
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak
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Record gemiddelde van 2.195 voor Merckx en Caudron

Drie keer na elkaar goud voor België

Voor de derde keer op rij hebben Frédéric Caudron en Eddy Merckx het
goud mee naar België gebracht. Tijdens de finale van het WK voor lan-
denteams in Viersen waren zij de Nederlanders Dick Jaspers en Barry van
Beers de baas.

trofee, geflankeerd door het Neder-
landse team met Dick Jaspers en Barry
van Beers, de Duitse thuisploeg met
Martin Horn en Steffan Galla en de Tur-

ken met Tayfun Tasdemir en Tolgahan
Kiraz.

Foto: www.kozoom.com/Harry Van Nijlen

www.luckybiljart.bewww.luckybiljart.be

GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d.
GSM: 0496/ 25 36 86 (Luc)
Voor allerlei informatie, afspraken, winkel e.d. 

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

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

Door Frits Bakker
Onze twee grootmeesters, die alleen in
de halve finale een lastig moment had-

den, mochten op het podium van de
Festhalle voor een batterij van fotogra-
fen pronken met de prachtige glazen
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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.

Beste relatie biljartvrienden,

Zoals u wellicht weet leveren wij al meer dan 17 jaar als specialist voor biljart,
dart, muziek en horeca de kleding. Samen met mijn vrouw heb ik dit met liefde
voor het vak en volledige inzet gedaan. Omdat mijn gezondheid parten gaat
spelen hebben wij besloten om per 1 april 2014 te gaan stoppen. Om u in de
toekomst toch van dienst te kunnen zijn hebben wij een partij gekozen die met
de representatieve bedrijfs- en werkkleding al meer dan 25 jaar ervaring heeft.
Per 1 april a.s. wordt ons bedrijf door René Huijsmans van Huijsstyle Bedrijfskle-
ding overgenomen. Omdat wij hier veel vertrouwen in hebben zullen wij René tot
eind 2014 hierin ondersteunen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor onze samenwerking en het vertrouwen
in de afgelopen 17 jaar.

Wij wensen René Huijsmans en zijn team veel succes en zijn ervan overtuigd dat
hij met zijn kennis, ervaring en persoonlijke service u goed van dienst zal kunnen
zijn.  

JB Fashion beschikt vanaf 1 april a.s. over een eigen showroom. Deze showroom
biedt voldoende ruimte om de uitgebreide collectie en de veelzijdigheid daarvan
te laten zien en is van maandag t/m vrijdag geopend. Op zaterdag en 's-avonds
op afspraak. Ook kunnen wij u op locatie van dienst zijn.

Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet,

JB Fashion JB Fashion
Han en Riky de Vocht René Huijsmans

Nieuwe adresgegevens:
JB Fashion Jules Verneweg 121 5015 BK Tilburg

gsm 06-26544556 tel. 0411-611166 email jbfashion@home.nl

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Kader 47/2 MB

Herwig Capelle kroont zich 
opnieuw nationaal kampioen 

In Moeskroen (BC RISQUONS-TOUT)
was Capelle de sterkste vóór Marcel
Angeletti en Guy Defauw.
In de laatste match MOEST Angeletti
winnen van Herwig Capelle. Hij had op
dat moment 4 matchpunten en Capelle
had er toen al zes.
De man uit het district Zuid-Westvlaan-
deren had dus voldoende aan een ge-
lijk spel en mocht zelfs nog verliezen als
het verschil niet te groot was want hij
had de betere moyenne van de twee
spelers.
Het werd een strijd op het scherp van
de snee met voor beide spelers mooie
series van boven en rond de 80.
Voor Herwig Capelle viel die reeks
midden in het spel toen hij op een
achterstand stond van een 20-tal pun-
ten.
Het antwoord van Angeletti kwam en-

kele beurten later. Hij raasde naar de fi-
nish met zijn mooie reeks van dik in de
80 punten.
Uiteindelijk was het dus Marcel Ange-
letti die als eerste de eindmeet haalde. 
Maar Capelle had nog de nabeurt.
Na deze laatste acquitstoot moest Her-
wig Capelle minstens 4 caramboles ma-
ken.
Hij kon in extremis een moeilijk reeksje
van 11 punten neerzetten en kroonde
zich daarmee tot Nationaal Kampioen.
Capelle en Angeletti totaliseerden elk
zes wedstrijdpunten maar eerstgenoem-
de had een betere moyenne dan zijn
opponent.
Guy Defauw had vier matchpunten
maar deed echter nooit echt mee voor
de titel.

Dirk Acx

Herwig Capelle (GHO Kortrijk) krijgt het ereteken opgespeld

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 2de Klasse Driebanden MB

Deneut kraakt, Houthaeve wint
Met de ene overwinning na de andere,
overtreft Johan Deneut (GHO Kortrijk)
zichzelf al het hele seizoen. Toch werd
de reeks abrupt afgeremd in het lokaal
van DOS Roeselare, waar thuisspeler
Jean-Marie Houthaeve het laken naar
zich toe trok, zijn clubmakker Stephan
Vanlauwe op twee hield en waar Pierre
Equipart van Risquons-Tout Moeskroen
met de derde plaats ging lopen. Deneut
speelde één maal gelijk, verrrassend
genoeg tegen Houthaeve en dat bete-
kende voor hem de eerredder.  

Bart Van Reeth

Deneut redde de eer tegen de 
kampioen

KBBB Gent – Districtfinale 3de Klasse Driebanden MB

De Prest scoort onder het gemiddelde
en pakt toch nog zilver
Wim Avermaete (Metro Gent) onder-
vond weinig tegenstand en won vlot al
zijn matchen. Alex De Prest (Gouden
Sleutel) verloor enkel van de kampioen,
maar behaalde niet het gemiddelde,
0,405 bij de 22-ers. Met 0,367 bleef

hij er zelfs ver onder. Davy Siroyt (BV
Gent) behaalde brons en deed daar-
mee beter dan Erik De Meyer (K&V) die
laatste eindigde.

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 3de Klasse Driebanden KB

Promotie op een haar na gemist
Met 0,620 op de
eindbalans van de
gemiddelden, miste
Sandra De Letter (Elk
Weird Hem) nipt de
promotie naar 2de
Klasse, maar pakte
toch de begeerde ti-
tel. Edmond Baele
(Argos-Westveld)
werd tweede, scoor-
de net als De Letter 4
wedstrijdpunten op
6, maar deed het
met een moyenne
van 0,552 behoor-
lijk minder goed, hoe-
wel met overschot
binnen de lijnen. Edelweisser Danny
Caudron geraakte niet in het gemiddel-
de en eindigde op de derde plaats, net
voor Erik De Meyer (Royalvrienden Ou-
denaarde), die ondanks een promotie-

KBBB Waasland – 
Districtfinale 4de Klasse Drieband MB

Boone wuift 18-ers
vaarwel 
Met de promotie naar 22 speelpunten
sloot Koen Boone (Quality Zele) deze fi-
nale af. Een finale waarin hij trouwens
weinig weerstand ondervond. Boone
won alle drie de wedstrijden en hield
de tegenstrevers op ruime afstand.
Franky De Witte (BC Sleepbootje Kield-
recht), Ronny Brijssinck (KSNBA) en
François Vergult (BC Sleepbootje Kield-
recht), geraakten zelfs niet in het ge-
middelde. Zij rekenden met elkaar af en
hielden er elk twee matchpunten aan
over.
Bart Van Reeth

‘Doe aan Sportbeurs’ geeft forum aan het carambolebiljart

De jeugd warm maken voor onze sport
Op maandag 28 en dinsdag 29 april
zal het KBBB-Gewest Antwerpen deel-
nemen aan de "Doe aan sportbeurs" in
het Bloso Centrum van Herentals. 
Bedoeling is de bezoekende jeugd
(1200 scholieren tussen 11 en 14 jaar)
kennis te laten maken met de biljart-
sport. Het gewest zal 2 biljarts plaatsen
waarop de bezoekers gedurende een
tiental minuten kunnen oefenen. 
De beurs is open van 9.00 u tot 15.30
u en natuurlijk worden er medewerkers
gezocht. Wie zich enkele uren kan vrij-
maken om de deelnemers de basisprin-
cipes van onze sport uit te leggen, kan
contact opnemen met het Antwerpse ge-
westbestuur (louis.masson@telenet.be). 
Er wordt gedacht aan twee lesgevers

per biljart die elkaar elk half uur aflos-
sen gedurende twee uur zodat de initia-
tie een gezellig samenzijn wordt in een
ontspannen sfeer. Natuurlijk zou de "ac-
te de presence" of korte medewerking
van enkele toppers zeer gewaardeerd
worden. Ook aan hen dus deze op-
roep. Louis Masson (Adjunct Geweste-
lijk Sportbestuurder) : “Ik beschouw dit
als een steentje in de opbouw van onze
jeugdwerking en hoop dan ook op een
ruime medewerking. De jeugd is immers
de toekomst van onze sport en onze
sport biedt wel degelijk een toekomst
aan de jeugd.” 
Masson hoopt op een ruime respons en
staat voor verdere vragen ter beschik-
king van de kandidaat-medewerkers.

wedstrijd tegen kampioen De Letter, on-
der het algemeen gemiddelde bleef en
in de overige wedstrijden amper tot de
helft van de 27 speelpunten kwam.
Bart Van Reeth

Sandra De Letter overklaste de heren en flirtte met de 
promotiedrempel
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Vormgeving:

Brasschaatse vereniging viert jubileum

De ‘calendar girls’ 
van het Billiard Promotion Team

Op zaterdag  acht maart werden alle
leden uitgenodigd in Restaurant Het
Voorhuys in Merksem door het bestuur,
om met zijn allen te genieten van een
perfecte maaltijd in een prachtig kader
ter ere van het 15-jarig bestaan van on-
ze biljartclub. De opkomst was voltallig
te noemen met uitzondering van een
speler met verplichtingen in Nederland.
We werden netjes verdeeld over 3 lan-
ge tafels, maar dat hinderde niet want
tussendoor konden we schuiven en rit-
sen zodat we met ieder een goed con-
tact konden creëren. Nadat onze voor-
zitter zijn woord had geplaatst  (een
korte maar krachtige speech), werden
wij in de mogelijkheid gesteld om het
ganse bestuur te bedanken voor hun ja-
renlange inzet en voor het maken van
een club waar vriendschap het belang-
rijkste is. Tevens werd de inzet geprezen
voor de gezamenlijke activiteiten buiten
het biljarten, waar zowel de dames als
de kinderen nooit vergeten worden.

