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KNBB Biljartpoint Masters Driebanden – Kaatsheuvel, Nederland

Dick Jaspers wint Deurnese finale in Nederland 

Biljartpoint, het automatisatiebedrijf bij uitstek in biljartland ons Neder-
landse zusterblad  'De Biljart Ballen' en Eureka Biljarts konden niet langer
aanzien hoe het jaarlijkse Masters tornooi van de Koninklijke Nederland-
se Biljart Bond, langzaam maar zeker aan het uitdoven was, nadat met
amper vijftig toeschouwers nog op de finaledag in 2013 het dieptepunt be-
reikt was. Samen met de bond sloegen Ad Smout, uitgever van onze kran-
ten en Harry Mathijssen van Eureka Biljarts ondersteund door hoofdspon-
sor Geoffrey Molenschot van Biljartpoint de handen in elkaar. 

Resultaat : een oogstrelend opzet in het
Multifunctionele Centrum De Werft in
Kaatsheuvel, op een boogscheut van De
Efteling. Het pretpark, nota bene, waar
Raymond Ceulemans in 1962 zijn eer-
ste Europese titel veroverde en daarmee
de deur opentrapte naar een schier on-
evenaarbare carrière. Zorgden de mid-
weekse dagen, waarop de voorronden
werden gespeeld reeds voor een onge-
ziene toestroom van toeschouwers, dan
werd het pas echt te gek op zaterdag.
Tegenover de afgeladen volle hoofdtri-
bune moesten meer dan honderd toe-
schouwers de kwartfinales, rechtstaand

volgen! Gelukkig had de organisatie
voorzien in grote schermen, waarop het
publiek in de aanpalende ruimten en de
twee supergrote foyers, de wedstrijden
kon volgen. Kwestie van niemand teleur
te stellen, want om veiligheidsredenen
had men al op zaterdagmiddag een
toeschouwersstop in de zaal ingesteld.
Een betere parameter met betrekking tot

succes, kan een organisator zich niet
inbeelden. Op de tribune ook vele land-
genoten die waren afgezakt om de
grote namen, actief in onze eigen
NIDM-competitie aan het werk te zien.
Raimond Burgman, toch behorende tot
het heir van de Nederlandse biljarters 

Dick Jaspers wint in een spectaculaire finale. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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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.

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

Van den Broek Biljarts 
bestaat sinds 1956 en is veelzijdig

Van den Broek Biljarts heeft een fysieke winkel in de Pijp te Amsterdam en
is daar dagelijks  geopend behalve op de maandag. In deze winkel zijn
meer dan 700 keuen op voorraad. Iedereen kan daar terecht voor een po-
merans, krijt, keu, koffer of biljart.  Ook beschikt Van den Broek Biljarts
over een werkplaats waar biljarts worden gerenoveerd en gerestaureerd.

De monteurs leggen rond de 400 bil-
jartlakens op locatie per jaar. Dit kan
zijn van een café tot bedrijfskantine, ge-
vangenis of buurthuis, maar ook is de
particuliere markt een heel groot aan-
deel. Via de website kunnen klanten kie-
zen uit meer dan 3500 artikelen die
meestal veelal binnen één tot vijf werk-
dagen kunnen worden verstuurd.

In de eigen draaierij worden keuen ge-
repareerd waar onder het genot van
een kopje koffie kan worden gewacht
op de reparatie van een pomerans of
beentje.  Verder maakt de firma Van
den Broek voor artistiek spelers keuen
op maat. Zweepslag topeinden en ver-
zwaarde keuen is geen probleem. 

In de winkel zijn meer dan 700 keuen op voorraad

Van carambole tot pool
Specialiteiten
Een van hun specialiteiten is een com-
binatie biljart. Op dit biljart kan men
zowel  carambole als poolbiljart spelen
en is binnen vijf minuten omgebouwd.
Het mooie van dit systeem is dat er
zeer veel verschillende modellen lever-
baar zijn. Ook de kleur en afmeting
zijn zelf te bepalen. 

Verder zijn er diverse opties zoals een
ballen retour systeem, afdekblad op-
bergsysteem en een afdekblad in zeer
veel variaties  (glas, ingelegd of profiel
gefreesd). 
Deze modellen zijn zo ontworpen dat
de tafel gemakkelijk als eettafel kan
worden gebruikt. Voor deze tafels zijn
er ook stoelen en banken in dezelfde
kleur leverbaar.

Ook is er een bar met barkrukken, kast
en spiegel te leveren in de gewenste
kleur. Deze tafels worden uitgevoerd
in Massief Beuken of Eiken. Tafels
zijn leverbaar van 6 (speelmaat 80 x
160 cm) tot 9 foot (speelmaat 127 x
254). En in de carambolematen 105 x
210 cm en 115 x 230 cm. Allemaal
voorzien van een driedelige leiplaat.
Deze kunnen dus ook allemaal op een
verdieping geplaatst worden. 

In de werkplaats met moderne machi-
nerie is altijd alles te maken wat niet
standaard is. Zo worden er geregeld
speciaal ontworpen poolbiljarts voor
cruiseschepen vervaardigd.

Van Ostadastraat 177, 
1073 TL Amsterdam, 
tel.: 020-6738470
E-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl

KBBB Beide Vlaanderen – 
Gewestfinale 3de Klasse Bandstoten MB

Eén speler onder het gemiddelde, 
winnaar promoveert
Met de volle winst (6 op 6 matchpunten)
en promotie naar 2de Klasse, kan Bern-
hard Bekaert (Kortrijkse BC), terugblik-
ken op een geslaagde gewestfinale. Te-
gen de als tweede geëindigde Georges
Dedier van DOS Roeselare, boekte de
kampioen een 40-37 winst in 16 beur-
ten en met een reeks van 16 punten, de
hoogste van de hele finale. Van zijn
kant scoorde Dedier in die wedstrijd

een ook al niet onaardige serie van 11
punten. Jean-Marie Houthave, clubge-
noot van Georges Dedier, kwam met
brons naar huis en kon net als de vice-
kampioen het gemiddelde behouden.
Dat was niet het geval voor Geert
Werbrouck (GHO Kortrijk), die enkel
van Houthaeve won.

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 4de Klasse Bandstoten KB

Organisator ziet eigen speler 
pas derde eindigen
Finale-inrichter Volharding Izegem, had
met Eric Van Den Buverie een kandidaat
kampioen in huis, maar de thuisspeler
moest zich tevreden stellen met de der-
de plaats. De kampioenstitel was voor
Jacky Cornelissen (Kortrijkse BC), die in
twee van de drie wedstrijden de winst
pakte en slechts éénmaal de duimen
moest leggen, tegen Jozef Van Acker

(WO Hooglede), die tweede werd.
Etienne Wille (DOS Roeselare) versloeg
enkel Van Den Buverie (40-35), maar
had daartoe wel 24 beurten nodig. Zijn
lage moyennes leverden hem de laatste
plaats op. Toch bleef de Rodenbach-
zoon binnen het gemiddelde.

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB
Eerste en laatste plaats voor Hoogledenaren
Geert Van Biervliet (WO Hooglede)
bleek het sterkste naar 30 punten te kun-
nen stoten. De andere Hoogleedse deel-
nemer, Franky Deswarte, bleef wel bo-
ven de minimumgrens, maar eindigde
toch laatste. De tweede medaille was
voor Rudy Vandenberghe  (Volharding

Izegem), die nog voor Filip Callens van
DLS Roeselare eindigde. Het laagste
beurtenaantal in deze finale was 14 en
dat is eigenlijk net iets te hoog voor de-
ze reeks. 

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 6de Klasse Bandstoten KB

Promotie voor Decock, 
dubbele promotie voor Deswarte
Superprestatie van Willy Deswarte
(WO Hooglede) die aan zijn deelname
bij de 20-ers, de kampioenstitel en de
dubbele promotie naar 4de Klasse kon
overhouden. Met 1 wedstrijdpunt min-
der, maar met een al bijna even sterke
deelname, werd Johan Decock (GHO
Kortrijk) tweede, met de promotie naar
5de Klasse op zak. Maikel Delecluyse
(Ingelmunsterse BA) won tegen Claude
Devos (WO Hooglede) en dat volstond
voor plaats drie. Devos zelf moest het
stellen met 1 matchpunt, maar bleef wel
nog in de moyenne.

Bart Van Reeth
Promotie naar 5de Klasse voor vice-
kampioen Johan Decock

Te bestellen via kopie96@quicknet.nl
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KNBB Biljartpoint Masters Driebanden – Kaatsheuvel, Nederland

Dick Jaspers wint Deurnese finale 
in Nederland

Vervolg van de voorpagina

en actief bij BV Turnhout in de tweede
klasse, werd verrassend uitgeschakeld
in de voorronden. We vermelden wel
dat Burgman kloeg over een opkomen-
de griep. Halve finales dus met BC
Deurne-kopman en drievoudig wereld-
kampioen Dick Jaspers, die zich in de
kwartfinale plaatste ten nadele van Mar-
tien van der Spoel (40-20 in 25 beur-
ten) en Jean Van Erp, in dienst van het
Zoerselse BC De Ploeg, die Glenn Hof-
man (nummer 1 bij DWM Sint-Niklaas)
met 38-40 winst naar de kleedkamer
stuurde. Harrie van de Ven, bijge-
naamd 'The Sniper',  mocht in de ande-
re kwartfinale wedstrijd Jean-Paul de
Bruijn doorgang naar de volgende ron-
de proberen te verhinderen, maar na
13 innings had de derde man bij BC

Deurne al een 15-26 voorsprong opge-
bouwd. Dat zou al snel 18-33 (beurt
16) worden. Van de Ven putte kracht uit
een geluksbal in de negentiende beurt,
waaruit een  reeksje van vier punten
volgde, en bracht daarmee de stand op
23-34. Dat geluk had zijn tegenstrever
ook, maar dan op een cruciaal mo-
ment, in de  drieëntwintigste herneming,
bij 25-38. Ook de negenendertigste
werd met souplesse op het scorebord
gewerkt, maar de laatste bal bleef uit.
Althans voor even, want meteen daarna
nam de Bruijn alle twijfels omtrent zijn
deelname aan de halve finale weg.      
Enkele meters verderop gunden kwartfi-
nalisten Barry Van Beers, die in ons
land de kleuren van BC Op De Meir
verdedigt en Jeffrey Jorissen elkaar
geen duimbreed. Na 18 pogingen
kwam Jorissen terug tot 19-17. De pau-
ze had laatstgenoemde goed gedaan,
want in beurt 20 volgde de gelijkmaker,
23-23. En daarmee hield het alleszins
niet op. Jeffrey Jorissen liep via 27-29
naar 27-33 met een  serie van 4 excel-
lent uitgevoerde figuren. Van Beers rea-
geerde met een bricole, die al even per-
fect uitgevoerd werd en een serie van
ook 4 punten genereerde. De wedstrijd
had dan 29 innings op de teller staan.
Jorissen was niet uit zijn lood geslagen
en bewoog zich langzaam maar zeker
verder richting eindmeet. Na alweer
een reeks van vier, volgde de aftelling.
Barry Van Beers besefte dat hij niets
meer mocht laten liggen en kwam nog
terug tot op drie punten, moment waar-
op de zelfverzekerde Jorissen gebruik
maakte van de klok time-out en Van
Beers naar huis stuurde (34-40 in 29).
Voor Jeffrey Jorissen was het alvast zijn
beste prestatie ooit in de Masters, waar-
in zijn hoogste plaats tot dan toe, de ze-
vende was. 

De halve finales – 
wedstrijden naar 50 punten
'Ice-Man' Jean Van Erp startte van ac-
quit in de wedstrijd tegen Dick Jaspers,
maar kon uit de goede start slechts 2
punten puren. Jaspers daarentegen rea-
geerde met een serie van 7 en als aan-
vangsbeurt kan dat tellen. Van Erp miste
nipt in de derde herneming en daarvan
kon 'Deurnenaar' Jaspers profiteren om
op zijn elan verder te gaan naar 4-15,
met alweer een reeks van 7 prachtig uit-
gevoerde punten. Bij 13-20 schrok Jas-
pers even van zijn eigen kunnen, maar
zette gestaag de locomotief in gang,
die alweer 9 wagons zou meeslepen en
hem een ruime 13-29 voorsprong be-
zorgde in 8 beurten, aan de rust. Jean
Van Erp was niet van plan zich te laten
uittellen, keerde terug in de wedstrijd en
verkleinde de kloof tot 23-32 (beurt 17).
Dick Jaspers maakte zijn derde serie
van 7 punten en 'Jeanke', zoals ze hem
in Zoersel noemen, kon opnieuw gaan

achtervolgen.  24-45 stond er te lezen
op de scorepanelen na 22 innings,
maar Van Erp had de handdoek nog
niet in de ring gegooid en zette een
reeks van 7 neer. Jaspers gebruikte han-
dig zijn time-out om de laatste punten
binnen te halen en de finaleplaats af te
zekeren, met een nette 2,083 moyenne.  
Jean-Paul de Bruijn moest de opener la-
ten aan Jeffrey Jorissen en was al me-
teen op achtervolgen aangewezen. Tot
in beurt 2, de stressbestendige de Bruijn
5 punten bij elkaar kaatste en de stand
op 3-6 bracht, om uit te lopen tot 4-12
na 7 pogingen. Jorissen milderde tot 9-
13, maar raakte niet in het kielzog van
zijn opponent die bij momenten hemels
biljart liet zien. De 10-16 in het voor-
deel van Jean-Paul de Bruijn, na 15 in-
nings, vertelt veel over de geslotenheid
waarin de wedstrijd verder verliep. Net
als in de kwartfinales kwam de negen-
entwintigjarige Jorissen ook nu weer ste-
vig terug en sprong over de Bruijn, 22-
21 in 20 beurten. Het werd zelfs 26-22,
meteen na de rust en 30-25 bij herne-
ming 23, beurt waarin de Bruijn om zijn
eerste time-out verzocht. Dat rendeerde,
want de collega van Dick Jaspers bij BC
Deurne nam opnieuw de leiding (30-
32) en liep van zijn tegenstander weg
tot 32-37 in de negentiende beurt. Het
gat dat Jean-Paul de Bruijn dan sloeg
met een serie van 10 punten, betekende
de doodsteek voor de jonge Hagenaar,
die ondanks alles toch ook nog een
reeks van 6 punten scoorde. De finale-
deelname voor grensbewoner de Bruijn
was in beurt 33 een feit. Eindstand : 41-
50.

