
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®
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2390 MALLE
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e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be
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www.amusement.be   info@thissen.be
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Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

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

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

“Alles voor de biljarter”

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

TURNHOUTSEBAAN 433 - 2110 WIJNEGEM
chris-verheyen@telenet.be

0472/32.28.00

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

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts
Lees verder op pagina 7

hoogste tornooiniveau met een moyen-
ne van 2,105. Martin Spoormans kon
vooral zijn rust en inzicht te gelde ma-
ken en domineerde de hele tijd de par-
tij. Pas aan het einde van de wedstrijd
met een voorsprong van een achttal
punten voor de Turnhoutenaar, kwam
Caudron gestaag terug. Sterk defensief
werk maakte het Spoormans erg moei-
lijk, maar het kon niet beletten dat de
39-37 stand op het scorebord ver-
scheen. Ijzig kalm scoorde Caudron de
laatste drie en verzekerde zich zo van
een plaats in de finale. Spijtig voor de
verdienstelijk spelende Martin Spoor-

mans, die trouwens in deze match ook
nog eens een serie van 10 punten
scoorde en daarmee de bonus mee-
graaide. Op tafel twee leek het er even
op dat de immer verrassende Roland
Forthomme, die het tornooi al drie keer
won, op weg was naar een makkelijke
zege. Maar met de onvoorspelbare Ed-
dy Merckx als tegenstrever weet je het
maar nooit. Liep de Waal aanvankelijk
stevig uit, dan kwam de -zoals altijd-
sterk geconcentreerde Merckx voortdu-
rend aanklampen. 

Volle bak in zaal De Adelberg, waar sa-
men met de Limburgse mecenassen van
het evenement ook televisiezenders
Sporza en TVL present tekenden. Ronny
Daniëls, Peter De Backer en peter van
het gebeuren Eddy Leppens hielden het
tot aan de kwartfinales vol, maar
moesten dan toch hun meerdere erken-
nen in Martin Spoormans, Frédéric Cau-
dron en Roland Forthomme. Outsider en
verrassing Frank De Groof mocht in de-
ze kwart finales de arena in tegen de
voor hem oude bekende van BC De
Maan, Eddy Merckx. De Groof kon er
toch nog 12 maken tegen een ontketen-

de Merckx, die de partij naar 40 pun-
ten beslechtte in 16 beurten.

Halve finales
Tornooirevelatie Martin Spoormans, die
in amper 19 beurten Ronny Daniëls
slechts 14 punten had gegund, mocht
proberen te stunten in de halve finale,
waar de Kempenaar tegenover rege-
rend wereldkampioen Frédéric Cau-
dron kwam te staan. Spoormans kwam
vanzelfsprekend met een stevige dosis
vertrouwen aan de tafel en dat lijkt ook
logisch als je doorstoot tot op het één na

EG-Elec Superprestige Driebanden in Lommel

Caudron trekt het laken naar zich toe in spannende verlenging
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BC Op De Meir maakt zich op voor het nieuwe seizoen met opvallende kopman

Eddy Leppens trekt de kar in Emblem

Het slechte weer in de laatste week van
augustus hield de nieuwsgierigen niet
weg uit het lokaal van BC Op De Meir.
Integendeel, gastheer Marc Verhaegen
en echtgenote An zagen een hele hoop
volk passeren tijdens de voorstelling van
de teams, die de komende 10 maanden
hun poot moeten zetten in de NIDM-
competitie. De Emblemse club brengt
liefst acht ploegen op de been, waar-
van nog steeds één in de hoogste afde-
ling, één in de tweede nationale en drie
in derde. De drie andere teams mogen
het proberen waar te maken in de vier-
de en tevens laagste afdeling van de
Nationale Interclub Driebanden.

Leppens, de verrassing
Bij de vorming van een zogenaamd
wereldteam rond Frédéric Caudron in
Zoersel, viel Eddy Leppens uit de boot.
Voor het eerst in ongeveer 20 jaar
moest de Limburger afscheid nemen van
boezemvriend en teamgenoot Caudron
én bovendien op zoek naar onderdak.
Eén telefoontje naar Marc Verhaegen
volstond om de deal te beklinken. De
Lommelaar en topper in het driebandbil-
jart, speelt het seizoen 2014-2015 voor
Op De Meir. 
Leppens : “Ik heb altijd al een prima
contact gehad met Marc en ook veel
respect voor wat hij doet voor het biljart.
Ik heb hier dus echt niet lang moeten
over nadenken”. 
DBB : Je wordt kopman. Toch een hele
verantwoordelijkheid ?
Leppens : “ Ik ben klaar om de ploeg te
trekken en misschien is die verantwoor-

delijkheid die ik nu moet opnemen ook
goed voor mijn eigen ontwikkeling. Tot
nu toe speelde ik immers altijd in de
schaduw van Frédéric Caudron. Al van
toen we nog samen aan de tafel ston-
den bij Arcades in Bergen.
DBB : Toch geen teleurstelling ?
Leppens : “Helemaal niet. Ik ben toch op
een leeftijd gekomen dat ik eens een
nieuwe uitdaging moest aangaan en ik
voel me klaar om deze ploeg te trekken.
Bovendien ken ik het lokaal al erg lang
en goed en ik voel me hier helemaal
thuis”.
DBB : En de ploegmaats ?
Leppens : “Met de Nederlanders Barry
Van Beers en Roland Uytdewilligen is
het een blij weerzien. Ik speelde met het
duo reeds in de competitie bij onze
noorderburen, als kopman bovendien.
In eigen land, speel ik voor het eerst op
de koppositie. Ivan Stitschinsky ken ik
minder goed, maar heb ik wel al zien
biljarten. De man kan zeker de hoogste
klasse aan en heeft nog groeimarge.
Hopelijk kan ik daar ook nog mijn steen-
tje aan bijdragen”.
DBB : Veel vertrouwen in je ploegmaats
dus ?
Leppens : “Absoluut. Dit is een goed
team met stuk voor stuk klassespelers die
zeker in 1ste Afdeling hun mannetje
kunnen staan”. 
DBB : Je bent nog steeds organisator
van de jaarlijkse Superprestige Drieban-
den in Lommel. Voor het eerst zal dat
evenement doorgaan zonder co-organi-
sator Ferre Van Loco, die afgelopen zo-
mer, onverwacht overleed ?

Leppens : “Dat was stevig schrikken. Ik
ben daar niet goed van geweest. Ferre
was jarenlang de steun en toeverlaat en
bovendien een heel aantal jaren hoofd-
sponsor van het gebeuren. We hadden
een fantastische band en ik koester de
vele goede jaren die ik met hem mocht
beleven in het biljart. Want dat was Fer-
re ; op en top biljartliefhebber en bereid
er veel voor te doen.

Ook andere teams 
erg strijdvaardig
Het topteam met Leppens (°1969), Van

Beers (°1976), Uytdewilligen (°1970)
en Stitschinsky (°1966) is meteen ook
het jongste team van de club, maar te-
vens het meest ervaren. Toch zou het
tweede team dat vorig seizoen degra-
deerde uit 1ste Klasse wel eens het
mooie weer kunnen gaan maken in de
tweede reeks. Ook daar zien we een
zelfde patroon als bij team 1, waar de
Nederlander Henk Habraken de kop
trekt en naast zijn landgenoot Wim Van
Cromvoirt, Rudy De Laet en Marc Rooft-
hooft naast zich krijgt. Deze ploeg kan
ons inziens, zeker meedoen voor de
prijzen. In 3de Afdeling A speelt BC Op
De Meir met Rini Zwiers, Jimmy Engels
en  Alex Voets. Kopman is voormalig
ereklasser Koen Van Camp, die de taak
krijgt het allerbeste uit dit team te halen.
Nog in 3de A vaardigt Op De Meir een
tweede samenstelling af met Paul Bru-
neel (terug na een seizoen bij Lugo
Deurne), Luc Peeters, Louis Daneels,
Carl Bogaerts en Fred Van Camp. Het
team zal met wijzigende volgorde van
spelers aantreden. In 3de B wordt Marc
Verhaegen zelf voorman, in een ploeg
met Toine Henskens, Paul Augustinus en
Wim Demuynck.  
De vierde klasse teams bestaan uit :
ODM 6 : Willy Koks, Eddy Van Hooy-
donck, Jan Baetens, Eddy De Weze
ODM 7 : Walter De Vos, Leon Teunen,
Koen Bruyndonckx, André Peeters
ODM 8 : Frederick Nielsen, Yannick Se-
venants, Ivo Faes, Luc Nackaerts
Verder nemen de Emblemnaars deel
aan de gewestelijke 'Beker Willy Meul-
ders' met één opstelling in het drieband
Matchbiljart, en vier op het klein for-
maat. Met nog één team in Kader en
Bandstoten en twee vrijspelcombinaties
toont BC Op De Meir, dat het nog
steeds behoort tot de grootste en best
georganiseerde clubs van ons land.
Bart Van Reeth    

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

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.

ACRON BVBA
metaalbewerking Wommelgem

AEROSOLS NV

LIER - WILRIJK

=Zandhoven=Zemst

LPG-CNG SPECIALIST ANTWERPEN

VERZEKERINGEN - BELEGGINGEN - JAN GOYVAERTS - HEIST O/D BERGVERZEKERINGEN - BELEGGINGEN - JAN GOYVAERTS - HEIST O/D BERG

MITSUBISHI
HYUNDAI
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Vormgeving:

Overlijden

Paul Henderick was waardevolle
KBBB-medewerker
Aan het einde van vorig seizoen overleed in Gent, Paul Henderick. De voorzit-
ter van Koninklijke Gentsche B.A. is net geen 68 jaar geworden. Henderick was
actief als president van de club sinds 1977 en vervulde ook functies in het
Districts- en Gewestbestuur van de KBBB – Gent. 
Onze redactie biedt haar oprecht medeleven aan bij zijn heengaan. 

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Driebanden MB

Lager gemiddelde nekt Warre Schodts
In de moyenne en twee gewonnen wed-
strijden. Toch Werd Warre Schodts (BC
Deurne) pas vijfde in het Waalse Dam-
prémy. De vierde plaats moest de Ant-
werpse keuhersteller laten aan Martin
Fryns van LP Gemmenich, die ook twee
matchen naar 27 punten won, maar
een  gemiddelde van 0,578 speelde.
De eindwinst en kampioenstitel ging
naar Freddy Mesure (BC Metro Gent),
die verloor van Fryns. Mike Savelkoul
(KBC Zanzibar) werd tweede en het
brons belandde in de handen van Jean
Buelens (BC Jumetois). Giorgio Brescia-
ni (KHOZ) won de wedstrijd tegen Bue-
lens en eindigde met twee punten op de
zesde plaats.
Bart Van Reeth   

Freddy Mesure aan het werk op de
biljarttafel

BC Deurne heeft vertrek vedetten al verwerkt

Torbjörn Blomdahl 
wordt kopman in NIDM-competitie

Met Eddy Merckx, Jean-Paul de Bruijn
en Dick Jaspers, zag de Antwerpse club
zijn drie sterkste spelers vertrekken aan
het einde van vorig seizoen. Het trio
kon niet weerstaan aan de lokroep van
een contract in het wereldteam van
sponsor AEJ, die exact dezelfde combi-
natie ook in Nederland op het terrein
brengt. Puzzelwerk dus bij regerend
landskampioen BC Deurne, maar Ludo
Dielis zou Ludo Dielis niet zijn, als dat
gat niet dicht te rijden zou vallen. De
Deurnese teamleader knoopte gesprek-
ken aan met verschillende topspelers en
kwam al gauw uit bij Jef Philipoom, die
BC De Ploeg verlaat in het gezelschap
van Jean Van Erp. Beide spelers maak-
ten al eens een eerdere doortocht bij de

Deurnenaars en waren er mee verant-
woordlijk voor het behalen van de vori-
ge landstitel, nu alweer enkele jaren ge-
leden. Met de nog steeds groeiende Da-
vy Van Havere, toch gewezen Beker-
winnaar, in een finale waarin Merckx
de duimen moest leggen, heb je dan
toch al vlug een valabel team op de
been, dat kan meespelen voor de knik-
kers. Maar de grote verrassing bij BC
Deurne, is wellicht het aantreden van
Torbjörn Blomdahl als kopman! Uw re-
dacteur vuurde zijn vragen af op Ludo
Dielis en de Zweed zelf, op het zon-
overgoten terras van De Deken, lokaal
van de Deurnese biljarters.

DBB : Het is in ijltempo moeten gaan
en toch lijkt alles nog snel te zijn be-
klonken ?
LD : Welja, we wisten dat Philipoom en
Van Erp bij De Ploeg mochten vertrek-
ken, en met de wetenschap wat die jon-
gens kunnen en hun eerdere passage
bij ons, hebben we niet getwijfeld. 