Laat het nu net deze dames zijn die
voor de verrassing  van de avond zorg-
den. Op een gegeven moment begon-
nen al die dametjes samen te troepen
en een showtje weg te geven ter pro-
motie van de door henzelf gecreëerde
verjaardagskalender. Blijkt dat in het af-
gelopen jaar reeds actie genomen werd
om ons als spelers regelmatig van de
nodige blaaskens te voorzien. Dan was
het lady’s night, of iemand had hulp no-
dig, hier of daar gaan fungeren als kin-
deroppas, een dagje shoppen, enz...
Ze kregen het zelfs klaar om bij de lo-
kaalhouder een wedstrijdtafel te reser-
veren op een zondagmorgen. Ook ging
men er aan de slag achter gesloten gor-
dijnen met de nodige attributen en een
fototoestel.  Wel dames ; een  geweldig
initiatief en daar iedere lady van alle
spelende leden actief meewerkte be-
wijst dat alle leeftijden plezier kunnen
beleven in onze club en dat bevestigt
nog maar eens wat een formidabele
club het Billiard Promotion Team wel is.
Ik denk dan ook dat ik uit naam van al-
le leden mag vertellen dat we wel ge-
weldig trots op jullie verwezenlijking
zijn. 
Om iedereen een beetje mee te laten
genieten beginnen we in januari met de
toostende Girls, gevolgd door de sui-
kerzoete rode hartjes van de valetijn-
meisjes in februari, de carnavals-
kostuums draven rond de tafel in maart
en de paashaas met zijn eitjes siert
april.  De flower- girls van mei contraste-
ren prachtig met het groene laken waar-
na in juni de tafel word bezet door alle
deelnemende vrouwen en dan nog wel
in ònze biljartuitrustingen. Juli is dan
weer de maand van de zon, de zomer
kleedjes en de steeds stijlvolle hoeden.
De Italiaanse Bella Donna's refereren
dan weer naar de warme maand au-
gustus met een knipoog naar de trip die
we nu in April gaan maken naar het
Gardameer in Italië met een groot deel
van onze leden. Het Salesteam van de
Mojitobar steeds op de dorpsdag in
september te Brasschaat gaan de hal-
loweenheksen van oktober vooraf. No-
vember bevinden we ons in de sneeuw
en kan je nagaan hoelang die dames al
broeden op deze verrassing, en afslui-
ten doen we dan met de kerstvrouwtjes
en de nodige gezelligheid.
Kortom een geweldige avond van een
fantastische club met een nog fabuleuze
toekomst.
Nu we ook met zijn allen besloten heb-
ben om onze schouders te zetten achter
de organisatie van het Belgische Kam-
pioenschap Artistiek Biljart kan het pu-
bliek een top evenement verwachten op
27-28 en 29 juni in ons lokaal TER HEI-
DE in Brasschaat. Zo kunnen we een
spelend bestuurslid extra verwennen :
Erik Vervliet, huidig Belgisch Kampioen.
Daarbij zal ook het 15-jarige  jubileum
nog eens extra in de verf worden gezet
door de leden en het bestuur.

De Wawa

Overlijden

Gentenaren 
verliezen 
gewaardeerd lid
Geen mooi begin van de lente voor
BC Biljartvrienden Gent. 

Op 22 maart overleed spelend lid 
Aimé De Graeve. 

Onze redactie wenst de club, 
de familie en vrienden en kennissen 
van de overledene veel sterkte toe. 

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

Vervolg van de voorpagina

Het WK van 2014 gaat de boeken in
als het tornooi waarin de Zweedse veel-
winnaar in de voorronden al op het Bel-
gische dreamteam stuitte.  Zelfs Torbjörn
Blomdahl in topvorm kon de uitschake-
ling niet voorkomen.
Het Belgische kampioensteam rekende
daarna in de kwartfinales af met Roland
Forthomme en Eddy Leppens, die nota
bene vorig jaar de twee wereldtoppers
de baas bleven in het eigen kampioen-
schap. De Turken, die na een zwakke
start in de voorronden sterk terugkwa-
men, konden bijna stunten tegen de Bel-
gen, maar werden verslagen op één ca-
rambole.
Nederland baarde vooral opzien met
de uitschakeling van twee Koreaanse
teams, waardoor het land van de hon-
derden fantastische driebanden spelers
op de finaledag ontbraken. Het goud
van onze landgenoten was zowel de
verdienste van Frédéric Caudron, die al
zijn partijen won en het team de impuls
gaf om de stugge tegenstanders op te
rollen als van Eddy Merckx, die een fa-
meuze start had en ook daarna zijn gro-
te klasse toonde.
De individuele wereldkampioen, Cau-
dron, imponeerde met winstpartijen in
13, 19, 17 en 28 beurten, voordat hij
in de finale de beslissende partij tegen
Barry van Beers domineerde met 40-19
in 16 beurten en daarmee goud binnen-
sleepte voor ons land. Eddy Merckx
had in die finale, tegen Dick Jaspers,
een wervelende start met 10-4 in 2
beurten, 19-5 in 4 en 21-8 in 21. Toen
pas kon Jaspers iets terugdoen, de sco-
re ophalen naar 25-18 en 26-21, maar
in die fase kon het goud Frédéric en

Eddy al niet meer ontgaan, omdat Cau-
dron zijn tegenstander via 35-12 (in
14) de genadeslag toediende: 40-19.
Onderweg naar de finale werd Eddy
Merckx twee keer verslagen: één keer
door Torbjörn Blomdahl met 40-23 in
14, in de halve finale door Tayfun Tas-
demir met 40-34 in 18. Maar in de fi-
nale stond hij er weer tegen Jaspers en
was hij de ideale teamgenoot voor de
onweerstaanbare Caudron.
Frédéric Caudron: ,"Het goud van de
ploeg is het succes van ons beiden: we
mogen niet vergeten dat Eddy tegen de
nummers één van de tegenstander
speelt. Hij heeft bovendien het beste ge-
middelde gespeeld van ons tweeën:
Eddy had 2.243 algemeen, ik 2.150.''
Daardoor, zei Frédéric Caudron, kwa-
men we op 2.195 uit. ,,Dat is een re-
cord dat ik niet snel meer verbeterd zie
worden. Net als het record van de eer-
ste wedstrijd: Eddy die wint in 9 beur-
ten, ik in 13 beurten, dat maakt 3.636
met ons tweeën.'' De apotheose op de
slotdag werd voorafgegaan door twee
halve finales die de supporters op de tri-
bunes op het puntje van de stoelen
bracht. Het Nederlands team overleef-
de ternauwernood een aanval van de
Duitsers, de Belgen kwamen als win-
naar tevoorschijn uit een bloedstollende
wedstrijd tegen Turkije.

De top acht met gemiddeldes:
1 België B, 2.195
2 Nederland, 1.486
3 Duitsland A, 1.412
4 Turkije, 1.314
5 Denemarken, 1.445
6 Korea A, 1.394
7 Duitsland B, 1.172
8 België A, 1.412

Drie keer na elkaar goud voor België

KBBB Gent – Districtfinale 2de Klasse
Driebanden KB

76-jarige wint finale
BC Gouden Sleutel mocht één van haar
oudste leden afvaardigen op deze fina-
le, en haalde daarmee in één klap een
titel binnen. Arnold Cnockaert bleek te
sterk voor Rudi De Meyer (Edelweiss),
Franky Franck (Union Sandeman Gent)
en Erwin Hongenaert (Elk Weird’Hem),
de enige die niet in het gemiddelde kon
uitspelen. Cnockaert zelf zat met een to-
taal van 0,702 trouwens middenin de
moyenne.

Bart Van Reeth 
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BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

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

WWW. BILJARTCENTRUMDEPLOEG.BE

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Driebanden KB

Hoge gemiddelden beheersen 
sterke finale
Stef Van Hees (BC De Coeck Ravels),
vertrok met de promotie en de eindwinst
op zak uit Kalmthout, waar BC Noor-
derkempen gastclub voor de 22-ers fi-
nale was. Rudy De Busscher (BC Calyp-
so)  veroverde zilver en al evenwel pro-
motie. De nummer vier en laatste plaats
was voor Eric Loos (BC Lugo), die aan

promotie ontsnapte, door één super-
prestatie, die per uitzondering het ge-
middelde over de grens tilde en dus als
'niet van toepassing', werd gequoteerd.
Svend Olbrechts van BC Real werd der-
de, vóór Loos. 

Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 4de Klasse Drieband KB

Promotie voor nummers één en twee
De finale werd overtuigend gewonnen
door Francis Rossel (Union Gent), die
zich niet op fouten liet betrappen in zijn
drie wedstrijden. Rossel scharrelde de
promotie mee in Eeklo met een ge-
middelde van 0,680, ruim boven de
grens van 0,561 op het 2,10 meter bil-
jart. Marc Van Den Eede werd tweede
in zijn thuishaven Elk Weird’Hem,

maakte tweemaal de 22 speelpunten
vol en promoveert net als de winnaar
naar 3de Klasse. Lucien Strijpens van
Biljartvrienden Gent bleef tussen onder-
en bovengrens en dat leverde hem de
derde plaats op. Willy De Rudder (ook
BV Gent) keek driemaal tegen verlies
aan en sloot puntenloos de rij.
Bart Van Reeth 

KBBB Zuid-Westvlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden KB

Renzo Veys derde met promotie
Straffe en totaal onverwachte ontkno-
ping in de Gilde Hoger Op Kortrijk,
waar speler Renzo Veys het moest op-
nemen tegen drie tegenstrevers van
WO Hooglede. De Hoogledenaren te-
kenden dan wel voor plaats één en
twee, met Donald Werbrouck als kam-
pioen en Corneel Everaerdt als tweede

beste bij de 22-ers, toch is Veys met de
promotie naar derde klasse weg. De
prestatie van nummer vier, Hervé D'-
Hondt, die niet in het gemiddelde uit-
maakte, stond daarmee in schril
contrast met de uithaal van Renzo Veys.

Bart Van Reeth 

Vrijspel voor Andersvalide volwassenen

Zesde editie Wisselschaal 
Ludo Dielis was grandioos succes

Al voor de zesde
maal ontmoetten de
andersvalide biljar-
ters uit de noorde-
lijke regio van Ant-
werpen elkaar in de
polyvalente zaal van
het Dagcentrum De
Rotonde in Bras-
schaat. Stralende la-
chebekken, geen
rancune of afgunst,
maar volle emmers
enthousiasme. Dat
zijn de jaarlijks
weerkerende ingre-
diënten die dit tor-
nooi telkens weer
naar een onvergete-
lijke apotheose lei-
den. Want hier pri-

woorden, bieden we u graag dit foto-
verslag aan.
Bart Van Reeth

De finalisten poseren aan de zijde van Bart Van Den Bulck, scheidsrechter en
één van de manusjes van alles, die elk jaar weer het tornooi in goede banen
leiden. 

Opgemerkte deelnemer : Bram Vogels
van de Vluchtheuvel speelt ook in de
KBBB-competitie vrijspel bij BC Noor-
derkempen en schopte het dit jaar bij
de 30-ers tot in de Districtfinale

Alle deelnemers, begeleiders, familieleden en het  Brasschaatse schepencollege,
poseren onder een stralende lentehemel. De afsluiter van een geslaagd week-
end !

Winnaar Yves Verbeek ontvangt de beker uit handen van
Jan Jambon, burgemeester van gastgemeente Brasschaat.

meert vriendschap op het competitieve.
Kortom, deelnemen is er nog steeds be-
langrijker dan winnen. En deelnemen,
dat deden de bijna 40 vrijspel spelers
met volle overtuiging. Prachtig om te
zien, hoe op het einde van de finale,
verliezend finalist Theo Dictus van het
Kapelse Albe en winnaar Yves Verbeek
van Ludentia elkaar in de armen vielen.
Geen droefheid, enkel oprechte blijd-
schap, waarbij ook bezieler Ludo Dielis
tijdens zijn slottoespraak, de tranen in
de ogen kreeg. 
Omdat beelden vaak meer zeggen dan

NIDM

BV Gent 1 eerste kampioen 
van 2013-2014

In 3e afdeling D van de Nationale Inter-
club Driebanden op Matchbiljart, viel

Het Gentse kampioenenteam 

het verdict al op drie wedstrijden van
het einde. Biljartvrienden Gent 1 werd
er kampioen met ruime voorsprong en
bleef gedurende het ganse seizoen zon-
der nederlaag. De stropkes haalden 37
punten uit 19 wedstrijden of 18 maal
winst en 1 gelijkspel. Verbluffende cij-
fers. Emilio Siacca, Luc Van De Voorde,
Luc De Coster en Marc Baetens, mogen
het volgende seizoen in 2de nationale
tonen wat ze kunnen. Tenminste als
dezelfde ploeg behouden blijft.

