare,
wrong Robert Joye van GHO Kortrijk de
nek om. Rondele werd dan ook de te-
rechte kampioen. Zijn deelname lever-
de thuisspeler Jean-Marie Van Landeg-
hem (Excelsior Wimbledon) geen enkel
punt op. Freddy Rondele mag in de ge-
westfinale opnieuw de 30 speelpunten
gaan scoren en trachten ook daar de
titel te veroveren..

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – 
Gewestfinale 2de Klasse Vrijspel KB

Claus eindigt op drie
Gino Claus van GHO Kortrijk moest
zich tevreden stellen met brons in de
160-punten finale. Georges Dedier van
DOS Roeselare hing het zilver om de
hals en Noël Gyselinck (WO Hoog-
lede) eindigde troosteloos laatste. Zijn
kompaan bij de Hoogledenaars, Dirk
Gryson won de finale met 4 op 6 wed-
strijdpunten en gaat door naar de na-
tionale finale.
Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Thuiszege voor Guido De Vos
BC Royalvrienden organiseerden in Ou-
denaarde deze libre finale, waaraan
twee thuisspelers mochten deelnemen.
Guido De Vos scoorde driemaal de 70
speelpunten en mag met de kampi-
oenstitel op zak, deelnemen aan de ge-
westfinale. Zijn clubgenoot Jan Landrieu

presteerde minder goed en raakte niet
van de laatste plaats weg. Marc
Cosyns, door Argos-Westveld letterlijk
het ‘veld’ ingestuurd, behaalde zilver.
Op drie eindigde Raymond Willems
(BV Gent).
Bart Van Reeth

www.debiljartballen.be

Artistiek Biljart

Vervliet de uitschieter, Bax de winst
Op het rankingtor-
nooi in Sint-Amands-
berg, zorgde Erik
Vervliet voor een
mooie uitschieter. In
Set E werkte de rege-
rende Belgisch kam-
pioen af tegen
81,33%. Dat er
spectaculair artistiek
biljart werd ge-
speeld, aan de rand
van Gent, hoeft geen
betoog. Ook Patrick
Vloemans zette een
prestatie van 80%
neer in set H. De vol-
le winst in het tornooi
was voor Walter Bax
die 324 punten
scoorde in 151 po-
gingen. Tweede
werd Erik Vervliet en
derde Eric Daelman.

Bart Van Reeth
Bax, hier op archiefbeeld, ging met zijn zoveelste tornooi-
winst aan de haal 

NIDM

Van Havere zet vriendschap even opzij 
Op de achtste speeldag in de Nationa-
le Interclub Driebanden, stonden in 1ste
Afdeling de gezworen vrienden Davy
Van Havere en Koen Van Camp tegen-
over elkaar. De eerste, in dienst van BC
Deurne 1 en de andere voor promoven-
dus BC Op De Meir 2. Van Havere be-
zorgde Van Camp een koude douche in
de race naar de 42 punten (42-20 in
34 beurten). Ook de teamgenoten van
Davy Van Havere deden hun werk, met

winst voor Jaspers en het huzarenstuk
van de Bruijn (4,666 gemiddeld). Eddy
Merckx moest een gelijkspel tolereren.
Dat resultaat houdt de Deurnenaars op
de tweede plaats, na leider De Goeie
Queue, dat zich collectief nog maar op
weinig fouten liet betrappen. De Ploeg
1 staat op de derde plaats, waar Zan-
zibar 1, in de nek blijft ademen.

Bart Van Reeth

PUZZEL

1. Schotse drank
2. Grootste stad in Schotland
3. Schots monster
4. Hoofdstad van Schotland
5. Schots recordkampioen snooker
6. Schots muziekinstrument
7. Schots kledingstuk
8. Schotse James Bond
9. Schots gerecht, gevulde schapen-

maag
10. Schotse ruit
11. Schotse wielrenner
12. Schots gebergte
De oplossing stuurt u naar:
Bart Van Reeth – Victor Govaerslaan 16
bus 32 – 2170 Merksem. 
Uit de juiste inzendingen wordt de win-
naar van het boek Ludo Dielis geloot.