DBB : En dan haal je ook nog een mo-
nument naar Deurne ?
LD : Torbjörn was meteen akkoord om
zijn schouders te zetten onder de nieu-
we ploeg en dat was voor ons natuurlijk
een erg aangename verrassing.

DBB : Nochtans was jij lange tijd niet
actief in ons land ?
TB : In augustus 2007 werd ik bij BC Lu-
go bedankt voor mijn diensten. Te laat
om nog onder dak te raken bij een an-
dere club. Dat heeft me toen wel ge-
raakt. Zeven jaar is een lange tijd, maar
internationaal ben ik toch altijd bij de
toppers blijven spelen en ja, daar zitten
nu éénmaal veel Belgen bij. Mijn we-

gen zijn die van de topspelers blijven
kruisen. We kennen elkaar zeer goed,
op en naast de biljarttafel.

DBB : Bij je buitenlandse clubs kwam je
immers ook vaak diezelfde tegenstan-
ders van straks tegen ?
TB : Inderdaad, ik speel nog bij het Duit-
se Bergisch-Gladbach, het Franse Laxou
Nancy en in de Europabeker kom ik uit
voor FC Porto. En ja, dan loop je steeds
weer dezelfde toppers tegen het lijf.

DBB : Met welke ambitie begint BC
Deurne aan het seizoen 2014-2015 ?
LD : Je kan er niet omheen. Een sponsor
heeft een topteam in stelling gebracht,
dat straks zowel in België als in Neder-
land de kampioenstitel moet binnenha-
len. Wij hebben de winnaarsmentaliteit
en spelen altijd tot de laatste bal. Dat le-
verde ons ook in drie jaar tijd twee titels
op. We gaan dus voluit en mikken op
een plaats in de top drie.

DBB : En daar kunnen jullie mee leven ?
LD : Uiteraard, dat is gewoon realistisch
en ik zal eerder ontgoocheld zijn
moesten we lager dan een derde plaats
eindigen. Een keer winnen tegen het
sterkste team van de wereld, zou na-
tuurlijk ook een hele opsteker zijn. 

DBB : Torbjörn, welke voordelen zie jij
aan je nieuwe verblijf bij een Belgische
club ?
TB : Ik ben ontzettend tevreden en hoop
de rest van mijn carrière in dit land te
kunnen spelen. Grote voordelen schui-
len o.a. in het feit dat er niet met de klok
wordt gespeeld en dat alle wedstrijden
's avonds worden afgewerkt. De com-
petitie is bijzonder hard en dat maakt
ze meestal ook spannend. In België
wordt gevochten voor elke bal en voor
de winst. Maar na de wedstrijd is er al-
tijd een goede sfeer en kunnen de bil-
jarters het met elkaar vinden. Winst of
verlies doet dan zelfs niet meer ter zake.

DBB : Hoe is de verhouding met de spe-
lers waarmee je nu een team gaat vor-
men ?
TB : Philipoom en Van Erp ken ik zeer
goed, we stonden vaak op dezelfde
grote tornooien naast en tegenover el-
kaar. Met beide schiet ik goed op. Davy
Van Havere ken ik enkel van naam,
maar ik hoor positieve zaken over de
leergierigheid van deze jonge speler.

DBB : Uiteraard is er ook je relatie met
Ludo Dielis, die invaller blijft in het eer-
ste team.
TB : Met Ludo heb ik heel de wereld
rondgezworven en honderden tornooi-
en afgeschuimd, vaak om met een prijs
naar huis terug te keren. We zaten dik-
wijls samen in het vliegtuig en vlogen
van Alaska naar Japan, Zuid-Korea,
Duitsland, Frankrijk, de States en noem
maar op. Egypte, Turkije, een profspeler
reist wat af...

DBB : Ook internationaal blijf jij ambi-
ties koesteren ?
TB : Zeer zeker. We zitten in een ideale
situatie. Slechts vijftien spelers komen
wereldwijd in aanmerking om de grote
prijzen te winnen en dat maakt het extra
spannend. Het zegt ook veel over het
superhoge niveau, waarop het drie-
band vandaag gespeeld wordt.
Ter vergelijk : in het poolbiljart komen
op een wereldkampioenschap twee-
honderd deelnemers aan de tafel en
daarvan kunnen er honderd winnen.
Hoe zet je jezelf dan als poolspeler nog
op de kaart ?

DBB : Kijk je niet op tegen de lange ver-
plaatsingen naar Antwerpen, om je
wedstrijden te komen spelen ?
TB : Na al die jaren wereldwijd spelen,
ben ik wel wat gewend. Ik woon nabij
Stuttgart en de verplaatsing van 550 ki-
lometer, neem ik er graag bij, want ik
kijk nu al uit naar de eerste wedstrijd.
Echt, ik ben gelukkig dat ik terug in Bel-
gië aan het biljart sta.

Bart Van Reeth

Torbjörn Blomdahl en Ludo Dielis kijken uit naar het komende biljartseizoen

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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Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.
Openingsuren:

Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)

Zondag van 9.00 tot 13.00 uur
Correspondentieadres:

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

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

Belgisch Kampioenschap Artistiek Biljart 

Erik Vervliet verovert zijn derde titel

De opkomst was gezien de omstandig-
heden zeer goed te noemen. De con-
currentie van de triathlon en het militai-
re kwartier van Brasschaat en de nodi-
ge opleidingen waren voor de die-
hards geen probleem om de locatie te
vinden. De organisatie verliep  vlekke-
loos, al moest de DJ van dienst wel even
depanneren toen de microfoon het be-
gaf. De troosting gaf de geheimen uit
de boekjes of tablets al snel prijs . Zeer
lang doorgaan, korte voorhand, veel of
geen pols, snel of langzaam inzetten ;
kortom de geheimen tot het succes in de
afstoottechniek openbaarden zich aan
het publiek. Onder het oog van de
hoogwaardigheidsbekleders, Reginald
Depoorter,( voorzitter KBBB) Dirk De
Kort (schepen Brasschaat) en  hoofd-
sponsor Marco Jansen van AEJ, werd er
gekampt om het begeerde finaleticket.
De troosting verliep vlekkeloos met winst
voor Walter Bax, waarna er werd ge-
pauzeerd, vooraleer de titelstrijd aan te
gaan. Ondanks de grote bewondering
voor Eric Daelman, de laatste wereld-
kampioen die ons land afleverde, hoop-
te het Brasschaatse thuispubliek op een
zege voor 'hun' Erik Vervliet. In drie
spannende sets waarin bij menig sup-
porter het water in de handen kwam te
staan, sloeg Vervliet in zijn opzet en
haalde opnieuw de Belgische titel
binnen. Zijn derde en tweede op rij.

Na de apotheose barstte het feest los
met een geweldige receptie, waarbij de
bitterballen, de scampi's en de frietzak-
jes uit de goede oude tijd, werden
binnengewerkt met sloten Champagne.
Met een heerlijk muziekje op de achter-
grond konden de organisatoren na-
kaarten en tevreden terugblikken  op
een geslaagde driedaagse, waarbij de
titel ook nog in eigen huis werd gehou-
den.   

De Wawa

Het was wellicht het allerlaatste biljartmoment van het seizoen 2013-
2014. Na een aantal jaren geresideerd te hebben in de zaal van het Volks-
huis in Puurs, verkasten de artistiekspelers naar Herberg Ter Heide in het
groene Brasschaat. Thuisclub Billiard Promotion Team, nam er de organi-
satie op zich en kon na afloop meer dan tevreden terugblikken. Niet in het
minst omdat de eigen speler Erik Vervliet er zijn derde Belgische titel vero-
verde en tevens zijn tweede op rij. Net als vorig seizoen, kegelde de Scho-
tenaar ook nu weer Eric Daelman er in een spetterende finale uit.

Erik Vervliet, opnieuw Belgisch Kampioen Artistiek Biljart
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Driebanden MB

Van Den Boom keert met 
lege handen terug naar Zoersel
Marc Van Den Boom kon geen trofee
meenemen naar Biljartcentrum De
Ploeg. De BC Arena-speler moest de
kelk bijna tot op de bodem ledigen en
hield aan zijn deelname slechts 2 wed-
strijdpunten en de zesde en laatste
plaats over. Rony Baert (Oostendse BA)
werd met een gemiddelde van 0,673
nationaal kampioen. Minder dan de
0,686 van vice-kampioen Julien Peters
(BC Disonais), die zes matchpunten
voor zijn rekening nam, twee minder
dan Baert. Pascal Cornil (BCAC Dam-
prémy) bezette de derde plaats en Da-
niel Boreas van Maaslandse BA, werd
vierde. De voorlaatste plaats was voor
Herman Verachtert (KBC Zanzibar), die
toch nog vier punten meegraaide naar
Leuven.

Ronny Baert was de beste 34-er 
tijdens de finale in Brussel

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale Driebanden voor teams KB

URSM Drogenbos met glansprestatie
Begin vorig seizoen
werd in biljartclub
URSM Drogenbos
voor het eerst sinds
jaren een drieban-
denploeg samenge-
steld die meteen
kampioen werd en
doorstootte naar eer-
ste divisie.
Verrassend genoeg
werd deze ploeg,
samengesteld uit
de spelers Patrick
Ghyssels, Peter Van-
ruysseveldt en Marc
Marcelis ook dit jaar
gewestelijk kampi-
oen in het drieban-
den kleine biljartta-
fel. Deze koppositie
in de Beker der
Gewesten leverde
eveneens  een finale-
plaats op in het na-
tionaal kampioen-
schap dat plaatsvond op zaterdag
14/6 in Gent waar de ploeg zich kon
meten met de overige vijf gewestelijke
kampioenen. En ook hier mochten de
drie spelers van BC URSM Drogenbos
het hoogste schavotje beklimmen, een
uitzonderlijke prestatie. Met deze natio-
nale titel zetten de spelers de naam Dro-

genbos voorgoed op de kaart  in bil-
jartland.

Kris Bostoen

Glunderende kampioenen, na afloop van de finale

Belangrijk nieuws 
voor adverteerders en lezers
Vanaf deze editie wordt de lezer, die op onze site www.debiljartballen.be een
link aanklikt in een advertentie van de digitale versie, automatisch doorgelinkt
naar de website van de adverteerder. Deze extra service is ook van toepassing
voor de Nederlandse editie op www.debiljartballen.nl

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

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 8-14 sep
WK driebanden jeugd Sluiskil kozoom.com 18-21 sep
Bandstoten FFB toernooi Soissons kozoom.com 19-21 sep
NK libre groot ereklasse Hattem biljart.tv 19-21 sep
Driebanden Copa Billar Bogota kozoom.com 20-21 sep
WK bandstoten Saint Brevin (Fr) kozoom.com 2-5 okt
Worldcup driebanden Guri (Korea) kozoom.com 7-12 okt
Driebanden eredivisie speelronde 6 (Ned) kozoom.com 2 nov
Worldcup driebanden Medellin (Col) kozoom.com 10-15 nov
Eurotour 9-ball Men kozoom.com 13-15 nov
NK 47/2 ereklasse Haarlo biljart.tv 14-16 nov

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

Titel voor Deen Anders Hendriksen

Belgen stellen teleur 
tijdens EK tot 17 jaar
Tijdens het Europees kampioenschap
vrijspel in Bochem zijn Stef van Hees en
Gérôme Dieu als   9e en 10e geëin-
digd. De Deen Anders Hendriksen ver-
sloeg in de finale de vijftienjarige Duit-
ser Simon Blondeel in twee omlopen en
een serie van 174.
De kampioen begon met overwinnin-
gen op Pierre Martory en Stef van Hees,
waarna hij tegen de Nederlander Hans
Snellen in één beurt verloor. In de kwart-
finale versloeg hij Michael Ramge in vijf
beurten, in de halve finale Hans Snellen
met 200-6 in twee beurten.
Simon Blondeel kwam in de finale door
winst in de kwartfinale tegen zijn broer
Lukas Blondeel en in de halve finale te-
gen Pierre Martory in één beurt.

http://www.debiljartballen.be
http://www.debiljartballen.nl
http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com
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KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Driebanden KB

Kampioen is enige met gemiddelde
Opvallend : geen en-
kele deelnemer aan
de finale van de 1ste
Klassers, met uitna-
me van de kampi-
oen, kon het obligate
gemiddelde beha-
len. Winnaar Julien
Peters (BC Disonais)
bleef met 0,898 pal
in de moyenne,
maar kwam toch
nog een kleine
0,100 tekort om te
kunnen dromen van
enige promotie. Ludo
Hermans (Breese
BC) werd vice-kampi-
oen en Eddy Bollan-
see (DGQ Oostmalle) veroverde de
bronzen medaille. Bollansee kwam met
0,759, van alle deelnemers trouwens
nog het dichtste in de buurt van het ge-
middelde (ondergrens 0,790). De vier-
de plaats was voor Herman Verachtert

van het Leuvense KBC Zanzibar en op
vijf strandde Freddy Mesure (Metro
Gent). Jean-Claude Cornil (BCAC Dam-
prémy) sloot de rij.