Bart Van Reeth

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
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Beker van België 2014

De Backer verdedigt zijn titel 
in Hooglede

Peter De Backer

Op 16 – 17 en 18 mei wordt de Westvlaamse gemeente Hooglede weer
omgedoopt tot biljartland. De grote kanonnen en mindere goden die zich
in de loop van het seizoen konden kwalificeren, betwisten er dan de Beker
van België. Namens de KBBB, bezorgde Patrik Mintjens ons een voorbe-
schouwing. 

Op de kleine tafel is het de 25ste maal
dat deze organisatie plaatsvindt, op de
grote tafel reeds de 26ste maal. Het is
voor de 19de maal dat de dubbele
apotheose wordt gespeeld in Hoogle-
de, in zaal “De Gulden Zonne”. Het is
voornamelijk het initiatief van voorzitter
Reginald Depoorter en echtgenote
Yvonne dat telkenmale aan de basis lag
van deze dubbele eindronde. Op
matchtafel bevinden er zich, zoals
steeds, meerdere niet-ereklassers op de
deelnemerslijst. Grootste afwezige is
Francis Forton, die zich liet uitschakelen
door clubgenoot Yves Schiettecatte. Het
valt op dat de drang om in Hooglede
aanwezig te zijn steeds groot is, zowel
op de grote als op de kleine tafel. Type-
rend voor de dubbele organisatie is dat
op de kleine tafel iedereen zich als mo-
gelijke winnaar beschouwt, daar waar
op de grote tafel die 1ste plaats enkel
lijkt weggelegd voor de allerbesten on-
der ons. Verrassingen kunnen het niet
worden genoemd, toch gebeurt het re-
gelmatig dat de steeds gedoodverfde
favorieten Caudron en Merckx, regel-
matig worden opzijgezet door meerde-
re van hun belagers. Peter De Backer is
de huidige titelhouder (tegen verliezend
finalist Caudron) en Davy Van Havere
was dat in 2012 (tegen verliezend fina-
list Eddy Merckx). Tijdens de jaren daar-
voor  was Caudron telkens primus van
2007 t/m 2011, met in  totaal reeds  7
overwinningen. Roland Forthomme
greep de titel 4x (2000-2002-2005-
2006) en Eddy Merckx was (ei-
genaardig genoeg) slechts 1x de beste,
namelijk in 2004. Onder de 32 deelne-

mers op matchtafel bevinden zich 19
spelers uit ereklasse, met naast Francis
Forton als afwezige, ook Steven Van
Acker (10), Ronald Daniels  (11) en Kurt
Ceulemans (13) als spelers uit de Top-
16. Zoals elk jaar wordt het een “wil-
de” trekking, wat wil zeggen dat er
geen enkele bescherming is voor de
hoogst geplaatste spelers en dat alles
mogelijk is, ook bv. een 1/16de finale
tussen de nummers 1 en 2 van de rang-
schikking. Deze werkwijze staat borg
voor telkens een hoogst creatieve invul-
ling van de kalender, waarbij alle kan-
sen voor mindere spelers om ver te ge-
raken, ongeschonden blijven. Op de
kleine tafel bestaat het deelnemersveld
uit een invulling namens alle Gewesten,
weliswaar via een verdeelsleutel op ba-
sis van het aantal ingeschrevenen. Zo
levert Beide Vlaanderen in Hooglede de
meeste spelers (12), gevolgd door Ant-
werpen (8), verder aangevuld tot 32
door Brabant (4), Luik-Luxemburg en He-
negouwen-Namen (telkens 3) met ten-
slotte Limburg (2). Voorspellen wie hier
zal winnen is een onmogelijke op-
dracht, behalve dat men meestal kan
vaststellen dat de minst zenuwachtige
speler de meeste kansen behoudt om de
laatste overblijvende te zijn. We weten
namens de organisatie dat het nemen
van penalties bij een gelijke stand na 2
sets, niet voor iedereen een gewenst
scenario betekent, doch om geplande
tijdslimieten niet te moeten overschrij-
den blijft er ons geen andere keuze om
dit systeem wederom te hanteren.

Patrik Mintjens

Aarschotsesteenweg 749  –  3012 Wilsele
0494 / 47 74 63

Kijk op Facebook en ontdek onze unieke Thema-avonden !

Vanaf 1 juni 2014 : Lokaal van
KBC ASTRID en KBC EXCELSIOR

Twee clubs verhuizen
Vanaf 1 juni verhuizen de Vlaams-Brabantse clubs, KBC Astrid en 
KBC Excelsior. Zij zullen vanaf dan hun thuiswedstrijden afwerken
in lokaal Café LEGENDS,  Aarschotsesteenweg 749 in Wilsele
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BLANCEFLOERLAAN 1
ANTWERPEN L.O.
TEL. 03/236 06 09

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

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

93 - 95 - 97 - 99 -  99s

Champions Classic Golfbiljart – 2de Memorial Jos Claes

Tweede maal eindzege voor 
Benny Ceulemans

Gerennomeerd golfbiljarter Jos Claes
was medio 2013 in volle voorbereiding
van de Champions Classic. Een tornooi
waaraan de Limburger zelf gestalte
wou geven en dat een absoluut hoogte-
punt moest worden voor de 'tapbiljart'-
sport, zoals ze in de volksmond wordt
genoemd. Zijn plotseling overlijden,
leek echter een streep te trekken door
het hele opzet, niet in het minst omdat
vrienden en mede-organisatoren zo
zwaar aangeslagen waren door het to-
taal onaangekondigde en onverwachte
gebeuren. Compagnon de route en
gouwgenoot van Claes, Sven Jordens,
raapte toch de moed bijeen en ging
aan tafel met de familie van de overle-
dene. Dat leidde tot het beoogde tor-
nooi, zij het met een vertraging van en-
kele maanden. De Champions Classic
werd prompt de 'Memorial Jos Claes'
en na een eerste succesvolle editie was
het evenement begin april alweer aan
zijn tweede uitgave toe. Opnieuw in de
feeërieke zaal van het Château de la
Motte, in Groot-Gelmen, even buiten
Sint-Truiden.

Van den Zegel overleeft 
de kwartfinale niet
Na vijf slopende dagen, waarin de
deelnemers één na één sneuvelden en
door kleppers als Benny Ceulemans en
ErikVan den Zegel wandelen werden
gestuurd, mocht het publiek zich op-
warmen voor de finale-zondag, waar
de acht overblijvende biljarters aan de
start kwamen. Met winst voor mede-or-
ganisator en ere-nationaal-speler Sven
Jordens tegen Guy Van De Voort, die in

laatste instantie werd opgevist om de
verhinderde Azziz Driouche te vervan-
gen. Door omstandigheden gaf de Brus-
selaar na afloop van de 1/8 ste finales
forfait. Koos men vorig jaar nog voor
een minimaal concept met twee biljarts,
dan mocht de Firma Verhoeven dit jaar
liefst vier 'Magic Black Star'-tafels neer-
pootten. Op de buurtafel van Jordens
kende Benny Ceulemans geen genade
met Willy Gurny, die te vaak twijfelde
tussen aanval en verdediging en daar-
mee zijn doodvonnis tekende. Johan
Van Onderbergen vocht zich naar de 2-
3 overwinning tegen Gerrit Petermans
en Erik Van den Zegel -net als vorig jaar
tot de topfavorieten gerekend- overleef-
de de kwartzifting niet. “Ik kon niet anti-
ciperen op de vele minder goed ge-
speelde ballen van tegenstrever Christo-
phe Knaepen en mijn betere shots
misten doel. Een wat mindere dag, ge-
combineerd met tegenslag doet me hier
dus de das om”, aldus Van den Zegel,
die uiterlijk erg kalm bleef, ondanks de
3-0 oplawaai, die hij te incasseren
kreeg. 

Ceulemans steekt opnieuw 
het finaleticket op zak
Het 'Best of  five' systeem had Van
Onderbergen geen windeieren gelegd
en met het opgedane vertrouwen in de
kwartfinale mocht de jonge speler de
arena in tegen meervoudig kampioen
en ervaringsbrok Benny Ceulemans. In
een spel dat letterlijk gespeeld wordt op
het scherp van de snee en waarbij elk
detail moet kloppen, vroegen de beide
halve finalisten nameting van de holes,

nadat twijfel was ontstaan bij een uitge-
sprongen bal. Die nameting gaf geen
afwijkingen aan op de tafel, waar later
de finale zou worden op afgewerkt. De
stevige uithaal, waarmee Knaepen zijn
opponent Van den Zegel uit het tornooi
knikkerde, zorgde voor druk bij Sven
Jordens, die moeilijkheden ondervond
bij het verdedigen tegen zijn erg accu-
rate tegenstander. Ceulemans won de
eerste partij, maar werd in de tweede
manche tot een kat-en-muisspel ge-
dwongen door zijn tegenstrever, die erg
goed verdedigend spel op tafel legde.
Dat leidde tot een slopende wedstrijd. In
de partij Jordens-Knaepen werd vooral
verdedigd en dat zorgde aanvankelijk
voor een spannende match, maar de
beide finalisten vergaten te vaak te sco-
ren, waardoor een zweem van saai-
heid al vlug de kop op stak. Scoren blijft
immers toch de feitelijke opdracht in het
golfbiljart, wil het publiek er ook wat
aan hebben. Met fijn en zuiver biljart
leek Ceulemans in de derde ontmoeting
op weg naar een gemakkelijke zege,
maar Johan Van Onderbergen strafte
de kleinste fouten van de Lierenaar af
en hield de laatste bal van Benny Ceu-
lemans kordaat uit de buurt van het
doel. Meestal door het dichtslaan van
de toegang tot de hole. Dat sorteerde
effect en Van Onderbergen trok de der-
de manche naar zich toe, met nog voor
elk één speelbal op tafel. Bij   2-1 voor
Ceulemans, kon de wedstrijd plots weer
alle richtingen uit. Sven Jordens en
Christophe Knaepen bleven het elkaar
moeilijk maken en ook na 1-1 werd er
geen duimbreed toegegeven. Beide
spelers leken wel geobsedeerd door het
behalen van de finale, in het tornooi,
dat gaandeweg steeds meer toeschou-
wers over de vloer kreeg. Van Onder-
bergen bombardeerde in de vierde par-
tij het doel van Ceulemans, maar die
hield de zaak netjes gesloten met vijf te-
gen vier ballen op de speeltafel. Intus-
sen mocht in het derde frame, Knaepen
de ballen opzoeken van Jordens die in
een perfect tempo bleef verdedigen.
Daar trok laatstgenoemde zijn profijt uit
en zette de 2-1 op het scorebord.  Ceu-
lemans ontbond zijn duivels en boog de
achterstand in het aantal ballen om in
voorsprong en walste uiteindelijk over
de tegenstrever met 3-1 en de finale-
plaats op zak. “Benny Ceulemans en ik
waren vandaag aan elkaar gewaagd,
maar het tikkeltje meeval ontbrak en dat
heeft me uiteindelijk de kop gekost.
Nochtans ben ik erg tevreden, dat ik
toch de halve finale in dit tornooi heb
mogen spelen en tegen de kampioen
van vorig jaar dan nog wel”, zei de Ze-
lenaar, die uitkomt voor topploeg HOE
Mere, na afloop van de wedstrijd. Sven
Jordens plaatste zich ook met 3-1 voor
de finale na een erg zware strijd, die
ruim een half uur langer duurde dan de
wedstrijd Ceulemans-Van Onderber-
gen. Voor Jordens was dit zijn tweede
3-1 overwinning van de finaledag. De
aansluitende 'best of three' troosting tus-
sen de verliezende halve finalisten,
werd beslist in het voordeel van  Johan
Van Onderbergen, die Christophe Kna-
epen versloeg met 2-1, maar eigenlijk
was deze wedstrijd slechts een forma-
liteit, met een publiek dat vooral uitkeek
naar de finale.