De Finale – Teamgenoten 
ontmoeten elkaar    

Met Dick Jaspers en Jean-Paul de Bruijn,
stonden de Nederlandse sterkhouders
van BC Deurne aan de finaletafel. Jas-
pers, omwille van zijn 'werelds' palma-
res, als favoriet en de Bruijn, als titelver-
dediger, die de openingsstoot voor zijn
rekening mocht nemen. Het publiek in
de overvolle zaal, die nog in de nacht
van zaterdag op zondag een metamor-
fose had ondergaan, door een herop-
stelling met slechts één tafel, centraal in
het midden, moest wachten op enige
actie tot in beurt 5, Dick Jaspers de eer-
ste reeks van 5 punten neerpootte en
daarmee 5-9 voor kwam. De afwerking
van de Bruijn liet in de aanvangsfase
nogal te wensen over, maar de Deurne-
se co-leider (Dick Jaspers wisselt de kop-
positie bij de Antwerpse club af met Ed-
dy Merckx), kon daar geen profijt uit
trekken. Echt gesloten werd er niet ge-
speeld, maar de twee finalisten troefden
elkaar af met nipte missers. Jean-Paul de
Bruijn maakte komaf met die vloek in de
elfde herneming en nam een  14-12
voorsprong, met een serie van 6 fraai
uitgevoerde figuren. Met zuiver spel en
een reeks van 14 punten repliceerde
Jaspers op de terugkeer van zijn tegen-
strever in de wedstrijd. De meervoudig
wereldkampioen had zijn eerste time-
out achter de rug bij 14-26 in 12 in-
nings, moment waarop er gepauzeerd
werd. Dick Jaspers had er duidelijk zin
in gekregen en tikte er meteen na de
'sanitaire stop' nog eens drie bij elkaar.
Met verfijnd biljart (de stoten van de
Bruijn zijn altijd een lust voor het oog),
zette de Hulstenaar de achtervolging in
en dat resorteerde enig effect. Toch kon
hij uit de aanvraag van een time-out, na
het scoren van 4 punten, geen voordeel
meer halen. Bij 18-31 speelde een ge-

kloste bal Jaspers parten en dat gaf zijn
oponnent de gelegenheid om wat in te
lopen, met een lijntje van 7 punten (25-
31 in 15). En Jean-Paul de Bruijn liet het
daar niet bij, een beurt later stond er
29-31 af te lezen van het scorebord.
Jaspers, het biljartgezicht van onze
noorderburen, vergrootte gaandeweg
toch zijn voorsprong met een eerste
reeks van 4- en daarna nog eens 8 pun-
ten, voldoende om een optie op de
Masterstitel te nemen. Bij die 29-43
stand na 17 pogingen, miste de Bruijn
een bricole en daaruit kon 'grote mijn-
heer' Jaspers alweer 5 punten beuren.
Nauwelijks aangeslagen door de sprint
van zijn tegenstrever, vroeg Jean-Paul
de Bruijn zijn laatste time-out aan bij de
negentiende poging, beurt waarin hij
nog 7 punten op het wedstrijdblad liet
schrijven. Nieuwe series van 7 en 4 bij
de 36-49 stand, brachten de Bruijn he-
lemaal terug, maar Jaspers, die moest
vechten voor het laatste punt, maakte
het af in de eenentwintigste beurt, 47-
50 en een moyenne van 2,381. Het ge-
middelde van de Bruijn ; 2,238, oogt al
minstens even spectaculair en zegt alles
over het hoge niveau, waarop deze fi-
nale werd afgewerkt. 

Bart Van Reeth

Tornooiverrassing Jeffrey Jorissen won ook nog eens de Biljartpoint-prijs

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

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

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 3de Klasse Drieband MB

Kortrijkse pakt de 
medailles mee
Met de drie leden van Kortrijkse BC,
waren meteen ook de drie medaillewin-
naars bekend. Patrick Vanonacker won
al zijn partijen en is dus verdiend ge-
westelijk finalist. José Vercouillie nam de
zilveren medaille voor zijn rekening en
het brons was voor Michel Monsorez.
Net naast het podium viel Freddy Rond-
ele (DLS Roeselare) en Bernard Beghin
(RT Moeskroen) eindigde op de laatste
plaats.

Bart Van Reeth

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
www.herbergterheide.be
info@herbergterheide.be

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m
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Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0031-411611166

Fax: 0031-411675095

Mobiel: 0031-626544556

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

KBBB Antwerpen – Beker Willy Meulders

Boons met superprestatie 
in 3de afdeling

In de competitie-ontmoeting in 3de Af-
deling B, op verplaatsing bij BC Sint Jo-
zef 4, heeft BC De Deken-speler, Victor
Boons een prachtprestatie neergezet.
De Antwerpenaar versloeg zijn oppo-
nent Davy De Ridder met zware 27-2
cijfers en deed dat zowaar in amper 23
beurten, goed voor een gemiddelde
van 1,170. Erg uitzonderlijk in die
reeks en al helemaal ongewoon voor
een 27-er. Victor Boons speelde in Rij-
kevorsel zijn beste wedstrijd tot nu toe.
BC De Deken staat op een vijfde plaats
in de rangschikking, nadat ook Jozef
Van Eester twee punten kon veroveren.
Herman Philips kon niet winnen van
Gert De Visscher.
Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 2de Klasse Bandstoten KB

Onverwittigd forfait zorgt voor 
finale met twee deelnemers
Acht op acht wedstrijdpunten en net-
jes in het gemiddelde van de 80-ers.
Filip Verspeelt (Union Sandeman),
presteerde het in vier ontmoetingen
met thuisspeler Freddy Meseure van
KBC Metro, nadat de derde finalist
Richard Van Haelter (Edelweiss Ever-

gem), zijn kat stuurde. Erg sneu voor
de andere twee, maar Verspeelt zal in
zijn carrière nog nooit zo makkelijk
naar een volgende finale zijn ge-
gaan.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Kader 47/2 MB

Peeters grijpt naast prijs 
in finale met twee promovendi
Jan Peeters (DGQ Oostmalle) moest het
brons laten aan Robert Van Roosbroeck
van BC Herentals, maar hield wel nog
Frans Bastanie (BC De Leug) achter
zich. De zege en de titel waren voor
Geert Vroemans (BC Herentals), die
slechts één keer de 50 speelpunten niet

scoorde. Vice-kampioen werd Luc Hen-
drickx (KBC Coloma), ook al met amper
één verliespartij. Vroemans en Hen-
drickx promoveren bovendien naar 4de
Klasse.

Bart Van Reeth

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

Kenny van der Mierde 
onbedreigd kampioen 

Kenny van der Mierde mocht de titel
én zijn achttiende verjaardag vieren
Na een moeizame start tegen Trudo
Rondas van STBA, 90 om 42 in 20
beurten, was het na de tweede wed-
strijd tegen Jef Peeters van BC St.-Jozef,
90-28 in 7 beurten al bekend wie de
grote favoriet zou zijn om twee dagen
later de titel binnen te halen. Op de

tweede dag, na een licht nerveuze start,
volgden er in de 7e en 8ste beurt series
van 13 en 29, waardoor Kenny van der
Mierde (BC De Optimisten) vertrokken
leek om de wedstrijd en de finale al
vroegtijdig te beslissen. Echter Marcel
Croes, ook lid van BC St.-Jozef, kwam
knap terug met 21 en kwam hiermee
zelfs op voorsprong. Van der Mierde re-
ageerde onmiddellijk met 14 en dat
kloofje was er teveel aan voor Croes
die op 76 caramboles strandde. Met
nog voor ieder één wedstrijd te gaan,
was het pleit beslecht, behoudens mira-
kels. Met vier punten voorsprong op de
andere deelnemers kon er Kenny van
der Mierde vrijwel niets meer gebeuren,
en dat gebeurde ook niet.
Hij won ook de laatste wedstrijd, al gin-
gen zijn gedachten misschien af en toe
al uit naar klokslag 12u, wat zijn 18e
verjaardag zou inluiden. Toch vast een
mooi verjaardagsgeschenk wat hij
zichzelf toebedeelde. Jef Peeters werd
tweede, Marcel Croes derde en Trudo
Rondas sloot het rijtje.

Ludo Hermans

KBBB Waasland – Districtfinale 3de Klasse Bandstoten MB

Van Leuvenhage 
stijgt na winst in eigen lokaal
In BC Sleepbootje Kieldrecht, heeft
Dylan Van Leuvenhage op overtuigende
wijze zijn concurrenten uitgeschakeld.
De thuisspeler boekte een 6 op 6 en
stijgt bovendien met promotie (2,10
t.o.v. 2,00 moyenne), naar de 2de Klas-
se. Kris Waem van de Haasdonkse Gil-
devrienden kon één maal een zege la-

ten optekenen, maar werd door een ho-
ger gemiddelde wel tweede, vóór Wal-
ther Daelman, clubmaat van de kampi-
oen, die twee wedstrijden won. Urbain
Van Landeghem (Quality Zele) scoorde
in geen enkele match de 40 punten en
eindigde troosteloos laatste.
Bart Van Reeth

KBBB Waasland – Interdistrictfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Niemand speelt in het gemiddelde
Van de vier finalisten bij de 30-ers, kon
niemand binnen het gemiddelde afslui-
ten. Peter Rosier (BC Sleepbootje) was
de beste van het kwartet met 3 op 3
winstmatchen, maar bereikte dus ook
de 1,15 ondergrens niet. Willy Lee-

mans en Robert Noppe van BC De Gil-
devrienden werden respectievelijk twee-
de en derde en Patrick Stevens (Quality
Zele), mocht met 0 op 3, het licht uit-
draaien.
Bart Van Reeth 

Belgisch Kampioenschap Multi’s Blankenberge – Vrijspel

Niessen ook in libre de sterkste
te mogen nemen.
Niessen telde aan
het einde van de fi-
naleronde 3 punten
meer dan Johan Cla-
essen en Maarten
Jansen. Claessen en
Jansen waren trou-
wens de dupes van
het meesterlijke spel
van Patrick Niessen,
die hen met respec-
tievelijk 400-1  en
400-0 overwinnin-
gen in 1 beurt, een
flink pak voor de
broek gaf. Noteren
we nog terzijde, dat

in de twee overige wedstrijden, de Lim-
burger slechts 2 innings nodig had om
de zege op zijn naam te schrijven en
zich de kampioenstitel toe te eigenen. 
Bart Van Reeth

Niet alleen de titel in  het Kader 47/2
kwam in handen van Patrick Niessen.
De vooraanstaande klassiek-speler, had
aan 7 wedstrijdpunten genoeg om ook
de medaille in het vrijspel mee naar huis

Patrick Niessen

KBBB Gent – Districtfinale 5de Klasse Bandstoten KB

Beste van de klas promoveert

5-Kegel Ranking Circuit

Eerste editie in KBC Ons Huis 
is bijzonder geslaagd
Een aantal onder ons keken er al een
tijdje naar uit en zaterdag 25 januari
was het dan zover. KBC Ons Huis was
gastheer voor het eerste van vijf 5-Kegel
Rankingtornooien in het Vlaamse Ge-
west. Het werd een bijzonder leuke en
gezellige dag in Geraardsbergen. On-
der de 23 deelnemers bevonden zich
een aantal bekende (en beruchte) ge-
zichten, maar ook enkele 'naar eigen
zeggen onervaren' nieuwelingen die
wel degelijk hun mannetje konden
staan. Uiteindelijk bestond het podium
toch uit drie van de favorieten. Voor
Ons Huis plaatste Nico Mangelinckx
zich met zijn eerste deelname alvast bij

de eerste acht (de kwartfinales), maar
moest dan zijn meerdere erkennen in
de latere winnaar van het tornooi. Ver-
der kwamen voor Ons Huis ook André
Van Kerckhove, Marc Gersoulle en Ste-
ven Van den Rijse aan de aftrap. Het
tornooi werd gewonnen door Martin
Spoormans, die in de finale Peter
Mostrey versloeg. De volledige resulta-
ten kan u binnenkort terugvinden onder
het menu '5-Kegel', op de website van
KBC Ons Huis. De afwezigen hadden
zoals steeds ongelijk want het werd een
zeer geslaagde editie. Volgende 5K-af-
spraak in Sint Niklaas op 8 februari.
Nico Mangelinckx

Het maximale aantal overwinningen in
een laag beurtenaantal, bezorgt Henri
Van De Casteele (Argos-Westveld) de

kampioenstitel, een verzekerde deelna-
me aan de gewestfinale én de promotie
naar 4de Klasse. Francis Rossel (Union-
Sandeman) die vice-kampioen werd,
bleef binnen de obligate moyenne. Piet
Van Fleteren, ook lid van het Sint-
Amandsbergse Argos-Westveld nam
plaats drie in met één winstmatch, vóór
Biacio Moeykens van Edelweiss Ever-
gem, die feitelijk een thuismatch speel-
de. De twee laatsten bleven onder het
gemiddelde.
Bart Van Reeth 
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Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

Belgisch Kampioenschap Multi's Blankenberge – Driebanden

Merckx BK winnaar met 4,000 moyenne !