Bart Van Reeth

Freddy Mesure bleef met een vijfde plaats onder de 
verwachtingen. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Driebanden KB

Dubbele promotie voor Stef Van Hees

Van 22 naar 34 speelpunten, na het be-
halen van de titel in de 4de Klasse. Het
jonge biljartgeweld, Stef Van Hees van
BC De Coeck Ravels, toonde zich twee
maten te groot voor de tegenstrevers.
Weerwerk kwam er enkel van Brugge-

ling Alain Steffens,
die Van Hees te gra-
zen nam en ook nog
de stijging naar 3de
Klasse meepakte.
Met drie op vijf pro-
motiematchen mag
ook Marc Lenaerts
van BC Vottem een
categorie hoger
gaan spelen. Christi-
an Botterman (Hoei-
laartse BC) besloot
als vierde de finale,
Johan Cuypers
(KHOZ) werd vijfde

en Freddy Deom (BC Jambes), die in
2010 nog dubbele promotie speelde en
winst beurde in de 18-ers finale, kwam
er in deze afrekening, merkwaardig ge-
noeg, niet aan te pas.
Bart Van Reeth

Stef Van Hees speelt het volgende seizoen in tweede 
klasse. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Driebanden KB

Heren mogen lijdzaam toezien
BC Elk Weird’ Hem
uit Eeklo, mag pron-
ken met hun ‘grande
Dame’. Sandra De
Letter, nam de maat
van –op één na- al
haar tegenstanders
en promoveert ook
nog van 27 naar 34
speelpunten. Daar
krijgt ze het gezel-
schap van vice-kam-
pioen Ivo Faes (BC
Op De Meir). Ook
Michel Ribaucourt,
met brons, neemt de
promotie mee naar
Châtelet. 
Op vier ; Fabrice
Lejeune (BC Carrefour), op vijf ; Eddy
Knapen (KHOZ) en op de laatste plaats
; Marc Volders (KBC Zanzibar Leuven),

die niet in het gemiddelde speelde.

Bart Van Reeth

De heren houden in de toekomst ook maar best rekening
met de Eeklose Sandra De Letter. 

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Driebanden KB

Was de titel van Vervliet een 
voorproefje voor het BK Artistiek ?
De titel in de hoogste
driebandklasse, 50
punten op Klein Bil-
jart, werd meegeno-
men door Erik Ver-
vliet (Billiard Promo-
tion Team), die vier
weken later ook nog
eens zijn derde Bel-
gische titel in het ar-
tistiek biljart op de
kast mocht zetten.
De Schotenaar won
al zijn wedstrijden
en gaf daarmee het
voorbeeld aan club-
genoot Peter Meers-
man, die de zilveren
medaille won en en-
kel tegen Vervliet de duimen moest leg-
gen. Albert Beyers van BC Herstalien
bezette plaats drie en was de eerste die
het gemiddelde niet kon behalen. 
Datzelfde gold voor nummer vier,

Danny Van Roey (BC Biljartvrienden) en
nummer vijf, de Westvlaming, Sacha
Landuyt van Knokse BC.

Bart Van Reeth

Ook in het driebanden staat artistiek-kampioen Vervliet
zijn mannetje. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Vlaamse Biljartliga
Ter gelegenheid van mijn uittrede uit het
BTS bestuur wens ik nog eens de nadruk
te leggen dat de grootste ontgoocheling
als creatieve geest en bestuurder de
KBBB boycot geweest is van de concre-
tisering van de splitsing van de federa-
tie in twee taalgemeenschappen. Een
stap om de broodnodige overheids-
ondersteuning en media aandacht  te
krijgen. Vier jaar lang werd er aan ge-
werkt en gelobbyd om uiteindelijk de er-
kenning door Sporza te bekomen. Na
één jaar werd ze echter opnieuw inge-
trokken omdat de VBL nog geen onder-
deel was van de Belgische koepel. Een
kleine beslissing met grote gevolgen
voor onze sport. Het is dus een Pyrrus-
overwinning geworden
Amateurisme blijft dus het nationale be-
leid domineren wat o.m. voor menig
meningsverschil leidt tussen KBBB en bv.
BTS. Kurt Ceulemans zal daar in een
ander artikel meer aandacht aan beste-

den. Het is een publiek geheim dat het
soortelijk gewicht van de huidige Raad
van Bestuur van de KBBB niet voldoet
om de noodwendigheden van de toe-
komst het hoofd te bieden. Er zijn beslist
waardevolle elementen aanwezig in het
KBBB bestuur maar de besluitvorming
wordt te zeer beïnvloed door enkele.
Voor de anderen is volgzaamheid het
sleutelwoord en dat houdt ook ver-
nieuwing tegen.
Het spijt mij om mijn verdwijning van
het toneel te moeten besluiten met een
bittere noot maar het is frustrerend om te
moeten roeien tegen de stroom op om
niet te spreken van een dam. De Vlaam-
se Biljartliga bestaat nog steeds als
VZW en de fundamenten zijn aanwe-
zig en ter beschikking van iemand die
er met nieuwe moed aan wil beginnen.

Pierre Cornelissen
Voorzitter Vlaamse Biljartliga

Slimme app voor de biljartsport

De Carambole Counter is ontwikkeld
als handige tool voor het Carambole
biljartspel. Bij aanvang kiest men voor
het aantal spelers (1-4) en één van ne-
gen puntensystemen. Van elke deelne-
mer kan de naam worden ingevoerd en
het aantal caramboles dat zij moeten
behalen. Vervolgens kan na elke beurt
de score worden ingevuld en is op de
App direct de actuele stand van de
wedstrijd te zien. Alle puntensystemen
zijn naar eigen wens aan te passen.
Nooit meer onduidelijkheid over wie er
aan de beurt is, want dat is op de app
te lezen. Blijkt dat een foute score is in-
gevoerd, dan is deze eenvoudig te cor-
rigeren. Het grote voordeel is dat de
Carambole Counter alle standen en
wedstrijdpunten direct uitrekent. Tevens
is een aparte puntencalculator toege-
voegd. Een rekenmachine is vanaf nu
dus overbodig. Alle eindresultaten wor-
den automatisch opgeslagen, zodat

men later de spelresultaten kan terug-
zien en vergelijken. De applicatie is in
twee talen beschikbaar en is te downlo-
aden via de Apple App Store en de
Google Play Store. De eerste dertig da-
gen zijn gratis. Na deze proefperiode
kan men voor € 2,69 de app aan-
kopen. Voor wie dat niet wil, komt auto-
matisch de lite-versie van de Carambole
Counter beschikbaar, met beperkte
functionaliteiten (één speler, geen calcu-
lator en geen opslag van data).

5-ball
In de nabije toekomst zal er ook een
5-ball editie van de Carambole Counter
verschijnen.
Of dit in de vorm van een update zal
zijn of een afzonderlijke app is volgens
Jan Mens nog niet bekend. 
Kijk voor meer informatie op
www.carambolecounter.nl of op 
Facebook.com/carambolecounter

Een app waarop je tijdens een biljartwedstrijd de stand bijhoudt en die
continu de gemiddelden en het aantal wedstrijdpunten berekent. Volgens
Jan Mens van M&S Media is het de uitkomst voor iedere amateurbiljarter.
Hij introduceert de Carambole Counter, die voor de prijs van een biertje op
vrijwel elke smartphone te downloaden is.

De slimme app voor de biljartsport
www.carambolecounter.nl

Tot 4 spelers de stand bijhou-
den en direct het gemiddelde 
en de matchpunten in beeld.
Inclusief puntencalculator

Download hem nu!
en probeer hem 30 dagen gratis uit.

http://www.billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
http://www.carambolecounter.nl
http://www.carambolecounter.nl
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

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

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

Caudron trekt het laken naar zich toe
in spannende verlenging

Toch maakte Forthomme de partij uit
met 40-37, maar Eddy Merckx mocht
natuurlijk de nabeurt nog spelen. Dat
deed de man uit Aartselaar voortreffe-
lijk en dwong op die manier de verlen-
ging af. Van acquit maakte Roland For-
thomme nog drie punten, maar met een
serie van vier, zette Merckx de Luike-
naar voor voldongen feiten. En daar-
mee kende  het finaletreffen tussen de
twee beste Belgische spelers, de zoveel-
ste heruitgave.

Finale
Het publiek was zeker niet rouwig om
de kwalificatie van de twee topspelers
en zag Frédéric Caudron al snel voor-
sprong nemen op de tegenstander. Na
vijf innings had de 'extra-terrestrial' er al
13 op het bord geplakt. Merckx moest
het toen nog met 4 punten stellen, maar
bracht daar met een reeks van 4 veran-
dering in. Vlot en zacht spel van de
hand van Eddy Merckx zorgde voor
een serie van 9 punten en de overname
van de leiding (13-17 in beurt 6). En de
tweevoudig wereldkampioen bleef
doorgaan. Geen spelkans bieden aan
Caudron en zelf de mooiste punten sco-
ren, de strategie van Merckx loonde en
na 7 beurten gaf het scorebord 14-21
aan. Frédéric Caudron, nooit uit zijn
lood te slagen, repliceerde, kwam terug
tot op vijf punten en trok de partij in ver-
dediging.  Bovendien brachten de risi-
co's die de Mallenaar nam ook nog
eens punten op. Merckx trok het tempo
naar beneden en bleef goed in de se-
ries 'zitten'. Na 9 hernemingen, lazen
we 17-25 af en bemerkten een nog stij-
gende concentratie bij de Rupeliaan.
Met vooral fijn en rustig spel zette Fré-
déric Caudron dan de achtervolging op
zijn tegenstander in en kwam met een
reeks van zes punten opnieuw in de
buurt (23-25 in beurt 10). De verdedi-
ging van Eddy Merckx klopte even niet
en daarvan maakte Caudron handig
gebruik om over de opponent te wippen
met een totaal van   vier perfect ge-
plaatste stoten. De spelers hielden el-
kaar en de score goed in evenwicht en
bij de elfde poging stond het reeds vast

dat in deze wedstrijd mogelijk tot de
laatste  bal zou gevochten worden. De
beide heren hadden er zin in en be-
zorgden het publiek een aangename
biljartavond, waarin kennis en kunst el-
kaar afwisselenden, wat resulteerde in
oogstrelend driebandbiljart. Merckx
vertrok in de dertiende beurt met een
30-25 achterstand, maar met de beslis-
sende fase in het verschiet, sprong hij
met een fraai uitgevoerde serie van 7
punten over de huidige wereldkampi-
oen.   Die egaliseerde één herneming
later alweer en zo evolueerde deze
wedstrijd van spannend naar nog span-
nender. 32-35 gaf de teller aan na 14
pogingen en Caudron ondervond voor-
al last van het kloppende verdedigende
plaatje van Eddy Merckx. Hoog tijd
voor wat buitenards biljart, moet 'Fred-
je' toen gedacht hebben en met een
reeks van 5 prachtige punten nam hij
de leiding terug over in de zestiende
beurt. Merckx 'plaatste' zijn ballen en
voerde de figuren feilloos uit maar raak-
te bij  37-37 niet voorbij de tegenstan-
der, die onbegrijpelijk miste op een
speelbare figuur. Hetgeen hij zelf één
beurt later nog eens dunnetjes over-
deed. Was het de druk of de zenuwen ?
Feit is dat in de laatste beurten beide
spelers afwisselend tekenden voor de
meest nipte missers en daarmee het
naar de punt van de stoelen geschoven
publiek, de nodige hartkloppingen be-
zorgden. Toch maakte uiteindelijk Fré-
déric Caudron zijn partij vol met 40-37,
maar in de nabeurt dwong Eddy
Merckx de 'penalties' af. Sudden death
is dan de regel en wie van acquit de
meeste punten scoort wint de partij.
Wie zichzelf de beste balposities be-
zorgt is dan de grootste kanshebber en
dat was in dit geval het buitenaardse
biljartwezen, dat luistert naar de naam
Frédéric Caudron. Met 8 punten tegen
3 verslaat hij Merckx, met wie hij straks
samen speelt in het topteam van De
Goeie Queue. Voor Caudron is dit zijn
zevende zege in de Superprestige en
dat is er nog slechts ééntje minder dan
de  acht van recordhouder Raymond
Ceulemans.