Meester-tacticus trekt het 
laken naar zich toe 
Een bijzonder emotioneel moment was
het, toen voor aanvang van de finale
het publiek een minutenlang applaus
gaf ter ere van de overleden Jos Claes,
die eigenlijk voor de tweede maal als
organisator in het Château de la Motte
had moeten staan. Het noodlot besliste
er echter anders over. Nog niet volledig
ontdaan van de emotie mocht Benny
Ceulemans afstoten in de eerste manche
en dumpte ook meteen de eerste bal in
het doel van Sven Jordens, die ook al
een bal in het bos getrakteerd kreeg.
Ceulemans zette erg tactisch in, gooide
de santeboetiek meteen dicht en werkte

bovendien netjes af. Toch reageerde
Jordens alert en al snel slinkte het voor-
deel van Ceulemans tot één bal.  Met
nog voor elk twee ballen op de tafel,
maakte de Limburger zijn eerste fout,
maar herpakte zich goed, nadat Benny
Ceulemans scoorde en  zijn ballenaan-
tal tot één reduceerde. Sven Jordens
kon die laatste niet weghalen (over
band en rond het 'bos'). Meervoudig
kampioen Ceulemans liet de gelegen-
heid niet liggen en pakte de 1-0 voor-
sprong. Stratego, maar dan op de golf-
biljarttafel, dat kenmerkte de tweede
partij. Geen duimbreed werd er nog
toegegeven en het was voor beide kam-
pers wachten op de eerste uitschuiver
van de tegenstrever. En die uitschuiver
kwam op het actief van Jordens, die
eerst scoorde, maar dan de bal van
Ceulemans door het bos liet schieten,
wat de kampioen van 2013 de gele-
genheid gaf er kort na elkaar twee
binnen te drukken. Toch bracht Sven Jor-
dens de stand nog terug naar 2 witte
tegenover 2 rode ballen in het speel-
veld. Dat was echter slechts uitstel van
executie, want Ceulemans liet ook zijn
voorlaatste vlotjes het gat in lopen. Na
erg straf verdedigingswerk van Jordens
en sterk anticiperen van Ceulemans,
nam laatstgenoemde ook set 2 voor zijn
rekening. Met twee gewonnen frames
op het conto en een snelle voorsprong
van twee tegen vijf ballen dacht Benny
Ceulemans de eindspurt in te kunnen
zetten. Een ijzig kalme Sven Jordens
bleef echter de hinderpaal en bij twee
ballen tegen twee, lag de wedstrijd
weer helemaal open. De twee spelers
sneden elkaar dan voortdurend de
adem af, tot Ceulemans zijn laatste bal
kon positioneren en afdrukken. Benny
Ceulemans wint voor de tweede maal
de Champions Classic – Memorial Jos
Claes met uitgesproken 3-0 cijfers.

Bart Van Reeth

Sven Jordens (l) en Benny Ceulemans (r) armworstelen vóór aanvang van de 
finale. Uiteindelijk won Ceulemans het pleit

Vorig jaar verliet hij het tornooi als verliezend finalist. Bij deze editie sneuvelde
Erik Van den Zegel (op de foto met vader en toeverlaat Jos) al in de kwartfinale.

Johan Van Onderbergen overwoog
vorig jaar nog een punt te zetten ach-
ter het golfbiljart. De flinke prestatie,
met de derde plaats in de Champions
Classic, motiveert hem om toch door
te gaan. 
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KBBB Antwerpen -  Gewestfinale 6de Klasse Bandstoten KB

Met de zenuwen onder controle 
naar de winst
Marcel Lameir, de districtskampioen bij
de 20-ers, gaf zichzelf enkel een kans in
de gewestfinale, als hij de zenuwen on-
der controle zou kunnen houden. En dat
lukte de BC Kapelse-speler aardig
goed, hoewel hij opnieuw de sterke Ste-
phan Van Rumst (BC De Leug) tegen het
lijf liep, die net als in de districtsfinale
het vuur aan de schenen van zijn tegen-
strevers legde en daarmee knap tweede
werd. Winnaar Lameir hield de drie op-
ponenten desalniettemin op ruime af-
stand en nummer vier Etienne Everaert
(Mister 100 Lier), was nog de enige die
het kortste kon naderen met 14 ge-
maakte punten. Hoewel je ook dan niet
van een echte bedreiging kan spreken.
Op de derde plaats eindigde het finale-
avontuur voor Lissbeth Laermans (BC
Moedig & Vrij). Met 1,62 gemiddeld
op de eindbalans, verzekerde Marcel
Lameir zich ook van promotie en dat
geeft zijn titel enkel nog meer glans.

Bart Van Reeth

Biljartzaak Gambrinus opent op 2 mei

De laatste rechte lijn

De titel zegt het al ; dag en nacht wordt
er nu doorgewerkt in de Sint Cordula-
straat in Schoten, want op 2 mei zwaai-
en de deuren van de nieuwe biljartzaak
Gambrinus open. Het zalencomplex dat
naast zes carambolebiljarts in drie ver-
schillende formaten, ook een brasserie-
restaurant en polyvalente ruimte her-
bergt, heeft de ambitie uit te groeien tot
de 'place to be' van de regio, voor ie-
der biljarter, competitief, recreatief of in
handicap-clubverband. Einde maart
werd de gigantische lichtkoepel aange-
bracht boven de biljartzaal, wat zorgt
voor een fris en vooral helder gegeven.
Om de biljarttafels zelf van het obligate
kunstlicht te voorzien, liet projectleider
en uitbater Freddy Caers, in Spanje spe-
ciale bakken met led-verlichting ver-
vaardigen, die rechtstreeks aan het pla-
fond worden bevestigd. Meer en meer
verdwijnen de 'hangende' lampen uit
de biljartcentra en ook de Gambrinus
springt dus mee op die nieuwe trend.
De verwarmingsaansluitingen voor de
biljarts werden aangelegd en de vloer
werd al voorzien van vasttapijt-tegels in
een zacht grijs-blauwe, en dus neutrale
kleur, die quasi ongevoelig is voor be-
vuiling. Bovendien is er weinig contrast
met de prachtige tegelvloer van de aan-
palende brasserie, wat nog meer het
gevoel van een gescheiden- en toch één
geheel geeft als je het complex door-
loopt. De tapinstallatie werd geplaatst
en de toog met het speciale metselwerk
werd bekleed met een ruwhouten tablet.
Origineel en warm ogend. In de drank-
gelegenheid worden trouwens ook

schermen aangebracht, waarop perma-
nent het biljart in de aanpalende zaal
kan worden gevolgd. Gambrinus wil
zichzelf op die manier profileren als de
'all in one'-zaak, waar een potje biljart
perfect combineerbaar is met een feest-
je in de zaak of op het ruime ingesloten
zuidgerichte terras. In de doorloopruim-
te werden prachtige houten buffetkasten
ingewerkt en ook de volledig inox-afge-
werkte keuken oogt als een pareltje. De
droom van al wie een koksmuts draagt
of tot het keukenpersoneel mag gere-
kend worden. Uitbater Freddy Caers
speelt trouwens nog met de idee om
warme wafels en het betere ijs te gaan
serveren, iets wat vroeger in de beste
brasseries een must was en gerust op-
nieuw een traditie mag worden. De re-
crutering van het personeel is inmiddels
ook achter de rug en ook daar werd
door Caers summier mee omgespron-
gen. Want de Gambrinus wil een stan-
dingvolle zaak zijn, waar een juiste
prijssetting en hoogstaande kwaliteit in-
zake drank en eten, de klant een goed
en tevreden gevoel moet meegeven.
Gambrinus diende ook bij de KBBB een
aansluitingsaanvraag in als club, maar
hoopt evengoed nog ADL-teams of clubs
uit andere verbonden te mogen verwel-
komen. De nieuwsgierig geworden bil-
jarter uit het Antwerpse rept zich alvast
op vrijdag 2 mei naar Schoten, want
dan wordt het startschot gegeven van
wat een nieuw succes moet worden in
de biljartgeschiedenis. 

Bart Van Reeth

Freddy Caers kijkt, midden op de bouwwerf, naar de toekomst van 'zijn'
Gambrinus. Op 2 mei krijgt de zaak haar vuurdoop.

Een geconcentreerde en gecontroleer-
de deelname leidde naar de geweste-
lijke winst en de promotie voor 
Marcel Lameir

KBBB Zuid-Westvlaanderen – 
Districtfinale 3de Klasse Driebanden KB

Derde plaats voor Philippe Verbrugghe
GHO Kortrijkspeler Verbrugghe is er
niet in geslaagd een rol van betekenis te
spelen in Roeselare. Hij werd derde.
DLS-er Filip Callens ging er met de
hoogste eer aan de haal en gunde nie-
mand van de tegenstrevers punten. José
Vercouillie van Kortrijkse BC, maakte

slechts één keer de 27 speelpunten vol,
maar dat volstond wel voor de zilveren
medaille. Op vier vinden we de naam
van Willy Molle (Risquons-Tout Moes-
kroen).

Bart Van Reeth

KBBB Zuid-Westvlaanderen – Districtfinale 2de Klasse Driebanden KB

Bekaert en Guenez 
promoveren met goud en zilver
De sportbestuurder van het district Zuid-
Westvlaanderen, Frederik De Moor,
bedankte alle spelers, clubbestuurders
en scheidsrechters, na afloop van deze
laatste districtfinale van het seizoen
2013-2014. Een mooie finale, waarin
Bernhard Bekaert (Kortrijkse BC) niet al-
leen met de medaille aan de haal ging,
maar ook de promotie naar 1ste klasse
en 42 speelpunten afdwong. 

Christophe Guenez (RT Moeskroen),
werd op basis van de gemiddelden
tweede, maar wist eveneens de poort
naar de 1ste klasse open te gooien.
Brons was er nog voor Jean Himpe
(Volharding Izegem) en de motor van
Georges Dedier (DOS Roeselare), ha-
perde de hele avond lang, met een pun-
tenloze laatste plaats tot gevolg.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Bandstoten KB 

Peerdens blijft steken op derde plaats

Niet favoriet Ronny Peerdens van BC
Polygoon, maar zijn voornaamgenoot
Ronny Proost (BC Sint Jozef), pakte de
volle buit in De Noorderkempen. Proost
besloot de finale met een eerder laag
gemiddelde (totaal 2,42 voor een pro-

Ronny Proost (eerste van links) was de beste 40-er 

motiemoyenne van 3,63). Het zilver ein-
digde rond de hals van Johan Meynen
(BC Moedig & Vrij) en Guido Neuhard
van KBC Real Putte, werd vierde. Nie-
mand bleef onder het gemiddelde.
Bart Van Reeth 

KBBB Nationale Finale – 3de Klasse Bandstoten MB
Vijf wedstrijden waarvan vier met promotie
Zes deelnemers stonden aan de biljart-
tafel in Sint-Truiden. Dylan Van Leuven-
hage (Sleepbootje Kieldrecht) liet zich
op geen enkele fout betrappen en won
zijn vijf wedstrijden. Vier keer lukte het
hem ook nog eens om promotie te spe-
len en zo stijgt de Kieldrecht-speler naar
2de Klasse. Eric Demaerschalck (BC
Couronne) won twee matchen minder,
maar het leverde hem toch nog de ver-

diende tweede plaats op. Paul Gaethofs
(BC De Optimisten) verliet Sint-Truiden
met brons. Na hem volgden nog Pascal
Redant (AS Charleroi) en Charles De
Backere van BC De Leug, die moeite
ondervonden om de 40 punten vol te
maken. Ernst Georges (LP Gemmenich)
mocht de rode lantaarn naar de Oost-
kantons zeulen. 
Bart Van Reeth



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

21/04/2014 19.30 uur BC DEURNE 1 – Kortrijkse BC 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

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
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Marco Zanetti nu ook op MYWEBSPORT
BOLZANO - Topspeler Marco Zanetti maakt vanaf nu ook deel uit van
MYWEBSPORT. De uitvinders van het unieke online training systeem zijn er
trots op dat de Italiaan voor zijn opleiding nu ook gebruik maakt van de
moderne technologie. Medio maart werd het zestiende systeem in gebruik
genomen bij de tweevoudig wereldkampioen. MYWEBSPORT is nu wereld-
wijd vertegenwoordigd in zeven landen.