Eddy Merckx tijdens interview met Frits Bakker.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Gevulde tribunes in de Saveryszaal van
het Blankenbergse Casino, waar de
KBBB een professioneel ogende setting
had neergepoot. Het verschil met de
nogal amateuristische aanpak uit het
verleden was duidelijk zichtbaar. De fi-
nalezondag zag er ook helemaal an-
ders uit dan bij voorgaande edities, met
op twee tafels de juniors aan het werk,
met in de hoofdrollen Thomas Caluwa-
erts en Geoffrey Dresselaerts en Wesley
Van Apers en Andy De Bondt. Simul-
taan met de eindstrijd bij de jongeren
werd de troosting bij de seniors afge-
werkt met Roland Forthomme, die
daags voordien verloor van Eddy Lep-
pens (23-40 in 24 beurten) en Davy
Van Havere, die klappen had gekregen
van Eddy Merckx (15-40 in 23 herne-
mingen). Merckx, wereldkampioen in
2012 had eerder in het tornooi, rege-
rend wereldleider Frédéric Caudron
trouwens ook al een pandoering gege-
ven. Zag het er aanvankelijk naar uit
dat Forthomme in sneltreinvaart afstand
zou nemen van zijn tegenstrever, dan
repliceerde Van Havere erg resoluut en
kon bij een 12-17 stand na 8 pogingen
de wedstrijd nog alle kanten op. Bij de
juniors waar de ambitie lag op het spe-
len van 30 punten, liep Dresselaerts al
snel uit tot 5-11, en had daar slechts

een goede 16 beurten voor nodig.
Sterk driebandspel van de talentrijke
Andy De Bondt, leidde tot een 14-17
voorsprong in 15 innings, maar dat
zegde eigenlijk meer over de fors aan-
klampende Wesley Van Apers, die
geenszins van plan was de zege ca-
deau te geven. De inhaalbeweging van
Davy Van Havere kreeg een mooi ver-
lengstuk, met 16-18 in 12 op het score-
bord en Roland Forthomme ondervond
steeds meer problemen met de defensie
van zijn collega, ex-bekerwinnaar. In
de wedstrijd Van Havere-Forthomme
werd er gerust bij 16-21, we waren dan
12 hernemingen ver. Geoffrey Dresse-
laerts viel stil en na 20 beurten, mar-
keerden de schrijvers 7-14. Van Apers
bleef De Bondt, die terug was gevallen
tot 1,000 moyenne bedreigen tot 17-
19, maar toen nam -met een reeks van
3 punten- de Lugo Deurne-speler verder
afstand. Thomas Caluwaerts verlamde
Dresselaerts en kwam in de tweeëntwin-
tigste herneming terug tot 10-14. Davy
Van Havere bleef in het kielzog van zijn
Waalse opponent, maar miste ternau-
wernood een cruciale bal bij 20-22 in
de veertiende beurt. Junior Andy de
Bondt trok zijn gemiddelde op tot
1,125 (18-27 in 24), na een ferme uit-
haal met een serie van 7 punten. Het

werd meteen daarna 18-29, maar het
matchpunt bleef uit, net zoals de missers
die even nipt bleven.  Van Apers kon
geen profijt trekken uit de tegenslagen
van De Bondt,  die met 19-30 in 31 her-
nemingen, de wedstrijd besloot. Roland
Forthomme was inmiddels langzaam
maar zeker zijn voorsprong op Van Ha-
vere aan het uitbouwen (25-35 in 18
beurtjes). In de wedstrijd Thomas Calu-
waerts-Geoffrey Dresselaerts, had eerst-
genoemde het commando overgeno-
men met 16-15 in 28 beurten, maar
was vooral de saaiheid die in het spel
was geslopen nog het meeste zichtbaar.
Forthomme gaf Van Havere dan defini-
tief de doodsteek in de achttiende beurt,
25-14 en een moyenne van 2,222 voor
de Luikenaar. De wedstrijd tussen Calu-
waerts en Dresselaerts, waarin alles
steeds trager liep en accuraat biljart uit-
bleef, leek in beurt 36 zijn beslag te
gaan krijgen, met een geluksbal voor
Thomas Caluwaerts, die 28-20 voor
kwam. Het zou nog slechts één herne-
ming kosten om met 30-21, de eind-
stand vast te leggen, in het voordeel van
de Leuvense junior.

De Finale
Zou het eindelijk gaan lukken voor Ed-
dy Leppens, die al zo lang droomt van
een hoofdprijs, maar in zowat elk tor-
nooi nipt uit de boot valt ? Dat was de

vraag die het publiek, dat netjes in
twee supporterskampen was verdeeld,
zich stelde. De Limburger keek echter al
na 4 beurten tegen een 15-3 stand
aan, in het voordeel van de onbewo-
gen Eddy Merckx. Leppens antwoord-
de toch met een serie van 11 punten en
na 5 innings bij 21-14 voor Merckx,
begaven de spelers zich naar de dug-
out om te gaan rusten. De gewezen
tweevoudig wereldkampioen leek snel
naar huis te willen, want in beurt 9 had
hij Eddy Leppens al teruggeslagen tot
32-17. Puik biljartwerk van Merckx,
die weer één van zijn beste wedstrijden
speelde, kon niet verhinderen dat Lep-
pens toch nog wat kon inlopen tot 32-
22. Daarbij botste de Rupeliaan ook
nog eens op het betere defensiewerk
van zijn tegenstrever. Eddy Merckx lost
in zijn beste matchen echter alles op en
dat was dit keer méér dan ooit het ge-
val. In de tiende beurt gooide Merckx
er nog eens losjes 8 naar het scorebord
en mocht Eddy Leppens aan de nabeurt
beginnen. Redden wat er nog te red-
den viel en met nog 1 punt en bij de
40-23 eindstand, mocht Leppens met
opgeheven hoofd de arena verlaten.
Eddy Merckx is Belgisch kampioen met
een gemiddelde van 4,000, alweer
een wereldresultaat.

Bart Van Reeth

Belgisch Kampioenschap Multi's Blankenberge - Kader

Records voor Niessen en Caudron

Je moet het maar doen en Frédéric Cau-
dron bewees dat het mogelijk is. De
Oostmallenaar botste in het driebanden

dit jaar op de betonnen muur die Eddy
Merckx heet, maar in het Kader  47/1
(200 speelpunten) veroverde hij zijn ne-
gentiende nationale titel en in het Kader
71/2, zelfs zijn eenentwintigste ! Noch-
tans legde Patrick Niessen op meester-
lijke wijze, tovenaar Caudron het vuur
aan de schenen. De Limburgse meester
van het kaderspel, passeerde 'Fredje'
tot tweemaal toe qua gemiddelde, maar
Caudron behaalde zijn titels met meer
wedstrijdpunten. De berekening van de
gemiddelden gaven dan weer de door-
slag in het Kader 47/2. Bikkelhard con-
current Eddy Leppens leek even Patrick
Niessen van zijn elfde kadertitel te zul-
len houden, met gelijke wedstrijdpunten
(7), maar de algemene moyenne van
Niessen lag hoger. In de beslissende
wedstrijd, die afklokte op 3 beurten, be-
reikte Patrick Niessen de eindmeet met
een serie van 293 punten. Tegen Philip-
pe Deraes had hij eerder zijn partij
naar 300 punten, ook al uitgespeeld in
amper 1 poging.

Bart Van Reeth

Frédéric Caudron.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Belgisch Kampioenschap Multi’s Blankenberge – Bandstoten

De Backer verrast Caudron
Peter De Backer verklaarde na afloop
van zijn wedstrijd tegen Frédéric Cau-
dron in de finale van het Bandstoten :
“Ik ben een tevreden man, want ik klop-
te Caudron en het biljart dat hij speelt is
toch van een buitenaards niveau”.
Nochtans had De Backer er zwaar in
gehakt en zijn rechtstreekse concurrent
met een 150-43 overwinning een erg
koude douche bezorgd. Aan het einde

Peter De Backer verbaasde vooral
zichzelf met de ruime zege tegen
Caudron.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

telde de Aalstenaar 8 matchpunten en
dat waren er 2 meer dan Frédéric Cau-
dron, voldoende dus om de nationale ti-
tel te mogen ‘inkaderen’, zoals Peter De
Backer zelf nog verklaarde. Eddy Lep-
pens werd derde, Martin Spoormans
vierde en Maarten Jansen sloot punten-
loos de rij.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen Gewestfinale 2de Klasse Kader 35/2 KB

Sterke Jacobs ongeslagen 
naar nationale finale

Yves Jacobs

www.debiljartballen.be

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

Yves Jacobs (KBC De Goeie Queue)
toonde zich ook in deze finale de sterk-
ste en won drie op drie wedstrijden.
Met een gemiddelde van 16,55 (pro-
motie = 20,58) bleef de 160-er ruim-
schoots voor nummer drie Freddy Van
Camp (Op De Meir) en vier, Jan Plas-
mans (BC De Leug). Enkel van Roland
Van Hoof (BC Kruishuis), die tweede
werd met 14,52, voelde Jacobs enige
dreiging. De Oostmallenaren zien hun
speler vertrekken naar de nationale
finale in Limburg, einde februari.
Bart Van Reeth
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KNBB Biljartpoint Masters Driebanden – Kaatsheuvel, Nederland 

Raymond Ceulemans steekt organisatoren
een hart onder de riem

Aangenaam verrast door de massale
aanwezigheid op dit tornooi, dat een
nieuwe dageraad aankondigde voor
het biljart in Nederland, vertelde Ray-
mond Ceulemans, na afloop van de hal-
ve finales, een aantal schitterende anek-
dotes. Daarbij verbeterde de lopende
encyclopedie zijn interviewer meer-
maals, wat voor de nodige hilariteit bij
de aanwezigen zorgde. Vooral de ver-
halen uit de tijd van de ivoren ballen en
de strapatsen van de biljarters in Ar-
gentinië werden erg gesmaakt. De Ar-
gentijn Carlos Friedenthal maakte ken-
nis met het bovenaardse biljart van de
kampioen en dat zette de cijfers 0-0-7
op de toen nog manueel bediende sco-
reborden. Friedenthal hield er de bij-
naam 'James Bond' aan over. Uiteraard
kon ook de verliespartij tegen Kobayas-
hi uit begin jaren 70 van vorige eeuw
niet ontbreken. Ceulemans betreurde
dat de Japanner -om gezondheidsrede-
nen- niet is kunnen afzakken naar het
WK in Antwerpen, in oktober vorig jaar
en herinnerde zich verder nog een stoot
uit zijn begincarrière. Volledig oplevend
in zijn eigen performance, ging de
grootmeester zelf de ballen in de positie
leggen, die hem meer dan 50 jaar ge-
leden de das omdeed in één of andere

internationale wedstrijd. Toen de verha-
len over Boston Shorty werden opge-
diept ging de zaal helemaal plat, voor-
al toen Ceulemans aanhaalde : “Boston
Shorty zei me, nadat ik hem een zware
pandoering had gegeven : Ik ga nooit
meer verliezen van jou”. “Hoe kan je
dat nou weten ?” vroeg ik. “Da's heel
eenvoudig”, zei hij, “Ik speel nooit meer
tegen jou !”.
Na afloop van het interview met Ko-
zoom-anker Frits Bakker, toonde de on-
overtroffen kampioen nog wat specta-
culaire figuren op de biljarttafel, alweer
voorzien van de nodige commentaren,
waarbij hij de lachers nogmaals op zijn
hand kreeg. Tussendoor hadden de ver-
liezende halve finalisten, Jean Van Erp
en Jeffrey Jorissen ook nog eens vanuit
een haast onmogelijke balpositie mo-
gen kampen om de 500,00 euro prijs
van Biljartpoint. Tornooi revelatie Joris-
sen toonde zich de beste, na een uit-
schuiver van Van Erp en kan zich dus
een extraatje permitteren. Een grote
pluim voor de organisatoren : niemand
van de aanwezigen heeft zich op de
voorlaatste dag van de Masters, ook
maar één seconde verveeld !

Bart Van Reeth

Een bomvolle zaal animeren; een kolfje naar de hand van Raymond Ceulemans.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Zilveren Marc Wouters 
promoveert net niet
Jean-Paul Claisse (KBC Coloma) be-
wees met 6 op 6 matchpunten, de 30
speelpunten makkelijk aan te kunnen en
klaar te zijn voor 7de Klasse. De win-
naar promoveert met een gemiddelde
van 2,14. Marc Wouters van BC Poly-
goon bleef net in dat gemiddelde met

1,66, goed voor zilver. Bram Vogels
van de inrichtende club BC De Noor-
derkempen werd derde, ook binnen de
moyenne en deed daarmee beter dan
nummer vier, Ronny Hermans van BC
Kruishuis.
Bart Van Reeth

Interscholencompetitie biljart

’t Karmelieten leert biljarten 
bij KBC Ons Huis 

Woensdag 16 januari werd door de
Geraardsbergse Sportraad voor de zes-
de keer een stadscompetitie biljart ge-
organiseerd. Lucien Capiau, Nico Man-
gelinckx en John Vandenhende (be-
stuursleden van  KBC Ons Huis) en Stef
Deruyver (leraar ‘t Karmelieten en lid
van KBC Ons Huis) stonden klaar om
de jeugd van Geraardsbergen een ont-
spannend middagje biljart te bezorgen.
Helaas kwamen de Geraardsbergse
scholen dit jaar niet opdagen ! Geluk-
kig had meester Stef wel 13 van zijn
leerlingen kunnen overtuigen om mee te
komen. Een week tevoren hadden ze al
initiatie gekregen, nu mochten ze in een
heus tornooi bewijzen dat ze wat ge-
leerd hadden.

ook een wedstrijd te kunnen winnen,
maar hij werd door een onpartijdige ju-
ry gediskwalificeerd omdat hij geen
passende sportkledij droeg.
Ook Sam voelde zich als enige leerling
van de tweede graad wat verloren. 
Hij moest het opnemen tegen de ‘klein-
tjes’, maar hij kreeg het toch niet onder
de markt. Uiteindelijk bereikte hij toch
de finale, waar hij het moest opnemen
tegen Odhuu (Odka). Die had zich de
hele middag al heel sterk getoond en hij
liet Sam dan ook in het zand bijten.
Voor de derde en de vierde plaats na-
men Jelle en Michiel het tegen elkaar
op. Na een spannende strijd legde Mi-
chiel beslag op de derde plaats. De
spelers zorgden zelf voor de arbitrage
en de puntentelling.