Golfbiljart - BNV

VDB Everberg neemt voorsprong
een serieuze poging te doen om weg te
lopen van de concurrenten. De leider
telt nu 20 punten en dat zijn er 2 meer
dan de achtervolgers. De 2-4 overwin-
ning van Everberg in en tegen Mere en
het gelijkspel van Liedekerke tegen hek-
kensluiter BCT Rotselaar, speelden hier-
in de belangrijkste rol.
OHL Leuven en BCT Rotselaar wonnen
nog geen enkele keer en hebben uit
twee gelijkspelen  evenveel punten. De
twee clubs lijken nu al veroordeeld.
Bart Van Reeth

Kopman Benny Ceulemans van HOE
Mere moet toezien hoe VDB Everberg
de leiding neemt

Vier Belgen in
Nederlandse top 5
Halverwege het programma van de
Nederlandse eredivisie driebanden
staan vier van onze landgenoten in de
moyenne top 5. De lijst wordt aange-
voerd door Dick Jaspers van Partycen-
trum Osdorp, gevolgd door Caudron,
Leppens en De Backer van Dallinga/
Frans Bevers. Op de vijfde plaats staat
Forthomme van STZ.

Moyenne top vijf
1. Dick Jaspers 1.956
2. Frédéric Caudron 1.940
3. Eddy Leppens 1.871
4. Peter de Backer 1.714
5. Roland Forthomme 1.605

Stonden de drie titelkandidaten VDB
Everberg, DWK Liedekerke en HOE
Mere al sinds het begin van de compe-
titie samen op kop met gelijke punten,
dan lijken de Everbergenaren nu toch
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Herberg Ter Heide
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Tuinterras

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

Editoriaal

Nog zo dom niet

Begin januari 2014 organiseert de
KBBB alweer het Belgisch Kampioen-
schap multi-disciplines in het Casino van
Blankenberge. Net nu, door de WK
winst van Frédéric Caudron, hadden
we verwacht dat de bond een campag-
ne zou voeren en vooral er alles aan
zou doen om de biljartsport in de kijker
te houden. Helaas, voor de zoveelste
maal gaat men er maar vanuit dat de
jaarlijkse (veel te gering in aantal voor
zo' n evenement) bezoekers alweer pre-
sent zullen zijn in de kuststad. Er schort
duidelijk iets met de PR van de bond.
Het is niet mijn bedoeling kritiek te leve-
ren, integendeel, ik wil graag een posi-
tieve en constructieve bijdrage leveren.
De bondsbestuurders weten waar het
schoentje wringt ; alstublieft, doe er dan
iets aan ! Ter vergelijk : een week na het
BK organiseert de Nederlandse Biljart
Bond in Kaatsheuvel de 'Biljartpoint
Masters'. In Nederland kan je er ge-
woon niet naast kijken. Of je nu biljart
of niet, je zal weten dat er een belang-
rijk tornooi plaatsvind. De pers is er

wakker gemaakt, er is interesse van re-
gionale en nationale TV-zenders. Zelfs
in deze Vlaamse biljartkrant, adverteert
de KNBB gretig met dit gebeuren. Het
resultaat zal zijn dat er naast vele
Nederlanders, wél Belgische toeschou-
wers in Kaatsheuvel op de tribune zul-
len zitten, terwijl in Blankenberge alles
beperkt blijft tot het gewoontegezel-
schap, zoals steeds.  
Onze sport kan enkel groeien als je ze
goed verpakt en verkoopt. Dat is de
truuk in de ver gemediatiseerde wereld,
waarin we leven. Ludo Dielis heeft het
met zijn WK voorgedaan in oktober, de
mannen van het snooker doen het al
drie jaar in Antwerpen en BIBOT is
koortsachtig op zoek naar middelen om
straks de Wereldbeker manches te kun-
nen organiseren. Daarmee wil ik maar
zeggen dat het kan. Dat de mogelijkhe-
den er zijn, maar dat alles afhangt van
'willen', gekoppeld aan inzicht en
know-how. Laat de kelk alweer voorbij-
gaan met het BK in Blankenberge, zorg
er dan voor dat de Beker van België in
Hooglede tenminste eindelijk eens de
promotie krijgt, die zulk gebeuren ver-
dient. Ook en vooral voor de spelers is
zoiets een opsteker. Nogmaals, verzorg
een goede PR, communiceer op een
moderne manier en kijk verder dan die
één en andere regionale winkelier, om
uw evenement financiële dekking en uit-
straling te geven. In het verlengde van
mijn pleidooi, nodig ik ook de tenoren
van het biljart uit om eens na te denken
over het idee waar Ignace Uytdenhou-
wen, voorzitter van de Snookerbond
mee speelt, om biljart open te trekken
naar alle disciplines en landenteams te
vormen die dan multi-disciplinair tegen
elkaar uitkomen. Het één profiteert dan
van de aandacht voor het ander... Nog
zo dom niet, nietwaar ? 