Marco Zanetti is een wereldster die al
een kwart eeuw meedraait in de top.
Ondanks zijn ervaring en vele succes-
sen heeft hij nog immer de passie en be-
zieling om zich verder te ontwikkelen.
Zijn grote kwaliteit heeft hij vorig jaar

aangetoond, toen hij enkele maanden
vrijwel onverslaanbaar was. Zanetti
speelt in verschillende nationale compe-
tities, komt uit in alle World Cups, kam-
pioenschappen, speelt daarnaast veel
invitatietoernooien over de hele wereld

en geeft  trainingen, ook wereldwijd.
Marco weet zelf waarschijnlijk niet eens
hoeveel duizenden kilometers hij per
jaar reist voor zijn sport met auto, trein
of vliegtuig.
Als een speler van wereldklasse, zal hij
natuurlijk ook in de toekomst nog veel

reizen. Maar misschien krijgt hij wat
meer tijd voor zijn gezin, nu hij met MY-
WEBSPORT vanuit thuis trainingen kan
geven. Wie met hem wil werken als co-
ach, moet in zijn club of thuis het MY-
WEBSPORT systeem hebben geïnstal-
leerd. In Colombia bijvoorbeeld, is Mar-
co een afgod, een echte superster.
Binnenkort zullen de Colombiaanse ta-
lenten ook kunnen trainen via MYWEB-
SPORT. Als Marco Zanetti ook zal deel-
nemen aan de toernooien van MYWEB-
SPORT WOLRD Association (MWA),
zal dat een grote uitdaging zijn voor de
andere deelnemers.
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 OPENING VRIJDAG 2 MEI !
BILJARTZAAL

GAMBRINUS
BRASSERIE – RESTAURANT – POLYVALENT ZALENCOMPLEX

Sint  Cordulastraat 22 – 2900 Schoten
0497 / 26 88 32

2 Biljarttafels 2,10 m. - 2 Biljarttafels 2,30 m. - 2 Biljarttafels 2,84 m.

Alle Biljartliefhebbers Van Harte Welkom

Speciale Voorwaarden Voor Clubs Bespreekbaar !
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Antwerpsesteenweg 1092390 MalleTel. +32 (0)3 312 11 59
E-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

Sponsors van
Dick Jaspers

Sponsors van

Frédéric 

Caudron

Sponsors van 
Jean-Paul de Bruijn

Sponsors van

Eddy Merckx

Uit 
sympathie

Werner

Henderickx
Café

Ons Genoegen
Frans 

Adriaenssensstraat 121

2170 Merksem

03/644 79 81
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Fashion
Specialist in 

kleding voor:

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0032-411611166

Mobiel: 06 - 26544556 

Email: jbfashion@home.nl

René HuijsmansEigen showroom

Biljarten
Darten

Muziek
Horeca

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Bandstoten MB

Finale deelname van De Laet 
is geen succes
Nicky Defraeye
(DGQ Oostmalle),
op vier en Andy De
Bondt (BC Lugo
Deurne) met de twee-
de plaats, mochten
ook in het bandsto-
ten nog eens kennis
maken met het supe-
rieure spel van Peter
Debaes (DOS Roese-
lare). Ook in deze
discipline won de
Westvlaming overtui-
gend. Jean Godeyne
(STBA) was de derde
beste. 
Voor Rudy De Laet
(Op De Meir) leverde de finale-deel-
name slechts 1 punt op, na een gelijk-

spel tegen De Bondt (110-110).
Bart Van Reeth

Het gelijkspel van De Laet (foto) tegen De Bondt was uitein-
delijk mee bepalend voor de eindwinst van Peter Debaes

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Kader 47/2 MB

Van Hees kampioen met promotie

Met een algemene moyenne van 6,15
voor 5,00 steekt Stef Van Hees (De
Coeck Ravels), een dikke promotie op

zak. Eén keer lukte
het de jonge Kempe-
naar niet om de 70
speelpunten te sco-
ren. De zilveren Pa-
trick Jauniaux van
BC Kapelleveld uit
Wouwe, stak daar
een stokje voor. De
laatste podiumplaats
werd ingepikt door
Frédéric Vanderve-
ken (BCAC Dampré-
my). Thomas Sail
(Disonais) werd vier-
de, vóór Limburger
Gino Maestripieri
van BC Ten Hout.
Vanwege een opna-

me in het ziekenhuis moest Omer Gor-
leer (Argos-Westveld) verstek laten gaan.
Bart Van Reeth

Stef Van Hees mag alweer een trapje hoger aantreden in het
kaderspel

KBBB Nationale Finale – Excellentieklasse Kader 47/2 MB

Defraeye blijft met lege handen achter
voor Peter Debaes
(DOS Roeselare), die
in alle vier zijn wed-
strijden de 220 pun-
ten op het scorebord
knalde en dus over-
verdiend de titel
mocht meenemen
naar West-Vlaande-
ren. Cyriel Corstjens,
waardig vervanger
van Berger voor
Maaslandse BA,
werd derde. Nicky
Defraeye (DGQ
Oostmalle) eindigde
op vier en dus net
naast het podium.

Noch Defraeye, noch De Bondt, noch
Corstjens behaalden hun gemiddelde.

Bart Van Reeth

Ook Andy De Bondt moest in Peter Debaes zijn meerdere
erkennen
Maaslander Eddy Berger moest forfait
geven en Andy De Bondt (BC Lugo
Deurne) kwam in eigen lokaal niet ver-
der dan de tweede plaats. Goud was er

Amway eSpring World 9-ball Open

Derde zege voor Chou Chieh Yu

In het Taipei Gymnasium legde Chou
Chieh Yu (Rita) voor de derde keer be-
slag op de Amway Cup. Ze versloeg in
de finale titelverdedigster Kelly Fischer
met 11-8. Dat leverde haar 34.000 dol-
lar op. Via 2-2 en 4-2 werd het 7-4 en

9-6 waarna in het
negentiende rack de
beslissing viel. Chou
Chieh Yu kreeg de
eindzege niet ca-
deau. Bij de laatste
zestien bood de
Oostenrijkse Jasmin
Ouschan met 7-5 al
geduchte tegen-
stand. In de kwartfi-
nale werd Ga Young
Kim met 9-5 opzij
gezet. Bij de laatste
vier bleek Chen Si-
ming na 9-7 het vol-
gende slachtoffer.
Ook Kelly Fisher ken-
de haar problemen
om de finale te berei-
ken. Bij de laatste
zestien boekte ze

een benauwde 7-6 overwinning op Tsai
Pei Chen. In de kwartfinale versloeg Fis-
her de Japanse Chihiro Kawahara met
9-7. In de halve eindstrijd kwam Kelly
Fisher tegen Rubilen Amit middels 9-8
met de hakken over de sloot.

Chou Chieh Yu. Foto: www.alison-chang.com

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Driebanden  Korea kozoom.com 16-20 april
EK driebanden jeugd Zevenbergen kozoom.com 18-20 april
Masters carambole Frankrijk kozoom.com 27 apr – 4 mei
NK poolbiljart bij Ames in Deurne biljart.tv 1-4 mei
German Masters driebanden in Herten kozoom.com 2-4 mei
Deurne City Classic pool bij Ames in Deurne EBillard.fr 9-11 mei
Beker van België in Hooglede kozoom.com 16-18 mei
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 22-24 mei
Eurotour 9-ball dames Sankt Johann kozoom.com 24-25 mei

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

Recreatief Biljart

Henderickx wint herdenkingstornooi
Werner Henderickx, mede-bezieler van
BC Ons Genot, heeft in het eigen lokaal
Ons Genoegen in Merksem,  de 'Me-
morial Luc Opel' gewonnen. Dat werd
ons meegedeeld door Guy Kets. De Me-
morial Luc Opel herdenkt de op jonge
leeftijd overleden voorzitter Luc Philips
die de bijnaam 'Opel' droeg, bij wijze
van een kegeltjestornooi, waarbij de
combinatie vrijspel, kegel en dobbelste-
nen over winst of verlies beslist.
Bart Van Reeth

De Memorial Luc Opel blijft een jaar-
lijks hoogtepunt in het Merksemse lo-
kaal. Werner Henderickx won de uit-
gave van 2014. 

BC Kapelse viert feest

BC Kapelse hield half april haar ledenfeest. Een luxe barbeque, waarbij heel
wat drank vloeide, een spel waaraan ook de dames actief deelnamen en een
geanimeerde tombola vormden de hoogtepunten op deze fantastische avond.
Leopold Quick (l) en Marcel Lameir (r) gingen met de hoofdprijzen aan de haal.
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KBBB Dender/Gent – Rechtstreekse Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Twee, drie en vijf voor Ons Huis-spelers
Luc Gillade op de
tweede plaats, Ives
De Hertog op drie
en Steven Van Den
Rijse op vijf, lieten in
het eigen Geraards-
bergse lokaal de
kaas van hun brood
eten. Met 0 op 8
was de deelname
van Van Den Rijse
toch een maat voor
niets, maar vooral
voor Luc Gillade was
het een harde noot
om kraken. Hij scoor-
de 6 matchpunten
en een algemeen ge-
middelde van 0,858,
ruimschoots meer dan winnaar Freddy
Mesure van Metro Gent, die zijn zege
dankt aan de 8 op 8. Glenn Van Goe-
them (Sint Martinus Aalst) werd derde.

Mesure speelt begin mei de gewestfina-
le in Zuid-Westvlaanderen.

Bart Van Reeth

Twee wedstrijdpunten te weinig om de gewestfinale te berei-
ken. Luc Gillade beurde nochtans een erg hoog gemiddelde

Driebandentornooi Voorzitter Oostendse BA

Marc Verhaegen moet zege laten 
aan Gwen Leman

Half maart werden de finales betwist
van het driebandentornooi van de
OBA'op matchbiljart. 
De finales van het driebandentornooi
“Voorzitter OOSTENDSE B.A.” werden
gespeeld in twee reeksen : de hoogste
reeks met Luc Everaert voor de
OOSTENDSE B.A., Marc Verhaegen
van BC OP DE MEIR EMBLEM en Gwen
Leman van K.A. UNION GENT.
In de B-reeks was het een volledig Oost-
vlaams onderonsje met Lucien Strijpens
van BILJARTVRIENDEN GENT, Kris
Bostoen van DE STER NINOVE en
Guy Van Hooydonk van KA UNION
SANDEMAN.
In zijn eerste wedstrijd,tegen Gentenaar
Leman, raakte lokale speler Everaertniet
verder dan 19 punten in 31 beurten.
Zijn tweede wedstrijd verging het iets
beter, doch winst zat er niet in. De
Oostendse speler strandde op één punt
van minstens een gelijkspel. Door dit
verlies werd Luc Everaert alvast verwe-
zen naar de derde plaats. Met nog elk
11 punten te gaan lukte Gwen Leman
een reeks van 10 en stevende af op
winst. De speler uit de Antwerpse Kem-
pen, Marc Verhaegen kon slechts met

twee punten tegen scoren. In de 35 ste
beurt scoorde Leman het enig nog te
spelen punt en wist zich meteen verze-
kerd van de eindzege.
In de B-reeks ging het er aanvankelijk
iets spannender aan toe. Lucien Strij-
pens won met twee punten verschil van
Guy Van Hooydonk. Tegen Bostoen liet
hij  17 missers op rij optekenen. Kris
Bostoen bleef punten scoren en in
slechts 28 beurten met 18-2 cijfers werd
de wedstrijd beslist.
Bij een 15-11 stand in het voordeel van
Bostoen, zag het er naar uit dat
Strijpens de eindoverwinning aan zich
zou zien voorbij gaan. Ninovieter
Bostoen kon gedurende 13 beurten op
rij geen enkel punt scoren,terwijl Lucien
Strijpens zijn resterende 7 in die 13
beurten lukte.
Met twee overwinningen ging Strijpens,
Kris Bostoen vooraf. Guy Van Hooy-
donk  werd derde in deze reeks. 
Het tornooi was reeds aan zijn zestien-
de organisatie toe, waaronder elfmaal
onder huidig voorzitter Joël Vanden-
broucke.