De uitslag:
1. Odhuu 2.  Sam 3.  Michiel 4. Jelle
5. Felix  6. Jari7.  Noach  8. Ares
9. Noortje 10. Arne 11. Stepan
12. Aaron 13. Thibault  14. Piet

De prijsuitreiking
Alle deelnemers kregen van voorzitter
Lucien een tot balpenhouder omge-
bouwde biljartbal.
Winnaar Odhuu kreeg zelfs een volle-
dig stel biljartballen zodat hij thuis al
vast verder kan trainen.

Honger naar meer ?
Na de prijsuitreiking kwamen enkele
deelnemers vragen (smeken) of ze nog
eens langs mochten komen. Dit klonk bij
de leden van KBC Ons Huis als muziek
in de oren!
Is er dan toch nog  toekomst voor deze
edele sport ?
Dankzij dit mooie initiatief van de Ge-
raardsbergse Sportraad en met de hulp
van biljartclub KBC Ons Huis beleefden
de leerlingen een leuke, sportieve na-
middag.
SDO / Nico Mangelinckx 

Leraren Piet en Stef, KBC-bestuur met John, Nico en Lucien, winnaar Odhuu en
de overige deelnemers

Alleen maar glunderende gezichten:
Odhuu, Nico en Sam

Het tornooi
De deelnemers maakten er een span-
nende namiddag van.
Vreemde eend in de bijt was LO-leraar
Piet. Hij wrong zich in alle bochten om

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

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

5-Kegel Biljart

Nog vier tornooien te gaan
Na de eerste succesvolle editie in het
Geraardsbergse ONS HUIS, staan er
nog vier 5-kegel tornooien op het pro-
gramma. De rankingtornooien 5K Re-
gio-A (Oost- en Westvlaanderen) wer-
den als volgt toegewezen :
8 februari DE WITTE MOLEN 

Sint-Niklaas

29 maart ARENA Roeselare
12 april BiGi Oostkamp
3 mei QUALITY Zele
Wie zich geroepen voelt, kan alle info
verkrijgen of zich inschrijven voor deel-
name aan één of meerdere tornooien
via zijn/haar club-sportbestuurder of in-
dien gewenst per e-mail rechtstreeks
aan KBBB.5K.Regio-A@telenet.be.

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 6de Klasse Driebanden KB 

Succes blijft kant
van Decock kiezen
Johan Decock (GHO Kortrijk) bezette
de tweede podiumstek tijdens de finale
in de 6de Klasse  Bandstoten. Zijn
plaats leverde tevens ook nog de over-
gang naar 5de Klasse op. In de Drie-
bandfinale kon hij slechts de derde
plaats veroveren, maar houdt er wel
mooi promotie aan over. Dat was ook
het cadeau voor winnaar Willy Des-
warte (WO Hooglede) en de zilveren
August Van De Velde, clubmaat van De-
cock. Vierde werd een andere GHO-er,
Hendrik Tavernier en vijfde Nicolas La-
truwe van WO Hooglede. De twee hek-
kensluiters bleven binnen de moyenne.
Bart Van Reeth
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PUZZEL

NIDM

De Goeie Queue 1 staat op kop

Na afloop van de topwedstrijd tussen De Ploeg 1 en Deurne 1 werden 
Eddy Merckx, die een week eerder het BK had gewonnen en Dick Jaspers, 
die de Nederlandse Masters op zijn palmares schreef, in de bloemen gezet
door Danielle Le Bruyn, uitbaatster van Biljartcentrum De Ploeg.

Na de thuisoverwinning tegen Biljart-
express 1, op de dertiende speeldag,
staat het Oostmalse kwartet aan de lei-
ding van het klassement in de hoogste
afdeling van de Drieband-Interclub. Het
team van regerend wereldkampioen
Frédéric Caudron heeft nu 2 punten
voorsprong op Deurne 1 en 3 op De
Ploeg 1. Dat is ondermeer het gevolg
van de topper tussen de twee laatstge-
noemde teams, waarin thuisclub De
Ploeg 1 aan het langste eind trok (6-2).
In die wedstrijd haalde kopman Martin

Horn bij de Zoerselnaren nog eens zijn
zwaarste kanon boven en liet Dick Jas-
pers, die de dag tevoren nog de
Nederlandse Masters had gewonnen,
kansloos. Horn scoorde een moyenne
van 3,571 ! (50-17 in 14 beurten). Bij
Deurne 1 won overigens enkel Ludo
Dielis. De ouderdomsdeken poeierde
Wesley De Jaeger af met 31-42 in 23
innings, goed voor een gemiddelde
van 1,826.  Het degradatiespook na-
dert Herentals 1, Mister 100 Lier 1 en
Kortrijkse 1.

Afdeling 1
De Goeie Queue 1

Afdeling 2A
DOS Roeselare 1

Afdeling 2B
STBA 1

Afdeling 3A
Mister 100 Lier 3

Afdeling 3B
Eeklose 2

Afdeling 3C
Herstalien 1 en 
Maaslandse BA 1

Afdeling 3D
BV Gent 1

Afdeling 4A
Mister 100 Lier 5

Afdeling 4B
Polygoon 2

Afdeling 4C
Mister 100 Lier 8 en 
De Goeie Queue 4
Afdeling 4D
Welkenraedt 1 en
Charleroi Sud 2

Afdeling 4E
Union-Sandeman 3

Afdeling 4F
De Witte Molen 3

Afdeling 4G
CRB Leopold 1

Afdeling 4H
De Ploeg 5 en
SNBA 3

Bart Van Reeth

De Stand in alle afdelingen

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

Gilbert Declerck 
met de hakken over de sloot
Het steeds druk bezette lokaal van KBC
DOS Roeselare, Taverne Arena, was op
18 januari het toneel voor de geweste-
lijke finale 3e klasse kader 47/2 match
biljart.
De ouderdomsdeken van deze finale,
Gerard Brouckaert van de plaatselijke
club, geeft zich nooit zo maar gewon-
nen en dat moest Didier Segers (Kon.
Gildevrienden Beveren) ondervinden.
Gerard benutte het volledige biljart om
zijn punten te verzamelen en Didier
vond daar niet meteen een antwoord
op.  Na een marathon van maar liefst
22 beurten trok Gerard de partijwinst
naar zich toe waar Didier 44 punten to-
taliseerde.
De andere partij kende ondertussen wel
reeds zijn winnaar.  Albert Verbeken
(KBC Metro Gent) nam het daar in op
tegen Gilbert Declerck (KBC Zonder Ef-
fect  Oudenburg).  Blijkbaar had Albert
na de gewestelijke voorrondes toch wel
wat bijgetraind en dat loonde in deze
partij.  In amper 9 beurten raasde Al-
bert voorbij Gilbert naar de 90 te ma-
ken caramboles.  Gilbert kon enkel
maar toekijken en bleef achter met 24
caramboles.
In de tweede ronde wist Gilbert De-
clerck zich te herpakken tegen Gerard
Brouckaert.  Het liep voor Gilbert nog
niet altijd zoals hij het zou willen maar
met reeksen van 28 en 26 wist hij zich
toch te verzekeren van 2 matchpunten
wat hem in de race hield voor de ge-
westelijke titel.
Op de andere tafel toonde Didier Se-
gers ook zijn teruggevonden klasse.
Met een tussenstand van 26-64 in het
voordeel van Albert Verbeken kreeg Di-
dier de biljartballen onder controle met
een reeks van maar liefst 53 punten tot
gevolg.  Albert was toch even de draad
kwijt en in de 7e beurt maakte Didier
een eind aan de partij.  Albert hield zijn
verdere kansen ook nog gaaf want hij
totaliseerde toch wel 69 punten.
Dat maakte dat na twee speelronden ie-
dereen 2 wedstrijdpunten had behaald,
maar dat Albert er qua gemiddelde
toch wel het beste uit kwam.  Maar dat
is natuurlijk verder nog geen zekerheid
voor het verdere verloop van de ge-
westelijke finale.

Dat Gerard Brouckaert zich in de laat-
ste wedstrijd niet zo maar zou laten
wegspelen door Albert Verbeken was te
verwachten. Hij speelde tenslotte toch in
zijn eigen lokaal.  Maar dat Albert zich
van zijn kant zo liet wegdrummen op
het groene laken was ook al helemaal
onverwacht. Al had Albert voorspeld
dat het voor hem een moeilijke match
zou worden, verlies was toch niet hele-
maal ingecalculeerd als je na de eerste
twee wedstrijden met zo’n gemiddelde
staat te pronken. Albert probeerde nog
om Gerard te remonteren met een reeks
van 24 maar een echte bedreiging
werd het nooit. Gerard won dus zijn
laatste partij in 13 beurten.  Op de an-
dere tafel leverden Didier Segers en Gil-
bert Declerck een spannend kijkstuk af.
Beiden konden nog de eindwinst grij-
pen maar moesten ook zorgen dat ze
binnen het vereiste gemiddelde konden
komen.  Het ging gelijk op met een 59-
59 tussenstand op het bord.  Maar toen
trok Gilbert toch het laken naar zich toe
met een eindspurt van 15 en 16 caram-
boles om de match te beëindigen in de
15e beurt.
Na enig rekenwerk bleek Gilbert nipt in
het gemiddelde te eindigen waardoor
hij zich met 4 matchpunten en een  al-
gemeen gemiddelde van 5.23 wist te
verzekeren van de gewestelijke titel.
Daarbijhorend natuurlijk ook het ticket
voor de nationale finale in het lokaal
van BC Herstalien. Albert Verbeken ein-
digde op de tweede plaats met een mo-
yenne van maar liefst 7.17, Gerard
Brouckaert kwam onder het minimum-
gemiddelde van deze reeks uit, maar
legde toch beslag op de derde plaats
en Didier Segers moest zich, ondanks
de beste partij en hoogste reeks van de
namiddag,  tevreden stellen met de 4e
plaats.
Het gewest Beide Vlaanderen vaardigt
met Gilbert Declerck een te duchten
kandidaat af naar de nationale finale
en hoopt dat hun vertegenwoordiger
daar met een iets hogere moyenne nog
beter voor de dag mag komen zodat
een nationale titel binnen de mogelijk-
heden komt te liggen.

Frederik De Moor

1. Nederlandse stad
2. Populaire jongensnaam in Neder-

land
3. Wintersport
4. Nederlands schoeisel
5. Nederlandse voetbalploeg
6. Nederlandse vrachtwagenconstruc-

teur
7. Noord-Nederlandse taal
8. Lampenproducent
9. Nederlandse provincie

10. Nederlandse drank
11. Nederlandse voedingsspecialiteit

De oplossing kunt u sturen naar: 
Bart van Reeth, Victor Govaerslaan 16
bus 32 2170 Merksem. Uit de juiste in-
zendingen wordt de winnaar geloot. 
De oplossing van ons vorig raadsel
was: KLOK
De winnaar was Guy Delanghe uit Boe-
zinge

Poolbiljart

Joris Vaes Limburgs Kampioen 14.1

Op 12 januari 2012 werd het Limburgs
Kampioenschap straightpool gespeeld
in de Bonaparte te Zonhoven.
De finale werd gewonnen door Joris Va-
es (Biljart Lounge, Sint-Truiden) hij wordt
daarmee de nieuwe Limburgs kampi-
oen Straight pool. (14.1)
In de finale haalde Joris Vaes het van

Thomas Vanbroekhoven (De Maxx,
Neerpelt).
Andere halve finalisten waren Rudi
Huygen (Rilley Inn, Genk) en Johan
D'hondt (TCP, Hasselt) 
(Bron: www.lpbf.be) (Foto: LPBF Lim-
burgse Pool Biljart Federatie)
Anne Dautzenberg
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Hotel Beukenhorst, Rijksweg 8, 6286 AG Wittem, tel. 0031 (0)43-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl, Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis 

uit 1878 op een markante plaats 
aan de rand van Wittem. 

Een gastvrij oord waar U nog 
kunt genieten van een weldadige 

(actieve) rust en ruimte, 
prachtige parkachtige tuin en van een 

fijne comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes 
maken naar bijvoorbeeld: 

Maastricht, Valkenburg, Vaals en Aken,
die binnen tien minuten bereikbaar zijn. 

Een toertocht door de Ardennen
of Duitse Eiffel zijn eveneens aan te bevelen.

U verblijft met twee personen drie dagen
in het romantische en nostalgische 
Hotel Beukenhorst te Wittem. (NL) 
Het arrangement omvat twee 
overnachtingen met uitgebreid ontbijt,
welkomstdrankje en is 
inclusief toeristenbelasting. 
Geen boekingskosten!
Bij boeking vermelding: 
code DBB 2014.

Deze aanbieding is geldig t/m november 2014 
met uitzondering van feestdagen.

Artistiek Biljart

100 % afwerking in Set A
Walter Bax won het Artistiek-rankingtor-
nooi in Brussel, in het eerste weekend
van februari. In het lokaal van CRB Lé-
opold toonde hij zijn suprematie met
een totaal percentage van 75,05. In Set
A, de derde van zeven speelsets, poog-
de Bax slechts 11 maal, goed voor de
75 punten en het absolute maximum
van 100 %. Ook in set B, liet de Kem-
penaar zich niet onbetuigd, met een
goede 93,33 % op het wedstrijdblad.
Eric Daelman werd tweede met 69,71
% en kon ook al een percentage van
92,00, ditmaal in set E, achter zijn

naam laten noteren. Met 68,76 % volg-
de Erik Vervliet met de tippen op de
hakken van de Nielenaar en vierde
werd Marc Jansen met 65,14 %. De Lu-
go-man sloeg overigens de kloof met de
achtervolgers, waar op plaats vijf, de
naam van Patrick Vloemans prijkte. Met
nog drie ontmoetingen in het vooruit-
zicht, blijft Walter Bax ook de ranking-
lijst aanvoeren. Met 154 punten, heeft
hij 8 punten voorsprong op Daelman,
die er 146 telt.

Bart Van Reeth

Turnhoutenaar Walter Bax voert de ranking aan. 
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

STZ uit Zundert heeft met Pressplate-
Machielsen FA nieuwe hoofdsponsor
Na een halfjaar sponsorloos te zijn ge-
weest, heeft Stichting Topbiljart Zundert
een nieuwe sponsor weten aan te trek-
ken. Pressplate-Machielsen FA uit Bre-
da, met ook  een vestiging in België
heeft zich tot en met het seizoen 2014-
2015 aan de Zundertse formatie ver-
bonden. Het team van de Nederlandse
eredivisionist bestaat uit de spelers  Ro-
land Forthomme, Peter Ceulemans, Bar-
ry van Beers, Frédéric Mottet en Ray-
mond Groot. Als reserve spelers zijn
daar Dave Christiani en Lennart Schrau-
wen aan toegevoegd. Drie van de vier
hoofrolvertolkers bij onze noorderburen
zijn dus landgenoten. 
Pressplate levert putdeksel elementen,
antislipcoating, voegvulling, printbeton
en produceert prefab elementen op
maat.  Het bedrijf heeft als motto "On-
kruid moet je niet bestrijden maar voor-
komen" en is gevestigd in Breda en
wordt geleid door Sjef Machielsen, die

graag via de driebandensport zijn be-
drijf en producten breder onder de aan-
dacht wil brengen. Zijn broer Frans
deelt met zijn Financieel Adviesbureau
Machielsen & Partners in de sponsoring
en is degene die de voorzet heeft gege-
ven tot deze sponsorovereenkomst. 
De Stichting Topbiljart Zundert is zeer
verheugd met deze toezegging na een
half jaar “sponsorloos” te zijn geweest.
“We hebben niet stil gezeten, we heb-
ben een “club van 1000” opgericht
voor de continuïteit van de stichting en
hebben al een handvol leden. Door zo-
wel invulling van het hoofdsponsor-
schap alsmede de opzet van de club
van 1000 is de continuïteit gewaar-
borgd. 
Wij hopen nog vele jaren de drieban-
densport te mogen presenteren zoals de
vele toeschouwers tot dusverre van ons
gewend zijn geweest.” Aldus de Zun-
dertse Jan van Kerkoerle.



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

NODIGT U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN B.C. DEURNE 1
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART

1ste Nationale Afdeling

17/02/2014 19.30 uur BC DEURNE 1 – KBC De Goeie Queue 1
24/02/2014 19.30 uur BC DEURNE 1 – BC Herentals 1

BC DEURNE 1 treedt aan met:
DICK JASPERS – EDDY MERCKX – JEAN-PAUL de BRUIJN – 

LUDO DIELIS – DAVY VAN HAVERE

De thuiswedstrijden worden afgewerkt in 
Biljartcentrum De Deken

Oude Bareellei 1 • 2170 Merksem

GRATIS TOEGANG  

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

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
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Belgische biljartbladen van toe tot nu
In aansluiting op ons vorige nummer presenteren wij weer twee biljartbladen uit het
rijke biljartverleden van België. Met dank aan Filip Steurs 

1908
Le Billard Amateur, Organe mensuel des Académies et Clubs de
Billard

Dit Brusselse biljartblad zag begin 1906 het levenslicht. Biljartclubs en -academies
schoten als paddestoelen uit de grond.

1911
De Biljart, Orgaan der Vlaamsche Liefhebbers

In 1911 verscheen het eerste Vlaamse biljartblad, gedrukt te Sint-Amandsberg,
waarvan ik weet heb. Alhoewel het blad nog maar aan het 7de nummer toe was in
juni, had het blijkbaar al de opmaak moeten aanpassen naar een meer afgeslankt
formaat, omdat de inkomsten niet naar verwachting waren. Onderaan vind je dan
ook een klaaglied : "Doodeenvoudig omdat zekere biljartminnaars ons niet den
noodigen zedelijken en stoffelijken steun hebben verleend. D'oorzaak van die on-
verschilligheid hebben we niet te onderzoeken." Het zal zovele andere uitgevers
van biljartbladen, bekend in de oren klinken.

Wiskundige sport, gebaseerd op logisch nadenken en berekenen

Biljarten is geest, lichaam en 
techniek in harmonie brengen
Vanaf het moment van onze ge-
boorte beginnen we waar te ne-
men en aan te leren. De perceptie
van waarneming is ten dele mee-
geconditioneerd in de mentale
groei vanaf ons ontstaan naar vol-
wassen mens. Waarnemen, con-
centratie, iets wat zeker in de bil-
jartsport aan de orde is. Biljarten is
niet alleen een denksport, maar
een sport waarin eigen gedrag en
de analyse van het gedrag van de
tegenspeler -sterk van invloed kun-
nen zijn op een wedstrijd. 
In concentratie proberen we ons te fo-
cussen op een object, maar dat  kan
verstoord worden door allerlei andere
gedachten: het object, de essentie van
dat object en kennis daarover –ze lopen
door elkaar heen. Onze hersenen kun-
nen zeker in deze sport overuren ma-
ken, maar ook onze ademhaling en on-
ze spieren. Hoe ontspant een biljarter
zich voor –en bij een belangrijke wed-
strijd?
Biljarten is een wiskundige sport, die fy-
siek geen verschil maakt tussen mannen
en vrouwen, maar gebaseerd is op lo-
gisch nadenken en berekenen. In feite
hebben we maar één hersenorgaan,
dat onderdeel is van ons zenuwstelsel,
dat geldt ook voor energie en voor ons
bewustzijn. In gedachten processen
helpt de linker hersenhelft ons met logi-
sche pragmatische zaken (mentale din-
gen), terwijl de rechterzijde van onze
hersenen ons helpt in creatieve en ge-
voelige aangelegenheden. Onze kleine
hersenen helpen ons bij instinctieve, la-
gere emotionele aangelegenheden. Een
volledig energetisch evenwicht vinden
tussen de drie hersenonderdelen: linker
hersenhelft, rechter hersenhelft en kleine

hersenen is dus van belang. In concen-
tratie tijdens het biljartspel wat we be-
oefenen, zijn deze drie hersengebieden
door elkaar heen actief: als er kennis
opkomt, dan is het linkerdeel actief, als
er verbeeldingen en intuïties opkomen,
is het de rechterhelft. Er is tevens een
goede fysieke conditie nodig om bij-
voorbeeld tijdens een biljartwedstrijd de
negatieve invloed die de zenuwen op
de fijne motorische vereisten kunnen
hebben, tot een minimum te beperken.
De hersenen zijn altijd druk bezig om
alle aandacht goed te regelen. Aan-
dacht is een cognitieve handeling en
maakt het mogelijk om taken goed en
nauwkeurig uit te voeren. Het geeft het
vermogen om niet afgeleid te raken en
zo gedrag en handelen te beheersen en
verhoogt ondermeer de snelheid waar-
mee beslissingen genomen worden en
of hoe snel we reageren in een situatie.
Geestelijk moet er steeds snel gerea-
geerd worden op nieuwe situaties- ont-
wikkelingen, want één moment van on-
doordachtheid kan al leiden tot verlies
van een goede speelpositie. Er moet
snel geestelijk herstel plaatsvinden om
op die manier de teleurstelling van een
stootresultaat te verwerken en in gunsti-
ge zin te benutten. De ‘bijna –misser’
kan dan ook een waarschuwing voor
de speler zijn,  om de concentratie op-
nieuw aan te scherpen. De tegenstan-
der is vaak gevoelig voor de signalen
die zijn opponent uiterlijk afgeeft, maar
men moet er ook niet te gefocust op
zijn, anders raak je zelf uit de concen-
tratie. Immers een biljartpartij wordt
voor de helft gewonnen met het hoofd.
Vergeet ook niet: een goed ontbijt en
gezond eten, ook tijdens een belang-
rijke wedstrijd, het is goed voor
lichaam, prestatie en concentratie!
NOTEREN!

Marlies van Venrooij, Hypnotherapeute

De twee hersenhelften zijn symmetrisch,
maar werken op een verschillende ma-
nier en hebben elk een eigen functie

KBBB Nationale Finale 7de Klasse Vrijspel KB

Tim Van Hoeck pakt hoogste prijs
De jongerenkampioen Tim van Hoeck,
die uitkomt voor De Goeie Queue, heeft
in  de Oostkantons de nationale titel in
het libre naar 40 speelpunten, op zijn
naam geschreven. Van Hoeck was met
mijlslaarzen voorsprong de sterkste van
de zes finalisten en verloor geen enkele
partij. Theo Claes (BC Ten Hout Houtha-
len) kon drie van de tegenstrevers ver-
slaan en werd met 6 wedstrijdpunten
verdiend tweede.  Robert Huybrechts
van BC Ensor, verliet de finale met brons
om de nek en Filip Callens (DLS Roese-
lare) was de eerste die naast de podi-
umplaatsen greep. Na hem volgden
nog Freddy Lecat (ABC Binchois) en
diens Waalse collega Georges Gillet,
van het organiserende BC Welkenra-
edt. De verdienstelijke deelnames van
Tim Van Hoeck en Theo claes, leidden
ook nog eens tot promotie voor beide
spelers.

Bart Van Reeth
De jeugdige stormram Tim Van Hoeck
is met de hoofdprijs weg



Column Pierre Cornelissen

Wanneer men iets moet presteren waar-
bij een goede concentratie nodig is kan
men extra aandacht besteden aan de
voeding van die dag. Bepaalde stoffen
werken nl. direct oppeppend voor de
hersenen en zorgen voor een beter con-
centratievermogen. Ook op langere ter-
mijn kan met concentratie en inzicht op-
timaal houden door de juiste voeding te
verbruiken. Het heeft meer effect op je
functioneren dan je in eerste instantie
zou vermoeden.

Wat er dan wel 
bevorderend werkt ?
Vitamines.
B6 maakt je alert en gemotiveerd. Bv.:
vlees , vis, graanproducten. 
B12 zorgt voor een beter geheugen en
vooral voor een beter ruimtelijk inzicht
wat voor de biljarter van zo groot be-
lang is. BV.: vis, eieren, melkproducten,
kaas.
Omega 3
Helpt de hersenfuncties en laat toe con-
centratie langer vast te houden. BV.: vet-
te vis (haring, zalm, ansjovis, makreel.
Ook walnoten en sommige oliën bevat-
ten Omega 3.

Thee
Bevat Theanine welk vooral terug te vin-
den is in groene thee. Geeft een stimu-
lerend effect op de hersenen en helpt
het aanmaken van Dopamine en Sero-
tonine. Deze zorgen voor ontspanning
zonder sufheid. Deze ontspanning zorgt
dan weer voor mentale alertheid
waardoor de concentratie verbetert.
Groene thee is dus ideaal voor de bil-
jarter omdat die vaak mentale stress en
faalangst moet bestrijden.
Eten ?
Te weinig eten is niet goed maar te zwa-
re maaltijden werken zelfs tegen. Een
uitgebalanceerd menu is dus te verkie-
zen.
Dextro (druivensuiker)
Werkt als instant oppepper. Ook honing
bevat dextrose.
Ontbijt
’s Ochtends morgens er best wat ‘snelle
suikers’ ingenomen worden. Dat schudt
je hersenen meteen wakker. Volkoren-
brood voorkomt dan weer dat je snel
weer een dip krijgt. Volkorenbrood be-
vat langzame suikers waardoor je de
concentratie langere tijd vasthoudt.
Koffie
Koffie werkt goed maar is verslavend.
Men heeft er steeds meer van nodig om
hetzelfde effect te bereiken. Het maakt
een mens ook onrustig en slapeloos.
Zelfs hartkloppingen kunnen opduiken.
Diëten doen vergeten
‘Lijners’ zijn minder goed gewapend
om mentale stress tegen te gaan.  Con-
stant bezig zijn met eten en diëten ver-
mindert de capaciteit om mentale op-
drachten uit te voeren
Het is dus niet verkeerd om eens in
groep of in clubverband eens een diëtist
uit te nodigen om deze materie in detail
te bespreken. Er kunnen alleen maar
winnaars uit komen. Een biljarter die op
de top van zijn kunnen wil presteren
kan niet zonder extra aandacht aan zijn
voeding te besteden.
(uit diverse medische werken)

Renovatie in Blankenberge
We waren blij verrast met het nieuws
dat de Multi’ zouden plaatshebben in
een groter zaal van het casino en dat
ook de catering/bediening zou gereor-
ganiseerd worden.
Op het eerste zicht waren we inder-
daad onder de indruk van de nieuwe
‘setting’ maar eens we goed en wel ge-
ïnstalleerd waren werd al gauw duide-
lijk dat er nog een aantal pijnpunten
dienen weggewerkt te worden. Zo is het

quasi onmogelijk om alle wedstrijden si-
multaan te volgen wegens overmatig
gebruik van ruimte. Ook Kozoom ca-
mera’s stonden niet altijd oordeelkundig
opgesteld zodat een groot deel van een
tribune nauwelijks wat konden volgen.
Dat de finale zover mogelijk van de
hoofdtribune werd gespeeld roept
vraagtekens op. We hebben er alle be-
grip voor dat er nog dient gesleuteld
worden aan het nieuwe format naar vol-
gend jaar toe. Vooral een beter zicht-
comfort is daarbij primordiaal. De cate-
ring/bediening laat nog steeds veel te
wensen over; vooral naar de VIP boxen
toe. Ik had het genoegen om te gast te
zijn in kaatsheuvel, Nederland t.g.v. de
Nederlandse Masters (zoals onze BTS
Superprestige). Een vernieuwde aanpak
bracht veel volk op de been en de be-
diening in en buiten de zaal verliep
vlekkeloos wat zeker de inkomsten ten
goede kwam. Welgemeende felicitaties
voor de organisators Ad Smout, uitge-
ver van deze krant en Harry Mathijssen
van Eureka Biljarts.

De Efteling
Het was weliswaar uit ons geheugen
gewist maar we werden in Kaatsheuvel
met de neus op de feiten gedrukt. De in-
drukwekkende carrière van Raymond
Ceulemans begon in Kaatsheuvel in
1962 met een eerste internationale titel.
Dat het toen georganiseerd werd in een
zaal van de Efteling is wellicht mede be-
palend geweest voor het sprookje dat
Raymond geschreven heeft.
De organisatoren van de Masters heb-
ben er dankbaar gebruik van gemaakt
om Raymond nog een extra in de
schuinwerpers te zetten. Elders in dit
blad wordt er wellicht uitgebreid over
bericht. Het blijft een bovenmenselijk
verhaal. We zijn fier dat wij Raymond

Ceulemans aan onze zijde hebben als
BTS ambassadeur.

Provinciale subsidies
Als medeoprichters van de Vlaamse
Biljartliga enkele jaren geleden werd
BTS nu door de provinciebesturen geïn-
formeerd over de staatshervorming en
de gevolgen die dat gaat hebben op de
subsidiëring van sporten en evenemen-
ten. Het is nl. zo dat de Vlaamse Over-
heid een aantal bevoegdheden en ta-
ken gaat overnemen van de provincie-
besturen. Dat gaat gepaard met aan-
zienlijk transfers van financiële midde-
len waardoor de provincie over heel
wat minder werkingsmiddelen zullen
beschikken.
Op provinciaal niveau zal er nog uit-
sluitend ingezet worden op:
G sport (gehandicapten)
Natuurgebonden sporten
Innovatie in sport
Marketing van de provincie rond een
thema
Exploitatie van eigen provinciale sport-
centra
De Vlaamse Overheid laat niet meer toe
dat de provincie nog volgende zaken
ondersteunt:
Projectsubsidie voor topsportinitiatieven 
Subsidiëring van Vlaamse Sportfedera-
ties of hun koepels (o.a. : VIV)
Steun aan evenementen lager dan het
Vlaams niveau
Het is dus zover ! Toen VBL deze aan-
gekondigde problematiek aankaartte tij-
dens zijn campagne werd dat door on-
ze federatie genegeerd. Vandaag zitten
we dus met “de gebakken peren”.
Geen Bloso steun en ook de provinciale
steun weg. Santé !

Pierre Cornelissen
Voorzitter Billiard Topsport

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Concentratie boost via voeding

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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Bedenkingen
Biljart. Wat een mooie sport. Alles
straalt rust uit, opperste concentratie,
uitermate  goed verzorgd materiaal,
perfecte fysieke conditie. En toch……
Het wordt steeds maar moeilijker en
moeilijker om iets deftigs te organiseren.
Heb je al gemerkt dat op een finale
praktisch geen enkele mededinger, die
niet meer in de running is, nog eens
komt kijken? Heb je al gemerkt dat en-
kel de nabije omgeving van de fina-
listen ter plaatse zijn? Heb je al gemerkt
dat verantwoordelijke mensen van clubs
uit je korte nabijheid zich ook niet de
moeite getroosten zich te verplaatsen?
Hoe komt dat toch allemaal?
Clubs voelen zich niet meer betrokken
in het organiseren van tornooien. Clu-
bleden hebben slechts één betrachting:
‘laat mij mijn wedstrijdje spelen en laat
mij, voor de rest, met rust’. 
Een biljarter blijkt een speciaal soort
mens te zijn, zeer individualistisch en
zeer dikwijls enkel bezorgd om zijn per-
soonlijke prestaties. Dit heeft natuurlijk
zeer negatieve gevolgen hetgeen de bil-
jartsport, op nationaal niveau, zeker
niet dient.
De actuele economie verkeert nu niet in
ideale omstandigheden om verplaatsin-
gen, consumpties, en bijgevolg inschrij-
vingen aan tornooien te bevorderen
maar het moet toch gezegd worden dat
de nationale competitie, op het niveau

van de hoogste
categorieën, niet
meer bij machte is
voldoening te ge-
ven aan onze spe-
lers. De meeste
ereklassespelers,
in de klassieke dis-
ciplines, spelen
hun jaarlijkse na-
tio- nale competi-
tie ENKEL in Blan-
kenberge.
DAAROM heeft de BTS, dit jaar, de
CLASSICS-tornooien moeten aan de
kant zetten. 
DAAROM hebben wij dit seizoen
2013-2014 slechts 2 MASTERS-tornooi-
en (in laatste instantie heeft Mister-100
nog ingehaakt). 
SLECHTS  2 tornooien? Ja, en dan nog
met slechts een 60-tal spelers. 
Moet dit ons aanzetten om verder te
gaan? Sponsors zoeken, clubs benade-
ren, tornooien organiseren? Onze staff
heeft het voorbije jaar zijn lot aan ver-
anderingen wel gehad, denk ik! En het
is blijkbaar nog niet gedaan. 
Het is niet onze bedoeling te klagen, wij
wensen enkel te wijzen op problemen,
moeilijkheden en delicate situaties, en
daarom vragen wij om begrip. 
Wij wensen niet op te geven, wij willen
verder werken en DAAROM:

Jean-Marie Gesché
Algemeen Secretaris B.T.S.

Een hart 
voor het biljart !

Jan Van 
Esbroeck
N-VA Kamerlid

Uit Sympathie

Hans Vultink succesvol leerling 
van Marcel Van Leemput
In deze editie kan u een geschiedkundig stuk lezen van de hand van Willy
Van Leemput over de merkwaardige carambolereeks van zijn naamgenoot
Marcel. Net voor het ter perse gaan, kregen we ook nog deze ‘heerlijke’
lectuur binnen. Hans Vultink tekende in zijn boek, zijn kennismaking en er-
varingen met Marcel Van Leemput op. Een man van wie je minstens kan
zeggen dat hij recht voor de raap was…

Hans Vultink (Aalten, 13 juni 1937) is
meervoudig wereldkampioen biljart. Hij
werd in 1975 in Rotterdam wereldkam-
pioen 'ankerkader 47/1', dankzij onder
andere een wereldrecordserie van 300
caramboles. Ook in 1973 (Krefeld) en
1974 (Argentinië) pakte hij de wereldti-
tel. Totaal is hij 3 keer wereldkampioen,
7 keer Europees kampioen en 52 keer
Nederlands kampioen geworden. Dat
succes dankt deze uitzonderlijk goed bil-
jarter voor een deel aan de Belgische
beroepsbiljarter Marcel Van Leemput
In het boek “Hans Vultink, Nederlands
biljartambassadeur” lezen we de vol-
gende passage: Voor het eerst in haar
bestaan - zomer 1959 – zocht de
Nederlandse Biljartbond een trainer
voor de topspelers. De Belg Marcel Van
Leemput kreeg die functie. De man was
een zeldzaam knap biljarter. In ons land
was hij totaal niet bekend.  Dat was niet
verwonderlijk, hij was een professional.
De bedoeling was dat je naar Amster-
dam toog en van deze grootmeester een
paar uur les kreeg in het biljarten. Dat
laatste was in het geheel niet overdre-
ven, want wat hij presteerde heb ik nog
niet veel spelers zien doen. Ik herinner
me nog de eerste keer, dat ik bij hem
kwam ( seizoen 1959-1960). “ Begin
maar een partij te stoten”, zei hij. Ik ging
voor mijn gevoel heel behoorlijk van
start door in één beurt 70 caramboles te
maken. Het eerste wat de bondstrainer
mij daarna vroeg was: “ Gut, welke
klasse speel jij ? Verrek, dacht ik, zou hij
dat echt niet weten ? Nou, ik speel ere-
klasse! Van Leemput keek mij eens ge-
ringschattend aan en zei toen sloom:
“Ereklasse? Man, je kunt helemaal niet
biljarten.” Ik staarde hem aan alsof hij
van een andere planeet kwam; “Nou,
dat zal wel zo zijn, maar voorlopig
speel ik mee in de ereklasse” Vervolgens
stelde van Leemput mij de vraag of ik het
biljarten echt wilde leren. “Natuurlijk”,
zei ik, “graag zelfs!” De bondstrainer
pakte daarop achteloos een keu uit het
rek en gaf een sublieme demonstratie
van hogeschool biljarten. Zoiets had ik
nooit in mijn leven gezien. Wat die man
daar deed grensde aan het wonder-
baarlijke. Doodstil zat ik toe te kijken en
mijnbewondering groeide met de mi-
nuut. Nadat de biljartprofessional “ en
passant”  “een paar honderd carambo-
les bijeen gestoten had, keek Van Leem-
put mij doordringend aan en zei; “Zo,

dat is de manier waarop ik mij voorbe-
reid.” Nuchter deelde de bondscoach
me mede, dat ik helemaal, maar dan
ook helemaal opnieuw moest beginnen
met het biljarten. “Ik zal je een paar din-
gen uitleggen. Luister goed, want ik ver-
tel het absoluut geen tweede keer. Zie je
er wat in, kom dan maar terug. Zie je
het niet zitten, blijf dan gewoon weg.”
Met open mond heb ik toen naar hem
geluisterd hoe re nu wel biljart gespeeld
diende te worden. Dat zal ik mijn leven
niet vergeten. Zelden ben ik daarna nog
iemand tegen gekomen, die de supe-
rieure techniek van het biljartspel beter
beheerste dan die man. Een gelijk-
waardige heb ik wel ontmoet. Zijn
naam: die andere Belg Raymond Ceule-
mans! Maar wie heeft mij anders achter
de keu gezet? Wie heeft mij de afstoot
beter geleerd? Dat was Van Leemput.
Na zijn lessen heb ik veel meer inzicht
gekregen in de manier waarop je de bil-
jarttechniek kon beheersen. Bij ons af-
scheid drukte de bondstrainer mij op het
hart, dat ik – ongeacht het resultaat – vol
moest houden. “ “Al kom je onderaan
de ladderterecht, dat geeft niets. Vol-
gend jaar heb je plezier van mijn les-
sen.” De eerste keer dat ik weer in com-
petitieverband wedstrijden speelde was
in Nijmegen om het Nederlandse kam-
pioenschap kader 47/2. Van Leemput
had gelijk. Ik bracht er niets van terecht.
De timing klopte niet meer en mijn stoot-
beelden weken af van datgene wat ik in
mijn hoofd had. Ik had nog absoluut niet
voldoende routine opgedaan met de
nieuwe methode van spelen. Je begint
dan te twijfelen en dat is in de biljart-
sport funest. Je moet voor honderd pro-
cent zeker weten dat de carambole raak
is, anders gaat het echt niet ! Maar van
dan af ging bij Vultink de techniek en het
spel in opgaande lijn. De voorspelling
van de bondstrainer was griezelig goed
geweest. Aan die man heeft Vultink zijn
fenomenale biljartcarrière te danken. Zo-
als de bondstrainer ooit tegenover der-
den verklaarde: ‘Die Vultink heeft goud
in zijn vingers? Neemt hij alle waar-
schuwingen ter harte, dan wordt hij een
van ’s wereld beste biljarters.” Van Leem-
put kreeg gelijk : Hans Vultink werd drie
keer wereldkampioen, 7 keer Europees
kampioen en 52 keer Nederlands kam-
pioen. 

Willy Van Leemput

Wereldpartij Anno de Kleine 
in 9 beurten tegen van Erp 

Een wereldpartij in negen beurten van
de Nederlander Anno de Kleine tegen
Jean van Erp, in ons land actief bij BC
De Ploeg, heeft ertoe bijgedragen dat
Holland Mineraal zondag in eigen huis
een 5-3 overwinning heeft behaald op
het bezoekende Biljartcafé Jorissen uit
Den Haag. De Brabander opende met
een serie van twaalf caramboles, miste
daarna de tweede beurt om er vervol-
gens series van één, vier, zestien en vijf
op te laten volgen. Zijn tegenstander
stond na zes beurten slechts op zes ca-
ramboles, kreeg daarna twee keer de
gelegenheid in te lopen toen De Kleine
niet wist te scoren, maar hij miste ook.
In de negende beurt maakte Van Erp
één carambole waarna De Kleine na
een uur spelen zijn wereldpartij af-
maakte met een serie van opnieuw
twaalf caramboles. Zijn persoonlijk re-
cord verbeterde hij ook, dat op veertien
beurten stond, gemaakt tegen de Turk
Murat Naci Coklu. “Het liep fantastisch
en ik voelde me ook goed in de wed-
strijd zitten en als dat gevoel er is lacht
ook het geluk je toe met twee klosjes die
goed uitpakten”, aldus De Kleine die
een staande ovatie in ontvangst mocht

nemen. De spelers op de andere tafel,
Stefan Galla en Jeffrey Jorissen, hadden
hun partij bij de stand 28-19 in het
voordeel van Galla na vijftien beurten
stil gelegd, maar met name Galla had
daarna moeite om de draad weer op te
pakken. De captain van de gasten deed
dat beter en met twee series van zes en
een laatste van tien caramboles redde
hij de eer voor zijn team. De Duitser
kwam niet verder dan 33 caramboles.
De thuisclub had na de eerste twee ge-
speelde wedstrijden een 3-1 voor-
sprong genomen door een overwinning
in 33 beurten van Jelle Pijl op Rob Lam-
boo met 45-38 en een remise van Ste-
fan Spilleman tegen Herman van Daa-
len. Van Daalen was in de 33 ste beurt
uitgegaan met een serie van zes caram-
boles. Spilleman stond toen op 41 ca-
ramboles, maar met subliem spel ver-
gaarde hij de vier caramboles. “Dit is
een prachtig resultaat in de strijd om
ons voor de play-offs te plaatsen en een
revanche voor de eerder 8-0 geleden
nederlaag in Den Haag, maar we
hebben nog een lange weg te gaan om
ons te plaatsen”, aldus captain Ronny
Hazewinkel na afloop.

Anno de Kleine. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

Snookergeschiedenis – Stephen Hendry deed wat niemand mogelijk achtte

Zeven century breaks in tien frames
Stephen Gordon Hendry's naam klinkt
als een klok bij iedereen die ook maar
van ver of dichtbij vertrouwd is met de
keusporten. Hendry 'The Ice Man' werd
Schots amateurkampioen snooker toen
hij vijftien jaar oud was en hij werd pro-
fessioneel speler op zijn zestiende.
Daarmee was hij de jongste tot dan toe.
Later werd ook Ronny O'Sullivan prof
op die leeftijd. In 1990 werd Hendry,
op 21-jarige leeftijd, voor de eerste keer
wereldkampioen. Daarmee is hij de
jongste wereldkampioen ooit. Geduren-
de het laatste decennium van vorige
eeuw domineerde hij de snookerwereld
en won hij de wereldtitel in 1992,
1993, 1994, 1995 en 1996. Hij won
het wereldkampioenschap voor het
laatst in 1999, zijn zevende keer.
Behalve dat hij deze wereldtitels heeft
gewonnen, is Stephen Hendry bijna
dertig jaar één van de allerbeste snoo-
kerspelers ter wereld geweest.
• Hendry heeft de meeste officiële tor-

nooien gewonnen : 36. Alleen de En-
gelsman Steve Davis won meer tor-
nooien als professional, alle tornooien
meegerekend : 80 tegen 72.

• Hij heeft het record van meeste centu-
ry breaks in officiële wedstrijden :
775.

• Op 21 april 2012 heeft Hendry zijn
elfde maximumbreak  gemaakt. Hij
deed dit op het WK in 2012, waar-
aan hij voor de 27e achtereenvolgen-

de keer meedeed, en evenaarde met
deze prestatie het record van Ronnie
O'Sullivan. Hendry ontving hiervoor
het extra bedrag van £60.000 .

• In de finale van de UK Champions-
hips in 1996 tegen Doherty maakt
Hendry het onwaarschijnlijk aantal
van vijf century breaks in zeven fra-
mes en zeven century's in tien frames.
Een century break is een serie van
100 punten of meer.

• Hendry is tot nu toe ook de enige die
een maximumbreak heeft gemaakt in
de finale van een officieel tornooi, iets
wat hij drie keer heeft gedaan. Eén
van de maximumbreaks was zelfs het
winnende frame van het tornooi.

Op 1 mei 2012, na een nederlaag met
13-2 tegen Stephen Maguire, kondigde
Hendry aan dat hij stopte als professio-
neel snookerspeler.

Bron : Wikipedia

Clubgeschiedenis

De O.B.A. een zeewaardig schip
De Oostendse Biljart Academie (O.B.A.) werd opgericht in 1972 nadat een
aantal spelers van de toenmalige club K.A. Central Oostende het tijd von-
den om op eigen biljartbenen te gaan staan. De wieg van de Oostendse
B.A. werd neergezet in de toen alom gekende "Prins Boudewijn"  in de
Sint Sebastiaansstraat in Oostende. Drijvende krachten achter deze nieu-
we vereniging waren onder andere Pierre Maldeghem die het voorzitter-
schap opnam en secretaris Daniël Fontaine. Na een korte aanloopperiode
werd overgegaan tot aansluiting bij de Koninklijke Belgische Biljart Bond
(KBBB). 

De Oostendse B.A. genoot al gauw
enig aanzien binnen het biljartwereldje
en werd al even snel organisator van
meerdere grote evenementen. De club
speelde het zelfs klaar om de toen nog
relatief jonge Ludo Dielis samen met een
schare Japanse topspelers, waaronder
Komori, naar de Prins Boudewijn te
brengen. De vereniging beschikte in die
magische jaren zeventig van de vorige
eeuw over niet minder dan zes biljarts.
Twee matchtafels, twee tafels van 2,30
meter en één van 2,10 meter sierden
het lokaal. Vanaf april 1979 tot septem-
ber 1992 en met gewezen secretaris
Daniel Fontaine als nieuwe voorzitter
aan het roer, had de O.B.A. zijn vaste
stek gevonden in taverne "De Drie Sleu-
tels" op de hoek van de Jozef II straat
en de Christinastraat. De club beschikte
dan evenwel nog enkel over twee
matchbiljarts. Enkele gereputeerde na-
men binnen de Oostendse biljartwe-
reld, waaronder Redgy Simons,
Gustaaf Van Damme en Urbain Quick,
zorgden voor de nodige naambekend-
heid in gans Vlaanderen en zelfs op het
internationale toneel. Over enige biljart-
kennis beschikkend, moeten tornooior-
ganisaties als de Wisselbekers "Taverne
James" - "Zakenkantoor Compernolle" -
"De Drie Sleutels" u zeker niet onbe-
kend in de oren klinken.
Ontelbare spelers, uit de Beide Vlaan-
deren, Antwerpen en Brabant kwamen
maar al te graag naar de Oostendse
B.A. om er als deelnemer aan de tor-
nooien elkaar en de thuisspelers te be-
kampen. Toch was niet alles altijd ro-
zengeur en maneschijn. Een aantal pro-
blemen leidden ertoe dat het toenmali-
ge bestuur zijn ontslag indiende.
Storm voer over de club. Een nieuwe ka-
pitein, Gerard Borrey, nam het roer in

handen. Samen met een verjongd
bestuur werd hard aan de heropbouw
van de O.B.A. gewerkt en met succes.
Vanaf oktober 1992 keerde de
Oostendse B.A. terug naar de Sint
Sebastiaansstraat. Van de oorspronke-
lijke "Prins Boudewijn" bleef behalve de
muren niet veel meer over. De "Jeffra"
van toen werd omgevormd tot "Taverne
Marian' s". 
De biljartzaal werd heringericht en de
O.B.A. kon terug over vier biljarts be-
schikken. Rond de eeuwwisseling dien-
de Gerard Borrey vanwege gezond-
heidsproblemen, plots ontslag te ne-
men. Hij bleef als ere-voorzitter echter
nauwgezet het reilen en zeilen van de
club volgen, tot aan zijn overlijden op
13 februari 2001. Gewezen penning-
meester Joel Vandenbroucke neemt tot
op heden het voorzitterschap van de
club waar. Hij werd in zijn vorige func-
tie opgevolgd door Fernand Wallen-
bourg, die aan de gevolgen van een
slepende ziekte overleed in 2009,
waarna de Oostendse Biljart Academie
alweer op zoek moest naar een nieuw
onderkomen. Die nieuwe accommoda-
tie vond de club in de Hydro Palace op
de Zeedijk in de Oostendse deelge-
meente Mariakerke. Dankzij de mede-
werking van een aantal leden kon de
ruimte omgetoverd worden tot een
prachtige biljartzaal. Naast twee
match- en drie kleine biljarts van 2,30
meter kan de O.B.A. voortaan ook be-
schikken over een pool-tafel.  Met van-
daag een zestigtal leden, waarvan er
een veertigtal onder licentie bij de KBBB
spelen, behoort de O.B.A. tot de groot-
ste clubs van het Gewest Beide Vlaan-
deren.
Bron : 
Website Oostendse Biljart Academie

World Cup cyclus start in Turkije

Wereldtop verzamelt zich in 2014 voor
het eerst in de World Cup van Istanbul

De World Cup cyclus van 2014 gaat over een week van start in Istanbul.
Het Bahcelievler Siyavuspasa Sports Center is een week lang, van10 tot 16
februari, het podium voor 155 deelnemers, in totaal is er zelfs plaats voor
196. De organisatie heeft nog veertig plaatsen gereserveerd.

Door: Frits Bakker

Frédéric Caudron voert als de nieuwe
nummer één de top twaalf van geplaat-
ste spelers aan voor Torbjörn Blomdahl,
Filipos Kasidokostas, Marco Zanetti,
Dick Jaspers, Sung-Won Choi, Jérémy
Bury, Eddy Merckx, Kyung-Roul Kim, Ta-
yfun Tasdemir, Dani Sánchez en Dong
Koon Kang sluit de rij van negen Euro-
peanen en drie Koreanen. De wildcards
van de organisatie zijn uitgedeeld aan
Murat Naci Coklu en Tolgahan Kiraz.
De Japanner O Takeshima is geïnvi-
teerd namens de Aziatische bond, Car-
los Campino namens Zuid-Amerika.
Frédéric Caudron verdedigt in deze eer-
ste World Cup zijn eerste plaats met
456 punten, gevolgd door Blomdahl
met 406 en Marco Zanetti die 329 pun-
ten achter zijn naam heeft staan. De
strijd om de belangrijke positie twaalf,
ingenomen door Dong Koong Kang met
212 punten, gaat onder meer ook tus-
sen Lütfi Cenet (188), Jae Ho Cho
(161), Roland Forthomme en Murat Na-
ci Coklu (beiden 142).
Voor de laatste kwalificatie, op de dag
voor het hoofdtornooi, zijn twaalf gere-
nommeerde spelers opgevoerd die met
de gekwalificeerde spelers van de vori-

ge dagen om plaatsing spelen. Dat zijn
Lütfi Cenet, Jae Ho Cho, Roland For-
thomme, Jean-Paul de Bruijn, Eddy Lep-
pens, Alexander Salazar, Quyet Chien
Tran, Nikos Polychronopoulos, Dinh
Nai Ngo, Adnan Yüksel, Choong Bok
Lee en Sameh Sidhom.
Bekendste spelers die op woensdag al
in de arena komen zijn Jung Han Heo,
Carloman Ortiz, Christian Rudolph, Hy-
ung Bum Hwang, Ruben Legazpi, Sa-
vas Bulut, Ahmet Alp, Javier Palazón,
Jae Guen Kim, Murat Tüzül, Birol Uy-
maz, Jérôme Barbeillon, Dave Christia-
ni, Gokhan Salman, Jose Maria Mas,
Johann Schirmbrand, Peter Ceulemans,
Quoc Nguyen, Kostas Papakonstanti-
nou, Xuan Cuong Ma, Jean Reverchon,
Therese Klompenhouwer en Anh Vu Du-
ong.

De achtste finales zijn zaterdag om
11.00 en 13.00 uur, de vier kwartfina-
le partijen om 17.00 uur. De halve fina-
les en de finale volgen op zondag.

Kozoom begint al met de live uitzendin-
gen vanaf de eerste dag. De wedstrij-
den in het hoofdtornooi worden alle-
maal uitgezonden op de populaire
internetzender.

Eddy Leppens is één van de spelers, die zich tijdens de laatste kwalificatie mag
bewijzen. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Caudron met 4,090 moyenne

Topvorm houdt aan
Frédéric Caudron blijft de topvorm die
hem de wereldtitel bezorgde in Antwer-
pen, behouden. De Waalse Vlaming
raast als een koerspaard door het
biljartlandschap en elimineert zelfs de
meest onvoorspelbare en sterkste tegen-
standers. Dat Caudron –door het biljart
dat hij speelt- van een andere planeet
komt, is niet langer een grapje, maar
wordt meer en meer waarschijnlijk. Bij
onze noorderburen staan de UFO-logen
elkaar te verdringen om te onderzoeken
waar deze extra-terrestrial nu precies
vandaan komt. Immers, in de ontmoe-

ting tussen de Nederlandse topteams
Dallinga/Frans Bevers en Post Lucht-
kanalen, bracht hij het publiek weer
naar het puntje van de stoel. 
Frédéric Caudron maakte brandhout
van onze andere landgenoot, Davy Van
Havere, door drie sets naar 15 punten
overtuigend te winnen en te besluiten
met een gemiddelde van 4,090.
Zijn ‘compagnon de route’, Eddy
Leppens versloeg Marc Celen, ook al
met 3-0.  

Bart Van Reeth
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CEB Artistiek Biljart – Eric Daelman valt af in halve finale

Jean Reverchon zet GP in Marseille
op zijn naam

De GP-deelnemers poseren broederlijk na afloop van het tornooi.
(Foto: www.ciba-online.net)

Tijdens de CEB Grand Prix artistiek in
de Zuidfranse havenstad Marseille
werd het een Franse finale. Jean Rever-
chon versloeg daarin zijn landgenoot
Michael Hammen met 3-0 en percenta-
ges van respectievelijk 72.77 en
56.19. Reverchon schakelde in de hal-
ve eindstrijd Eric Daelman via 3-1 uit.
Bij de laatste acht had hij Erik Vijver-
berg de weg versperd met 3-0 en
80.30%. Vijverberg eindigde in de to-
taalstand op de vijfde plaats als beste
Nederlander. Hij was als nummer vier
op de ranglijst na de poulewedstrijden
gefinisht. In de achtste finale bleek hij
met 3-1 een maatje te groot voor Walter
Bax. Verliezend finalist Hammen eindig-
de na de poulewedstrijden als tweede

op de ranglijst en trad bij de laatste
zestien tegen Sander Jonen aan. Het
werd een 0-3 deceptie voor de uitbater
van Partycentrum Osdorp, die direct ge-
plaatst was voor de achtste finales. Mi-
chael Hammen bleek daarna ook te
sterk voor de Duitsers Bernd Singer en
Thomas Ahrens. Behalve Vijverberg en
Jonen deden er nog twee Nederlanders
mee in Marseille. René Dericks eiste na
de poulewedstrijden een vijfde positie
op waardoor hij bij de laatste zestien
op de latere kampioen stuitte: 1-3. In het
eindklassement viel Dericks de elfde
plaats ten deel. Randy Loenen, de vier-
de Nederlander, strandde in de poule-
fase en sloot uiteindelijk af op de 29e
plek.

Biljart – Andersvaliden

De Vluchtheuvel, KBBB Antwerpen en Mister 100 Lier
organiseren biljartdag voor andersvaliden

De jongens van De Vluchtheuvel omringen hun idool, Raymond Ceulemans

Een paar maanden terug werden enke-
le mensen van het gewestbestuur Ant-
werpen uitgenodigd een avond aanwe-
zig te willen zijn op een trainingsavond
van BC De Vluchtheuvel. BC De Vlucht-
heuvel uit Stabroek is een biljartclub
waar enkel andersvaliden, biljart spe-
len. De bedoeling van die bijeenkomst
was uit te zoeken of die spelers niet op
één of andere manier in een competitie
van de KBBB zouden ingeschakeld kun-
nen worden. Toen werd er echter ook
besproken of BC De Vluchtheuvel niet
op regelmatige basis, in clubs aange-
sloten bij de KBBB, uitgenodigd kon
worden om toch eens tegen andere
tegenstrevers te kunnen spelen. Ze oefe-
nen wekelijks één uur onder elkaar en
dat is het dan. Op zondag 19 januari
was het zover. Omstreeks 16.00 uur

werden de spelers, begeleiders en sup-
porters van BC De Vluchtheuvel in BC
Mister 100 in Lier welkom geheten.
Door sportleider René Lauvrijs van
Mister 100 werd een degelijk program-
ma uitgewerkt. Spelers van BC De
Vluchtheuvel speelden naar hun gewo-
ne punten vrijspel en spelers van M100
naar het dubbele van die punten maar
dan wel drieband. De ontmoeting tus-
sen beide clubs verliep heel vlotjes en
sereen. Uiteindelijk werd het na meer-
dere spannende wedstrijden 7-5 voor
BC De Vluchtheuvel. Na een gezamen-
lijk lekker eetmaal werd omstreeks
20.00 uur de dag besloten met een de-
monstratie van Raymond Ceulemans en
diens zoon Kurt. Beiden lieten de jon-
gens van BC De Vluchtheuvel genieten
van hun kunnen op het blauwe laken.

Dat de spelers, begeleiders en suppor-
ters van BC De Vluchtheuvel heel erg
genoten hebben en een fantastische

dag beleefden was aan hun commen-
taar te horen. Hun stralende gelukzalige
blik en de gemeende dankbetuigingen
gaven vele mensen van BC Mister100
een uiterst tevreden gevoel. 
Dat zulke dag voor herhaling vatbaar is
leek onontbeerlijk voor alle aanwezi-
gen. 

Karel Kuhn

Poolbiljart

Julien Livens wint de eerste 
Senioren ranking 2014
In de Thurston te Wilrijk, werd op 4 ja-
nuari de eerste seniorenranking van het
jaar gespeeld. De spelers speelden 9-
ball race naar 7. De halve finale werd
gespeeld door
Johny Vanrijkel tegen Mario D’Haese-
leer en Jean-Pierre Makelberge tegen Ju-
lien Livens.
De finale was een Thurston thuismatch:

Mario D’Haeseleer tegen Julien Livens.
Julien Livens is de eerste winnaar van de
senioren ranking 2014.De data van al-
le senioren rankings en jeugd-tornooien
en alle andere informatie vindt u op de
website van de Belgische Pool Billiard
Federatie. www.poolbelgium.be 

Anne Dautzenberg

Poolbiljart

Eerste jeugdranking van 2014 
gewonnen door Kamila Khodjaeva 

(Bron: www.poolbelgium.be)

Het was de eerste jeugdranking van
2014, maar helaas de laatste voor Ka-
mila Khodjaeva. 
Door het feit dat zij de leeftijd van 18
jaar bereikt in februari, is zij niet langer
een jeugdspeler. 
Zij zal ons land nog maximaal 2 keer
vertegenwoordigen als jeugdspeler op
het Europees Kampioenschap en op
een eventueel Wereld kampioenschap.
Khodjaeva zet haar weg nu verder bij
de ‘groten’ en wij wensen haar alle suc-
ces.
De 1-ste jeugdranking ging door in de
Thurston, te Wilrijk.
In twee poules van 4, 9-ball race naar
6.
Dylan Vyvey en Diana Khodjaeva kwa-
men als besten uit poule A.

Kamila Khodjaeva en Kevin Makelber-
ge kwamen als beste uit poule B.

De 1/2de Finales
Dylan Vyvey tegen Kevin Makelberge.
Diana Khodjaeva tegen Kamila Khodja-
eva
De finale:
Dylan Vyvey tegen Kamila Khodjaeva
2-7
Na de eerste Jeugd-ranking werden te-
vens ook de Belgische jeugd- kampioe-
nen 2013 gehuldigd. Kamila Khodjae-
va, Belgisch kampioene Jeugd 9-Ball,
Dylan Vyvey, Belgisch kampioen 10-ball
en Diana Khodjaeva tweevoudig Bel-
gisch Kampioene 8-Ball en 14.1. 

Anne Dautzenberg

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
9-Ball Euro-Tour Treviso, Italië kozoom.com 6-8 feb
Worldcup driebanden Istanbul, Turkije kozoom.com 10-16 feb
CEB GP bandstoten Hoogeveen biljart.tv 21-23 feb
NK snooker biljart.tv 22-23 feb
WK driebanden landenteams Viersen biljart.tv 13-16 mrt
Grand Dutch + Masters Artistiek biljart.tv 18-23 mrt
Worldcup driebanden Luxor, Egypte kozoom.com 23-29 mrt

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



Editoriaal

Herstel de oude glorie !

Ik heb enkele interessante en verhelde-
rende weken achter de rug en er zit ook
in de nabije toekomst nog wat aan te
komen. Zo heb ik een halfuurtje op de
bank gezeten met Marc Verhaegen van
Op De Meir en dat heeft me weer ge-
motiveerd om verder te blijven doen. De
appreciatie en de felicitaties die je
krijgt, van iemand die al haast zijn hele
leven meedraait in het biljartwereldje,
dat doet deugd. Hij spreekt dan niet al-
leen voor zichzelf, maar in naam van
die talloze biljarters, die de waarde van
een medium als De Biljartballen, correct
inschatten. Marc beseft ook als geen an-
der waar de pijnpunten zitten. Namelijk
dat de KBBB-clubs en lokalen dringend
over de brug zullen moeten komen, wil
deze krant, die maandelijks duizenden
biljartliefhebbers gratis bediend, finan-
cieel overeind blijven. Zelf is hij één van
die lokaaluitbaters, die dat al drie jaar
doet, uit overtuiging en idealisme. Hij
heeft mij verzekerd dat hij er nog geen
boterham minder door heeft gegeten.
Integendeel. De lokaaluitbaters en club-
bestuurders moeten de keuze nu maar
eens gaan maken. Verder aanmodde-
ren en de nu- en dan ontspanning van
de toevallige caféklant blijven, of het bil-
jart uitbouwen tot een echte sport, die
harten sneller doet slaan en monden
doet openvallen van verbazing. Het één
hoeft het ander zelfs niet uit te sluiten.
Het kan, dat bewees het door duizen-
den bijgewoonde WK in Antwerpen, in

oktober vorig jaar. Bij de promotie van
dat evenement speelde deze krant de
eerste viool en dat heeft het gebeuren
allicht geen windeieren gelegd. De ad-
verteerders hebben daar dus –terecht-
mee van geprofiteerd. Heren en dames,
uitbaters en bestuurders van de biljart-
verenigingen ; duidelijk genoeg ? Filip
Steurs, onze biljarthistoricus en promi-
nent verdediger van vernieuwing en ver-
rijking van onze sport, heeft ook niet stil-
gezeten. De man is erin geslaagd een
hele school van 15- en 16-jarigen warm
te maken om eind deze maand een hal-
ve dag biljartinitiatie te komen volgen in
De Deken in Merksem. Niemand min-
der dan Eddy Merckx, die ook beseft
dat de jeugd de toekomst is, is zonder
dralen mee op de kar gesprongen. Be-
weren dat jongeren dus niets meer voe-
len voor de edele keusport, is hetzelfde
als ontkennen dat het wel eens regent in
ons zalige landje. Ook ondergetekende
zal er graag bij zijn en onze lezers kun-
nen zich verwachten aan een boeiende
reportage. Het meest verheugende
nieuws in januari kwam van over de
Schelde mijn richting uit gewaaid. Een
collega op het werk vertelde me dat hij
een biljartclubje had opgericht met en-
kele vrienden uit het scoutisme. De twin-
tigers (ja, u leest het alweer goed) ge-
ven elkaar op zondagavond partij in
het vrijspel, in een stemmige taverne op
de Antwerpse Linkeroever. Ik ben er
spoorslags naartoe gereden en heb die
gasten met mijn –nochtans erg beperkte-
kennis ’in gang’ gezet. Ook daar voel-
de ik weer die waardering en werden
mijn hoop en geloof nog maar eens be-
vestigd : er is wel degelijk nog een toe-
komst voor het biljart en de jeugd van
tegenwoordig is dezelfde als die van
pakweg 50 jaar geleden. Nieuws- en
leergierig. Alleen moet elke biljarter
zich verplicht voelen, anderen te moti-
veren om er ook maar eens aan te be-
ginnen. Want zonder de daad, sterft al-
les uit ! 
Enkele dagen geleden vertelde dezelfde
collega me, met veel enthousiasme “dat
ze al veel progressie hadden gemaakt
en dat ze het hoe langer hoe leuker be-
ginnen te vinden”. Alleen al dat, dwingt
ons, met zijn allen de schouders te zet-
ten onder onze prachtsport en ze te her-
stellen in haar oude glorie ! 

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur
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Twee nieuwe gezichten 
in Hall of Fame 2014

Door: Frits Bakker

Aan de hand van de recordlijsten van Bert van Manen, de Nederlandse
biljart columnist en statisticus, publiceerde Kozoom een jaar geleden een
galerij met de tien beste partijen die in het driebanden ooit zijn gespeeld.
Die partijen zijn in een Hall of Fame opgenomen, maar is inmiddels niet
meer actueel.

Twee spectaculaire partijen, vorig jaar
op het WK in Antwerpen en vorig week-
einde in de Nederlandse competitie,
zijn de Hall of Fame binnengedrongen.
De Koreaan Dong Koong Kang maakte
op het WK 40 punten in zeven beurten.
De Nederlander Anno de Kleine speel-
de zondag een partij van 50 punten uit
in negen beurten.
Eddy Merckx staat nog altijd aan kop in
de ranglijst met zijn onwaarschijnlijke
partij van 50 in 6 beurten. De Hall of
Fame bestaat uit de meest spectaculaire
partijen naar 50 en 40 punten en drie
gewonnen sets.
Twee partijen, die ook spectaculair wa-
ren, hebben het niet gehaald in de Top
10 : Jef Philipoom met zijn 50 in tien
beurten en Jean-Paul de Bruijn met zijn
partij in ons land naar de ongebruike-
lijke afstand van 42 in 9 beurten.

Partijen naar 50 punten
1 Eddy Meckx 50 in 6 beurten (8.333
gemiddeld)
De tweevoudige wereldkampioen reali-
seerde die partij in de Duitse Bundesli-
ga in 2011 in de wedstrijd Duisburg-
Fehrenbach, waarin hij speelde tegen
de Koreaan In Won Kang. De scores
van Merckx in die zes beurten: 4, 9,
26, 7, 0 en 4, een ongelooflijk wereld-
record. Tot op heden zijn alle profspe-
lers het erover eens dat dit record heel
lang stand kan houden.
2. Anno de Kleine 50 in 9 (5.555)
De Nederlander zal die zondag de
23ste februari nooit meer vergeten. De
superwedstrijd werd gespeeld in de
Nederlandse eredivisie, zijn tegenstan-
der was Jean van Erp. De scores: 12-0-
1-4-16-5-0-0-12, goed voor een over-

winning met 50-7 in 9. De Kleine ver-
beterde zijn eigen record met 5 beur-
ten.
3. Frédéric Caudron 50 in 9 (5.555)
De huidige wereldkampioen speelde
deze wedstrijd in de NIDM-competitie
in 2004 in Deurne. Zijn tegenstander
was Jérémy Bury, die niet meer dan vier
caramboles haalde en deze one-man
show nog lang zal heugen. Caudron's
hoogste serie was 19.
4. Marco Zanetti 50 in 9 (5.555)
Het is alweer tien jaar geleden dat de
Italiaan, die vorig jaar zo'n geweldig
seizoen had, deze partij in de Duitse
Bundesliga speelde, in 2004, dit keer
met Frédéric Caudron zelf als tegen-
stander. De Belg haalde twaalf caram-
boles, waarvan zes in de nabeurt.

Torbjörn Blomdahl 50 in 9 (5.555)
De Zweedse superster mag niet ontbre-
ken in deze historische tabel. Ook Blom-
dahl slaagde erin een partij van 50 in 9
beurten te spelen, in 2000 in de Neder-
landse eredivisie in Hengelo tegen
Christ van der Smissen. Blomdahl stond
na acht beurten op 31 en maakte de
partij uit met 19.

Drie winnende sets van 15)
1 Dick Jaspers 45 in 8 (5.625)
Het was waarschijnlijk de meest feilloze
partij die de Nederlander Dick Jaspers
ooit heeft gespeeld: de laatste wedstrijd
van het Europees kampioenschap in het
Franse Florange, toen hij Torbjörn Blom-
dahl versloeg in twee, één en vijf beur-
ten. Jaspers eindigde de eerste set met
13 punten, begon de tweede met de
maximale 15 en de derde met 6 pun-
ten. De aaneengesloten serie was 34
punten. Blomdahl verloor deze wed-
strijd zonder een set te winnen, maar
met 3.000 gemiddeld.

Partij naar 40 punten
1 Frédéric Caudron 40 in 6 (6.666),
twee keer, in 1997 en 2006
De onverzadigbare Oostmallenaar be-
heerst elke discipline en kan vooral in
het driebanden naar elke afstand zijn
stempel drukken. Twee keer speelde hij
een partij naar 40 punten uit in zes
beurten, in 1997 en 2006, allebei in
een Belgische Grand Prix. Zijn tegen-
standers: Eddy Willems in 1997, Peter
De Backer in 2006. De hoogste series
waren 15 en 19.

2 Dong Koong Kang 40 in 7 beurten
(5.714)
Op het WK in Antwerpen speelde de
Koreaan zijn superpartij op 17 oktober
2014 tegen Lütfi Cenet. Het was zijn
tweede wedstrijd in de groep. Hij ver-
loor zijn eerste tegen Alexander Sala-
zar, die later brons haalde. Kang werd
uitgeschakeld in de poule met een ge-
middelde van 2.642.

Eddy Merckx 40 in 7 (5.714)
Merckx speelde deze fantastische partij
in de World Cup van Antalya in 2013
tegen Murat Naci Coklu. In de vijfde
beurt van die partij demarreerde
Merckx met een serie van 17. Twee
beurten later was hij uit.

Frédéric Caudron

Marco Zanetti

Torbjörn Blomdahl

Dong Koong Kang

Frédéric Caudron komt het meest
voor in de erelijst. Drie keer heeft hij
zich in de top tien genesteld, gevolgd
door Eddy Merckx, die twee keer in
de top tien staat.

Foto’s: Kozoom.com/Harry Van Nijlen



De Biljart Ballen, 4e jaargang, februari 2014 pagina 16

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
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