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur  

Snooker – Een stukje geschiedenis

Snooker, cricket, balls 
en een verloren schaap

Het moet ergens begin jaren ’80 ge-
weest zijn dat BBC1 en 2 in de Vlaam-
se ether kwam.  Breakfast television, da-
genlange cricketwedstrijden, Engeland
tegen de West-Indies, pitchers die op
dat rode balletje spuwden, er vervol-
gens fanatiek mee over hun kroonjuwe-
len wreven om dan een rare effectbal te
gooien naar 4 stokken achter een vent
met een plank in zijn handen. Een man
met een pijp die op een soort petan-
quebaan met een goot aan de achter-
zijde een platte bal een bocht liet ne-
men om u tegen te zeggen en er dan als
een idioot achteraan huppelde. Boeren-
zonen die tussen de tanden naar hun
Yorkshire terriër floten om een kudde
schapen achter een hek te krijgen. Ik
heb toen echt overwogen om naar
Engeland te verhuizen, tjonge wat leek
het leven daar mooi. En dan het snoo-
ker, de hoogdagen van Steve Davis,
Ray Reardon, Cliff Thorburn, Jimmy
White, Eddy Charlton, John Spencer,
Terry Griffiths, Dennis Taylor, Virgo,
Stevens.  En Alex “Hurricane” Higgins
die rond de tafel stoof en na elke stoot
zijn keu vervaarlijk door de lucht zwaai-
de.  De snookerclubs schoten hier als
paddestoelen uit de grond en in plaats
van de lessen te volgen gingen we
snookeren of een potje biljarten. De bil-
jartmicrobe was een feit. Snooker is een
veelkleurig verhaal met een opening,
een middenstuk en een eindspel. Duide-
lijk voor iedereen en prachtig in beeld
gebracht. Wie herinnert zich niet de
bloedstollende finale tussen Davis en
Taylor in 1985 waar de zwarte bal in
de laatste frame over winst en verlies
zou beslissen? Een recordaantal van
18,5 miljoen Britten zat aan de buis ge-
kluisterd. Het was de komst van de kleu-
rentelevisie die voor de grote door-
braak van het snooker zorgde in 1969.
David Attenborough van de BBC had
beslist dat snooker ideaal was om kleu-
rentelevisie te promoten en het snooker-
programma Pot Black werd gelanceerd.
Samen met het succes op televisie kwa-
men ook de sponsors en het grote geld
en de populariteit van deze keusport
ging door het dak. Zo was het echter
niet altijd geweest. In de 19de eeuw
werd er in de U.K. voornamelijk billi-
ards gespeeld. Billiards werd toen met
2 witte (één gemarkeerde) en een rode