Walter Van Wesemael

De finalisten komen op adem na afloop van het spannende tornooi

Algemene Elektriciteitswerken Jansen hoofdsponsor

De Goeie Queue start 
volgend seizoen met superteam

Onuitgegeven wat Marco Jansen uit
Hoevenen (Stabroek) teweeg heeft ge-
bracht. De 43-jarige aannemer, eige-
naar en zaakvoerder  van elektriciteits-
werken AEJ, wordt in het seizoen 2014-
2015 hoofdsponsor van De Goeie
Queue, de topclub uit Oostmalle. Hij
neemt er een viertal onder de arm dat
onmiddellijk als dreamteam is gelan-
ceerd met Frédéric Caudron (wereld-
kampioen, nummer één van de wereld),
Dick Jaspers, drie wereldtitels op zijn
naam en veelvoudig Nederlands kampi-
oen, Eddy Merckx, tweevoudig wereld-
kampioen, huidig Belgisch kampioen en
Jean Paul de Bruijn, houder van twee
Nederlandse titels en beschouwd als
één van de beste bandstoters van de
wereld. Het nieuws kwam als een com-
plete verrassing en sloeg in als een bom
bij alle biljartliefhebbers, niet in het minst
bij de clubs uit de 1ste afdeling van de
Nationale Interclub Driebanden. Het
droomviertal zal de thuiswedstrijden af-
werken in Salpho/ Biljartcentrum Frédé-
ric Caudron, waar De Goeie Queue nu
al twee seizoenen actief is. Maar er is
meer; kort na de bekendmaking dat het
Nederlandse Frans Bevers zou stoppen

met de sponsoring van het eredivisiete-
am Dallinga/Frans Bevers heeft  A.E.J.
Ook contact opgenomen met de Stich-
ting Driebandenpromotie Zeeland
(SDZ). Al snel werd een overeenkomst
bereikt, met als resultaat dat  in het nieu-
we biljartseizoen 2014-2015 ook in
Nederland hetzelfde superteam zal spe-
len in Sluiskil. Het staat ook vast, dat de
formatie in deze vorm gaat deelnemen
aan de Europacup voor clubteams. Me-
dio mei zal bij onze noorderburen de
teampresentatie plaatsvinden in het thuis-
lokaal Hotel Dallinga. Over de Belgi-
sche bekendmaking ontving onze re-
dactie voorlopig nog geen nieuws. In de
marge van de communicatie rond de
twee topteams, konden we wel al verne-
men dat AEJ ook voor het WK drieban-
den onder de 21 jaar, dat in september
eveneens in Sluiskil op het programma
staat, als hoofdsponsor zal fungeren.
Marco Jansen weet waar hij aan begint.
Door zijn passie voor de biljartsport ziet
hij het als een uitdaging om 's werelds
beste spelers in twee teams samen te
brengen. De bedrijfsleider wil op die
manier het biljart echt gaan promoten en
mikt op ruime media aandacht. 

Foto: kozoom.com/Harry Van Nijlen

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Bandstoten MB

Nationale kampioen komt uit 
Oost-Vlaanderen
BC Kasteeldreef  levert met Filip Ver-
speelt de nationale kampioen in tweede
klasse. Francis Bosseloirs (Fecher-Sou-
magne) vormde nochtans lang een be-
dreiging voor de kampioen, die hij ver-
sloeg, maar zelf ging de Waal tegen
Vincent Mulpas (BC Kapelleveld) kopje
onder. Bosseloirs kan desalniettemin

met het zilver pronken. Mulpas werd
derde. Op de vierde plaats Christian
Hecq (BC Nijvel) en op vijf Paul Vos van
BC Lido. Hartwig Meel (KBC Coloma
Mechelen) keerde met 1 wedstrijdpunt
terug naar de Dijlestad.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Kader 47/2 MB

De Trenoye wint, Van Camp wordt vijfde
Geen denderende
deelname voor Fred-
dy Van Camp (BC
Op De Meir), die
door de voorronden
walste, maar in de fi-
nale pas de voorlaat-
ste plaats kon bezet-
ten. Christian De Tre-
noye (BC Couronne)
kon de trofee naar
Wemmel brengen en
hield Gilbert De
Clerck (ZE Ouden-
burg) en Christian
Hecq (BC Nijvel) op
twee en drie. Francis
Bosseloirs (Fecher-
Soumagne) kon de
lijn van het bandstoten -waarin hij zilver
pakte- niet doortrekken in het secure ka-
derspel en eindigde op de vierde

plaats. Hekkensluiter was John Huizin-
ga van het Zutendaalse Sint-Jozef.
Bart Van Reeth

De titel ging naar Couronne-speler Christian De Trenoye

NIDM

Wisselvalligheid troef bij Limburgers
De jongens van  Sint-Truidense BA1 kon-
den hun eerste match na de kampioe-
nenviering niet in winst verzilveren. De
toekomstige eersteklasser verloor met 5-
3 bij Mister100 Lier2.  In derde C moet
de Maaslandse BA1 afhaken in de titel-
strijd. Een directe terugkeer naar twee-

de zit er niet in na het verrassende 4-4
gelijkspel tegen Zanzibar Leuven 3, de
vierde laatste in de stand. 
Met nog twee matchen te gaan heeft lei-
der Herstalien1 een bonus van drie pun-
ten die het allicht niet meer zal prijsge-
ven. 

www.debiljartballen.be



De Biljart Ballen, 4e jaargang, april 2014 pagina 12

Een hart 
voor het biljart !

Jan Van 
Esbroeck
N-VA Kamerlid

Uit Sympathie

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

Nog vijf degradatiekandidaten 
in 1ste Afdeling
Twee speeldagen
resten er nog in 1ste
Klasse en evenveel
kandidaten zijn nog
in de running voor
de titel. De Goeie
Queue 1 telt slechts
een schamel punt
voorsprong op rege-
rend kampioen Deur-
ne 1. daardoor blijft
de strijd om de hoog-
ste eer open en
wordt het welhaast
spannend tot op het
laatste moment. De
Ploeg 1, dat derde
staat kan met nog
vier punten te verdie-
nen een kruis maken
over de titel, want het telt er al zeven
minder dan de Oostmallenaren en dus
zes minder dan BC Deurne 1. Onder-
aan het klassement is het verdict geval-
len voor Kortrijkse 1, dat het volgend
seizoen in tweede afdeling mag gaan
proberen. Voor liefst vijf teams wordt het
nog zweten en bibberen, want met bij-
na allemaal evenveel punten, zijn zij
zonder uitzondering degradatie kandi-
daat. In 2A een vergelijkbaar scenario
met de hoogste klasse. Daar zijn drie
teams nog om de titel aan het strijden.
Brugse 1, DOS Roeselare en QualityZe-
le 2 zijn titelkandidaat, maar een mira-
kel kan ook BC Lugo 1 nog naar eerste
brengen. STBA 1 is kampioen in 2B.
De stand, na 20 speeldagen, in de la-
gere afdelingen :

3de Afdeling A
Mister 100 Lier 3, BC De Ploeg 3 en
ODM 3 vechten er voor de titel

3de Afdeling B
Mister 100 Lier 7, Eeklose 2 en Mister
100 Lier 4 zijn  nog kandidaat kampi-
oen

3de Afdeling C
Herstalien 1 heeft de meeste punten,
maar kan nog worden ingehaald door
Maaslandse 1 en RC Garnier 1

3de Afdeling D
Biljartvrienden Gent 1 verzekerde zich

van de titel, na een spektakelseizoen,
waarin zij duidelijk de sterkste van de
reeks waren

4de Afdeling A
Mister 100 Lier 5 is kampioen

4de Afdeling B
Nog vier ploegen zijn titelkandidaat,
maar Polygoon 2 heeft de beste kaarten
in handen

4de Afdeling C
Mister 100 Lier 8 lijkt op de titel af te
stevenen

4de Afdeling D
Enkel Welkenraedt 1 kan Charleroi 2
nog bedreigen

4de Afdeling E
Union Gent 3 of Ons Huis 1 gaat met
de titel lopen

4de Afdeling F
DWM 3 kan nog worden bijgehaald
door  Union Gent 2

4de Afdeling G
Leopold 1 of Lugo 4

4de Afdeling H
De Ploeg 5 heeft de beste kansen met
nog twee rechtstreekse concurrenten

Bart Van Reeth

Kortrijkse BC 1 met kopman Stany Buyle, 
bleek een maatje te klein voor de hoogste afdeling

Wegens omstandigheden kunnen we deze keer geen puzzel publiceren.

De oplossing van de puzzel in ons vorige nummer was: Alfred Lagache. 
Lode Sterckx uit Haacht werd als één van de goede oplossingen uit de hoge
hoed getoverd.

PUZZEL

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

1939
Billard-Match

Het oudste originele Belgische biljart-
tijdschrift in de verzameling, Billard-
Match n°24, dateert van juni 1947 en
vermeldt "8e Année".  Het maandblad
moet dus het licht hebben gezien in de
jaren 1939 -1940.  Het was groten-
deels in het Frans opgesteld maar er
was ook een katern "Biljart in Antwer-
pen" en "Biljart in Vlaanderen" in het
Nederlands geredigeerd.  Louis Druart
van biljartclub De Boerinnekens schreef
voor de Antwerpse katern.  Het recent-
ste exemplaar van deze uitgave in de
verzameling is het nummer 40 van ok-
tober 1948 met een foto van Louis Van
Laere, de biljartfabrikant, op de voor-
pagina.

De ondertitel - Revue Mensuelle Belge
(Billard, Bridge, Echecs) geeft aan dat
er ook, maar in mindere mate, aan-
dacht werd besteed aan het schaken en
het bridgespel.  Verkoopsprijs van het
maandblad : 10 frank (0.25 €).

Verder nog in de ondertiteling : Organe
officiel de la "Fédération Royale Belge
de Billard - Amateurs", affiliée au "Co-
mité National d'Education Physique -
Comité Olympique Belge", et à l'
"Union Interantionale des Fédérations
d'Amateurs de Billard".  Het biljarten
zoals het in die tijd in onze contreien
werd gespeeld viel onder de amateur-
sporten.  In de Verenigde Staten en
Frankrijk, met name in Parijs, werd er
wel professioneel biljart gespeeld in die
periode en biljarten voor geld is door-
heen de geschiedenis van het biljarten
een belangrijk element geweest in hoe
er met het biljarten werd omgegaan
door de spelers, het publiek en de over-
heid.