Bart Van Reeth

Vervolg van de voorpagina

Jeugdopleiding in Biljart Centrum De Ploeg

Periode 2014 – 2015
Start op 28 september inschrijvingen voor 22 september
Inschrijvingen kunnen via eenvoudige e-mail naar bcdeploeg@telenet.be

Bevattend: Naam & voornaam : .................................................................
Adres :.....................................................................................
Telefoon pa/ma/bompa/oma : ..................................................
E-mail adres :............................................................................
Geboortedatum : ......................................................................

O nog nooit gespeeld     O ooit gespeeld     O  vaak gespeeld 

De opleiding is veertiendaags op zondag van 09.00 tot 11.00 uur vanaf 
7- jarigen tot …….. 
Alle 14-dagen met een stop rond kerstmis
De data voor 2014 : 28 september – 12 & 26 oktober  -  9 & 23 november –

7 & 21 december
Herstart in 2015     : 11 & 25 januari – 8 & 22 februari – 8 & 22 maart –

12 & 26 april – 10 mei 
Stop voor Pasen 2015  

De lessen zijn volledig gratis en worden verzorgt vanuit en in 
Biljartcentrum De Ploeg - Kapellei 276 - 2980 - Zoersel - tel 03.383.11.83.
Diverse biljarters staan ter beschikking in opbouwende volgorde volgens de ge-
maakte vorderingen van de leerling. Bij ontdekking van ontluikend talent zal er
in samenspraak met de ouders een intensere opleiding kunnen op dagen en uren
die af te spreken zijn.
Bovendien kunnen ingeschreven leerlingen gratis komen trainen op zaterdag
namiddag en zondag voormiddag vanaf 10. 00 uur ( buiten de les - zondagen)
- de begeleider die eventueel meespeelt betaald ½ tarief ( dit is € 2 per uur ).

Sportieve groeten en tot weldra.
Sebreghts Luc namens de jongerenwerking in BC de Ploeg.

Vrijwilligers maken Superprestige
tot succes

Meestal staan ze in de schaduw en blij-
ven altijd uit de spotlights van de gro-
ten, die het publiek het adembenemen-
de biljart bezorgen. Toch zijn voor een
vlotte werking en een feilloze organisa-
tie van de biljartevenementen de vrijwil-
ligers onontbeerlijk. Na afloop van de
EG-Elec Superprestige in Lommel, wer-

den de 22 mensen, die gratis en be-
langloos, elk jaar het evenement weer
tot een succes maken, in de bloemen
gezet. Op de foto poseren ze samen
met organisator Eddy Leppens, die niet
weinig trots is op dit prachtige team.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale Driebanden MB

Enkel eerste drie met gemiddelde
In het lokaal van Maaslandse BA, pakte
Walter Snoex van BC Ten Hout de zege
en hield de titel op die manier in Lim-
burg. Alain Steffens (Brugse BC) teken-
de voor zilver en BC Avenue-speler
Sven Mertens werd derde. Jean-Michel

Stijns (BCAC Damprémy), Christophe
Van Parijs (RC Garnier) en Camille De-
villers (BC Marchinois), behaalden het
gemiddelde van de 18-ers niet.

Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale 3de Klasse Driebanden MB

Walen met goud en brons weg
Met een onbetwiste eindzege, 8 wed-
strijdpunten en een gemiddelde van
0,514 valt de promotie en de hoogste
eer in handen van Eric Laloire (BC Vot-
tem). Zes punten en een moyenne van
0,513 leverden eveneens de stijging
naar 2de klasse en 27 punten op voor
Mark Hautman van BC De Maan, de
club die vanaf september in Aartselaar

is gehuisvest. De tweede Waalse me-
daille, brons, was voor Yves Franken
(Academie Sud Charleroi). Patrick En-
gelbos (STBA) kwam als vierde over de
meet, Anthony Dewit (Strombeek BC)
werd vijfde en liet de rode lantaarn aan
Patrick Vanonacker (Kortrijkse BC).

Bart Van Reeth 

http://www.espa%ED%AF%80%ED%B0%81biljarts.be
http://www.espa%ED%AF%80%ED%B0%81biljarts.be
http://www.espa%ED%AF%80%ED%B0%81biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:bcdeploeg@telenet.be
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Biljartcentrum De Ploeg presenteert drie KBBB-clubs
BC De Ploeg, BC Arena en BC Sint Jozef onder één dak

Géén fusies, wel drie clubs, die hun on-
afhankelijkheid bewaren en naast el-
kaar de biljarttafels delen in de mooie
Zoerselse accomodatie. René Vermeiren
mocht de clubs en teams presenteren, tij-
dens een druk bijgewoonde avond,
waar het streekproduct bij uitstek, de
Westmalse Trappist, rijkelijk vloeide. Zo-
als gewoonlijk was de regie in handen
van 'duivel doet al' Luc Sebrechts, die tij-
dens de presentatie ook nog eens harte-
lijk in de bloemen werd gezet, voor het
vele werk dat de man verzet voor het
centrum én de clubs. 

BC De Ploeg 
Vijf ploegen in de Nationale Interclub
Driebanden, waarvan nog steeds twee
in de allerhoogste afdeling. Dat is naast
elf teams in de 'Beker Willy Meulders'
en in verschillende disciplines, waar BC
De Ploeg dit seizoen mee uitpakt. 
Team 1 onderging, net als team 2 een
hele metamorfose, en het vertrek bij
eerstgenoemde van liefst drie van de
vier spelers is daar natuurlijk niet vreemd
aan. Kopman Martin Horn zocht andere
oorden op en de Nederlander Jean van
Erp vertrok in het gezelschap van Jef Phi-
lipoom terug naar BC Deurne, waar ze
ooit al mee kampioen speelden, voor ze
de landstitel in dienst van BC De Ploeg
veroverden. Met Horn verdween één
Duitse speler, maar bij De Ploeg haal-

den ze meteen twee nieuwe binnen.
Ronny Lindemann, topper bij onze
oosterburen wordt de kopman en ziet
zich omringd door de Nederlander
Huub Wilkowski, Dirk Weeremans en
Eddy Willems. Een team dus, dat nor-
maliter vlot kan meedraaien in afdeling
1. De tweede eersteklasser wordt gedra-
gen door Jack Wijnen, die met Mathy
Monnissen, Jerry Hermans en Wim Van
Dijck het vooral van het karakter zal
moeten hebben. Opvallende verschij-
ning in 3de Afdeling B is de nog erg jon-
ge Dustin Jäschke uit Duitsland, die kop-
man wordt. René Vermeiren, Jul Van
Aperen en Paul Willems zijn de teamge-
noten.  In 3de A is de verrassing Moni-
que Wilkowski, echtgenote van en wel-
dra ook trotse moeder van een zoon. Zij
speelt samen met Rudi Bauwens, André
Sommen en Eddy Mertens onder de hoe-
de van Paul Van Sprengel. De ploeg in
4B bestaat uit Marcel Simons, Luc
Bosch, Walter De Jaeger, Eddy Proost en
Marc Rooms. René Vermeiren bedankte
de protagonisten die met hun bijdrage
elk seizoen weer van BC De Ploeg ma-
ken wat ze is : een topclub. Raymond
De Ridder, Ton soesbergen, Dirk Weere-
mans en uitbaatster Danielle Le Bruyn
mochten een uitgesproken woord van
dank ontvangen. Een niet onbelangrijke
vermelding was er ook voor Koen Van
Looveren, die voortaan als jeugdcoördi-

nator door het leven gaat en het belang
van een gezonde, toekomstgerichte
jeugdwerking, werd daarbij extra
onderstreept. Ook werden, uiteraard,
de sponsors van harte bedankt, want
dankzij hen, dixit Vermeiren, is BC De
Ploeg een levendige en financieel ge-
zonde club.

BC Arena
Flor Waumans nam de microfoon over
van René Vermeiren, presenteerde 'zijn'
spelers en teams voor het komende jaar
en toonde zich vooral tevreden over het
afgelopen seizoen. Het eerste waarbij
BC Arena, na het verdwijnen van het lo-
kaal in Deurne, onderdak vond in Biljart-
centrum De Ploeg. Marcel Van Mensel en
Louis Masson kregen een expliciete be-
danking voor hun inzet.  Ook François
Deconinck viel die eer te beurt en dan in
het bijzonder omdat hij een man is waar-
op de club altijd kan rekenen. Hoofd ar-
bitrage, Patrik Mintjens werd door Wau-
mans ook in de bloemetjes gezet en lo-
kaalhoudster Danielle Le Bruyn werd be-
dankt voor het accomoderen van de
club. Le Bruyn speelt trouwens dit seizoen
in dienst van de gewezen Deurnenaren.
BC Arena, gaat na het 'aanpassingssei-
zoen' door op zijn elan en hoopt zowel
in de NIDM als de gewestelijke competi-
ties zijn poot te kunnen zetten.

BC Sint Jozef
Omdat BC Sint Jozef in de Rijkevorselse
thuishaven slechts over één klein biljart
beschikt en toch met een team op de
2,84 meter wilde spelen, bereikten zij
een akkoord met Biljartcentrum de
Ploeg, omalvast daar de thuiswedstrij-
den af te werken. De wedstrijden op de
2,10 meter blijven tot nader order, door-
gaan in Rijkevorsel.

Met het vizier op de toekomst
Biljartcentrum de Ploeg blijft investeren
in haar accomodatie, werking en jeugd-
werking en heeft de juiste synergie tus-
sen haar verschillende clubs weten te im-
plementeren. Getuige daarvan de zeer
moderne en overzichtelijke website, die
permanent onderhouden wordt en dan
ook up-to-date brengt, wat het lokaal en
haar clubs te bieden heeft. De zaak telt
naast de vermelde KBBB-clubs ook nog
een aantal ploegen, actief in de neven-
bond van de Antwerpse Drieband Liga
en het AVVV, de vrijspelliga van vrien-
denclubs. 

Bart Van Reeth

Van de Duitsers Ronny Lindemann en Dustin Jäschke wordt in Zoersel heel wat verwacht

Het echtpaar Wilkowski snijdt de ballen voortaan in ons land aan
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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

(advertentie)

Groot nieuws voor Biljartland!
In West-Europa is men maar bekend met enkele soorten/merken
biljartballen. Dit terwijl er wereldwijd uiteraard veel meer onder de zon
is. Zoals de meeste biljarters inmiddels weten is Korea een biljartland
bij uitstek. Daar wordt met de zeer hoogwaardige kwaliteit van
Diamond gespeeld, welke van hetzelfde hoogwaardige Phenolic mate-
riaal is vervaardigd zoals de huidige vertrouwde wedstrijdballen.

Uiteraard zeggen diverse testen uit het buitenland niet alles, daarom zijn meer-
dere ervaren wedstrijdbiljarters het afgelopen jaar gevraagd deze uit te probe-
ren. Dit gaf zeer positieve reacties, bijvoorbeeld dat dit de beste biljartballen ooit
zouden zijn! Zelfs topbiljarter Jos Bongers geeft aan dat deze biljartballen van
sublieme kwaliteit zijn. 
Hij vertelde: “Het spelen met deze biljartballen voelt vertrouwd aan. Van groot
tot klein spel, tal van patronen de revue laten passeren, de ballen luisteren nauw-
keurig. De klank van de ballen, de soepelheid, er valt niets op aan te merken.
Kortom…een welkome aanvulling.”
Dit zou menig biljarter moeten aanspreken wat dan ook een aanwinst betekent
voor biljartland. 

Hiervan zijn momenteel verkrijgbaar:
1. De carambole set Diamond Ultra C, welke bestaat uit een gele bal met 6

rode dots, witte bal met 6 rode dots en een helrode bal. Momenteel te koop
voor slechts € 79,- Dat bespaart snel € 30,- of meer ten opzichte van verge-
lijkbare sets.

2. De ultieme poolbalset Diamond Pool Ultra C in TV versie (pink ball) en traditi-
oneel, beide met cueball w/red dots. Momenteel te koop voor slechts € 135,-
Een besparing van wel € 50,- of meer ten opzichte van vergelijkbare sets.

Vanaf heden verkrijgbaar bij:
Champion Biljarts BV Arnhem (NL) www.championshop.nl
Van Den Broek Biljarts Amsterdam (NL) www.vandenbroekbiljarts.nl
Eureka Billard Berlicum (NL) www.eureka-billard.nl
Playlife Keerbergen (BE) www.playlife.be

Voor de serieuze biljarters

Digitaal scorebord 
voor Carambole en 5 BALL

Met de introductie van 5 BALL door de KNBB, was er nog geen geschikt
elektronisch scorebord. De meeste traditionele elektronische scoreborden
kunnen niet terug naar nul tellen. Dit nieuwe spelsoort is vooral bedoeld
om ook jongeren voor de biljartsport te interesseren en daar horen na-
tuurlijk geen houten draaischijfjes bij. 
Biljartcomputer BV heeft hierop inge-
speeld en zij zijn met een compleet ver-
nieuwd digitaal scorebord op de markt
gekomen. Het systeem is geschikt voor
alle carambole spelsoorten: Libre, Band-
stoten, Driebanden, Kader en het nieu-
we 5 BALL. 
Zowel hard- als de software is volledig
vernieuwd en daardoor kunnen zij dit
scorebord tegen een zeer concurreren-
de prijs op de markt brengen. Voor €
359, - inclusief BTW leveren zij de be-
sturing met afstandsbediening en beno-
digdheden. Het systeem wordt op zeer
eenvoudige wijze aangesloten op een
TV, Monitor of Beamer met een HDMI
ingang. In vele biljartgelegenheden is
dit al aanwezig.