bal gespeeld op wat we nu een snoo-
kertafel noemen. Het was een combina-
tie van caramboles en pots en dusdanig
meer verwant met ons carambolebiljart
dan het snooker. De epigonen van die
periode waren John Roberts Sr. en zijn
zoon John Roberts Jr. (1847 – 1919).
Junior was naast topspeler ook schrijver
en fabrikant van biljartmateriaal met
een fabriek in Calcutta. Een René
Vingerhoedt avant la lettre. Captain
Crawley, Major Broadfoot, Colonel Sir
Neville Chamberlain, Field Marshal
Earl Roberts. Het zijn maar een paar na-
men die verbonden zijn met de geschie-
denis van billiards en snooker die aan-
geven dat deze keusporten een geliefd
en gerespecteerd tijdverdrijf waren voor
militairen. De origines van het snooker
gaan dan ook terug naar het Britse le-
ger in India, Jubblepore meer bepaald,
in de latere jaren 1800. Snooker was
gegroeid uit een combinatie van het En-
gelse billiards, pyramids, black- en life
pool. De militairen speelden meestal in
groepjes van 4 of meer en de inzet van
geld was een vereiste. Omdat billiards
zich hier niet goed toe leende werd er
meer pyramids gespeeld waar er een
rack van 15 rode ballen werd toege-
voegd en de rode bal in de punt boven-
aan van het rack op de plaats lag waar
nu de roze bal ligt in het snooker, de
pink spot. Als alle rode ballen gepot
waren was het spel ten einde. Wat later
werd er ook een zwarte bal aan het
spel toegevoegd. De andere gekleurde
ballen waren afkomstig van het “life
pool” wat gespeeld werd met een pool
tot 12 spelers waarbij elke speler een
gekleurde bal als speelbal kreeg. Het
snooker kreeg zijn min of meer defini-
tieve vorm in 1875. “Snooker” was een
legerterm afkomstig van het Frans voor
een net aangeworven soldaat, een
“bleuke”. Toen een jonge kadet een
makkelijke pot miste zei Chamberlain
spottend dat dat typisch was voor een
“snooker” er onmiddellijk aan toevoe-
gend dat iedereen in het bedrijven van
dit spel een “snooker” was en vanaf
dan af werd deze term de nieuwe be-
naming van het spel. In het prachtige
boek “Billiards” van Major Broadfoot
uitgegeven in 1896 stonden de regels
van het snooker reeds gedetailleerd om-
schreven, alleen de blauwe en roze bal
leken van plaats gewisseld. In zijn om-
schrijving van het snooker voegde hij er
wel het volgende aan toe: “ The draw-
back to the game is the large part
played in it by luck. There are so many
balls on the table that really excellent
strokes are incessantly being spoilt by a
combination of kisses against it is im-
possible to provide. To this both sides
are equally liable, but in a game of skill
the element of luck ought not to be too
prominent, and it is owing to the pre-
ponderance of luck in snooker that the

game is, as a game of skill, inferior to
black pool.” Ronnie O’Sullivan & Co
hebben ondertussen wel het tegendeel
bewezen maar het is toch leuk om te
zien hoe de inzichten over een spel
en/of sport doorheen de jaren wijzi-
gen. In de jaren ’20, ’30 en ’40 van vo-
rige eeuw, werd het snooker gedomi-
neerd door Joe Davis die 15 maal op-
eenvolgende wereldkampioen werd,
nog steeds het absolute record. Ook
zijn broer Fred was een begenadigde
speler maar werd in zijn jeugd gehin-
derd door een zware oogafwijking.
Pas nadat een optieker er in slaagde
om voor hem een bril op maat te maken
kwam zijn ware talent naar boven.
Fred zou ook wereldkampioen worden.

Een van de redenen waarom het snoo-
ker in de beginjaren niet echt doorbrak
was de kostprijs van de biljartballen.
Niet elke herberg kon zich de aanschaf
van een grote set ballen veroorloven.
Wie graag wat meer wil weten over het
snooker kan ik de nederlandstalige boe-
ken van Wil Monsieurs aanraden.  Heb
je meer interesse in de geschiedenis van
billiards en snooker dan vind je zeker je
gading in de boeken “Billiards and
Snooker Bygones” van Norman Clare
of “The History of SNOOKER and Billi-
ards” van Clive Everton.  Deze boeken
vind je tweedehands voor een appel en
een ei op het internet. 

Filip Steurs

Vooral militairen en hun vrouwen bedreven het snooker in de 19de eeuw
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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