Cover Billard-Match

1950
Het Biljart - Le Billard

En dan op 15 september 1950 duikt er
een echte tweetalige biljartkrant op
"Het Biljart - Le Billard" uitgegeven door
Roger Wuytack in Gent welke 1 tot 2
maal per maand zal verschijnen aan
een verkoopsprijs van 85 frank (2 €)
voor een jaarabonnement.  Aan de ene
zijde van de krant vindt men Het Biljart,
aan de  andere zijde 180° gedraaid Le
Billard.  Het formaat van de krant is iets

groter dan A3. Het laatste exemplaar in
de verzameling dateert van maart
1952.
De epigonen van die tijd waarover
voornamelijk in de krant werd geschre-
ven waren voornamelijk René Vinger-
hoedt en Clement Van Hassel. Ook over
opkomende spelers zoals Emile Waf-
flard en Laurent Boulanger of internatio-
nale kampioenen als de Nederlander
van de Pol.  Het regionale nieuws
kwam ook ter sprake waaronder een ar-
tikel over John Merckaert.

De Nederlandstalige Zijde van het 1ste Exemplaar
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Drie Belgen bij eerste vier 
in Nederlandse competitie
Nu de laatste wedstrijden in de eredivi-
sie van de Nederlandse driebanden-
competitie zijn gespeeld, kan daar ook
de individuele balans worden opge-
maakt. Opvallend zijn de prestaties van
onze landgenoten.
Dick Jaspers prijkt daar met een ge-
middelde van 1.993 bovenaan. Hij

wordt gevolgd door Frédéric Caudron
met 1.921, Eddy Leppens (1.822) en
Peter de Backer (1.636). Op de zesde
plaats komen we dan Roland Forthom-
me tegen, die altijd nog goed is voor
een gemiddelde van 1.605. Eddy
Merckx bezet met 1.515 de negende
plaats.

Amerikaanse titel Pedro Piedrabuena
met een ongeslagen reeks
Voor de zevende keer liet Pedro Piedrabuena zich dit weekend tot Ameri-
kaans kampioen kronen en nooit was de titel zo indrukwekkend. De
42-jarige houder van een biljartcentrum in San Diego versloeg al zijn
tegenstanders, eindigde met 1.892 en schitterde vooral in een partij tegen
Mazin Shooni, die hij won met 40-5 in acht beurten (5.000 gemiddeld).

Door: Frits Bakker

Hugo Patino eindigde als tweede in het
kampioenschap dat in Paris Hida,
Houston (Texas) werd gespeeld met
slechts één verliespartij tegen Piedrabu-
ena, twaalf matchpunten en 1.401.
Sonny Cho completeerde het podium
met tien punten en 1.349.
De nu zevenvoudige Amerikaanse kam-
pioen kwam in geen enkele partij in ge-
vaar. Sonny Cho haalde nog de meeste
punten (40-31), daarna volgde Hugo
Patino met 29. Piedrabuena's partij te-
gen Mazin Shooni was een juweeltje.
De scores: 14-0-13-0-2-0-1-10.
In vier van de zeven partijen speelde Pie-
drabuena boven de twee gemiddeld. Al-
leen tegen Duc Dao, Mercedes Gonza-
lez, de enige dame in de finalegroep en
Sonny Cho had hij meer dan twintig
beurten nodig om te finishen.

Met zijn titel onderstreepte Piedrabuena
de suprematie in eigen land. Vorig jaar
kwam de Amerikaan, geboren in Mon-
tevideo, Uruguay, met veel ambities
naar het WK in Antwerpen, maar op-
nieuw haalde hij daar het niveau niet
dat de Pan Amerikaanse kampioen in
eigen koninkrijk vaak laat zien. Hij
werd uitgeschakeld in de poulefase
door Christian Rudolph (40-30 in 29)
en Sung-Won Choi (40-29 in 25).

Eindstand
Naam Pnt Moy HS
1. Pedro Piedrabuena 14 1.892 14
2. Hugo Patino 12 1.401 10
3. Sonny Cho 10 1.349 10
4. Jae Hyung Cho 6 1.242 9
5. Mazin Shooni 6 1.145 11
6. Miguel Torres 6 1.115 11
7. Mercedes Gonzalez 2 0.579 5
8. Duc Dao 0 0.680 6

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. 
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.
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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

6de Wisselbeker Ludo Dielis voor Andersvaliden

Luxe problemen voor de organisatoren
Na vijf edities heb
je al genoeg erva-
ring om te antici-
peren op ‘last-mi-
nute’ problemen
en onverwachte
akkefietjes. De or-
ganisatoren van
dit vrijspel evene-
ment voor volwas-
sen andersvaliden
weten er alles van.
Toch moest er bij
deze uitgave erg
alert worden gere-
ageerd op de plot-
se toestroom van
veel meer deelne-
mers dan verwacht. Bart Van den Bulck, stevige werkkracht binnen het ge-
beuren, brengt verslag uit van hoe de dingen ‘anders’ werden aangepakt.
Dinsdag 21 januari 2014, 
8 u in de ochtend, 
bericht in de mailbox
De jaarlijkse aantrekkingskracht van de
wisselbeker Ludo Dielis voor volwasse-
nen met een beperking versterkt nog
maar eens in jaargang 6. Een luxe pro-
bleem: 43 kandidaten hebben zich
aangemeld voor een tornooi van maxi-
maal 36 deelnemers. Niet alleen groeit
het deelnemersveld in aantal, maar ook
de geografische spreiding neemt toe :
er zijn personen aangemeld van Ster-
renhuis en Ludentia uit Brasschaat, De
Vluchtheuvel uit Stabroek, Albe uit Ka-
pellen, De Wingerd uit Westmalle,
Zwart Goor uit Merksplas, De Steiger
uit Antwerpen, en zelfs De Berlarij en
De Lier uit Lier sturen hun gezanten uit.
Er zit niets anders op dan de geplande
voorronden niet enkel te gebruiken om
de te spelen punten te bepalen, maar
ook om het deelnemersveld terug te
brengen : een echt voorbereidingstor-
nooi dringt zich op. 
De voorbereidingswedstrijden worden
gespeeld in Stabroek op maandag 27
januari 2014 in de voormiddag en in
Brasschaat op dinsdag 18 februari
2014 in de namiddag en in de avond.
41 van de 43 deelnemers spelen al dan
niet gespannen hun voorbereidende
wedstrijden.  
“Mag ik meedoen ? Ben ik erbij ?” –
“Afwachten jongens en meisjes. Dat
moet nog bekeken worden”.

Dinsdag 18 februari 2014, 
9 u in de avond, lokaal van
Ludentia te Brasschaat
Op basis van de resultaten van het voor-
bereidingstornooi en van de vorige ja-
ren wordt voor elke speler bepaald hoe-
veel punten hij/zij moet spelen in maxi-
maal 15 beurten. Minimaal moet er 5
punten gemaakt worden, de hoogste
speelhandicap van 30 wordt aan 2 spe-
lers toegekend. Voor het eerst in de
wisselbekergeschiedenis worden naast
de veelvouden van 5 ook nog de speel-
punten van 7 en 12 toegekend dit jaar.
Voor sommige spelers is 5 of 10 punten
nu eenmaal te laag en 10 respectieve-
lijk 15 toch te hoog. Daarna moet be-
paald worden wie mag meedoen aan
het eigenlijke tornooi en wie niet. Winst
of verlies in de voorbereiding maakt niet
veel uit. De 2 personen die niet hebben
deelgenomen aan de voorbereiding val-
len het eerste af. Daarna wordt het
moeilijker. Na rijp beraad en voorzich-
tige overwegingen worden nog 5 na-
men geschrapt. Drie van deze laatste 5
worden als reserve genoteerd. 
Lottrekking bepaalt de samenstelling
van de wedstrijden in de eerste ronde.
Over 2 dagen speelt elk speler 4 wed-
strijden. Dan volgt de kleine en de grote
finale en de prijsuitreiking.

Zaterdag 22 en zondag 
23 maart 2014, vanaf 10 u

KBBB Waasland – districtfinale 3de Klasse Driebanden MB

Boerjan neemt Zelenaren te grazen 
Sleepbootje-speler Pierre Boerjan stond
tegenover drie biljarters van Quality
Zele, die dan ook nog eens van het
thuisvoordeel konden genieten. Toch liet
de man van de grensploeg zich geen
enkele keer verslagen en speelde twee
van de drie wedstrijden met promotie.
De tweede match tegen Urbain Van Lan-
deghem, onder het gemiddelde, wrong
de moyenne nog aardig naar beneden.

De drie opponenten sloegen er niet in
meer dan één wedstrijd te winnen en
met elk twee matchpunten, besliste het
algemene gemiddelde over de stand :
1. Pierre Boerjan, 2. André Tempels,
3. Patrick Stevens en 4. Urbain Van Lan-
deghem. Boerjan plaatste zich dus met
uitgesproken winst voor de gewestelijke
finale van de 22-ers.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen Gewestfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Charles Saerens pakt zoveelste
prijs mee naar New Avenue

Stilaan worden ze ontelbaar, de prijzen
die Charles Saerens van BC Avenue al
bij elkaar heeft gebiljart. In Kalmthout
deed de oudgediende van de Linker-
oever-club het opnieuw. In de drieband-
finale, waar 42 punten op het score-
bord moesten worden gestoten, won hij
drie op drie wedstrijden met een moy-
enne van 0,881 op de slotbalans. Eddy

Bollansee (DGQ Oostmalle) moest de
suprematie van Saerens erkennen,
maar pakte wel nummer drie, Stefan
Neyens (KBC Carambol) en nummer
vier, Paul Wilms van TBA, in. Bollansee
vervangt de verhinderde Saerens, tij-
dens de Nationale Finale.

Bart Van Reeth

De finalisten v.l.n.r. Eddy Bollansee, kampioen Charles Saerens, Stefan Neyens
en Paul Wilms

Van de artsenpraktijk 
en de politiek naar het biljart

Om de pessimisten, die altijd maar be-
weren dat niemand nog in het biljart
geïnteresseerd is, van antwoord te die-
nen : er zijn er ook nog die er aan be-
ginnen. Zelfs op zijn zeventigste en na
een lange carrière, waarbij Hugo Jans-
sens een drukke huisartsenpraktijk com-
bineerde met engagement in de lokale
politiek. Janssens vestigde zich als huis-
arts in 1971 in Ranst. "In die vier de-
cennia is de geneeskunde net als de
maatschappij sterk geëvolueerd. Voor
dokters is de papierwinkel nog nauwe-
lijks te overzien. Als we ons aan een
werkweek van 38 uren zouden houden,
zou de week er voor ons op dinsdag-

avond al opzitten. Begin april heeft de
huisarts en gewezen VU-politicus zijn
stethoscoop aan de haak gehangen en
sindsdien geniet hij van zijn welver-
diend pensioen. “Ik word zeventig en
dus is de tijd aangebroken om wat
meer te gaan reizen. In mijn spreek-
ruimte komt een biljart en ik ga me toe-
leggen op het driebanden. Iedereen die
niet te goed speelt is welkom want ik
win graag", geeft een glunderende
Janssens nog mee. 