Wat is er te zien
De traditionele scoreborden geven al-
leen de scores en het aantal beurten
weer. Dit scorebord geeft daarnaast
ook nog de namen van beide spelers,
het gemiddelde, de hoogste serie, hoe-
veel de voorsprong of achterstand is,
wie met welke bal speelt, het te maken
aantal, het percentage dat al gescoord
is, spelsoort en wie aan de beurt is. Bo-
vendien komt er een waarschuwing bij
“en nog 5”, en is het mogelijk op tijd te
spelen (shottime).
Bij 5 BALL zien we daarnaast ook hoe-
veel series ieder gescoord heeft, het
puntenaantal waarmee gestart is, wie
de serie begonnen is, om hoeveel series
gespeeld wordt (best of ..) en wordt be-
waakt of de score geldig is.

Tot slot kan een overzicht getoond wor-
den, waarop alle scores per beurt te
zien zijn (tel-lijst), alle series die de spe-
lers gemaakt hebben, de speeltijd en de
speelsnelheid.

Vaste spelers
De te maken aantallen van maximaal
1000 vaste spelers worden opgeslagen
en zijn voor elke nieuwe partij beschik-
baar, zodat het scorebord meteen de
juiste informatie geeft. Daarnaast wor-
den de laatste 1000 partijen opgesla-
gen en kan men achteraf de gespeelde
partijen evalueren. Zo is te zien hoe het
gemiddelde van de vaste spelers zich
ontwikkelt.

Voor wie bedoeld
• Allereerst is het bedoeld voor de Spe-

lers: zij zien direct hoeveel ze voor of
achter staan en of zij goed of slecht
spelen t.o.v. hun eigen gemiddelde.

• De Toeschouwers: zij zien in één oog-
opslag wie aan de beurt is, wie welke
bal speelt, de namen van de spelers
en natuurlijk ook hoe ze ervoor staan.

• De Scheidsrechter: wanneer de schrij-
ver elke carambole direct verwerkt telt
hij met de scheidsrechter mee. Als de
scheidsrechter twijfels heeft over de
score kan hij dit via het scorebord
controleren. Daarnaast krijgt hij een
waarschuwing bij “en nog 5”.

• De Schrijver: hij hoeft alleen maar de
score in te geven en het scorebord
doet de rest.

Bediening
Alles is zeer eenvoudig in minder dan 2
minuten aan te sluiten. De draadloze af-
standsbediening is voor jong en oud ge-
makkelijk en logisch te bedienen. Vol-
gens een van de gebruikers: “Wie een
televisie kan bedienen, kan ook dit sco-
rebord bedienen”.

Alle informatie inclusief een uitgebreide
specificatie vindt u op 
www.biljartcomputer.nl.

LEUGSTRAAT 54 – 2630 AARTSELAAR - 03 / 877 40 51

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag open vanaf 14u,
donderdag en zaterdag open vanaf 13u,

zondag gesloten

9 Snookertafels
2 Biljarts 2,84 meter
2 Biljarts 2,10 meter

Lokaal Van BC DE MAAN en BC DE LEUG

www.debiljartballen.be

http://www.championshop.nl
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
http://www.eureka-billard.nl
http://www.playlife.be
http://www.debiljartballen.be
http://www.biljartcomputer.nl
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Tel. +32 (0)3 312 11 59

Professionele biljarthandschoen

Mecstyle

Deze professionele biljarthandschoen is
verkrijgbaar in een open en een gesloten versie.

Zowel voor de linkse als de rechtse hand 
in de maatvoeringen: S M L en XL.

Verdelers voor België zijn welkom via:

www.bi l jartpoint .nl

Horizontaal
1. hit van Stromae
2. mediterrane

vrucht; 
vader van Maia
(mythologie)

3. deel van de
mond; bijvoege-
lijk naamwoord
(afk.); formele
vraag

4. kilometer (afk.);
zintuig; internet-
extensie Zweden

5. Italiaans micro-
econoom

6. scheikundig ele-
ment; sint (afk.)

7. op die wijze;
schaatswed-
strijd;          
Mariamaand

8. rivier in Oosten-
rijk; oude munt

9. paradijstuin;
bloem

10. ontwerp dat mo-
gelijkheden laat

Verticaal
1. soort muziek
2. vroeger (Latijn); toer
3. plukklaar; vader; nieuw (Duits)
4. luid (muziek); legervoertuig; 

Nicolaaszoon (afk.)
5. scheikundig element
6. artiest; Lumen (afkorting)
7. internetextensie Oostenrijk; 

trichotillomanie (afk.); pausennaam

PUZZEL

8. tarwe (Frans); gematigd
9. Vlaams muziektrio; reeks

10. wezenlijk
De oplossing graag voor 10 oktober
2014 insturen naar:  Bart Van Reeth,
Victor Govaerslaan 16 bus 32, 2170
Merksem. 
Door een trekking onder de goede in-
zendingen wordt bepaald wie winnaar
is geworden van een biljartkeu. 

NODIGT U UIT OP DE THUISWEDSTRIJDEN VAN
NATIONALE INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART

1ste Nationale Afdeling
Dinsdag 16/09/14 om 19:30 uur Kon. BC DGQ AEJ - BC DEURNE 1

Dinsdag 21/10/2014 om 19.30 uur Kon. BC DGQ AEJ - KON. BRUGSE

BC DGQ AEJ treedt aan met:
Frédéric Caudron - Dick Jaspers - Eddy Merckx - Jean-Paul de Bruijn

De thuiswedstrijden worden afgewerkt in:

GRATIS TOEGANG  

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

SALPHO
Salphensebaan 1
2390 Oostmalle

http://www.biljartpoint.nl
electriciteitswerken.net
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 NU OPEN !
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 !

Biljartzaal, Brasserie en Zalencomplex Gambrinus volop operationeel

Nieuwe biljartzaak begint aan de competitie
fels en noem
maar op.
Gambrinus
serveert de he-
le week door
dagschotels,
bestaande uit
een voorge-
recht, hoofd-
gerecht en na-
gerecht voor
de geringe
prijs van
14,50 euro.
Vanzelfspre-
kend kunnen
de Bourgondi-
ërs onder ons
er 'A La Car-
te', de fijnste
en versbereide
gerechten
gaan binnen-
werken. Maar
ook voor een
gewoon natje
en droogje
kan je er ui-
teraard – be-
halve op dins-
dag- de hele
week terecht
van 10.00 uur

tot 22.30 uur. Behalve op zondag,
want dan sluit de zaak om 21.00 uur.
Met zes biljarts (2 x 2,10 m., 2 x 2,30
m. en 2 x 2,84 m.) is Gambrinus een
lust voor elke biljartliefhebber. Boven-
dien is het erg aangenaam biljarten in
de zeer lumineuze zaal, die half ge-

scheiden van de brasserie zelf, de nodi-
ge rust brengt. Dat viel ook een aantal
biljarters meteen op en amper een
maand na de opening installeerde zich
al een eerste club in de zaak. BC Cor-
dula, genoemd naar de patroonheilige
van de gemeente én de straat waar
Gambrinus zich bevindt speelt recrea-
tief biljart, driebanden, bandstoten en
vrij spel op vrijdagavond. Bovendien is
de club erg bedreven in 'over en weer'
ontmoetingen met andere niet-competi-
tieve biljartverenigingen. DRBC, de drie-
bandclub die actief is in de competitie
van de Antwerpse Driebandliga (ADL)
nam ook haar intrek in de zaak en
werkt er het seizoen 2014-2015 alvast
af met Robert en Jerry Van Tilborgh, Bru-
no Nuyts, Jurgen Beelaerts, Rudy Van
Goethem, Fred Van Dael en Jorge Gon-
çalves. Eén en ander leidde dan tot de
oprichting van een KBBB-club die luistert
naar de naam BC GAMBRINUS, en de
huisvereniging moet worden. De club
nam een start die mag gezien worden :

Paul Klinkhamers ontwikkelde een at-
tractief logo en Louis Van Sikkelerus
gooide een website on-line, die de
broodnodige informatie over zaak en
club tot in detail verbeeld. Liefhebbers
kunnen alvast een kijkje nemen op
www.users.telenet.be/Gambrinus. 
De vereniging mikt meteen hoog en
start met een team in de Nationale Inter-
club Driebanden op Matchbiljart. Drie
namen uit de ADL-ploeg komen terug en
dat zijn Jerry Van Tilborgh, Fred Van
Dael en Rudy Van Goethem. Zaakvoer-
der Freddy Caers speelt, als meest er-
varen biljarter van het team, de hoofd-
rol. Wisselspelers zijn Louis Van Sikke-
lerus en Burt Van Bulck. Maar ook in het
bandstoten wil BC Gambrinus in het
eerste seizoen al een visitekaartje afle-
veren. In de KBBB-competitie 'Beker Wil-
ly Meulders' zijn het Paul Klinkhamers,
Fred Van Dael en Louis Mortelmans die
de banden zullen laten trillen.

Bart Van Reeth

BRASSERIE - RESTAURANT

Gambrinus

St. Cordulastraat 22 - 2900 Schoten
Tel. 0032 (3) 291 88 40

4

Het attractieve logo dat straks op de borst van de Gambrinus-
spelers prijkt 

Einde mei opende Freddy Caers zijn
Gambrinus aan de Sint Cordulastraat in
Schoten. Een ruime brasserie-restaurant
met polyvalente indeling die mogelijk-
heden biedt aan groepen en verenigin-
gen en ook geschikt is voor familie-
feesten, party's, babyborrels, koffieta-

http://www.users.telenet.be/Gambrinus


Column Pierre Cornelissen

Het klinkt wat negatief maar dat is niet
zo. Integendeel. Het heeft wel te maken
met het feit dat ik mij, na 8 jaar voorzit-
terschap, terugtrek uit het BTS bestuur.
Het was al een tijdje bekend en heeft
louter te maken met familiale en zake-
lijke achtergronden en ook met een leef-
tijdsgrens die ik mezelf opgelegd had.
Het is belangrijk dat een voorzitter zorgt
voor frisse ideeën en dat wordt voor
een zeventiger minder evident.
Ik meen te mogen stellen dat er de voor-
bije periode veel gesleuteld werd aan
de werking met de bedoeling alles wat
professioneler te laten functioneren. He-
laas hadden we af te rekenen met on-
verwacht sterke tegenwind. De econo-
mische crisis was daar een belangrijk
onderdeel van maar ook de (te)vele be-
stuurswisselingen door persoonlijke pro-
blemen bij de collega’s. Wij hebben in
deze voorbije periode afscheid moeten
nemen van liefst 9 leden. Vaak waren
het bepalende figuren. Gelukkig heb-
ben we dit redelijk kunnen opvangen
maar het heeft zaken vertraagd of uit-
gesteld.
Gelukkig staan we aan het begin van
een nieuwe periode met verse krachten,
aangevuld met enkele ‘ouwe getrou-
wen’. Ik ben zeer verheugd dat ‘star’
Kurt Ceulemans de fakkel van mij wil
overnemen. Hij heeft alle nodige kwa-
liteiten om deze taak te vervullen, al-
hoewel het niet gemakkelijk wordt om
dit te combineren met spelen, commen-
tariëren (TV) en presenteren. Maar een
duivel doet al trekt z’n plan wel. Pen-
ningmeester Jan Peeters en alg. secreta-

ris Jean-Marie Gesché blijven trouw op
post en leveren onberispelijk werk. De
voorbije maanden werd het team ver-
sterkt met Michel Cielen als sportdirec-
teur en Trudo Rondas als arbitragever-
antwoordelijke. Tijdens de algemene
vergadering van 29 aug.ll werden ook
nog Peter Ceulemans en Marco Janssen
opgenomen; zij zullen met een nieuwe
aanpak neerzetten rond communicatie,
website en social media. Zij moeten er
toe bijdragen dat BTS naar de toekomst
toe meer in de picture komt. Met drie
Ceulemansen in het bestuur (Raymond
is ambassadeur) zullen de media onge-
twijfeld meer aandacht besteden aan
onze mededelingen. De ambities reiken
ver. Het geografische zwaartepunt van
het bestuur lijkt dus verhuist te zijn van
Malle/Zoersel naar Lier. Maar met ook
bestuursleden uit Bilzen, Tongeren en Tu-
bize is het wel even anders werken dan
in een clubbestuur.
Wij willen ook ons oprecht medeleven
betuigen aan de familie van Ferre Van
Loco die enkele weken geleden het he-
den wisselde voor de eeuwigheid. 
Ferre was gedurende vijf jaar BTS be-
stuurslid en met zijn zaak Cuvino de be-
kende sponsor van de Superprestige in
Lommel.

Rookie of the year
Om de motivatie van jongere spelers
onder de 30 jaar te ondersteunen werd
er een nieuwe ‘special prize’ in het le-
ven geroepen: Rookie van het jaar.
Het gaat niet zomaar over de beste
sportieve prestaties van het jaar maar
ook over sportiviteit en mentaliteit. Als
deze laatsten niet beheerst worden is
het vrijwel onmogelijk om tot de top
door te dringen want concentratie is
een belangrijk gegeven en mag niet
door extra sportieve invloeden ver-
stoord worden. Grootmeester Raymond
Ceulemans waar daar het grote voor-
beeld van. Noem het : opvoeding tot
topsporter.
Zo worden er op 100 punten 50 toege-
kend aan de puur sportieve prestaties
maar ook worden er 25 punten toege-
kend aan respectievelijk sportiviteit en
mentaliteit. Zo kan het gebeuren dat
sterke sportieve prestaties gecounterd
worden door een lagere score op extra
sportief terrein. 
Een stout geest stelde zelfs een speciale
prijs voor de ‘ladder van het jaar. Dat
heeft niets te zien met dronkenschap
maar zou bestemd zijn voor de speler
die het grootst aantal zero’s (ladder) la-
ten optekenen heeft tijdens een BTS
wedstrijd. Een soort troostprijs dus maar
wel met een ludiek karakter. Wordt on-
getwijfeld vervolgd.

Ik wil tenslotte BTS bedanken voor het
vertrouwen dat men mij die lange tijd
geschonken hebben en voor de toeken-
ning van de titel van BTS erevoorzitter.
Het was een boeiende tijd waarin veel
nieuwe vrienden gemaakt werden en

dat is zeker even belangrijk dan het 
Uittredend BTS Voorzitter, bestuur resul-
taat.

Pierre Cornelissen
Uittredend BTS Voorzitter

Pierre Cornelissen, Voorzitter BTS

Einde van een tijdperk

Vereniging van Ereklasse Spelers 
Secretariaat : Jean-Marie GESCHÉ,
Rue de la Falize 71, 1480 Tubize
Tel: +32(0)472 21 18 44, 
Email : secretariaat@b-t-s.be 

Voor vervolg zie pagina 12
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Niet langer tussen Wal en Schip
De beste stuurlui staan aan wal, maar ik kan alvast één schipper noemen
die zijn crew steeds veilig de thuishaven heeft binnengeloodst.
Daarom is hier een bijzonder woord van dank aan Pierre Cornellissen op
zijn plaats want meer dan een decennium aan het hoofd van BTS staan en
alles steeds weer in goede banen leiden getuigd van uitzonderlijk veel
doorzettingsvermogen.  Uiteraard heeft hij zich steeds weten te omringen
door bekwame bestuursleden die hem het leven aangenamer maakten.

Uit respect voor zijn jarenlange bijdra-
ge en expertise hebben we Pierre ge-
vraagd om BTS te blijven ondersteunen
als Erevoorzitter. Hij heeft deze functie
aanvaard en onmiddellijk gekleurd met
een bijkomende prijs voor de “Rookie of
the Year” dewelke hijzelf zal financie-
ren. Uiteraard kunnen we dit initiatief al-
leen maar toejuichen en durven we
hopen op meer van dit. 

Pierre, dikke merci. 

Vechten tegen de bierkaai heeft door
jou een extra dimensie gekregen.
Iedereen weet dat BTS instaat voor de
belangen van de biljartsport, en dit in
samenspraak met de KBBB. Vermits het
laatste item nogal eens durft wankelen
is het bijna onvermijdelijk dat de biljart-
sport in België geen progressie maakt
maar eerder achteruit hinkt. Een simpel
rekensommetje leert ons dat jaarlijks
een afname van het ledenaantal valt te
betreuren. Enkel door de koppen bij me-
kaar te steken kunnen we dit fenomeen
een halt toeroepen.
Wel nu, hierbij een open verzoek om
onze biljartsport een toekomst te geven.
Dit kan enkel en alleen indien alle offici-
ële instanties mekaar het licht in de
ogen gunnen. Dat geldt ook voor be-
stuursleden in onderling beleid. Een or-
ganisatie kan niet groeien als er per-
soonlijke kwesties gaan meespelen. Het
belang van de biljartsport komt daar-
mee in het slob. Het kan toch niet zijn
dat België met de allerbeste spelers ter

wereld en een brede waaier aan spor-
tieve variëteit, in ademnood komt door
koppigheid van enkele individuen. Voor
zover ik mag veronderstellen streven al-
le instanties die met de biljartsport be-
gaan zijn, voor het belang van hun spe-
lers.Biljartend België heeft aanzien over
gans de wereld maar krijgt geen homo-
geen verhaal in eigen land. Soms heb
ik het gevoel dat zelfs de Belgische poli-
tiek het beter doet. En ook daar liggen
individuele meningen vaak aan de ba-
sis van het falen in hun missie. Het doel
voor ogen houden is de sleutel van het
welslagen van onze betrachting om de
biljartsport, en dan in de eerste plaats in
België, nieuw leven in te blazen.

Conservatief
Een voorbeeld van homogene be-
kwaamheid is de Superprestige die er
in slaagt elk jaar opnieuw respect af te
dwingen tot ver buiten de landsgren-
zen. Constant wordt gezocht naar ver-
nieuwing. Het welslagen van deze
onderneming zit voornamelijk in de
samenhang van de organisatie. Achter
de schermen vinden we een hele hoop
capabele mensen die samenhangend
beslissingen nemen en uitvoeren. Een
van deze bekwame mensen was Ferre
Van Loco. Zijn plots overlijden heeft ons
allemaal met verstomming geslagen.
Een groot verlies voor de biljartsport.
We zullen zijn warme menselijkheid en
sociale vaardigheden missen. Het gaat
je goed mijn vriend.
Het Belgisch Kampioenschap in Blan-
kenberge is een organisatie van de
KBBB. Maar ik moet vaststellen dat zo-
wat alle voorbereidingen getroffen wor-
den door slechts 1 persoon, met name
de voorzitter van KBBB, Reginald De-
poorter, uiteraard bijgestaan door zijn
vrouw. Het kan dan ook niet in de
schoenen van de voorzitter worden ge-
schoven dat weinig innovatie wordt ge-
bracht.  Zulke organisaties zouden moe-
ten gedragen worden door een gans
bestuur zodat de taken verdeeld wor-
den en er extra tijd vrijkomt om randa-
nimatie en vernieuwing te brengen. 

mailto:secretariaat@b-t-s.be
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Niet langer tussen Wal en Schip
Vervolg van pagina 11

En naar mijn mening blijft het bestuur
hier in gebreke waardoor vanzelfspre-
kend kritiek om de hoek loert.
Deze vaststelling wordt jammer genoeg
ook doorgetrokken naar de samenwer-
king met BTS. KBBB is te conservatief
om vernieuwingen te omarmen en gaat
klaarblijkelijk uit van de leuze “Never
Change a Winning Team”. Maar win-
nen doen we alleen nog op sportief ge-
bied. Dus als onze huidige sterke gene-
ratie wegvalt, zitten we vast geankerd
in een neerwaartse spiraal die uiteinde-
lijk zal leiden tot non-existentie. Ui-
teraard is de vergrijzing daar niet
vreemd aan en wil ik de schuld van dit
fenomeen niet alleen in de schoenen
van de Belgische Bond steken. Maar zo-
lang er geen samenhang bestaat tussen
de verschillende instanties sterft de bil-
jartsport in België een langzame dood.
Nogmaals moet worden vastgesteld dat
de KBBB weinig of geen inspraak duld
van onze vereniging hoewel dit reeds
meerdere malen is aangehaald, be-
schreven in de sportreglementen en
deels aanvaard, weliswaar zonder na-
volging. Onlangs heeft een conflict met

de Nationale Sportcommissie er toe ge-
leidt dat we alweer moeten constateren
dat samenwerking haast onmogelijk
wordt gemaakt. We willen dan ook niet
langer tussen wal en schip zitten.
Daarom heeft BTS de beslissing geno-
men om komend seizoen autonoom te
werken opdat de toekomstige relatie
met de KBBB kan worden herzien. In de
loop van het seizoen zal hierover wor-
den gecommuniceerd zodat een com-
pleet  vernieuwde samenwerking niets
in de weg hoeft te staan. Het spreekt
voor zich dat BTS zijn leden heeft ge-
raadpleegd en via stemming is dit bijna
unaniem resultaat uit de bus gekomen.
Deze wending is een eerste stap in de
aandrang om de biljartsport van zuur-
stof te voorzien. BTS heeft een zware
periode achter de rug maar is er onge-
twijfeld sterker uitgekomen. Het bestuur
telt bekwame en vastberaden leden die
beseffen dat vernieuwing de sleutel tot
succes en het welslagen van onze mis-
sie omhelst. We zetten koers richting
een innovatieve instelling met een mo-
derner biljartplatform als doel.

Kurt Ceulemans
Voorzitter BTS

Het zomertornooi 2014 zit erop 
in BC de Ploeg
Een fantastisch tref-
fen tussen leden van
diverse clubs  van
dichtbij én verder
weg, kortom als
vrienden onder el-
kaar.
Een buitengewone
aangename en on-
gedwongen sfeer
met toch dat tikkeltje
competiviteit , zodat
de vroege afvallers
al direct spijt hadden
dat ze “out” waren.
inleg van amper
€10 leidde voor de
meesten naar een
biljartgenot van
meerdere matchen.
het zomertornooi was opgevat om in
een plezante sfeer de zomerperiode
door te komen met onbekende spelers
van divers niveau én met een pittig en
ludieke opvatting .
Ploegen met 2 personen van divers al-
looi, een hoog geklasseerde en een la-
gere te spelen naar de helft van hun te
spelen getal : dus een 18-er en een 42-
er te spelen naar 30, zodat iedere ge-
lote ploeg tegen een ander kon spelen .
De toss was belangrijk want er was
géén nabeurt. Bovendien konden de
hoogst geklasseerden géén “reeks” ma-
ken want na ieder gemaakt punt moest
de collega over nemen, en dat herhaal-
de zich ! Het fantastische scorebord,
ontworpen door Ploeg-collega Ton Soes-
bergen, gaf weergaloos mee wie de
volgende aan de beurt was, volledig
automatisch. 
Onuitgegeven FANTASTISCH !

De halve finales werden gespeeld door
1. Achiles Hofkens en Herman van

Aelst tegen Carl Veeckmans en Lucas
Sebreghts, 2de halve finale tussen
Eddy Bollansee en Staf Verlinden te-
gen André Sommen en Rudy Bau-
wens

Het werden schitterende duels tussen
deze bevriende biljarters met af  en toe

een plezierige noot die helemaal niet
vals klonk in dit verassend tornooi.
De halve finale was weggelegd voor
Achiles en Herman tegen André en Ru-
dy . Dit treffen  groeide uit tot een zeer
spannend duel waar Achiles en Her-
man in de laatste driehoek de match
naar zich toe trokken.
Ondertussen had Danielle van de Ploeg
voor de nodige versnaperingen ge-
zorgd en kon de finale beginnen.
De Ploeg moest  het hier  opnemen  te-
gen een bevriende club uit Pulderbos,
m.a.w. Eddy Bollansee met Staf Verlin-
den tegen Carl Veeckmans en Lucas Se-
breghts. 
Een uiterst sportieve wedstrijd met bui-
tenaards goede Eddy Bollansee en
middelmatig spelende ploeg van de
Ploeg,  Resultaat  1 De Vogelzang en
2 De Ploeg.  Iedereen genoten, fan-
tastisch plezierig én proficiat aan
Danielles idee, Proficiat aan Eddy en
Staf !
Volgend jaar een grotere prijzenpot,
meer plezier, meer mensen, gezellig
verloop én goede onderhoudende  trai-
ning voor 2015 met hetzelfde plezante
verloop, dat is wat wij u wensen. 

Luc Sebrechts en 
Biljartcentrum De Ploeg

De winnaars van het leuke zomertornooi van BC De Ploeg

Belgen tweede op podium voor Nederland

Duitsland wint Coupe van Beem

Het Belgische team. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Het Duitse jeugdteam heeft onze land-
genoten tijdens de Coupe van Beem

onttroond en met slechts één punt ver-
schil naar de tweede plaats op het ere-
podium verwezen. Nederland eindigde
als derde. 
De Duitsers, aangevoerd door de
broers Simon en Lucas Blondeel uit Bo-
chum en Annika Schramm grepen de
eindzege met minimale verschillen. De
beslissing viel onder andere in de partij
tussen Daisy Werdekker (Nederland) en
Lucas Blondeel (Duitsland), die een
prachtig gevecht leverden.

Leden blij met verhuis naar Aartselaar

BC De Maan en BC De Leug 
van start op nieuwe locatie
Voor BC De Leug lijkt het op 'thuisko-
men'. Na jaren geleden de prachtige
biljartzaal in Aartselaar te hebben ver-
ruilt voor Janneke Maan in Schelle,
keert de club nu terug naar haar roots.
Noodgedwongen, maar met niet min-
der enthousiasme. Het verdwijnen van
het lokaal in Schelle noopte ook BC De
Maan uit te wijken. En ook de club die
jarenlang het heiligdom was van Eddy
Merckx, vond onderdak aan de Leug-
straat in Aartselaar. De biljarters kunnen
er voortaan hun ding doen op 2 biljart-
tafels van 2,84 meter en 2 van 2,10
meter. Wie graag eens een stootje
snooker pleegt, vindt zijn gading op
liefst 9 snookertafels. Zaakvoerder Bert

Van Tiggelen en barman Yvan Van Vel-
thoven, geen onbekende in het snooker-
milieu, verzorgen de uitbating. De club-
bestuurders en leden zijn meer dan te-
vreden, dat ze in de best mogelijke om-
standigheden opnieuw aan de slag kun-
nen en de Aartselaarse schepen van
sport, Bart Lambrecht is erg blij met de
komst van de twee verenigingen. “Op-
nieuw carambolebiljart op de hoogste
niveaus in Aartselaar en dan nog twee
clubs met een lange traditie en een pak
leden, daar kan je als gemeente alleen
maar van dromen”, aldus nog de sport-
schepen.

Bart Van Reeth

Golfbiljart – BNV

Verder zonder Louis Wils
Het overlijden van Louis Wils, voorzitter
van de Belgische Golfbiljart Bond en
gewezen bestuurder van het Belgisch
Nationaal Verbond ging als een schok-
golf door de biljartwereld. De golfbiljar-
ters moeten voortaan verder zonder de
man, die gedreven bezig was met zijn
sport, weleens gecontesteerd werd in ei-
gen rangen, maar toch altijd paraat
stond als de nood het hoogst was. Ho-
pelijk vindt de BGB snel een goed en
degelijk alternatief om de leegte op te
vullen, die Wils achterliet. 

De competitie schiet uit de 
startblokken
Al één wedstrijd hebben ze achter de
rug in Ere-nationaal en DWK Liedeker-

ke, zoals elk jaar weer tot de titelkandi-
daten te rekenen, opende met een 6-0
overwinnning, in eigen lokaal tegen
Cosmos Kraainem. PDH Heverlee zette
verrassend dezelfde score neer, ook al
thuis, tegen DSV Veerle en HOE Mere
smeerde VRP Oostrozebeke de forfait-
nederlaag aan.
Regerend landskampioen VDB Ever-
berg ging met 2-4 winnen bij ODT Sint-
Joris-Winge.
Het is natuurlijk nog te vroeg om nu al
favorieten aan te wijzen, maar het is bij-
na een certitude dat de hoofdrolspelers
van vorig seizoen, ook nu weer hun rol
gaan spelen.

Bart Van Reeth

Fashion
Gespecialiseerd in
biljart-, muziek-,
horeca- en dartkleding

René Huijsmans 06-26544556

JB Fashion 
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0032-411611166

info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

http://www.billiardsphoto.com
mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl


De Biljart Ballen, 4e jaargang, september 2014 pagina 13

KBBB Nationale Finale 5de Klasse Driebanden KB

Van Den Berg brengt titel mee uit Jambes 
De laatste nationale finales in het drie-
band werden gespeeld na de verschij-
ning van onze laatste krant van het sei-
zoen 2013-2014. Carl Van Den Berg
van Grobbendonkse BC, behaalde niet
alleen de titel bij de 18-ers, hij mag het
komende seizoen ook een gooi doen
naar de titel in 4de Klasse. Twee pro-
motiewedstrijden met 0,692 en 0,486
volstonden daartoe. Bart Devriendt

(CBC DLS Roeselare) werd tweede,
Marcel Festers (BC Momallois), derde
en Alfons Portael (BC De Optimisten),
vierde. Allen met het gemiddelde. Guy
Schiepers van BC Waterloo en Marcel
Cuvelier (Carambole Doornik) eindig-
den respectievelijk op de vijfde en zes-
de plaats.

Bart Van Reeth 

Nationale Finale 5-Kegelspel in Brussel

Martin Spoormans verovert 
zijn tweede nationale titel 

De statige, aangename biljartzaal van
CRB Léopold Série te Brussel was het
decor van de derde nationale finale in
het vijf-kegelspel tijdens het weekend
van 28 en 29 juni. Alle aanwezigen
werden van harte welkom geheten door
Freddy Eeckhoudt en Jean-Marie Ge-
sché van de plaatselijke club.  Sportlei-
der André Tempels stelde alle spelers
voor en zou de finale twee dagen in
goede banen leiden. Voor regio Vlaan-
deren kwamen Martin Spoormans,
Franky Deconinck en Peter Debaes in
actie, regio Wallonië werd vertegen-
woordigd door Alain Clabots, Albert
Beyers en Sébastien Lemestrez. Er werd
gespeeld naar 2 winnende sets van 60
punten. We konden beschikken over 3
biljarts en met zes spelers was dit wer-
kelijk ideaal.  De eerste ronde zorgde
Franky al meteen voor een kleine ver-
rassing door Martin met 2-0 te verslaan.
Het duel tussen de twee clubgenoten
Alain en Albert werd in het voordeel
van deze eerste beslist, weliswaar in
drie sets.  Peter was duidelijk te sterk
voor Sébastien. De volgende wedstrijd
maakte Albert het heel spannend tegen
Peter en moest slechts nipt de duimen
leggen in 3 sets.  Franky had een walk-
over tegen Sébastien terwijl Martin het
heel hard te verduren kreeg tegen
Alain.  Dankzij een enorme flater van
Alain kon Martin de winst in drie sets
grijpen. Martin was nu duidelijk opge-
warmd en kende geen genade met Pe-
ter die werkelijk geen enkele kans kreeg
om in de wedstrijd te komen. Franky be-
kampte Albert en kreeg op zijn beurt
een moeilijke klus te klaren. Albert
dwong zijn opponent opnieuw tot een
driesetter maar slaagde er voor de der-
de maal niet in die winnend af te slui-
ten.  Alain kon op zijn beurt met spre-

kend gemak Sébastien verslaan. Situa-
tie na dag 1 : Franky 6 matchpunten,
Martin, Alain en Peter hadden er elk
vier.  Albert en Sébastien hadden nog
een blanco score en waren zo uitgeteld
voor de titel. De partijen op zondag be-
loofden vuurwerk te geven.  Het verloop
van de wedstrijden zorgde er voor dat
er als het ware twee poules van drie
spelers gevormd werden. Franky, Alain
en Peter moesten elkaar nog partij ge-
ven en in het andere trio vonden we
Martin, Albert en Sébastien terug.  Al-
bert kon zijn eerste matchpunten beha-
len en versloeg zoals verwacht Sé-
bastien. Op de andere tafel nam Peter
het op tegen Alain. Zoals verwacht
werd het hard tegen onzacht. Niet-
tegenstaande de belangen was Peter
toch sportief om Alain er twee maal op
te wijzen dat hij met de verkeerde bal
ging stoten.  Gelukkig liep het nog goed
af en kon hij in drie sets zegevieren. Na
een korte rustpauze nam Alain het dan
op tegen Franky.  Ook dit werd een
bloedstollende partij die met argusogen
gevolgd werd door Arthur Standaert en
zijn echtgenote Carla. In de derde set
kon Franky het uitmaken als hij de com-
binatie lukte van een carambole en 1
kegel. De carambole was geen pro-
bleem maar hij miste de kegel op een
haar.  Alain kreeg een heel moeilijke
voorband voorgeschoteld maar loste
die uitstekend op.  Daarenboven liep
zijn bal vast tegen de band en lag hij
gesnookerd.  Franky kon deze bal niet
raken met een vrije bal voor Alain tot
gevolg. Alain aarzelde niet en kon met
8 punten uit zijn laatste stoot de partij
beslechten. Ondertussen had Martin
ruim de maat genomen van Sébastien.
De situatie voor de laatste 2 wedstrijden
was als volgt : Alain, Franky, Martin en
Peter hadden allen zes matchpunten.
Gezien Alain niet meer moest spelen,
kon hij enkel hopen op een bronzen me-
daille. Franky is altijd kampioen indien
hij wint in twee sets tegen Peter.  Peter
kan enkel kampioen worden als hij wint
in twee sets tegen Franky en Martin laat
minstens één set liggen tegen Albert.
Martin wordt kampioen als Franky niet
wint in twee sets en hij wel in twee sets
wint van Albert. Peter was heel gecon-
centreerd en kon telkens scoren en de-
fensief verzorgd spelen.  Franky werd
telkens in de verdediging gedwongen
en kende enkele keren pech toen de ke-
gels net niet wilden omvallen. Set één
werd op naam van Peter geschreven
met 60–41.  Zoals verwacht had Martin
een heel kwaaie klant aan Albert maar
haalde het toch in de eindspurt van set
één met 60-55. Peter stoomde de twee-
de set door en liet zijn goede vriend
Franky geen kans.  Het werd 2-0 in sets
in het voordeel van Peter.  Nu was het
nagelbijten om te zien hoe de tweede

set op de andere tafel zou aflopen.
Martin was heel slecht begonnen en
had door eigen fouten en het goede
spel van Albert een achterstand van
meer dan 20 punten.  Op zijn gekende
manier knokte hij zich terug in de wed-
strijd. Het was onbegrijpelijk hoe Albert
zijn ruime voorsprong nog prijsgaf en
enkele kansen op het einde van de set 2
niet kon afmaken.  Bij een 56-59 stand
kreeg Martin een gemakkelijke caram-
bole voorgeschoteld om de set en het
kampioenschap te beslechten.  Met al
zijn ervaring wist hij het hoofd koel te
houden en scoorde de noodzakelijke 4
punten : 60-59.  Zijn tweede Belgische
titel in het 5 quilles was binnen ! Franky
kwam door zijn tweede nederlaag net
naast het podium.  Brons was er voor
Alain terwijl Peter de zilveren medaille
in ontvangst mocht nemen. Albert be-
kleedde plaats vijf en Sébastien kreeg

de rode lantaarn toegeschoven. Tijdens
de slotceremonie werden de organisa-
toren van de CRB Léopold Série be-
dankt voor hun inzet voor deze nieuwe
discipline. De taartjes en de belegde
broodjes die op zaterdag en zondag
voorzien waren, werden erg gesmaakt
door de spelers en hun sympathisanten.
Freddy en Jean-Marie waren op hun
beurt gecharmeerd door de sfeer die
het kegelbiljarten met zich mee brengt.
Enkele weken eerder werd er al zeer
goede promotie gemaakt voor het ke-
gelspel in Roeselare tijdens het eerste
ESPA 5 pins for teams.
Door het organiseren van deze nationa-
le finale in de hoofdstad konden we op-
nieuw menige biljarters overtuigen deze
speelwijze eens te proberen  au sérieux
te nemen.

Peter Debaes

Winnaar Spoormans wordt omringd door Peter Debaes en Alain Clabots

KBBB Nationale Finale 2de Klasse Driebanden KB

Waalse zege bekroont met promotie

Jean Duysens (BC Herstalien), bekleed-
de de weinig benijdenswaardige laat-
ste plaats en was meteen de enige van

het sextet die niet in
de moyenne geraak-
te. De tweede, der-
de, vierde en vijfde
plaatsen waren voor
Marc Thuy (KSNBA),
Raphaël Winckel-
mans (BC Couronne
Wemmel), Dany Dar-
cis (STBC) en Ronny
Proost van BC Sint-
Jozef. Mét de promo-
tie naar 1ste Klasse
en 42 speelpunten
en met vier zeges
uit vijf wedstrijden,
kroonde Pascal Re-
dant (AS Charleroi)
zich tot nationaal

kampioen in de 2de Klasse. 

Bart Van Reeth

De Waalse winnaar Pascal Redant griste ook nog de 
promotie mee

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

Aandenken aan

Louis WILS
Voorzitter Belgische Golfbiljart Bond

Levenspartner van Saman EDIRIMANAGE

Geboren te Merksem op 22 mei 1947
En overleden te Deurne (AZ Monica) op 14 juli 2014

Saman,  José, Freddy, Tania, Danny, Sam, Vincent en familie, danken u voor
uw blijken van deelneming, steun en medeleven.     

Do not stand at my Grave and weep,
I am not there I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain,
I am the gentle autimn rain.
When you awaken in the morning hush,
I am the swift uplifting rush. 
of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there, I did not die.

--------

Hoe graag was ik nog gebleven
Ik had nog zoveel willen doen 

http://www.blue-orchid.be


Editoriaal

Pompen of verzuipen

Het is allang geen geheim meer dat de-
ze krant het moeilijk heeft om te overle-
ven. Dat komt zeker niet door een ge-
brek aan interesse van onze duizenden
lezers, die maandelijks ons blad verslin-
den, zoals Trudo Rondas van de BTS mij
toevertrouwde. En we kunnen dat alleen
maar beamen; in de meer dan drie jaar
dat we nu operationeel zijn, kregen we
haast zonder uitzondering, enkel maar
lofbetuigingen. Alleen: de broodnodige
financiën om onze lezers elke maand
het nieuws te brengen van wat er reilt
en zeilt in biljartland, blijven uit. Clubs
en lokalen verwaarlozen het te adverte-
ren en schieten daarmee hun eigen doel
voorbij. Want vele zaken leven haast
uitsluitend van de biljartsport en de ge-
vestigde verenigingen en dat is nou net
het publiek dat je via ons medium, opti-
maal bereikt ! Elke uitgave kan dan ook

de laatste zijn. Want van maand tot
maand is het pompen of verzuipen en
bekijken we of we er aan uit komen.
Tegenwoordig heet dat dan het verlies
beperken, en dus is er duidelijk een pro-
bleem ! We trokken met een voorstel
richting KBBB, tot nader order nog
steeds de grootste en belangrijkste bil-
jartbond van het land, maar op ons lu-
cratieve voorstel werd tot op heden niet
ingegaan. Spijts de inspanningen van
enkele mensen, die binnen dat instituut
toch voor ons pleiten. 
In mensentaal: met een bijdrage van en-
kele euro’s per jaar en per speler, kan
dit blad haast zorgeloos verschijnen en
zelfs een optie nemen naar een nog
grotere oplage toe. Helaas, enkele eu-
ro’s blijkt voor sommigen een erg hoge
drempel te zijn.
Wij blijven echter niet bij de pakken zit-
ten en richten ons expliciet tot U, de bil-
jarter. De man of vrouw die onze sport
koestert en een heel seizoen lang de
keu opneemt, traint en speelt, werkt in
de club en bijdraagt aan de sportieve
en extra-sportieve ontwikkeling van de
biljartsport, vragen we om hulp. Heeft u
ideeën of kent u potentiele adverteer-
ders, wenst u zelf een bijdrage te leve-
ren van financiële of materiele aard ?
Een omhaling bij uw leden bijvoor-
beeld, resulteert in een uitgebreid ver-
slag en advertentie voor uw club en
daar worden we beiden beter van.
Contacteer ons en help mee aan het
voortbestaan van deze krant, die in alle
bescheidenheid de bijbel is geworden
van biljartend Vlaanderen. 
Want nogmaals en helaas; het is pom-
pen of verzuipen !

Bart Van Reeth
Hoofdredacteur
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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

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

Sung-Won Choi verbetert met 26
serierecord Korea
Door: Frits Bakker 

De Koreaan Sung-Won Choi heeft in
een Open driebandentoernooi in Chun
Cheon het nationaal record hoogste se-
rie verbeterd. In de vijfde beurt van zijn
partij tegen Kwang Ryeol Park maakte
Choi een reeks van 26. De hoogste se-
rie tot nu toe stond op naam van Jung-
Han Heo met 24.
Sung-Won Choi, de nummer zeven op
de wereldranglijst, leek onder een im-
mense spanning in de zaal op weg
naar het wereldrecord, maar miste de
27e carambole op een millimeter. 
Het wereldrecord staat met 28 caram-
boles op naam van vier spelers:
Raymond Ceulemans, Junichi Komori,
Roland Forthomme en Frédéric Cau-
dron.

Sung-Won Choi
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

17 oktober 1955 – 28 juli 2014

Met het overlijden van Ferre Van Loco 
is een groot biljartinitiator heen gegaan
Op 28 juli 2014 viel het verlies van een
groot initiatiefnemer in de biljartwereld
te betreuren. Geheel onverwacht over-
leed de in Wilrijk geboren Ferre Van Lo-
co. Met zijn vooruitziende blik en orga-
nisatorisch vermogen heeft Ferre de laat-
ste jaren er mede toe bijgedragen om
onze sport weer meer uitstraling te ge-
ven. Met zijn positieve instelling was de-
ze vrijgevige man altijd omgeven door
een goed humeur. Vooral de Super-
prestige in Lommel was zijn parade-
paardje. Ook binnen de BTS was hij een
actief man. Bij deze hartelijke en vooral
vrijgevige levensgenieter hoorde een
goed glas wijn, iets wat hij zelf impor-
teerde en verhandelde. Het was een in-
drukwekkend afscheid op 7 augustus in
het crematorium te Antwerpen, waar  fa-
milie, vrienden en biljartvrienden afscheid van hem namen. Er werd prachtig ge-
zongen door twee van zijn vijf kinderen, waarbij de anderen vol lof spraken
over hun vader, hun rots in de branding! Ook de allerkleinste sprak vol liefde
over haar pappie, pappie- waar ze twee weken tevoren nog mee op vakantie
was geweest en zo lekker mee had gegeten. Haar pappie, die toen nog in haar
boekje had geschreven dat ze voor altijd ‘zijn kleine meisje zou blijven’. 

”De grootste berg in mijn leven”
”Ik beklim een berg waarvan ik de top niet kan zien, Zo hoog, zo zwaar, eens
kom ik boven misschien? De paden zijn soms recht, soms krom, soms stijl, de
lucht boven op deze berg is zo vreselijk ijl. Moet ik naar rechts, naar links, of
moet ik nu rechtdoor? Eindelijk sta ik boven op de top en kijk neer naar de
aarde, en plots….plots zie ik daar, het leven heeft weer enige waarde.
Vergeef mij deze gedachten, jullie….. jullie allen - waarvan ik hou”. 

WK band met Caudron, De Bruijn
en Blomdahl
Door: Frits Bakker/Kozoom

De wedstrijdleiding van de wereldbond
UMB heeft de spelerslijst bekendge-
maakt voor het WK bandstoten, dat
wordt gespeeld van 2 tot en met 5 okto-
ber in het Franse Gaza-Saint-Brevin-les-
Pins. De verdeling van de plaatsen was
aanvankelijk gemaakt met negen spe-
lers van de CEB (Europese bond), drie
van de CPB (Pan-Amerikaanse), twee
van ACBC (Azië) en twee wildcards
voor de UMB en de organiserende
Franse federatie. De grote kanshebbers
voor de titel zijn Frédéric Caudron en
Jean Paul de Bruijn, titelverdediger is

Wolfgang Zenkner en ook Torbjörn
Blomdahl is één van de deelnemers.
De drie plaatsen voor het Pan-Ameri-
kaanse continent zijn teruggegeven, zo-
dat de CEB drie extra plaatsen krijgt.
Voor Europa spelen nu drie Franse spe-
lers, twee Belgische en twee Duitse spe-
lers en één van Nederland, Zweden,
Zwitserland, Tsjechië, Spanje, Oosten-
rijk en Griekenland.
Het Aziatische contingent wordt ver-
tegenwoordigd door een Vietnamese
en een Japanse speler. De wildcard van
de is toegekend aan Wolfgang Zen-
kner, de titelverdediger en aan Bernard
Villiers door de Franse organisatie

Koninklijke Brugse Biljartclub
De enige club in België met 11 biljarts

7 van 2.30m en 4 van 2.84m
Lokaal

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

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

Speciale biljartlessen voor jeugdspelers
Openingsuren

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

Artistiek Biljart

Meteen raak voor Daelman
Eric Daelman lijkt de nederlaag tegen
Erik Vervliet op het BK in juni jongstle-
den, goed te hebben verteerd. De voor-
malige wereldkampioen pakte in het
eerste VAS-rankingtornooi van het sei-
zoen de zege met een totaalpercentage
van 62,86. Grootste rivaal en 'ranking-
beest' Walter Bax moest het met de
tweede plaats stellen in de Oostendse
OBA en bleef op bijna 50 punten van
de winnaar steken. Bax had er in totaal
288, Daelman liefst 330. Regerend Bel-
gisch kampioen Erik Vervliet  eindigde
op de derde plaats. Dan volgde het pe-
loton. Marc Janssen gaf om familiale re-
denen forfait voor deze eerste editie.

Goede start van het seizoen voor 
Eric Daelman
Foto: www.billiardsphoto.com

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

http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
mailto:info@kbbc.be
http://www.kbbc.be
http://www.billiardsphoto.com
mailto:leodewolf@hotmail.com
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Wij wensen jullie veel speelplezier op de meest vooruitstrevende Golfbiljart ooit!
THISSEN Biljarts  Van Wesenbekestraat 5155  2060 Antwerpen 03/233 54 18

Golfbiljart is vandaag de sterkst groeiende afdeling van de Belgische biljartsport.

Het werd dan ook tijd dat we de technische kant van het golfbiljart nog eens onder de loep namen.
Zo zagen we dat er in de laatste 30 jaar weinig of niets gebeurd was om de speelkwaliteit te verbeteren waar dat bij bvb. drieband wel het 
geval is.
Zo is het systeem van ‘steelblock’ reeds jaren een begrip in de snooker en driebandwereld maar nog nooit toegepast op golfbiljart. 
Ook de bandafwerking was traditioneel in MDF met formicabekleding of massief hout.

Tijd om iets nieuws op de markt te brengen: TOPgolf STEELBLOCK
Wat is nieuw?
• Steelblock: De banden worden verzwaard met een stalen hoekprofiel van 12 mm dikte. Het horizontale

gedeelte zorgt voor een enorm krachtige sluiting van de band tegen de leisteen, het verticale gedeelte
zorgt ervoor dat de trillingen veroorzaakt door de afstoot van de bal opgevangen worden. Samen met het
sterk verhoogd soortelijk gewicht van de band geeft dit een nooit te evenaren zachte en preciese afstoot.

• De afwerking van de banden bestaat uit 8 mm volkern kunststof materiaal.
Speciaal voor TOPgolf Steelblock gemaakt en zeer kras en slagbestendig. Zowel de basislatten voor de
rubber als de kern van de band zijn uit massief hout. Als rubber gebruiken wij de hoogste kwaliteit
profiel P37, de norm voor alle europese en wereldcompetities biljart.

• Ook aan de balklep is gedacht. Zo heeft elke TOPgolf Steelblock een aluminium achterstuk wat ervoor
zorgt dat de balklep aan ieder doel een perfect gelijke hellingsgraad heeft. Nooit geen losse balklep meer
die het doelen beïnvloedt.

• Het frame van TOPgolf Steelblock is volledig uit staal gemaakt.
Voor de bevestiging van de poten zijn maar liefst 24 bouten gebruikt
met als resultaat een biljart die staat als een rots en dus nooit ‘trilt’.

• De aluminium toppen zijn geanodiseerd om het verkleuren en vuil
worden tegen te gaan. Om het ‘open spelen’ van de doeltoppen te
vermijden zijn deze onderaan gekarteld. Alle toppen worden langs boven
bevestigd wat het vernieuwen van het laken vergemakkelijkt.

• De verwarming ligt op een hittebestendige en isolerende plaat en sluit zo goed mogelijk aan tot in de
hoeken van het frame. Daardoor is er weinig energieverlies en een mooie verdeling van de warmte.
De temperatuur van de leisteen verschijnt op de display en kan met de thermostaat op het gewenste
aantal graden afgesteld worden (max. 50°C).

THISSEN LANCEERT
TOPGOLF STEELBLOCK



De Biljart Ballen, 4e jaargang, september 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

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

Wij stellen ons superteam aan u voor

Ons superteam met v.l.n.r.: 
Dick Jaspers, Jerry Hermans, Eddy Merckx, sponsor Marco Jansen, Jean-Paul de Bruijn,
teamleider Jan Kikken en Frédéric Caudron.
Zowel in Nederland als in België actief in de hoogste klasse.

Seringenlaan 5   2940 Hoevenen   24/7 service nummer (0)032 491/52 84 30

(0)032 313 54 44

http://elektriciteitswerken-aej.be/nl