Organisator Ludo Dielis en medewerker van het eerste uur
John Aerts, tijdens de proclamatie

in de ochtend, Sterrenhuis te
Brasschaat
De eerste ronde van het eigenlijke tor-
nooi begint. De zenuwen beginnen par-
ten te spelen. Overal hoor je vragen als
“Wanneer ben ik aan de beurt?” of “Te-
gen wie moet ik spelen?” of “Op welke
tafel moet ik spelen?” of “Heb ik ge-
wonnen?”. Aan de 2 wedstrijdtafels
kan je spelers horen zuchten en zien
zwoegen en zweten. Menige wedstrijd
wordt bepaald op penalties. Winnaars
schuiven naar boven voor de volgende
ronde, verliezers schuiven naar bene-
den. Elke ronde brengt spannende wed-
strijden en onverwachte winnaars. De
wedstrijden worden vakkundig in goe-
de banen geleid door spelers van loca-
le clubs: Ronny Peerdens, Marc Wou-
ters, Jean en Rik Verwilt, Frans Vermei-
ren en Bart Van den Bulck, allen van BC
Polygoon, zijn scheidsrechters en schrij-
vers van dienst, zelfs de 11-jarige Ferre
Van den Bulck komt meesterlijk een
handje toesteken. De wedstrijdleiding is
in handen van John Aerts van BC Deur-
ne en Yves Bisschops. En Ludo Dielis
persoonlijk ziet dat alles goed gaat.
“Die was zo bedoeld, hoor! ”Als
scheidsrechter kan je in hier in elk geval
goed leren om de punten pas aan te
kondigen wanneer alle ballen stil lig-
gen. Het is bijna miraculeus hoe sommi-
ge punten uit de lucht komen vallen.Na
de derde ronde ligt het vast welke spe-
lers de halve finales gaan spelen en
naar jaarlijkse gewoonte krijgen zij een
bijnaam toegewezen. Steven “de man
van staal” Tops van De Vluchtheuvel
speelt tegen Theo “de Vlaamsche reus”
Dictus van Albe en Quinten “de bull-
dog” Simons van Ludentia komt uit te-
gen Yves “de cobra” Verbeeck van De
Steiger. Na een spannende wedstrijd
staat het vast dat de winnaar van dit
jaar uit het duel tussen Theo Dictus (30
punten) en Yves Verbeeck (5 punten)
komt. Er is dus sowieso een nieuwe
naam toe te voegen aan de lijst van
winnaars van de wisselbeker. De kleine
finale tussen Steven Tops (10 punten) en
Quinten Simons (7 punten) is een ware
millimeterspurt. Na 15 beurten wint
Quinten met 4 punten van de 7 ge-
maakt tegen Steven 5 punten gemaakt
van de 10. De finale is ook een nagel-
bijter. Theo is een doorwinterde speler
en neemt kalm en vlot een voorsprong.
Yves is duidelijk zenuwachtig en moet
denken op elke bal. Uiteindelijk trekt
Yves het laken naar zich toe en wint de
wedstrijd binnen de 15 beurten. 
Aan alle deelnemers: een dikke en wel-
gemeende proficiat. 
Aan alle medewerkers en sponsors en
publiek: een dikke dank u wel. 
Oh Ludo, ik denk dat er stilaan een gro-
tere voet moet worden gemonteerd aan
de wisselbeker om de verschillende win-
naars te kunnen vermelden. En nu op
naar jaargang 7 in 2015 !
Bart Van den Bulck



Editoriaal

Het zal ons lukken !

Het lijkt er op dat de KBBB aan een se-
rieuze herstructurering bezig is. Enkele
mensen schudden er stevig aan de
boom en dan kan het niet anders of die
gaat vruchten afwerpen. Die mensen
hebben begrepen dat je niet zozeer
aan de structuren moet tornen om ver-
nieuwing teweeg te brengen, maar dat
je van binnenuit gewoon creatief kan
zijn. Onze krant kijkt alvast reikhalzend
uit naar een constructieve samenwer-
king en liefst op zo kort mogelijke ter-
mijn. Want samen staan we sterk en het
is alleen een kwestie van de handen in
elkaar te slaan. De biljartsport verdient
het allerbeste en zeker in een land dat
tot op heden wereldwijd marktleider is
in de klassieke disciplines en in het bij-
zonder in het driebanden. De titels van
onze gewezen en huidige kampioenen
Ceulemans en Dielis en Merckx en Cau-
dron moeten de aandacht van de me-
dia blijven trekken en het perslandschap
aanzetten tot het geven van de nodige
exposure aan het biljartgebeuren. Te-
meer omdat wij de kans bieden, een at-
tractieve en spectaculaire sport in beeld
te brengen met een laag budget. De
productiekosten van bijvoorbeeld een
uitzending van een driebandenfinale,
zijn in vergelijking met andere sporten,
immers volledig verwaarloosbaar. Mar-
co Jansen, zaakvoerder van het elektri-
citeitsbedrijf AEJ, wenst daar ook zijn

steentje toe bij te dragen. Of zeggen
we beter 'steen' ? De zakenman brengt
straks een combi-team met de beste
Nederlandse en Belgische spelers in
twee landen op de been en wil zich
dubbel plooien om op die manier de
'grote' media naar de biljarttafel te lok-
ken. Hopelijk volgen meer sponsors het
voorbeeld van Jansen en creëren we
binnen de kortste keren een biljarthype,
die de grote dagen van alweer meer
dan dertig jaar geleden, terugbrengt.
Wat moeten we trouwens nog bewijzen
na het WK-succes van oktober 2013?
Hoewel het er ook aan ligt dat we kan-
sen gewoon niet grijpen, want na dat
WK bleef de pers wel geïnteresseerd,
maar leverden we blijkbaar zelf te wei-
nig aan, dat media-vatbaar was. Aan
goede wil ontbrak het zeker niet, maar
uitvoerend werken is natuurlijk nog heel
wat anders dan vergaderen en brain-
stormen. De Wereldbeker manche, die
BIBOT naar ons land zou halen gaat
niet door. Gebrek aan sponsoring en
daardoor geen financiële dekking, met
als gevolg, een te groot risico en de
plannen in de ijskast. Laat ons hopen
dat dit maar tijdelijk is en dat toch nog
iemand het voortouw neemt om dit soort
grote evenementen te gaan organise-
ren. Alleen zo trek je de aandacht en
hou je de belangstelling gaande...
Straks komt de Beker van België in
Hooglede er weer aan. Eén van de
jaarlijks weerkerende hoogtepunten in
het vaderlandse biljartlandschap. Met
de nieuwe aankleding van de Multi's in
Blankenberge, is de KBBB erin ge-
slaagd een frisser ogend en vooral pro-
fessioneler BK neer te zetten. Op enkele
kleine foutjes en onhandigheden na,
maar dat wordt volgend jaar vast en ze-
ker rechtgezet. Hopelijk wordt die ver-
nieuwende lijn tijdens de BvB in West-
Vlaanderen doorgetrokken en wordt
een stevige perscommunicatie gevoerd,
waardoor de media wel wordt ge-
dwongen, het gebeuren te laten reflec-
teren in het dagelijkse (sport)nieuws. En
zo vechten wij allen voort, met een hart
voor onze sport, tussen hoop en wan-
hoop, maar met één zelfde geloof : Het
zal ons lukken !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur
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Wereldbeker Manche Driebanden Egypte

Van welke planeet komt die 
Caudron toch ?

In het Egyptische Luxor heeft Frédéric
Caudron nog maar eens bewezen met
voorsprong 's werelds beste drieband-
speler te zijn. Wat blijft er nog over voor
de concurrentie aan de top van de
wereld, vroeg onze Kozoom-collega
Frits Bakker zich terecht af, nadat Cau-
dron de World Cup zege in een schitte-
rende finale tegen Torbjörn Blomdahl
op zijn naam had geschreven. Een
overwinning waarmee onze landge-
noot ook zijn voorsprong als ranglijst
aanvoerder, nog wist te vergroten. De
nieuwe Farao van Egypte leidt met 511
punten voor Blomdahl met 374, Filippos
Kasidokostas met 307, Eddy Merckx
met 292 en Dick Jaspers met 281. De
top twaalf is nagenoeg hetzelfde geble-
ven: alleen de Spanjaard Dani Sán-
chez, drievoudig wereldkampioen, valt
weg uit de top en moet terugvechten in
de volgende World Cups. Frédéric Cau-
dron lijkt wel van een andere planeet te
komen. Immers, het buitenaardse en
oogstrelende biljart dat de man uit Oost-

malle op de tafel legt, maakt dat hij in
amper twee jaar tijd ook de World
Cups van Hurghada (2012) en Medel-
lin (vorig jaar) won en de wereldtitel in
eigen land (Antwerpen 2013), die hij
nog altijd als een van de mooiste suc-
cessen in zijn carrière mag beschou-
wen. Het tornooi in de schaduw van de
piramiden, waarin hij startte tegen Sa-
meh Sidhom, daarna via Tayfun Tasde-
mir en Jean-Paul de Bruijn bij de laatste
vier kwam en op de slotdag eerst de
Griek Nikos Polychronopoulos uitscha-
kelde in een hard en enerverend ge-
vecht, leidde tot de climax; een finale
tussen de twee beste spelers van de
wereld. Want de Zweed Torbjörn Blom-
dahl, staat er weer helemaal, als hij al
zou weggeweest zijn. De superieure
start van Caudron, met een serie van
negentien, de hoogste van het tornooi,
kwam vernietigend aan voor zijn tegen-
stander en haalde echter alle spanning
uit de partij. ,,Het liep perfect voor mij,
het was een finale zoals ik zelden heb

Het erepodium met vlnr: Torbjörn Blomdahl, Frédéric Caudron, Choong-Bok Lee en
Polychronopoulos.

BNV – Golfbiljart

Landstitel gaat opnieuw naar Everberg
Tot de laatste speeldag hebben ze er-
voor moeten knokken, maar de tweede
titel op rij is binnen voor VDB Everberg.
Het team van Sven Jordens, de verlie-
zende individuele finalist in de Memori-
al Jos Claes, maakte met harde 6-0 for-
faitcijfers, de buren van OHL Leuven
een kopje kleiner. 
Rechtstreeks titelconcurrent HOE Mere,
won de thuismatch tegen nummer drie,
DWK Liedekerke (4-2), maar dat vol-
stond dus niet om nog aanspraak te
kunnen maken op de landstitel. 
OHL Leuven degradeert en BB Malde-
ren wordt de nieuwe Ere-Nationaler, na
het veroveren van de kampioenstitel in
1ste Nationaal.

Bart Van Reeth

Ondermeer deze Christoph Knaepen
lag mee aan de basis van de titel van
VDB Everberg 

KBBB Limburg – Gewestfinale Excellentieklasse Driebanden MB

Godeyne winnaar van viervoudig duel 
Jean Godeyne (Sint-Trui-
dense BA), moesten onder
elkaar uitmaken wie het tic-
ket voor de nationale finale
zou bemachtigen. De Ex-
cellentiespelers (42 punten)
stonden liefst vier maal
tegenover elkaar en met
twee maal winst, één ge-
lijkspel en één verlieswed-
strijd, nam Godeyne de
eindzege voor zijn reke-
ning. Beide finalisten leg-
den elkaar het vuur aan de
schenen en dat reflecteer-
de in de lage moyennes.

Bart Van Reeth

gespeeld. Ik kon na die voorsprong
goed verdedigen en mijn tegenstander
ruim op afstand houden'', zei de Waal-
se Vlaming aan Kozoom. Torbjörn
Blomdahl: ,,Het is eigenlijk nooit een
partij geweest na die start. Ik heb niet
het gevoel gehad, dat ik nog kon terug-
komen, omdat Frédéric Caudron ge-
woon te sterk was.'' De 46-jarige win-
naar vertelde na afloop dat hij voor het
eerst met zijn nieuwe Longoni Armonia

keu had gespeeld, die hij daags daar-
voor pas had gekregen. ,,Ik heb er een
uur mee getraind, dus het is verbazend
dat ik er zo'n hoog gemiddelde (2.272)
mee heb gespeeld.'' Met ook dat nog
op het actief, bewijst Caudron biljart te
spelen op een abnormaal en nooit eer-
der gezien niveau. Wie klopt die man
nog ?

Bart Van Reeth (met dank aan Kozoom)

Jean Godeyne plaatste zich voor de nationale finale

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

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

Dringende interven es 24/7

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

betre ende elektriciteit

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

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN


