
Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

® GRATIS verzending van al uw biljartartikelenvanaf € 50,- bij Thissen Biljarts via:

www.amusement.be   info@thissen.be

EDITIE
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GRATIS
MEENEMEN
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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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

voor Ceulemans, 12 voor Merckx). Kurt
Ceulemans bedwong op de andere ta-
fel Eddy Leppens, een ander kopstuk uit
zijn land: 50-30 in 26.
Peter Ceulemans analyseerde vanuit de
tgv onderweg naar huis de twee partij-
en na de pauze:
,,We waren vast en zeker geen favoriet
om nog wat te doen na die 4-0 achter-
stand. Ik heb zelf even een mindere pe-

MORANGIS - Twee Belgische clashes in de Franse competitie gaven de
wedstrijd tussen Morangis Cetsi en Albert een onverwachte wending. De
titelkandidaat uit Morangis, niet zo ver van Parijs, had een 4-0 voorsprong
bij de pauze, maar verspeelde de maximale winst in het tweede part.

Door Frits Bakker

Peter en Kurt Ceulemans waren verant-
woordelijk voor de kanteling van de
wedstrijd in Poule A van de hoogste
liga, die live werd uitgezonden op
Kozoom.
Peter Ceulemans versloeg in een magni-
fieke wedstrijd Eddy Merckx met 50-37
in 20 beurten (2.500/1.850, series 8

Ceulemans boys verslaan Merckx en Leppens

riode gehad na de halve finale in de
World Cup van Porto. Het is niet altijd
makkelijk om je elke keer weer op te la-
den in combinatie met werk en gezin.
Maar het valt nog mee, de moyennes
zijn wat lager, maar het niveau blijft
goed.''
,,Eddy Merckx startte tegen mij met 9,
op 27-24 voor mij maakt Eddy nog
eens 12 en staat het 34-27 voor hem.
Maar ik finishte enorm sterk, onder
meer met een serie van acht.''
,,Kurt was heel sterk tegen Eddy Lep-
pens: hij had er 42 in 17 en bleef hevig
scoren, waardoor Eddy uiteindelijk

moest lossen. Kurt scoorde sterk en
speelde perfect defensief. We weten al-
lemaal dat hij op die manier van ieder-
een kan winnen.''
Voor de pauze wonnen Jean Reverchon
en Richard Bitalis voor Morangis van
Kévin Perrotin en Cédric Melnytschen-
ko. Alleen Melnytschenko ging nog
lang mee met zijn tegenstander, maar
daarna speelde Bitalis op routine uit:
50-36 in 37. Reverchon domineerde te-
gen een zwakke Kévin Pérotin en won
met 50-22 in 37.
In deze Poule won Andernos eerder met
6-2 van Colmar.

© Harry van Nijlen/Kozoom. Peter Ceulemans stuntte in de partij tegen Eddy Merckx met winst in 20 beurten.



De Biljart Ballen, 4e jaargang, november / december 2014 pagina 2

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

Golfbiljart 

De Kannibaal is ook maar 
van vlees en bloed
Na het behalen van zijn vijfde Belgi-
sche titel won Benny Ceulemans ook de
eerste editie van de BGB-Masters. 
De bijnaam van "kanibaal" is volkomen
terecht want het nieuwe seizoen van de
Masters is ondertussen aan zijn tweede
editie toe en zowel in Tor-Boys, alsook
in H.I.H. Meldert won Benny de Hogere
reeks en de gemengde reeks. Meteen
slaat Benny een grote kloof met de twee-
de in de tussenstand van de BGB-
Masters. 
Op het Masterstornooi van Vrij Polen
ging Benny voor zijn derde dubbel op
rij. Daar bleek dat onze kanibaal ook
maar van vlees en bloed is en won  Erik
Van den Zegel de hogere reeks. In de
gemengde reeks was het opnieuw de
kannibaal die aan het langste eind trok. 
In tegenstelling tot wat sommigen den-
ken moeten we onze kampioenen
koesteren. Iedere sport heeft zijn kampi-
oenen die domineren. Het zou een mo-
tivatie moeten zijn voor elke speler om
tegen zulke toppers te spelen en hen
proberen te verslaan. Een dikke pluim

voor de spelers die aanwezig zijn op
elk masterstornooi en proberen om de
kanibaal te verslaan. Nee, de Masters
zijn er voor iedereen en niet voor de eer
en glorie van enkelen. 

Dany De Lange

De 'kannibaal' aan het werk

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Zilverwinnaar promoveert
Nick Rosier werd in zijn thuishaven van
BC Sleepbootje knap tweede, achter
zijn teamgenoot Theo Van Craenen-
broeck en promoveert bovendien naar
6de klasse (55 speelpunten). 
Yvan De Ruyte (KSNBA) strandde op
plaats drie en Martine Goetkint, on-
danks thuisvoordeel, viel net buiten het
podium. François Vergult (ook BC Sleep-
bootje) gaf forfait. Van Craenebroeck
betwist de gewestfinale als vertegen-
woordiger van het Waasland.

Bart Van Reeth

Goetkint viel net buiten de prijzen

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 1ste en 2de Klasse Vrijspel KB

Verplancke weert zich kranig 
in niet evidente finale

Door het beperkte deelnemersveld werd
aan deze tweedeklassersfinale één eer-
steklasser toegevoegd. Jean-Paul Ver-
plancke mocht 210 punten proberen te
beuren tegen toch drie sterke 160-ers
en dat is natuurlijk geen sinecure.  Met

205 en zelfs één
winstwedstrijd, toon-
de de eersteklasser
van BC De Witte
Molen dat hij wel
een balletje kan
rondtikken. Het lever-
de hem spijtig ge-
noeg toch slechts de
rode lantaarn op.
Kris Waem (BC De
Gildevrienden), met
een aanvaardbaar
gemiddelde en 8 op
8, verzekerde zich
van de gouden me-
daille en deelname
aan de gewestfinale.
Na hem volgden

Tom Van Biesen, clubgenoot en Joris de
Maeyer van KSNBA. Etienne Saey, die
voor het Zeelse Qua-lity uitkomt, moest
verstek laten gaan.  

Bart Van Reeth

Kampioenstitel met 8 op 8 voor Kris Waem.
Foto: www.billiardsphoto.com

Biografie over bijna vergeten 'man met de witte anjer' is boeiend werkstuk

Filip Steurs levert inspiratie aan
Argentijnse collega
Wie al eens de website van onze bil-
jartclub bezoekt, www.bcdedeken.be ,
weet dat ik een bijzondere interesse
heb in de geschiedenis van het biljart-
spel en – sport. Bij het verzamelen en
nalezen van boeken en tijdschriften bot-
ste ik op een vergeten generatie van ij-
zersterke Argentijnse spelers in de jaren
1940, ’50 en ’60 waarvan Pedro Leop-
oldo Carrera met zijn 5 wereldtitels het

uithangbord was. Carrera pakte
wereldtitels in het vrijspel, kader, drie-
banden en de pentathlon.  Carrera, de
Navarra’s, Lopez, Girves, Berardi & Co
vochten veldslagen uit tegen de Belgen
Gabriëls, Van Hassel, Vervest, Vinger-
hoedt en Ceulemans. Het inspireerde
mijn Argentijnse compagnon de route,
Luis Alberto Venosa, om over deze
kleurrijke figuur een boek te schrijven.
“The man with the white carnation, Bio-
graphy of the five-time billiards World
Champion, Pedro Leopoldo Carrera
(1914-1963).” 
Het boek is nu beschikbaar in het En-
gels en is uitgegeven in A5 formaat,
met hard cover en telt 124 pagina’s.
Het boek bevat vele onuitgegeven foto-
’s, wedstrijdresultaten en anekdotes. Het
geeft ook uitleg bij de politieke omstan-
digheden waarin Carrera als biljartspe-
ler actief was, onder en na het regime
van Juan Peron. Carrera droeg altijd
een witte anjer in het knoopsgat ter ere
van Evita Peron. 

Het boek is te koop op de markt voor
€ 24,99 en kan via eBay aangeschaft
worden of via een  e-mailbericht aan
steurs@telenet.be. 

Wenst u meerdere exemplaren aan te
schaffen dan kunnen de verzendkosten
sterk gedrukt worden.

Filip Steurs

KBBB Gent – Districtfinale 6e Klasse Vrijspel KB

Finale levert twee promovendi op
De kampioen en de vice-kampioen
speelden hun 55 punten vlot het score-
bord op en mogen beiden met een ver-
diende promotie naar 5de Klasse. 
Finalewinnaar Marc Van Den Eede
(Elk Weird'Hem) verloor geen enkele
wedstrijd. 
De tweede promovendus Pascal Buyens
(Royalvrienden Oudenaarde) moest en-

kel in Van Den Eede zijn meerdere er-
kennen. Christiaan Coppens, uit hetzelf-
de team als de kampioen eindigde op
drie, Hedwig Reychler (ook Royalvrien-
den) op vier en Aalstenaar Marc
Rogiers van Sint-Martinus behaalde
geen punten.

Bart Van Reeth  

KBBB Gent – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Willems pakt verdiende eindzege
Raymond Willems (BV Gent) was de
beste van de vier en daarvan getuigen
zijn winstwedstrijden (3 op 3). Henri
Van De Casteele (Argos-Westveld) kon
wel twee van de drie matchen verzilve-
ren, maar een te laag gemiddelde le-
verde hem slechts brons op. 
Het zilver moest hij laten aan Jan Land-

rieu van de Oudenaardse Royalvrien-
den. Danny Caudron (Edelweiss Ever-
gem) scoorde geen wedstrijdpunten,
maar kwam met 63 op 70 tegen de
kampioen toch nog aardig in de buurt
van één keer winst. 

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – 8ste Klasse Vrijspel KB

Zes op acht voor drie deelnemers
Ook in de laagste categorie van het vrij-
spel werd de aftrap van de districtfina-
les gegeven. In Moeskroen ging Nico-
las Latruwe van WO Hooglede met de
hoofdvogel aan de haal. Risquons-tout
thuisspeler Rémy Vercampst eindigde
met evenveel matchpunten als de kam-
pioen, maar met een lager gemiddelde
op de tweede stek. Datzelfde gold voor
Dries Debusschere, ook van WO Hoog-
lede, die nog Dirk Bossaert (GHO Kort-
rijk) en Guy Lampe (RT Moeskroen) ach-
ter zich hield. Lampe was de enige die

het gemiddelde van de 30-ers niet be-
haalde en bovendien geen enkele wed-
strijd won.

Bart Van Reeth

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

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

2 x biljart 2,10 m. - 2 x biljart 2,85 m.
Lokaal van B.C. AVENUE
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KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Dirk Janssens wint zwakke finale

Dirk Janssens speelt de gewestfinale
na winst in een erg matige districtont-
moeting

KBBB Waasland – 
Rechtstreekse Districtfinale 3de & 4 de Klasse Kader 47/2 MB 

Naar andere formule of uitbreiding ?
verdienste, maar in
de context van het
gebeuren, staat de
Waaslander straks
helemaal alleen en
wanneer de concur-
rentie verdwijnt, ver-
dwijnt ook de uitda-
ging en het plezier in
het spel. Lichtpunt is
dat Waem alweer
promotie bekwam en
het veld van de 90-
ers aldus vergroot,
wat derde klasse
naar de toekomst
kan doen kijken. In
vierde klasse wordt
het echter helemaal

desastreus, waar men straks geen enke-
le speler meer telt en de boeken kan
dichtgooien. Didier Segers, compagnon
bij de Haasdonkenaars van Waem, ein-
digde knap tweede -zelfs met 20 punten
meer te spelen- en wordt dus voor de
kampioen een te duchten concurrent. Jo-
ris De Maeyer van KSNBA was op de
derde plaats, de laatste die in het ge-
middelde uitmaakte en werd gevolgd
door Dylan Van Leuvenhage, van het or-
ganiserende Sleepbootje en diens
ploegmaat Jeffrey de Witte.

Bart Van Reeth

Jeffrey De Witte moest in eigen lokaal tevreden zijn met de
laatste plaats. Foto: www.billiardsphoto.com
Drie spelers naar 90- en twee spelers
naar 70 punten. Dat was de setting van
deze finaleronde, waar men de derde-
en vierdeklassers moest samenvoegen,
wegens gebrek aan interesse. Misschien
moet men bij de KBBB toch maar eens
bekijken of het niet aangewezen zou
zijn een nieuwe formule in het leven te
roepen of bijvoorbeeld districten en ge-
westen samen te voegen. Zeker in de re-
gio's waar de klassieke disciplines als
het kader, jaar na jaar inboeten aan be-
langstelling. Dat Kris Waem (De Gildev-
rienden, 70 punten) deze finale met 6
op 8 won is natuurlijk geheel zijn eigen

Artistiek Biljart 

Koningen van het 'fantasiespel' beschikken
over nieuw materiaal in Deerlijk

Nationaal kampioen excellentie ar-
tistiek biljarten Johan Grimon uit Ware-
gem wil de biljartsport verder uitdragen
in Zuid Westvlaanderen.  In het mooie
en aangename lokaal van Snooker Poc-
ket, Hoogstraat 78 te Deerlijk wil hij
zich verder bijschaven in het artistieke
biljarten.  De uitbaters van Snooker Poc-
ket, Dominique en Sofie, offerden zelfs
een snookertafel op om een matchbiljart
voor artistiek biljart te kunnen plaatsen
in hun lokaal.  Na een tafel in de Mero-
de in Turnhout, de Argos in Gent nu dus
ook een 3e biljarttafel in België die be-
schikbaar is voor dergelijke trainingen.
Natuurlijk kan er ook nog wel eens drie-
band of vrijspel worden gespeeld op
deze biljarttafel.  De trainingen kunnen
ook gevolgd worden op de televisie-
schermen want boven het biljart hangt
een camera.
Heb je zin om kennis te maken met de-
ze biljartdiscipline?  Kom gerust eens
langs.  Snooker Pocket (www.snooker-
pocket.be) is open op maandag en
woensdag vanaf 16u00, op donder-
dag, vrijdag en zaterdag vanaf 14u00
en op zondag vanaf 9u30.  Je kan er te-
vens terecht voor een aangename bab-
bel, een partijtje carambole, snooker of
golfbiljart, een pijl werpen naar de
dartsblok of het leggen van een kaartje.
Op zaterdag 25 oktober 2014 werd
de tafel feestelijk officieel geopend met
een demonstratie door twee kleppers in
deze discipline, namelijk ex-wereldkam-
pioen en huidig Europees kampioen Er-
ic Daelman en  Belgisch kampioen Erik
Vervliet. Zij lieten de nieuwsgierige aan-
wezigenkennis maken met deze specta-
culaire biljartdiscipline. 
Eric Daelman begon met artistiek biljart
in 2000. In de loop van de jaren heeft
hij al een mooi palmares verzameld. In
2009 werd hij wereldkampioen in
Kastamonu (Turkije) en werd hij ook 2
maal Belgisch kampioen (2006 &

2008). Hij won ook 5
maal de superprestige
(2008, 2009, 2011,
2012 & 2013). In
2007 (Malatya) en
2009 (Grubbenvorst)
behaalde hij telkens
een bronzen medaille
op het Europees kam-
pioenschap . Op de
Belgisch kampioen-
schappen behaalde
hij 8 maal een zilve-
ren medaille (2004/
2005/2007/ 2009/
2010/2011/2013/
2014) en 1 maal
een bronzen medaille
(2012). In Niel werd
hij al 4 maal uitgeroe-
pen tot  sportman van

de gemeente. Erik Vervliet werd al 3
maal kampioen van België (2011,
2013 en 2014). Dat Dominique & Jo-
han het goed menen met de biljartsport
en met het artistiek biljarten in het bij-
zonder mag blijken uit een aantal initia-
tieven die reeds geprogrammeerd zijn.
Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7
december 2014 wordt er al een eerste
artistiek biljarttornooi georganiseerd.
Deelname van Walter Bax, Eric Dael-
man en Roger Everaert is reeds verze-
kerd.  Natuurlijk zal ook organisator Jo-
han Grimon zijn kunnen tonen geduren-
de deze drie dagen. Ook in 2015 staat
er reeds een tornooi op stapel en wel
op vrijdag 27, zaterdag 28 februari en
zondag 1 maart 2015. Voor dit tornooi
is reeds de deelname bevestigd door Er-
ik Vervliet, Patrick Vloemans en Willem
Schreuder uit Nederland.
Hoe wordt artistiek biljart gespeeld?  El-
ke speler krijgt 3 maal de kans om op-
gelegde figuren uit te voeren.  Deze op-
gelegde figuren zijn ingedeeld in 10
sets van 10 figuren.  In totaal zijn er dus
maar liefst 100 figuren die men onder
de knie moet hebben.  Afhankelijk van
de moeilijkheidsgraad kan men tot 10
punten per figuur verdienen.  De speler
die op het einde van een tornooi de
grootste totaalscore heeft, wordt uitge-
roepen tot tornooiwinnaar.
Wil ook jij eens deze biljartdiscipline
proberen en beoefenen?  Neem alvast
een kijkje op de website van de artistie-
ke biljarters via www.home.vas-onli-
ne.be of contacteer Snooker Pocket
(snookerpocket@skynet.be) of Johan
Grimon (johan.grimon@telenet.be)

Uitbater van Snookerpocket, Dominique Vanhonacker en
Europees kampioen Eric Daelman, samen aan de nieuwe
tafel

Niemand van de vier deelnemers be-
haalde het obligate gemiddelde (2,50).
Met 2,31 kwam Dirk Janssens (BC
Sleepbootje) er in Haasdonk het dichtste
bij en mocht zich dan ook terecht kam-
pioen noemen. Nieuwkomers Marc De

Wreede van BC De Gildevrienden en Jo-
han Christiaens van KSNBA werden
tweede en derde, gevolgd door Geor-
ges Maes, ploeggenoot van De Wree-
de. Tussen kerst en nieuwjaar, mag Jans-
sens de 55 punten gaan bijeen tikken in
Gent, tijdens de gewestfinale.
Bart Van Reeth

KBBB Zuid Westvlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Hoogledenaren onder elkaar

Vier deelnemers en alle vier lid van het
plaatselijke 'Warden Oom'. Dat de
finale dan ook nog eens in het eigen
Hoogleedse huis werd gespeeld, was

natuurlijk geen toe-
val. Donald Wer-
brouck knalde drie-
maal de 70 speel-
punten op het score-
bord en legde te-
recht beslag op de
hoofdprijs. De verlo-
ren wedstrijd tegen
Werbrouck hield
Franky Deswarte op
de zilveren plaats.
Gilbert Vuylsteke
werd derde en
Freddy Rondele sloot
de rij. Het ganse

kwartet speelde in de moyenne. De
hoogste reeks van 25 kwam ook op
naam van winnaar Donald Werbrouck.  
Bart Van Reeth

Werbrouck gaf zijn clubgenoten het nakijken. 
Foto: www.billiardsphoto.com
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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.

'Italiaans' spel heeft eigen website bij KBBB

Franky Deconinck is ware promotor
Enkele jaren gele-
den kwam West-
vlaming Franky
Deconinck op de
proppen met het 5
kegelspel. De op
dat moment in ons
land nog vrijwel
onbekende disci-
pline, kende haar
introductie in de
Roeselaarse en
Moeskroense bil-
jartlokalen en kon
in eerste instantie
op vooral buiten-
landse belangstel-
ling rekenen. Waren (en zijn) de Italianen meester in dit spel, dan  presen-
teerde Frankrijk ook meteen een niet geringe lichting         '5-quilles'-spe-
lers. Wij zouden natuurlijk niet het biljartland bij uitstek zijn als we niet
meteen een inhaalbeweging hadden ingezet. En die kwam uit de keu van
niemand minder dan Martin Spoormans, die straks België vertegenwoor-
digt op het EK in Duitsland. De ambities van de 5K-commissie zijn groot.
Onder de naam http://www.kbbb-frbb.eu/5-K werd een website on-line
gebracht die alle aspecten van deze boeiende biljartdiscipline belicht. Een
kijkje meer dan waard. Aan het woord is bezieler Franky Deconinck :

In september ging ook het nieuwe sport-
jaar in de discipline 5-Kegels van start.
Het is ondertussen al de vierde keer dat
we een Belgisch Kampioenschap orga-
niseren. 
Vorig sportjaar werd Martin Spoormans
Belgisch kampioen; hij klopte Peter De-
baes en Alain Clabots in de Nationale
Finale. Martin zal de Belgische kleuren
verdedigen op het EK-2015 in Branden-
burg. Ook zal dit jaar - voor de vierde
keer - een Belgisch team deelnemen
aan het EK-landenteams in Branden-
burg (daarover later meer). 
Voor het sportjaar  2014-2015 werd de
organisatie van het kampioenschap her-
zien. Om de verplaatsingen tot een mi-
nimum te beperken, werd het België in-
gedeeld in 2 regio’s (o.v. van definitieve
goedkeuring door de NSC van
13/08/2014): 
- Regio A: Beide Vlaanderen, Antwer-
pen, Henegouwen/Namen 

- Regio B: Limburg, Brabant, Luik/
Luxemburg. 

Per regio worden 5 speelronden van tel-
kens 4 wedstrijden georganiseerd. Ie-
dereen die over een geldige licentie-
kaart KBBB beschikt mag aan 5-Kegels
deelnemen. Het is niet verplicht om aan
alle speelronden deel te nemen; op die
manier kan men vrijblijvend even proe-
ven van het 5-Kegels. Alle behaalde
wedstrijdpunten tellen evenwel mee

voor het eindklassement na 5 speelron-
den. De 8 best geklasseerden spelen
een regionale finale. De 4 beste van de-
ze finale spelen nadien de nationale fi-
nale, samen met de 4 beste van de an-
dere regio. 
Alle details kan men terug vinden in de
sportreglementen van de KBBB onder
het hoofdstuk 21. 

Planning van het sportjaar 2014-2015 : 
1e ronde : 27/09/2014 
2e ronde : 15/11/2014 
3e ronde : 27/12/2014 
4e ronde : 21/02/2015 
5e ronde : 14/03/2015 

Een maand vóór elke speelronde zullen
alle clubs een uitnodiging tot inschrij-
ving van hun spelers ontvangen voor
betreffende speelronde. 
Clubs die een poule – van 5 of 6 spelers
op 2 tafels – in hun eigen lokaal wensen
te laten doorgaan, kunnen dat bij elke
speelronde opnieuw aanvragen.
5-Kegels is een discipline in het caram-
bole-biljarten net zoals de bij ons beter
bekende disciplines vrijspel, bandsto-
ten, kader, driebanden. Vooral de Itali-
anen zijn meesters in 5-Kegels - zij noe-
men het 5-Birilli. De beste manier om 5-
Kegels te leren kennen kun je doen door
eens – geheel vrijblijvend – aan een
speelronde deel te nemen.

KBBB Antwerpen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Winst en dubbele promotie voor Ribeiro
De Antwerpse Portugezen van Bilhar
Barriginhas treden nog maar sinds dit
seizoen aan in de competities van de
KBBB en dat leverde hen al meteen een
diploma op. Carlos Ribeiro won met
100 % van de matchpunten de district-
finale en maakt een dubbele promotie
naar 5de Klasse en 70 speelpunten.
John Acker bleef op de tweede plaats

onder de moyenne, maar won toch
twee van zijn drie ontmoetingen. Bilhar
Barriginhas leverde met Manuel Graça
eveneens de bronswinnaar en Robert
Goldberg van het organiserende BC
Fantastika kreeg geen winst voor el-
kaar.  

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Kampioen met twee winstmatchen
In deze finale behaalden vier van de vijf
deelnemers niet de moyenne. Eddy De-
waele van CBC-DLS Roeselare werd
troosteloos laatste en zag voor hem
Alex Van Keirsbilck (Volharding) eindi-
gen. Frank Van Acker van WO Hoogle-
de kaapte brons weg en het zilver ging

naar Filip Callens, ook aangesloten bij
Roeselare. Eric Santy van GHO Kortrijk,
in het gemiddelde, werd de onbetwiste
winnaar van de tweedaagse finale naar
55 wedstrijdpunten.

Bart Van Reeth

KBBB Lier – Districtfinale 5de Klasse Kader KB

Tien op tien matchpunten voor Dens
De trofee ging met Robby Dens (KBC
Krijt op Tijd) naar Keerbergen. Vijf maal
winst en een dikke promotie op de kop
toe, toont aan dat de kampioen een
klasse te sterk was voor de opponenten.
Jan Andries van Coloma liet zich twee-
maal verslaan, door de winnaar zelf,
zoals aangegeven en een beetje verras-

send ook door Guido Neuhard (KBC
Real Putte), die pas vierde werd. De der-
de plaats ging naar Steven Vervloet,
clubmakker van Neuhard. Op vijf en
zes lezen we de namen van François
De Vaal (KBC Real Putte) en René De
Laet van het Duffelse Carambol.
Bart Van Reeth 

KBBB Lier – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Lagere moyenne nekt De Beukeleer

De vernieuwde Mister 100 in Lier was
de plaats van afspraak voor de 40-ers
uit het district Lier. Die 40 punten wer-

den driemaal bij el-
kaar getikt door
Glen Neyens (KBC
Carambol) en dat
volstond om de kam-
pioenstitel binnen te
rijven. François Van
Bulck (BC Duffel-
Oost) had aan één
keer volle winst ge-
noeg om de zilveren
plaquette om te han-
gen. Johan De Laet
(ook KBC Carambol)
werd puntenloos der-
de, dankzij een be-
ter gemiddelde dan
Walter De Beukeleer
(BC Duffel-Oost) die

wél één maal won, maar toch het licht
mocht uitdraaien.
Bart Van Reeth

Youngster Glen Neyens was de ervaren concurrenten te
snel af. Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Gent – Districtfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Duur bevochten zege
Van de zes deelnemers behaalden er
amper twee het gemiddelde en het
was daarvan dat winnaar Curt Wiel-
faert (K&V) het moest hebben, want
zijn tweemaal winst volstond niet. Dat
Wielfaert slechts afklokte met 0,15
boven de moyenne (2,30m. Biljart =
1,00), bewijst bovendien dat de deel-
nemers zonder uitzondering moeite
hadden met de 30 te spelen punten.
Edelweisser Seraphin D'Haenens be-

zette plaats twee. Met drie gewonnen
matchen, maar onder het gemiddelde
bleef Bernard Claerhout (Argos-West-
veld) steken op de bronzen plaats.
Dan volgden Frederick Caluwaerts
(Union-Sandeman Gent), Cédric De
Meulemeester (Gouden Sleutel) en
Hubert Claeys (Royalvrienden Oude-
naarde).

Bart Van Reeth

KBBB Lier – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Eerste, tweede en derde plaats 
voor Krijt op Tijd-ers 
Kampioen Kurt Punnewaert, Herman
Hens en Tom Van Puyenbroeck. In die
volgorde beeindigden de Krijt op Tijd
spelers van Keerbergen de finale, die
trouwens werd gespeeld in eigen huis.
Marcel Tuerlinckx (BC De Plakkers) viel
naast het podium en Roger Janssens van

Grobbendonkse BC kon het gemiddelde
van de 55-ers niet bereiken. Door zijn
sterke prestatie en een algemeen ge-
middelde van 5,59 promoveert Punne-
waert meteen naar de 120 speelpunten. 

Bart Van Reeth

Golfbiljart

Otzer volgt overleden Wils op
Bij deze wensen we toch nog even stil te
staan bij het plotseling overlijden van
de voorzitter van de Belgische Golfbil-
jart Bond, Louis Wils. Niemand had het
zien aankomen en voor velen was het
toch een schok om even over te bezin-
nen. 
Na het verwerken van deze droeve ge-
beurtenis, diende de raad van bestuur
van de BGBvzw een nieuwe voorzitter

aan te stellen. Pierre Otzer werd aan-
geduid als de nieuwe voorzitter van de
BGBvzw. 
Ondertussen werd de raad van bestuur
van de BGBvzw versterkt door dhr. Va-
lentin Noten, die meteen de verant-
woordelijkheid van de Bekers van Bel-
gie op zich nam. 

Dany De Lange

Met Martin Spoormans krijgen de EK-deelnemers 
er straks een te duchten tegenstander bij.

Foto: www.billiardsphoto.com
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KBBB Antwerpen – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Somers domineert finale en 
rijft promotie binnen
Avenue-man Jan Somers hield met maxi-
mum winst, thuisspeler Tim Van Hoeck
(DGQ Oostmalle) op een tweede plaats,
maar laatstgenoemde had wel genoeg
aan slechts één winstwedstrijd om net
als Somers te promoveren van 55 naar

70 punten. Alfons Voet van BC De Leug
en Sandra Verbruggen (BC De Ploeg),
speelden beiden in het gemiddelde uit,
goed voor plaats drie en vier.

Bart Van Reeth 

Artistiek Biljart

Daelman in pole-position
Ook het tweede rankingtornooi in Roe-
selare draaide uit op succes voor Eric
Daelman die afwerkte tegen 72,00 %
en daarmee de tegenstand ver achter
zich liet. Getuige daarvan de tweede
plaats, die bezet werd door Patrick
Vloemans, met een percentage van
‘slechts’ 59,05. In de voorlopige stand
blijft Walter Bax op plaats twee, met
evenveel rankingpunten (56) als Erik
Vervliet en Vloemans. Dan volgt de rest
op 10 punten.  Eric Daelman telt er als
koploper, 64. Midden november trek-
ken de artistiekspelers naar Sint-
Amandsberg en met dit seizoen slechts
vijf tornooien op het programma, zijn
ze dan al over de helft. Als Daelman de
geboekte winst dan nog kan vasthou-
den, krijgt hij al uitzicht op de hoofd-
prijs.

Bart Van Reeth

Gaat de ranking-prijs dit seizoen naar
de sterk presterende Eric Daelman ?
Foto: Dirk Acx.
www.billiardsphoto.com

KBBB Waasland – Rechtstreekse Districtfinale 4de Klasse Kader 35/2 KB

Waem wint dubbele prijs in eigen huis 
won of promoveerde. In zijn eigen lo-
kaal van BC De Gildevrienden, deed hij
nog eens beide en scoorde met een ge-
middelde van 10,90 ruim boven de mo-
yennegrens. Clubmakker Tom Van Bie-
sen eindigde netjes in het gemiddelde
op plaats twee en voor Lucien Maes
(KSNBA) bleken de 90 speelpunten net
iets te hoog gegrepen.
Bart Van Reeth 

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

Tweede plaats en promotie voor
Arno Van Hoof
Marc Staal bewees in de eigen thuisha-
ven, De Middel in Essen, de beste Ka-
derspeler te zijn. Met de promotie op
zak en de volle winst, liet hij Arno Van
Hoof (BC De Ploeg) achter zich. Van
Hoof speelde nochtans ook een sterke fi-
nale en zag zich evenzeer beloond met
de promotie naar 90 speelpunten. Ser-
ge Debut (BC Polygoon) keerde met de
laatste podiumplaats naar het Bras-
schaatse Ter Heide terug en François
Van Den Broeck (BC De Leug) verliet als
laatste de finale. 

Bart Van Reeth

De jonge Van Hoof (hier op archief-
beeld) werd knap tweede in Essen en
promoveert naar 4de klasse

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.

KBBB Nationale Finale Vrijspel Kadetten U17 (200 punten)

Bryan Eelen schittert op finale 
in eigen lokaal
Begin november heeft de nationale fina-
le kadetten vrijspel, plaatsgevonden in
B.C. DE COECK in Ravels met vier deel-
nemers, Bryan Eelen en Van Hees Kevin
beide van BC DE COECK en de broers
Michael en Dylan Parent beide van
BCAC Damprémy. De eerste
wedstrijd ging tussen de clubgenoten
Kevin – Bryan en Dylan - Michael. De
wedstrijd tussen Kevin en Bryan was al
na vijf beurten afgelopen omdat Bryan
de partij eindigde met een serie van
maar liefst 176 punten. Kevin kon in de
gelijkmakende beurt nog een serie ma-
ken van 33 ;  eindstand 200-52. In de
andere partij stond het na 20 beurten
147 voor Michael en 97 voor Dylan. In
de 2de ronde gaf Bryan partij tegen Dy-
lan en Kevin tegen  Michael. Ook hier
bleek Bryan te sterk want in de 4de
beurt stond de eindstand al op het bord
: Bryan 200 en Dylan 10. De hoogste
serie hier was 100. In de andere partij
trok Kevin het laken naar zich toe : 200
– 69 met als hoogste serie voor Kevin,
54 caramboles. Na twee rondes ge-
speeld te hebben had Bryan reeds 4
punten verzameld, Kevin en Michael 2
punten en Dylan stond nog puntenloos.
Derde en tevens laatste ronde was het
Michael versus Bryan en Kevin Versus
Dylan. Zou Bryan ook hier zijn duivels
ontbinden? Daar kwam al snel een ant-
woord op. Bryan wist ook deze wed-
strijd te winnen in 5 beurten : eindstand
200 tegen 7  en een  hoogste serie van
142. Op de andere tafel ging het gelijk
op en bleef het spannend tot het einde.
Daar stond het na 20 beurten 123 voor

Dylan tegen 144 voor Kevin. Eindstand
: Bryan 6 punten met een moyenne van
42.86 en promotie naar 300 én hoog-
ste serie van 176. Kevin werd verdien-
stelijk tweede met 4 punten en met een
moyenne van 10.42 en een hoogste se-
rie van 54. Michael werd derde met 2
punten en een moyenne van 5.87 en
een hoogste reeks van 23.  Dylan werd
vierde met nul punten en een moyenne
van 5.23 en een hoogste reeks van 29.
Toch een opmerkelijke prestatie voor
een 15 jarige die slechts drie weken
voor de finale, promoveerde naar 210
speelpunten.

Een trotse Bryan Eelen toont zijn me-
daille en diploma na afloop van de
Kadettenfinale

KBBB Gent – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Titel blijft in eigen huis
Op het 2,30 meter-biljart van Argos-
Westveld toonde, met 5 op 6 wedstrijd-
punten, thuisspeler Jimmy Coppens zich
de beste. Coppens nam ook dubbele
promotie (5de klasse) voor zijn reke-
ning. De enige bedreiging voor de kam-
pioen, bleek clubgenoot Paul Vanaelst,
die zilver greep. Biacio Moeykens

(Edelweiss Evergem) hield stand op de
derde plaats, graaide de promotie naar
6de Klasse mee en gaf Freddy Raes van
BC Metro Gent het nakijken. Raes
kwam trouwens slechts éénmaal met 38
punten op 40, kort bij de winst.

Bart Van Reeth 

KBBB Turnhout – 
Districtfinale 5de Klasse Kader 35/2

Beste prestatie 
levert geen titel op

Foto:www.billiardsphoto.com
Marc Boeckx (De Ster Balen), gaf een
flinke optater aan Jens Van Orshaegen
(BC Herentals), door zijn partij naar 60
punten in amper 7 beurten te beslissen.
Boeckx kon daarmee echter niet verhin-
deren dat Van Orshaegen toch de titel
zou grijpen, na winst tegen zijn plogge-
noot Prosper Cambré, die derde werd
en Gustaaf Van Genechten, ook aange-
sloten bij de Balenaars. De gewestfina-
le van het district Turnhout-Mol zal wor-
den gespeeld in Emblem, bij BC Op De
Meir.
Bart Van Reeth 

Het zou al ongewoon zijn als Kris
Waem deelnam aan een finale en niet

KBBB Brussel – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Brusselse zege en overgang naar
6de Klasse
Drie op vier overwinningen voor Serge
Yernaux (URSM Drogenbos) die daar-
mee het goud in de hoofdstad van het
district houdt en tevens promotie af-
dwong. Bart Reinders (Welkom Zaven-
tem) bekleedde plaats twee, binnen het
gemiddelde en de derde plaats ging

ook al naar een Brusselaar, Dominique
Ghysel, trouwens ook lid van Drogen-
bos. Jacky Locicero van BC Wavre en
Geert Van Dongen, die de kleuren van
Hoeilaartse verdedigt, eindigden bene-
den het gemiddelde.
Bart Van Reeth
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KBBB Limburg – Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel MB

Vander Mierde eindigt ruim voor Roosen 

Eddy Roosen (BC Ten Hout) liet drie-
maal winst noteren, evenveel als Kenny
Vander Mierde (BC De Optimisten),

maar door een veel
beter gemiddelde,
ging Vander Mierde
zijn opponent vooraf
als kampioen. Mar-
cel Croes  (BC Sint
Jozef) bracht ook
drie wedstrijden tot
een goed einde,
maar bleef met 2,78
voor 3,00 onder de
moyenne. Dat was
ook het lot van Hu-
bert Rouffa (KHOZ),
Marc Diricks (MBA)
en Ben Lambrechts
(BC De Optimisten),
die moeite hadden
om de kaap van de

60 punten te ronden.

Bart Van Reeth

Vander Mierde won overtuigend de Limburgse geweste-
lijke finale. Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Leuven – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

Amicale en Ensor verwelkomen
promovendus
Met de kampioen, Willem Torry, heeft
KBC Amicale ook meteen een promo-
vendus in de rangen. Zelfde verhaal
trouwens bij BC Ensor, waar vice-kam-
pioen Robert Huybrechts straks ook 55
punten mag gaan spelen. Renaat Stas

van BC Dobber pakte de laagste podi-
umplaats en liet Peter De Keyser (BC En-
sor) en René Van Casteren (KBC Astrid),
achter zich.

Bart Van Reeth  

KBBB Turnhout – Districtfinale Vrijspel 7de Klasse Vrijspel KB

Reeks van 25 punten bewijst 
superioriteit van Proost
Met 2,60 algemeen gemiddelde pro-
moveert kampioen Herman Proost van
BV Turnhout naar de klasse van de 55
puntenspelers. Jaak Demolder (BC Viro-
ma Mol) werd tweede, maar bleef on-
der de moyenne hangen en dat deden
ook de nummers drie en vier, Arne De
Wit van De Coeck Ravels en Joannes

De Vet, die in het tenue van TBA speelt.
Proost won al zijn wedstrijden in minder
dan 20 hernemingen en zette zelfs een
serie van 25 punten neer in de confron-
tatie met De Wit. Die sterke prestatie
maakt hem tot de terechte winnaar. 

Bart Van Reeth

KBBB Brabant – Gewestfinale 8ste Klasse Vrijspel KB

Vande Cauter beste 30-er in Vilvoorde
De laagste vrijspelreeks werkte in het
unitaire district haar gewestfinale af en
daarin bleek Maurice Vande Cauter
(KBC Amicale) de beste van het pak.
Guiseppe Cioe van BC Kapelleveld
won evenveel wedstrijden (2 op 3) als
de kampioen maar keerde op basis
van de moyenne met de zilveren me-
daille terug naar Brussel. Valere Dewil

kon zijn collega van KBC Amicale niet
bedreigen en strandde op plaats drie.
Willy Deboes (Hoeilaartse BC), die op
de laatste plaats eindigde, scoorde in
de wedstrijd tegen Dewil, de 30 punten
in 11 beurten, en redde daarmee de
eer.

Bart Van Reeth

KBBB Brussel – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Geen succes voor thuisspeler
Marc Eyckmans van finale-organisator
BC Brigand beet de tanden stuk op de
tegenstrevers en eindigde op de laatste
plaats, onder het gemiddelde. Freddy
Nelis (Strombeek BC), deed het net voor
hem, iets beter, maar bleef ook versto-
ken van de moyenne. Zelfs Yves Rosier
(URSM Drogenbos) kon vanop plaats
drie het gemiddelde niet bereiken.
Luc Van Steenberghe (BC Couronne

Wemmel), daarentegen deed de mon-
den openvallen in de wedstrijd tegen
Nelis, met een 70-40 overwinnnig in
10 beurten en 7,00 moyenne, goed
voor plaats twee. Met vier gewonnen
matchen op vier, werd Leonardo Sierra
Cano van Vilvoordse BC, de onbetwiste
kampioen !

Bart Van Reeth

KBBB Turnhout – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Zelfs kampioen haalt gemiddelde niet
Was het een slechte dag, een gebrek
aan concentratie of legden de spelers
het spel teveel 'open' ? Feit is dat zelfs
winnaar Marc Smeets (DAF Herentals),
die alle drie de wedstrijden naar 70
speelpunten won, niet de moyenne be-
haalde. Bleef Smeets 0,19 verwijderd
van de ondergrens van 3,00, dan

kwam Marc Mondelaers (Rood Wit
Poederlee) –met zilver-  niet verder dan
2,65 en slechts één winstmatch. Luc Van
Den Bosch (BC Herentals) eindigde op
de derde plaats en Willy Van Den Heu-
vel (KOT Meer) werd vierde.

Bart Van Reeth

KBBB Beide Vlaanderen - Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel MB

Eddy Cardon toont zich de sterkste 
met promotie als toemaatje
Op zaterdag 25 oktober 2014 was Ingelmunsterse Biljart Academie gast-
heer voor de gewestelijke finale 4e klasse vrijspel match biljart.  Binnen  de
stadionmuren van het voetbalstadion te Ingelmunster zouden de spelers
uitmaken wie zich gewestelijk kampioen mag noemen.  Voor het eerst
sinds de aansluiting van deze club bij de Koninklijke Belgische Biljartbond
werd een gewestelijke finale ingericht, maar door de ervaring van eerde-
re organisaties binnen het district zuidwestvlaanderen alsook binnen het
BTS-gebeuren  met Classictornooien kon er weinig fout gaan.

Johan Deneut (KBC Gilde Hoger Op
Kortrijk) en Eddy Cardon (Ingelmunster-
se B.A.) maakten er een kat en muis
spel van. Daardoor ging voor beiden
de aanvangsfase van de partij toch wel
wat verloren. Het tweede deel van de
partij bracht beterschap, zij het enkel
voor Eddy Cardon. Eddy wist dan ook
de partij winnend af te sluiten in de 16e
beurt. Johan besloot de partij met 40
punten. Op de andere tafel kende
Johan Van Acker (BC Biljartvrienden
Gent) geen genade met zijn ploegmak-
ker Rudy Meuleman (BC Biljartvrienden
Gent). Johan legde de basis van de
winst in het begin van de partij zodat hij
het verdere verloop eigenlijk vrij makke-
lijk kon controleren. Na amper 12 beur-
ten maakte Johan het zegegebaar.
Rudy bleef steken op 37 caramboles.

Dat er verschil is van match naar match
dat bewees Eddy Cardon duidelijk in
zijn tweede partij van de dag.  In am-
per 7 beurten, waarvan nog 3 punten-
loos, raasde Eddy naar de eindmeet.
Zijn tegenstander Rudy Meuleman
maakte er nog het beste van en totali-
seerde 21 punten. De buren van het an-
dere biljart deden er iets langer over.
Johan Van Acker begon goed aan de
partij maar zakte na 5 beurten toch wat
weg. Gelukkig had hij toen al een se-
rieuze voorsprong genomen op Johan
Deneut (39-7 tussenstand) en zodoende
kwam de overwinning niet meer in het
gedrang. Na 17 beurten werd het pun-
tentotaal van 60 bereikt door Van Ac-
ker, Deneut kwam niet verder dan 36
punten.
De verhoudingen na de tweede ronde
waren duidelijk. Eddy Cardon en Johan

Van Acker strijden voor plaats 1 en 2,
Rudy Meuleman en Johan Deneut moch-
ten uitmaken wie de zogenaamde podi-
umplaats zou bezetten. Rudy en Johan
maakten er een vrij gelijkopgaande
wedstrijd van. Maar in de 15e beurt
snelde Johan toch naar de eindstreep
met een slotreeks van 19 punten. De
winstpartij bleek echter niet voldoende
om in het klassement Rudy achter zich te
houden want Rudy wist het minimumge-
middelde wel te behalen terwijl Johan
daar toch wel iets onder bleef. 

Op de andere tafel en dus in de finale-
match snelde Eddy Cardon weg van
zijn tegenstrever. Maar na 8 beurten
stokte de machine.  Toch was de voor-
sprong van Eddy toen al voldoende
groot om in de 13e beurt ruim de winst
te veroveren.  Eddy was meteen zeker
van de gewestelijke titel en nog enig re-
kenwerk leerde ons dat hij eveneens
promotie behaalde naar 3e klasse.

De technische uitslag klonk dan ook als
volgt : Eerste Eddy Cardon met 6 match-
punten, 180 punten in 36 beurten en
dus een gemiddelde van 5.00 en een
hoogste reeks van 31.  Tweede werd
Johan Van Acker: 4-146-42-3.47-17.
Derde Rudy Meuleman: 0-102-34-3.00-
15 en tenslotte vierde Johan Deneut:
2-136-48-2.83-19. 
Daar er geen nationale finale wordt ge-
speeld in deze reeks betekent de ge-
westelijke finale dan ook het slot van de-
ze competitie.

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.

KBBB Lier – 
Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Vervloet mag naar 
de gewestfinale
Eindigden onder het gemiddelde op de
plaatsen twee, drie en vier : René de La-
et (KBC Carambol Duffel), Guido Neu-
hard (KBC Real Putte) en diens clubge-
noot François De Vaal. Het zegt alles
over de bijzonder zwak gespeelde fina-
le naar 90 punten, waarin Steven Ver-
vloet, ook al lid van Real met de zege
en de trofee ging lopen, netjes binnen
de moyenne.

Bart Van Reeth

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
WK driebanden Korea kozoom.com 26-30 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 7-13 dec
Eredivisie driebanden Haarlo kozoom.com 7 dec
Eurotour 9-ball men Treviso kozoom.com 11-13 dec
Eurotour 9-ball women Treviso kozoom.com 13-14 dec
NK 71/2 ereklasse Wijchen biljart.tv 12-14 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 4-11 jan
NK bandstoten groot ereklasse Hattem biljart.tv 9-11 jan
Masters driebanden Kaatsheuvel kozoom.com 15-18 jan

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.
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www.espa-biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

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

KBBB Leuven – Districtfinale 6de Klasse Vrijspel KB

Winst en promotie aan de basiliek
Was Onze Lieve Vrouw  in Scherpen-
heuvel goedgezind ? Of had Gunther
Cresens van KBC Amicale die ochtend
een kaarsje gebrand in de basiliek ?
Feit is dat de winnaar van de finale ook
nog eens de overgang maakt naar de
reeks van de 70 punten. Zijn Tiense reis-

gezel Marc Vanderauwera eindigde op
plaats twee en KBC Astrid zag Roger
Hochsteyn derde worden. Rik Vander-
sloten  (KBC Excelsior) en Eddy Morret
(Kortenbergse BC) werden respectieve-
lijk voorlaatste en laatste.
Bart Van Reeth

WK Driebanden voor Dames - Turkije

Gedeelde derde plaats 
voor Danielle Le Bruyn

SINOP - De beste van de wereld was Therese Klompenhouwer al veel lan-
ger. Maar nog nooit had ze die status bekroond met een wereldtitel in het
driebanden. In het Turkse Sinop maakte de 31-jarige Europese kampioene
haar droom en reputatie waar. Therese Klompenhouwer werd wereld-
kampioene na winst in de finale tegen de Japanse Yuko Nishimoto: 25-15
in 24 beurten.

De overwinning in het biljartgekke Tur-
kije mag worden gezien als beloning
voor jarenlang keihard werken, was de
bevestiging van haar onbetwiste klasse
en gaf een nieuwe dimensie aan het da-
mesbiljarten. Voor het eerst na vier Ja-
panse zeges ging de wereldtitel mee
naar Europa en niemand had er meer
recht op dan de Nederlandse sterspeel-
ster. Ze voelde op dit WK de rivaliteit
van de Aziatische speelsters, van wie
Orie Hida (drie wereldtitels) nog altijd
een boegbeeld is, Natsumi Higashiuchi
als regerend kampioene niet in beste
doen was, maar Yuko Nishimoto (de fi-
naliste) en Shin Young Lee (halve finale)
een sterke progressie toonden naarma-
te de slotdag naderde. Klompenhouwer
weerstond de druk en de oppositie,
voelde de dreiging feilloos aan en
speelde op weg naar haar meest
waardevolle titel geconcentreerder dan
ooit. Alles klopte in haar twee laatste
partijen: offensief, technisch, tactisch en
verdedigend. Daardoor werd eerst de
Koreaanse in de halve finale uit de weg
geruimd (25-13 in 22, 1.136 ge-
middeld) en tenslotte ook de laatste Ja-
panse klip omzeild. Yuko Nishimoto,
ook op het vorige WK finaliste en kam-
pioene van haar land, keek in de pauze
al tegen een kloof van tien punten aan
(15-5), krabbelde nog heel even terug,
maar werd gevloerd met een krachtig
eindschot van de kampioene. Voor vol-
le tribunes bekroonde Therese (Terri
voor de vrienden) Klompenhouwer het
tornooi waarin ze eindelijk de al zo
lang begeerde gouden medaille kreeg
omgehangen. Ze was in Sinop gearri-
veerd in haar allerbeste vorm na een
sensationeel optreden in de World Cup
van Guri. Twee trainingen met Torbjörn
Blomdahl en eindeloze oefensessies
hadden niet alleen het gevoel en de
mentale kracht, maar ook het zelfver-
trouwen doen stijgen. Maar ook nie-
mand minder dan onze eigen Danielle
Le Bruyn zette een fantastische prestatie
neer in het Eur-aziatische land. De Zoer-
selse werd er knap derde en werd bij
haar terugkeer in het Biljartcentrum De
Ploeg, uitgebreid gevierd door de BC
De Ploeg-leden en supporters. Le Bruyn
is al een tijdje erg goed aan het biljar-
ten en wordt blijkbaar niet gehinderd
door haar –nochtans zeer drukke- be-
roepsbezigheden. Want de combinatie
biljarten op het hoogste niveau en één
van de drukst bezette biljartzaken van

het land uitbaten, is niet altijd even evi-
dent.  

Lange carriere 
Therese Klompenhouwer heeft al een ta-
melijk lange carrière achter de rug,
maar ook nog veel mooie jaren voor
zich. ,,Biljarten is mijn leven'', pleegt ze
vaak te zeggen. ,,Ik geniet van mooie
partijen, van het reizen, van de om-
gang met mensen en vooral van de suc-
cessen.''
Nooit eerder was ze zo superieur op
het podium van de mondiale top. Drei-
ging of serieuze tegenstand was er
nooit. Niet in de voorronden, waarin ze
won van Jeanette Jensen (25-9 in 19),
Yuko Nishimoto (25-17 in 28) en Arzu
Gok (25-4 in 18). De kwartfinale tegen
Helga Mitterböck was een walk-over
(25-10 in 21), de halve finale tegen
Shin Young Lee een ware machtsverto-
ning (25-9 in 26) en de finale de kroon
op het werk. De machtsgreep was im-
ponerend, de ontlading intens mooi om
te zien. De keu ging een paar keer om-
hoog, ze toonde haar gulle lach aan
het publiek en haar supporters en dan
zonk ze voor een klein minuutje neer op
haar stoel, het hoofd gebogen, om even
een klein traantje te laten vloeien. De
Nederlandse overwinningskraker zal
nog tot in de late uurtjes klinken: ,,The-
rese is kampioen, daar is niets meer
aan te doen.''

Eindstand
Naam Land Moy HS
1. Therese Klompenhouwer Nederland 1.025 5
2. Yuko Nishimoto Japan 0.733 6
3. Shin Young Lee Korea 0.660 5

Danielle le Bruyn België 0.605 5
5. Orie Hida Japan 0.941 5
6.  Karina Jetten Nederland 0.739 5
7.  Natsumi Higashiuchi Japan 0.673 4
8.  Helga Mitterböck Oostenrijk 0.472 3
9. Guzin Karakasil Turkije 0.472 3

10. Gülsen Degener Duitsland 0.536 5

Vlnr: Yuko Nishimoto,  Therese Klompenhouwer, Danielle le Bruyn en 
Shin Young Lee. Foto: Kozoom.com

Artistiek Biljart

Bax nadert in derde rankingtornooi 
Eén minder goede prestatie in Set E
(2de set) maakte het verschil in de eind-
stand. Toch vocht Eric Daelman als een
leeuw terug, waardoor hij met een mi-
niem verschil de zege aan Walter Bax
moest laten (325 punten voor 305 in
respectievelijk 149 en 158 pogingen).
Bax, winnaar van het tornooi in BC
Argos-Westveld in Sint-Amandsberg,
met 61,90 % en vlak achter hem, Eric
Daelman met  58,10%. Daelman sloeg
een iets grotere kloof met Erik Vervliet,
op drie, die een percentage van 51,05
liet optekenen en enkel Patrick Vloe-
mans met zijn 46,10% nog moest duch-
ten. Daarna volgde het peloton met
Johan Grimon op kop. Eric Daelman,
blijkbaar nog steeds in erg goede doen,
blijft na deze derde ontmoeting nog
steeds de ranking aanvoeren met 94
punten en dat zijn er 6 meer dan achter-
volger Bax. Vervliet telt er 84 en Vloe-
mans 82. Het lijkt nu al een uitgemaak-
te zaak dat de strijd om de begeerde
rankingtitel, in de resterende drie tor-
nooien,  zal worden uitgevochten door

Door de zege in Sint-Amandsberg na-
dert Walter Bax leider Daelman tot op
zes punten.
Foto: www.billiardsphoto.com
de top vier, die steeds verder afstand
neemt van het pak.
Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 7e Klasse Vrijspel KB

Titel blijft in eigen huis
Op het 2,30 meter-biljart van Argos-
Westveld toonde, met 5 op 6 wedstrijd-
punten, thuisspeler Jimmy Coppens zich
de beste. Coppens nam ook dubbele
promotie (5de klasse) voor zijn reke-
ning. De enige bedreiging voor de kam-
pioen, bleek clubgenoot Paul Vanaelst,
die zilver greep. Biacio Moeykens

(Edelweiss Evergem) hield stand op de
derde plaats, graaide de promotie naar
6de Klasse mee en gaf Freddy Raes van
BC Metro Gent het nakijken. Raes
kwam trouwens slechts éénmaal met 38
punten op 40, kort bij de winst.

Bart Van Reeth 

KBBB Gent – Districtfinale 1ste en 2de Klasse Vrijspel KB

Van Heirseele ook in vrijspel de beste
Ook in Gent moesten ze de 1ste en 2de
Klassers samenvoegen om deze district-
finale  te kunnen spelen. Twee van de
vier finalisten stonden ook in het kader
(5de klasse) tegenover elkaar en  Daniel
de Mol (Argos-Westveld), was één van
de twee die er in het kader niet bij wa-
ren. Hij eindigde vierde. Freddy Mesure
(Metro Gent) nam plaats drie in en Ar-
thur Standaert (Eeklose BC) werd vice-
kampioen. De oppergaai belandde bij
Roger Van Heirseele (Edelweiss Ever-
gem), die eerder ook al de kadertitel
had veroverd. 
Bart Van Reeth

Arthur Standaert greep ook in het 
vrijspel, naast de hoofdprijs. 
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Turnhout – 
Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Uitkijken naar Boeckx 
op gewestfinale
Met Marc Boeckx (De Ster Balen) als
winnaar van deze finale, treft Arno Van
Hoof van De Ploeg alvast een waardige
tegenstander in de gewestelijke afreke-
ning. Net als de Antwerpenaar, slachtte
Boeckx de tegenstand genadeloos af,
met 6 op 6 tot gevolg en promoveert
ook hij naar de 3de Klasse (120 pun-
ten). Ronny Proost (BC Sint Jozef) werd
met 3 op 6 vice-kampioen. Op drie, Pa-
trick Eelen en op vier Nino Coecel-
berghs, beide spelers van BC De Coeck
Ravels. 
Bart Van Reeth
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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

BiljartPoint trotse sponsor van Therese Klompenhouwer

Na alle unieke prestaties van Therese Klompenhouwer schittert er voor-
taan een BiljartPoint uiting op de biljartkledij van de huidig Nederlands,
Europees en wereldkampioene driebanden.   

“Een eer voor ons, dat Therese tijdens
wedstrijden met een Biljartpoint logo te
zien is” zegt Geoffrey Molenschot van
Biljartpoint. “Ga eens na wat voor unie-
ke prestaties onlangs door Therese zijn
neergezet. Het behalen van het hoofd-
toernooi van een sterk bezette World
Cup in Guri, Zuid-Korea...Het behalen
van de wereldtitel in Sinop, Turkije...en
haar zevende NK titel in Oosterhout,
Nederland, om maar eens wat te noe-
men.”
Een wereldtitel bereik je niet in een
weekend. Daar is jarenlange training
en discipline voor nodig. Alles voor de
sport overhebben. “Focus en professio-

naliteit” valt Peter Rijckaert van Biljart-
point op. “Therese is zo professioneel
en gedreven met haar sport bezig. Ze is
een boegbeeld voor de sport en naast
het biljart een bescheiden mens. Het is
geen vetpot en de kosten zijn niet mis.”

Het reizen, trainen en de verblijfskosten
zijn geen goedkope kostenpost geeft
BiljartPoint aan. “Wij zijn maar een re-
latief kleine sponsor voor Therese, maar
wellicht dat we met z'n allen meer kun-
nen investeren in professionals als zij,
zodat we nog jarenlang van dergelijke
prestaties binnen onze sport mogen ge-
nieten” sluit Geoffrey af.

Therese Klompenhouwer met links Peter Rijckaert en rechts Geoffrey Molenschot.
Foto: Ad Smout

1. Belgisch driebander
2. Biljartterm of autotype
3. Biljartterm (met lage voorhand

te spelen)
4. Kleur (7 punten bij snooker)
5. Biljartterm (botsing)
6. Zweeds driebander, speelt in

Merksem
7. Belgisch driebander
8. Finse carambolevariant
9. Trots van Merksem (biljartclub)

PUZZEL

Bezoek onze webshop via:
http://webshop.biljartpoint.nl

automatisering voor de biljartsport + webshop
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Feestzaal voor alle 
mogelijke evenementen

7 snookertafels
7 pooltafels
2 golfbiljarts

8 carambole biljarts
Thuisbasis van BC Mister 100 en SC Mister 100

TAVERNE “MISTER 100”
EVENTS “SALLE D’EAU”
GROTE MARKT 28
2500 LIER
03/489.11.16

www.mister100.be
www.salledeau.be

Antwerpsesteenweg 109 • 2390 MALLE
Tel. +32 (0)3 312 11 59
Fax + 32 (0)3 311 74 50
e-mail: info@verhoeven-biljarts.be
www.verhoeven-biljarts.be

Contacteer ons voor meer informatie
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Supergala in Hilton keert terug op kalender
ANTWERPEN - De nieuwe
wereldkampioen drieban-
den, de winnaar van de
World Cup cyclus van dit
jaar en de spelers die wor-
den genomineerd voor de
verkiezing Speler van het
Jaar mogen op zaterdag
21 februari 2015 weer
schitteren op een gala in
het Hilton hotel in Antwer-
pen. Het evenement, het
geesteskind van Ludo Die-
lis, keert na een afwezig-
heid van vier jaar terug op
de kalender.

Door: Frits Bakker

De nieuwe organisator is The-
ater Benelux, dat bekend is
van grote evenementen en een
aantal zangers en zangeres-
sen onder contract heeft. De
locatie blijft dezelfde als waar
Ludo Dielis het merendeel van
de gala-avonden organiseer-
de: het Hilton hotel in Antwer-
pen. Het gala bestaat zoals in de voor-
gaande jaren uit twee onderdelen.

De Supercup, waarin de wereldkampi-
oen tegen de winnaar van de World
Cup speelt. Mocht het in die beide ge-
vallen om dezelfde speler gaan, dan is
de eerste of eerstvolgende speler van de
wereldranglijst tegenstander. De twee
spelers treffen elkaar in een partij over
zeven sets van zeven caramboles.
De verkiezing van Speler van het Jaar,
waarvoor door een deskundige jury
drie spelers worden genomineerd. Op
de gala-avond wijzen de jury en het pu-
bliek de Speler van het Jaar aan. De
kandidaten worden aangewezen door
de federaties, confederaties en de top-
50 spelers van de wereldranglijst.
In de historie van de Supercup hebben
alle bekende spelers van de laatste vijf-
tien jaar een hoofdrol gespeeld, zoals
Frédéric Caudron, Torbjörn Blomdahl,
Dick Jaspers, Eddy Merckx, Dani Sán-
chez, Marco Zanetti, Semih Sayginer
en andere sterren.
Het contract tussen de UMB en de nieu-
we organisator van het prestigieuze ga-
la is inmiddels getekend. De organisatie

werd ooit opgezet door Ludo Dielis en
is mede eigendomsrecht van de UMB.
Het nieuws zal officieel en tot in alle de-
tails bekend worden gemaakt op een
persconferentie op 5 december.
Jean Claude Dupont, president van de
wereldbond, heeft verheugd gerea-
geerd op het nieuws. ,,We zijn enorm
blij dat het evenement terugkeert op on-
ze kalender. Het idee speelde al langer
maar wij moesten absolute zekerheid
hebben. Dat hebben we nu, nadat het
contract is ondertekent. Voorlopig is het
een proefjaar, maar er is een optie om
het gala voor meer jaren te organise-
ren.''
Ludo Dielis heeft ook nu weer aan de
basis gelegen van de organisatie, maar
draagt niet de eindverantwoordelijk-
heid. Hij heeft de contacten gelegd met
Benelux theater, dat Alexandre Ramos
als zijn woordvoerder heeft. ,,Wij ken-
nen elkaar al vele jaren, zij kennen het
evenement en hadden hun interesse ge-
toond.''
Het laatste Supercupgala werd gehou-
den in 2011 met Dani Sánchez als
wereldkampioen en Dick Jaspers als
World Cup winnaar.

NIDM

Binnenhalen van Leppens 
bij Op De Meir blijkt goede zet 
Het wereldteam,
Frédéric Caudron,
Eddy Merckx, Jean-
Paul de Bruijn en
Dick Jaspers, heeft
met 49 matchpunten
een grote voor-
sprong opgebouwd
en kan nu al -quasi
onbedreigd- van de
landstitel beginnen
dromen, en we zijn
nog meer dan een
maand verwijderd
van de terugronde.
Verrassing van het
seizoen is echter De
Witte Molen 1, dat
de leider op 10 punten volgt, en met
kopman Glen Hofmann, Francis Forton,
Ronny Brants en Ad Broeders, telkens
weer sterke wedstrijden neerzet. Zo ook
weer tegen De Ploeg 2, dat met 6-2 de
boot inging in Sint-Niklaas. De Ploeg 2
verkeert trouwens in de gevarenzone
van het klassement en het eerste team
van de Zoerselse biljarttempel, moet
ook beginnen opletten. Last but not le-
ast, zijn er Herentals 1 en Deurne 1, die
vlak achter De Witte Molen volgen en
meer dan waarschijnlijk de strijd om

plaats twee tot de laatste ademtocht zul-
len voeren. Het binnenhalen van Eddy
Leppens als kopman bij Op De Meir 1,
blijkt een goede zet, want het team uit
Emblem, staat op een veilige vijfde
plaats. Brugse 1 kan natuurlijk nog een
inhaalbeweging maken vanop de laat-
ste plaats, maar met amper 12 punten
uit zeven wedstrijden, lijkt het avontuur
van de Breydelzonen in 1ste Klasse,
met een sisser te gaan aflopen.

Bart Van Reeth

Eddy Leppens aan het werk. Foto: www.billiardsphoto.com

Grote aantrekkingskracht is geen toeval 

Het is altijd leuk in De Leug !

Een samenloop van ongelukkige om-
standigheden en verkeerde input, leid-

de ertoe dat in ons
vorige nummer de in-
formatie over Snoo-
ker- en Biljartzaal
De Leug niet erg juist
was. 
In de zaak waarin
Bert Van Tiggelen de
enige zaakvoerder
is, werd tot voor kort
in hoofdzaak snoo-
ker gespeeld, maar
met de verhuis van
BC De Maan en BC
De Leug naar het lo-

kaal, kwam ook het carambolebiljart op
niveau, in Aartselaar binnengerold. Van
Tichelen plaatste liefst 4 kleine biljartta-
fels (2,10 meter) en 2 matchbiljarts
naast de 7 snookertafels, waarop Snoo-
kerclub De Leug met 10 teams actief is.
Door die zet verdubbelde De Leug niet
alleen haar klantenbestand, maar wordt
er zowat elke avond carambolebiljart
gespeeld in de competities van de
KBBB. Reken daar nog heel wat jong le-
ven rond de snookertafels bij en we pra-
ten over een zaak die haast letterlijk 'be-
weegt'. De mooie accomodatie is een
biljartbezoek meer dan waard. Je bent
er nooit alleen, integendeel, en de pri-
ma zorg voor de biljarttafels maakt het
spelen er erg aangenaam. Bovendien
wordt je in De Leug op uitstekende wij-
ze bediend en kan je er naast een uit-
gebreid pallet aan dranken, ook genie-
ten van een kleine snack. De zaak ligt
aan de Leugstraat 54 in Aartselaar en is
elke dag open van 14.00 uur tot 00.30
uur. Op donderdag en zaterdag gaan
de deuren al open om 13.00 uur en
wordt er ook gesloten om 00.30 uur.
Zondag is de wekelijkse rustdag. 

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

Ludo Dielis. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen



Column Kurt Ceulemans

Wat ik al wel kwijt kan is dat we in een
stroomversnelling zijn terechtgekomen
waarbij televisie een grote rol zal spe-
len. De glorietijd van Ceulemans en Die-
lis met commentaar van de legendari-
sche Karel Mommens nog fris in het ge-
heugen wordt door medialand met en-
thousiasme onthaald en zou wel eens
nieuw leven kunnen worden ingebla-
zen. Dit neemt niet weg dat we nog ver
van ons doel zijn verwijderd, maar er is
licht in de tunnel en commercieel België
is klaar voor een innovatieve wending. 
2015 zou wel eens het jaar van de ver-
rassing kunnen worden en daar zal de
media een groot aandeel in hebben.
Een ander aspect van vernieuwing komt
uit de hoek van de “spelers met ballen”
die mee aan de kar gaan trekken. We
zijn namelijk van plan een denktank in
het leven te roepen waarbij zowel Ere-
als Hoofdklassers zullen deelnemen. Te-
vens zal deze worden aangevuld met
deskundigen dewelke op enig moge-
lijke manier betrekking hebben op de
biljartsport in het algemeen. Dus wie de
biljartsport een vernieuwende impuls
denkt te kunnen geven is hierbij uitge-
nodigd om zich aan te melden bij onze
secretaris Jean-Marie Gesché. Hij is te-
vens de geschikte persoon om logistiek
alles in goede banen te leiden, hetgeen
reeds meermaals door hem is bewezen.
En last but not least heeft het bestuur van
BTS zich versterkt op media gebied. Zo-
wel Peter Ceulemans als Marco Janssen
hebben onze rangen vervoegd.
De IT-deskundige Marco Janssen zal
zich voornamelijk bezig houden met al
wat website en aanverwanten betreft.
Dit alles zal duidelijk worden in de loop
van het seizoen. Uiteraard in nauwe
samenwerking met onze begaafde Rob-
by Sonck. Want hem is niets vreemd als
het op computerkennis aankomt.
Voor wat de connecties met pers betreft,
Facebook, Teletekst en alle andere mo-
gelijke infokanalen hebben we in Peter
Ceulemans de geschikte persoon ge-
vonden. Er ontgaat hem niets als het uit
de biljartwereld komt en hij kent zowat
alles spelers vanuit alle hoeken van de
wereld.
Kortom, we zien de toekomst rooskleu-
rig in en zullen in de komende maan-
den aan de weg blijven timmeren opdat
onze geliefde biljartsport een welver-
diende reden van bestaan blijft hebben.
Men kan trouwens niet verder de tunnel
inrijden dan halverwege, want vanaf
dan begint men er terug uit te rijden…
En we zijn voorbij de helft.
Wordt vervolgd.

Voorzitter BTS
Kurt Ceulemans

LICHT IN DE TUNNEL

Vereniging van Ereklasse Spelers 
Secretariaat : Jean-Marie GESCHÉ,
Rue de la Falize 71, 1480 Tubize
Tel: +32(0)472 21 18 44, 
Email : secretariaat@b-t-s.be 
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In onze vorige nieuwsbrief is een
duidelijk standpunt ingenomen be-
treffende de samenwerking met de
Belgische Biljartbond. Ondertussen
heeft BTS de verstandhouding met
KBBB terug kunnen herstellen en
zijn we aardig op weg om aan de
toekomstige samenwerking een
nieuwe dimensie te geven.

Onder het waakzaam oog van huidig
voorzitter Reginald de Poorter, bijgeze-
ten door Leo Verstraelen en nieuwkomer
Franky De Coninck is tot een samen-
werkingsakkoord gekomen waarbij de
plooien zijn gladgestreken.
Wat houdt dit alles nu eigenlijk in hoor
ik je zeggen.
Wel, op sportief vlak zal worden ge-
communiceerd in verband met alle mo-
gelijke competities waarbij spelers van
BTS betrokken zijn alsook de competi-
ties die invloed kunnen hebben op BTS
organisaties. Hieruit voortspruitend
heeft Leo Verstraelen zich over de pro-
blematiek van de Ranking gebogen en
heeft een bevredigend resultaat uit zijn
hoed getoverd. Dit mogen we dan ook
aanzien als een eerste stap in de rich-
ting van de noodzakelijke vernieuwing.
En op commercieel vlak heeft BTS
ondertussen reeds de connecties opge-
bouwd om een en ander te gaan aan-
bieden waarvan zowel organiserende
clubs als bondinstanties de vruchten zul-
len plukken. Echt concreet kunnen we
hierover nog niet in detail treden vermits
de deadline van deze column net iets
vroeger valt dan de bevestiging van de
te realiseren projecten.

Masters 185 - Kalender - Calendrier
C.R.B. Léopold K.B.K.
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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

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

Burgmans Biljarts
Belgische biljartbladen van toen tot nu
In aansluiting op onze vorige
nummers presenteren wij weer
een biljartblad uit het rijke bil-
jartverleden van België.
Met dank aan Filip Steurs.

1953
Brabant * Billard
Ook regionale biljarttijdschrif-
ten kwamen op de markt zoals
het Franstalige Brabant * Bil-
lard gestart in 1953 dat voor-
namelijk aandacht besteedde
aan wat er in en rond Brussel
in het biljartwereldje gebeur-
de. De eerste exemplaren wa-
ren gestenciled.  Het "jongste"
exemplaar in de verzameling
dateert van 1 december
1956, de 4de jaargang. In dit
maandblad verschenen ook
regelmatig enkele figuren uit
het boek van Marcel Van
Leemput, de "100 Seriesto-
ten". En waar anders zou je
publiciteit aantreffen voor
Gueuze en Kriekenlambic? En
wie heeft er nog gehoord van de biljartzaak H. Basile in de Brabantstraat 115??

Het oudste exemplaar van Brabant 
* Billard in de verzameling

Op de cover boven onze vriend Jac-
ques Theunissen die nu in Spanje ver-
toeft. Jacques, een echte "Brusseleir"
grossierde in kampioenschapstitels in
de excellentieklasse.  
Soms neemt hij nog het vliegtuig naar
België om een partijtje met zijn oude bil-
jartkameraden te spelen.
Of hij op zijn 80ste nog biljartles geeft
in Spanje vroeg ik hem. "Nee" zei hij
lachend "enkel biljartadvies want die
jonge gasten weten alles beter".

De eerste pagina was gestenciled

KBC Gilde Hoger Op Kortrijk 
schittert in interclubcompetities
Koninklijke Biljartclub Gilde Hoger Op
Kortrijk telt voor het sportjaar 2014-
2015 niet minder dan 48 spelende clu-
bleden.  Dat het in het clublokaal dan
ook meestal een drukte van jewelste is
daar moet niet aan getwijfeld worden.
Biljarten is een sport die zich leent voor
alle leeftijden, dus ons ledenbestand is
gemengd, al moeten we wel zeggen
dat de gemiddelde leeftijd toch rond de
60 jaar begint te liggen.  Daarom wil-
len we zeker een oproep doen om jon-
gere mensen aan onze biljarttafels te
krijgen om zo het voortbestaan van on-
ze sport te garanderen.  Er zijn tal van
mogelijkheden om kennis te maken met
biljarten zodat je met alle facetten van
onze sport in contact kan komen.
Kom gerust eens een kijkje nemen in
ons lokaal, gelegen aan de Kortrijkse-
straat 19 te Heule.  Je kan er terecht op
maandag-, donderdag-, vrijdag- & za-
terdagnamiddag alsook op zondag-
morgen.
Met het nieuw samengestelde bestuur
wordt er dan ook druk gewerkt aan de
verdere uitbouw van de club.  En deze
inzet werpt dan ook zijn vruchten af.
Op het totaal van 48 leden spelen niet
minder dan 27 spelers mee in de offici-
ële competities van de Koninklijke Bel-
gische Biljartbond (KBBB).  Verder
wordt er nog meegespeeld in de regio-
nale interclubcompetities Intergilden en
Vlasstreek.  En natuurlijk blijven de club-
kampioenschappen en de clubtornooi-
en ook heel belangrijk voor de sfeer on-
der de leden.
De KBBB-spelers spelen dit sportjaar
mee in maar liefst 6 interclubcompeti-
ties.  4 van de 6 ploegen prijken mo-
menteel bovenaan de klassering.  Een
paar titels zouden toch wel moeten kun-
nen voor onze club.
Natuurlijk wordt er eveneens druk mee-
gespeeld in de individuele competities
en ook daar leveren onze spelers mooie
prestaties.  Zo hebben we op zaterdag
13 en zondag 14 december twee spe-
lers die zullen proberen een nationale ti-
tel te veroveren.  Enerzijds hebben we
Herwig Cappelle die in eigen lokaal
mag aantreden in excellentie en 1° klas-
se vrijspel match biljart, anderzijds is er
Stephan Decock die in het verre Herstal
mag meedingen naar de titel in 2° & 3°
klasse vrijspel mach biljart.
Op 27 december speelt Johan Decock

een gewestelijke finale (kampioenschap
van Oost- & West-Vlaanderen) in eigen
lokaal in 7° klasse vrijspel klein biljart.
In hetzelfde weekend mag Eric Santy
eveneens op zoek naar een geweste-
lijke titel in 6° vrijspel klein biljart.
Dat onze club ook andere organisaties
op zich neemt om de biljartsport te pro-
moten dat willen we laten blijken op Sin-
terklaasdag.  Op zaterdag 6 december
vanaf 16u00 organiseert onze club een
grote biljartprijskamp waar iedereen
van harte welkom is.  Er wordt gespeeld
per koppel (samengesteld door loting)
naar 18 punten overband en 2 punten
drieband.  Het inleggeld is heel demo-
cratisch op 5.00 € per persoon gehou-
den.  Door de formule van deze prijs-
kamp heeft iedereen een winstkans.
Wil je eens kennis maken met onze club
of met het biljarten?   Kom gerust eens
af!
Volgend kalenderjaar staan er tevens
nog mooie zaken op het programma
waaronder het nationaal kampioen-
schap voor doven en slechthorenden op
zaterdag 7 en 21 februari 2015.  Dit
kampioenschap wordt in onze club ge-
organiseerd op vraag van VZW De Ha-
erne Club.  Wij konden niet nalaten hier
positief tegenover te staan zodat ook
deze mensen met een beperking hun
hobby ten volle kunnen beoefenen.
En in augustus 2015 krijgen we terug
een klapper van formaat in ons lokaal.
Want dan komen de nationale jeugd-
kampioenen van België, Nederland en
Duitsland naar ons lokaal om te strijden
voor de felbegeerde trofee ‘Coupe van
Beem’.   Reeds voor de derde maal zijn
zij dan te gast in onze club.
Wij berichten hier zeker nog over als
de tijd daarvoor rijp is.

Frederik De Moor

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

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

www.biljartcentrumdeploeg.be

KBBB Antwerpen – 
Gewestfinale 4de Klasse Vrijspel MB

Niemand behaalt
minimum van 3,00
De kop van het artikel geeft het al aan :
dit was geen boeiende finale. Ludo
Cloots (BC De Middel) won het tornooi
met twee winstmatchen en een moyen-
ne van 1,930. Dat was amper beter
dan de 1,880 van Jan Peeters (DGQ
Oostmalle) die de tweede plaats
opeiste. Ruddy Van Den Bergh, speler
van BC De Leug, kon als derde, één
maal winnen naar 60 punten, net als
Serge Debut (BC Polygoon), die laatste
werd. Van Den Bergh en Debut, hadden
dan wel maar één gewonnen wedstrijd
op het actief, toch lag de moyenne van
beiden nog hoger dan die van de top
twee : respectievelijk 2,323 en 2,151.
Bart Van Reeth
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Golfbiljart

34ste uitgave van de tornooien 
van BC Peulis is achter de rug

B.C. Peulis mag tevreden zijn met haar
34ste inrichting. Met een bezetting van
50 spelers per schiftingsdag op 10 ver-
warmde Verhoeven biljarttafels, een
nergens geëvenaard aanbod van kwa-
liteit en prijzen, gesmaakt bij de deelne-
mers en bezoekers. We starten op zon-
dag 26 oktober met de zilveren jubi-
leumeditie van het N.M.B.S. kampioen-
schap. Ondanks het aanbod van hoge
en lage reeks in duo s en individueel, en
verhoogde prijzen was het een povere
bedoening met 27 deelnemers. De ho-
ge reeks werd voor de derde maal op
rij gewonnen door Jean-Pièrre Van Den
Bossche, Erik Van Rossem was tweede.
De lage reeks ging naar Dennis De Beir
ten nadeel van André Meuris. Duo s
hoog was voor het koppel Jean-Pièrre
Van Den Bossche met Erik Van Rossem
en duo s laag werd gewonnen door Pa-
trick Poelman en Freddy Van Impe. Het
50 + tornooi op zaterdag 1 november,
een nuance op “oude gloriën”, en toe-
gankelijker dan voornoemde reeks van
55 plussers, was met 43 kandidaten
voldoende bezet. Bij zijn eerste deelna-
me baande Guy Vandevoort (Gouden
keu Wilderen)  zich een weg naar de fi-
nale door onder andere zeges tegen
Aziz Driouche (Cosmos Kraainem) en
Frankie Van Asbroeck (Black Boys Mal-
deren). Aan de andere zijde deed tor-
nooi-inrichter Fons Verreth (Peulis-Putte)
hetzelfde door overwinningen tegen
Etienne Vanaeken (Schalkse ruiters Du-
ras) en Erik Van Rossem (De Smis Velm).
De finale belle zag er goed uit voor
Fons met vier ballen van Guy verstopt
achter een aanvaller, en een voorlaatste
tussen de toppen van het bos. Door een
terugvallende snelheidsbeheersing van
Verreth en secuur uitgevoerd verdedi-
gingswerk van Guy wist Vandevoort de
match toch nog in zijn voordeel om te
buigen. De volgende dag, zondag 2
november hadden we het open duo tor-
nooi met 49 koppels.  Ronny Priori en
Kristof Knaepen plaatsten zich voor de
finale ondanks felle tegenstand van Jo-
han Vermeylen en Stef Vercammen. De
andere halve finale was al even span-
nend tussen Gino Jacobs met Patrick De
Bisschop tegen Geert Lievens en Bert
Geboes.  Uiteindelijk  wonnen Geert en
Bert de finale tegen Ronny en Kristof. De
finales van het individueel tornooi op
zondag 9 november begon al om 11
uur in de voormiddag voor de finalisten
van de gemengde reeks, de hoge reeks
startte om 13 uur en de lage reeks fina-
listen werden verwacht tegen 15 uur om
de finalewedstijden af te kunnen sluiten
rond 20 uur. Vorig jaar ingevoerd uit
noodzaak en ervaren als pluspunt, dus
behouden.   Acht spelers kwamen on-

geslagen uit de schif-
tingsdagen en plaat-
sten zich voor de ge-
mengde en de hoge
reeks waarbij Em-
merson Delaere
(Hoeksken Mere )
een opmerkzaam
spoor naliet met uit-
schakeling van
Geert Lievens
(Stoempers Veerle)
en Aziz Driouche
(Cosmos Kraainem).
Zijn sterke prestatie
werd voortgezet op
de finaledag met
overwinningen tegen
Erik Van den Zegel
(Peulis-Putte), Björn
Malfait en Mike Eve-
raert (De Welkom
Liedekerke ) maar de
finale van de ge-
mengde reeks ver-
loor hij van Peter Ra-

maekers (Vredebal Everberg).   Ook in
de hoge reeks won Emmerson van Wil-
ly Gurny (Stoempers Veerle ), Erik Van
den Zegel en Björn Malfait om dan het
hoofd te moeten buigen in de finale
voor zijn ploegmaat bij Hoeksken, Ben-
ny Ceulemans, al eens door een ver-
slaggever van een vorig tornooi oneer-
biedig omschreven als menseneter.   De
lage reeks, voorbehouden voor C en D
gequoteerde spelers, werd lichtjes ge-
domineerd door de gebroeders Nicolas
en Christophe Peirlinck (Hand in hand
Moorsel) ze werden in deze volgorde
afgestopt in de finales door Geert Ley-
seele (Vaartvrienden Knesselare) die de-
ze editie van de lage reeks op zijn
naam schreef. Op dinsdag 11 novem-
ber hadden we nog de trofee der kam-
pioenen af te werken. Een inrichting van
de Belgische golfbiljartbond waarvoor
BC Peulis de accommodatie ter beschik-
king stelt en de dienst verleend. Kampi-
oenen tegen elkaar, dat is genieten van
de eerste minuut tot de laatste. Al in een
voorronde om 14 uur, won Benny Ceu-
lemans van Geert Van Schepdael om in
de volgende ronden Geert Lievens, Ivy
Van Houdt, Didier Cours en Peter Ra-
maekers uit te schakelen. Peter had eer-
der neef Joris, Gert Verdonck en Mike
Everaert overwonnen. Aan de andere
kant van het trekkingsblad was de plaat-
selijke kampioen van de provincie Ant-
werpen en Peulis, Erik Van den Zegel in
vorm en won achtereenvolgens van Ser-
gio Ariano, Sven Jordens, Guy Speliers,
Geert Librecht en Aziz Driouche.  Aziz
had gewonnen van Olivier Van Crom-
brugge, Francesco Adragna en Steve
Wilms. In de belle op bal- bal miste
Aziz in een verdedigende stoot op een
haartje, na een nodige drieband. De te-
leurstelling en de vriendschappelijke
handdruk aan tegenstander Erik werd
beloond door het talrijke publiek met
een daverend applaus.  De finalepartij
tussen Erik Van den Zegel en Benny
Ceulemans was er eentje om in te kade-
ren. Erik leek het te halen in twee sets
maar liet zich verleiden door de euforie
van de voorgaande balwisselingen tot
een technisch gevaarlijke, maar voor
het publiek spectaculaire stoot die Ben-
ny voordien met succes had uitgevoerd.
Het mislukte en een derde set zou de be-
slissing brengen, iedereen wist dan dat
het moeilijk zou worden voor Erik.  Ceu-
lemans bevestigde zijn reputatie en is
de nieuwe kampioen der kampioenen
2014. Na zo'n apotheose kijkt B.C.
Peulis al uit naar de 35ste uitgave , in
2015, vanaf 25 oktober tot en met 11
november.

Fons Verreth

Van den Zegel gaf de eindzege toch nog uit handen

KBBB Gent – Rechtstreekse Districtfinale 3de en 4de Klasse Kader MB

Gorleer speelt het beste kaderspel 

Omer Gorleer haalde met drie zeges
flink uit in de Gentse kaderfinale. 
Foto: www.billiardsphoto.com

Poolbiljart – 9-Ball

Khodjaeva wint zilveren medaille in China

Onze landgenote, Kamila Khodjaeva
verloor de finalewedstrijd van het
'WPA World 9-Ball Championships for
Youth' in het Chinese Shanghai, met 3-9
van Liu Yuchen (CHN) en behaalde
daarmee zilver bij de meisjes. De score
geeft aan dat Khodjaeva niet echt veel
kans maakte tegen haar Chinese tegen-
streefster. De Brusselse probeerde de
wedstrijd open te houden, maar elke
kleine fout werd onmiddelllijk genade-

loos afgestraft. Yuchen
was duidelijk een
maatje te groot. Na
zes 'racks' stond het
3-3 en dat was het
moment, waarop
Khodjaeva een time-
out vroeg met de be-
doeling de zenuwen
onder controle te krij-
gen. 
Maar al onmiddellijk
na de gevraagde
pauze, miste ze een
makkelijke 6-ball,
waarop Yuchen de
set won en ook
daarna verder uitliep
tot 3-5.  Khodjaeva
kraakte en verloor
het vertrouwen. Met

nog wat pech en de ballen die simpel-
weg niet wilden rollen erbij, viel de
wedstrijd in haar definitieve plooi. Voor
Yuchen daarentegen, liep het spelletje
wel. Haar goede safety shots maakten
het Kamila Khodjaeva telkens weer on-
mogelijk om terug te komen en met het
3-9 verdict  op het scorebord, hield  Liu
Yuchen de kampioenstitel in eigen land. 

Bart Van Reeth

Khodjaeva werd knappe tweede op het jongerentornooi
in Shanghai

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 7de Klasse Vrijspel KB

GHO Kortrijk kan fier zijn op 
Johan Decock

Ploegend en zwoegend, zo klom de
Kortrijkzaan naar de eindzege. Johan
Decock verloor één wedstrijd en dan
nog wel met een verschil van één scha-

mel puntje. Het was
zijn clubgenoot en
nummer vier in de fi-
nale, Remi Dhaeyer,
die hem deze derde
overwinning belette.
Toch kon niemand
verhinderen dat De-
cock de kampioensti-
tel greep en boven-
dien ook zijn inspan-
ningen nog zag be-
kroond worden met
de promotie naar 55
speelpunten. Michel
Vanthournout (DOS
Roeselare) werd vi-
ce-kampioen en het
brons eindigde in

handen van Claude Devos (WO Hoog-
lede).

Bart Van Reeth

Opperste concentratie. Johan Decock sloeg er twee vliegen
in één klap mee. Foto: www.billiardsphoto.com

Gent, 70 punten), deed het slechts één
maal, in één van de twee duels met zijn
clubmaat Verbeken.  
Bart Van Reeth

In vijf beurten naar 
35 driebanders
De jonge Koreaan HaengJik Kim heeft
in een toernooi in Seocheon (Korea)
een fantastische partij gespeeld. De
voormalige, viervoudige junioren
wereldkampioen driebanden versloeg
in de eerste knock-out fase zijn landge-
noot Jeong-Whan Cho met 35-7 in vijf
beurten. Het gemiddelde van 7.000
over die partijlengte is een record in
Zuid-Korea. Haeng Jik Kim, die niet
eens is geselecteerd voor het WK in zijn
land, liet de volgende scores noteren in
de recordpartij: 8-3-11-10-3. De jonge
belofte werd vorig jaar nog getroffen
door een hersenbloeding, maar laat nu
al zien dat hij helemaal terug is op zijn
hoge niveau.

De kaderspelers bekampten elkaar in
dubbele partijen of vier wedstrijden in
totaal. Omer Gorleer (Argos-Westveld,
4de Klasse, 70 punten)  trok driemaal
de winst naar zich toe, genoeg voor de
eindoverwinning. Albert Verbeken van
BC Metro Gent, 3de Klasser (90 pun-
ten), ging tweemaal met de winst aan
de  haal en Freddy Mesure (BC Metro



Editoriaal

'Zot' zoekt steun !

Omdat er nog al wat misverstanden
over bestaan, zet ik een aantal dingen
graag nog even op een rijtje. De Biljart-
ballen België houdt NIET op te bestaan.
Wel schroeven we onze verschijnings-
frequentie terug. Negen edities per jaar
zijn onmogelijk financieel haalbaar en
daarom streven we naar minimum vier
en hopelijk vijf uitgaven. 
U houdt thans de tweede uitgave van dit
seizoen in uw handen. Alweer beklom-
men uitgever Ad Smout en ikzelf een
zware calvarieberg om deze editie mo-
gelijk te maken en dat zou eigenlijk niet
mogen zijn. Vanuit een gedreven passie
voor de biljartsport heeft Ad gedurende

de voorbije drie jaar een hoop geld in
deze krant gestoken, zonder ook maar
enige return. Zelf investeer ik elke vrije
minuut en bespaar ook ik kosten noch
moeite om de biljarter het beste nieuws
over onze sport en wat haar omringd,
te kunnen serveren. Gratis en belang-
loos. Iemand als ik noemen ze in de re-
gel een 'Zot'. Zot met hoofdletter, want
meer en meer is dit beladen woord voor
mij een eretitel. Want als ik de vele po-
sitieve reacties op de inhoud van ons
blad hoor uit de monden van de biljart-
liefhebbers en dagelijks fysiek of telefo-
nisch wordt aangeklampt met de vraag
of we nog wel doorgaan, dan motiveert
mij dat om er opnieuw de schouders on-
der te zetten en nog maar eens de
broodnodige steun te zoeken. Steun in
de vorm van advertenties. Want die
hebben we nodig willen we overleven.
Wij hadden verwacht met de steun van
de lokaalhouders van de biljartzaken
een snelle groei en een vaste positie te
kunnen verwerven op de Belgische
biljartmarkt. Helaas, de advertenties
blijven uit en bij vele uitbaters, die hun
kost verdienen met het biljart, blijkt geen
interesse te bestaan. 
Ik roep nogmaals, iedereen die met on-
ze sport -in welke vorm dan ook- be-
gaan is, rond te kijken en te trachten ad-
vertenties -hoe klein of bescheiden ook-
aan te leveren, want in de toekomst zal
elke Euro broodnodig zijn om verder te
doen. De kleinste bijdrage kan beslissen
over het voortbestaan van deze krant.
U heeft het hopelijk begrepen : deze
'Zot' zoekt steun !   
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KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Vrijspel KB

Sterke Van Den Maegdenbergh 
geen enkele maal geklopt

De verliesmatch tegen de kampioen
wrong Ronny Bacot de nek om

Ietwat vreemde setting voor deze finale
in Biljartcentrum De Ploeg, ingericht
door BC Arena. Drie deelnemers van
BC De Noorderkempen en Ronny Bacot
(BC Kapelse) als enige outsider. In het
seizoen 2012-2013 won Bacot nog de-
ze finale, nadat hij glansrijk de tegen-
stand op een hoopje had gespeeld. Vo-
rig jaar lukte het niet, en dit keer ging
de Kapellenaar ei zo na met de kampi-
oenstitel lopen. Ei zo na, zeggen we
dan, want Ronny Bacot werd tweede,
nadat Ludo Van Den Maegdenbergh
hem als enige geklopt had met spreken-
de 70-57 cijfers. De kampioen speelde
trouwens een 6 op 6 in matchpunten.
René Van Loon kon zijn deelname één
maal verzilveren met winst tegen Jean
Pattheeuw, die zonder wedstrijpunten,
laatste bleef.

Bart Van Reeth

Golfbiljart BNV

Leiders slaan kleine kloof
HOE Mere en VDB Everberg staan sa-
men op kop met 21 punten in Ere-Na-
tionaal, na winst tegen respectievelijk
DWK Liedekerke (5-1) en ZJE Westerlo
(6-0). Met dat resultaat slaan de twee
een kloof met Peulis Putte, dat 16 pun-
ten telt. Dat de titelstrijd voor de zoveel-
ste maal tussen de Oost-Vlamingen en
de Brabanders, zal worden beslecht,
lijkt nu al een zekerheid. Onderaan de
rangschikking ziet het er slecht uit voor
PDH Heverlee, dat onderuit ging bij VRP
Oostrozebeke. Ondanks een gelijkspel
tegen ODT Sint-Joris-Winge, blijft BSH
Everberg helemaal alleen onderaan
bengelen.

Bart Van Reeth 
Steve Wilms staat met VDB Everberg
op kop, naast HOE Mere

KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Vrijspel KB

Ook in 'Libre' lijkt Van Hoof onklopbaar

Arno Van Hoof heeft al twee titels op
zak. Foto: www.billiardsphoto.com

Als een wervelwind, zo raasde de jon-
ge Arno Van Hoof (BC De Ploeg) voor-
bij zijn tegenstrevers. Nadat hij reeds in
het Kader de kampioenstitel en de pro-
motie op zijn naam had geschreven,
deed hij dat in volle glorie nog eens
over in zijn vrijspelklasse. Van 90 naar
120 speelpunten na winst in 100% van
de matchen en met 25 punten, de op
één na hoogste reeks. De hoogste werd
neergepoot door Frans Vermeiren, on-
der de vlag van BC Polygoon Bras-
schaat,  die met slechts de verloren
kamp tegen Van Hoof, oververdiend
tweede werd. Kevin Van Gelder (BC De
Maan) eindigde als derde en werd ge-
volgd door Eddy Aerts (BC Fantastika)
en Luc Scheynen (Drieband Club De De-
ken). Beide spelers behaalden het ge-
middelde niet.
Bart Van Reeth

KBBB Gent – Districtfinale 5de Klasse Kader 38/2 KB

Matig vertoon zonder uitschieters
Een boeiende finale was het zeker niet.
Slechts de kampioen en vice-kampioen
behaalden het gemiddelde, zonder veel
overschot. Alex Van Peteghem (Metro
Gent), die tweede werd, klokte af op
exact 5,00 of net de ondergrens in de
90 puntencategorie. Met twee gewon-
nen matchen evenaarde hij kampioen
Roger Van Heirseele (Edelweiss Ever-
gem), die zijn titel dankt aan een moyen-
ne van 5,34. Arthur Standaert (Eeklose
BC) werd derde en Tony Jacqmeyn (Ar-
gos-Westveld), sloot -puntenloos- het hek.
Bart Van Reeth

Alex Van Peteghem behaalde erg nipt het
gemiddelde. Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Bandstoten MB

Deneut laat weer van zich horen

Foto: www.billiardsphoto.com

Het was gewoon nog even wachten op
Johan Deneut (GHO Kortrijk), die tevre-
den kan terugblikken op vorig seizoen,
vooraleer hij zijn eerste titel van 2014-
2015 zou binnenhalen. 
Deneut mag na een excellente prestatie
bovendien promoveren naar 3de Klas-
se en de 30 puntencategorie achter
zich laten. 
Zijn compagnon bij de Kortrijkzanen,
Robert Joye, werd tweede met 6 op 8
wedstrijdpunten en verdienstelijk binnen
het gemiddelde. 

De nummers drie, vier en vijf, sloegen er
niet in binnen de moyenne te spelen, en
zo eindigden achtereenvolgens, Ber-
nard Beghin (RT Moeskroen), Freddy
Rondele (WO Hooglede) en André
Graye (Wimbledon Menen).

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de en 4de Klasse Kader MB

Met twee naar 
derde klasse
De zoveelste gemengde finale van der-
de- en vierdeklassers of 70 en 90 speel-
punten werd afgewerkt in het lokaal van
GHO Kortrijk. Detail : drie van de vier
deelnemers zijn ingezetenen van de
club ! Dirk Wittevrongel (Ingelmunsterse
BA) moet zich zowaar de vreemde
eend in de bijt hebben gevoeld. Hij
werd vice-kampioen en promoveert net
als winnaar Stephan Decock naar 3de
Klasse. Wie al deelnam naar 90 punten
en dus al derdeklasser was, Johan Ver-
brugghe, kon één maal het verschil van
20 punten goedmaken, nota bene te-
gen Willy De Moor, die vierde werd.

Bart Van Reeth

Twintig punten meer bij elkaar spelen
dan de tegenstrever, was voor Johan
Verbrugghe geen sinecure
Foto:www.billiardsphoto.com

www.debiljartballen.be
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Hotel Beukenhorst, Rijksweg 8, 6286 AG Wittem, tel. 0031 (0)43-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl, Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis 

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

Een gastvrij oord waar U nog 
kunt genieten van een weldadige 

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

fijne comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes 
maken naar bijvoorbeeld: 

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

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

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

Deze aanbieding is geldig t/m april 2015 
met uitzondering van feestdagen.
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NIEUW IN ONS GAMMA EINDEJAARSAANBIEDINGEN

  

Adam Professional World Master Octagonal voor €184,50 Adam Professional Osaka van €194,50  voor €149,90 

  

Adam Professional World Master Octagonal voor €184,50 Buffalo Revolution n° 4 van €194,50  voor €175,- 

  
Zwart Lederen Koker 2/4 voor €239,- Laperti n° 6 + koffer van €99,-  voor €75,- 

 

THISSEN BILJARTS 
Van Arteveldestraat 44-48 

Van Wesenbekestraat 51-55 
2060 Antwerpen 

 

03/233.54.18 
info@thissen.be 

 

www.amusement.be 
 

/amusementbe 
 

Wij wensen U alvast fijne feestdagen! 

Natuur Lederen Koker 2/4 voor €259,- 

 
F. Caudron Lederen Koffer 2/4 voor €399,50 

 
F. Caudron Lederen Koffer 3/6 voor €445,- 

 

 
De leidinggevende biljart-, 

golfbiljart-, pool- en snookerspecialist 
sinds 1898 

 

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

Pierre Cornelissen,

Uittredend BTS voorzitter
Wenst vanuit zijn textielgroothandel Pierre Yves Fashion bvba

een speciaal en éénmalig aanbod te maken aan alle biljartliefhebbers.

Met de winter voor de deur zijn er vele mensen die thermisch 
ondergoed nodig hebben voor hun job of gewoon voor hun 

gezondheid en comfort.

Well-being Thermal Underwear
U kan op de website www.p-y-f.eu bekijken waarover het precies gaat

en U kan ook op de site een bestelformulier voor particulieren 
downloaden.

Als biljarter of sympathisant geniet U op de vermelde 

prijzen een korting van maar liefst 50%

U kan ook per fax bestellen op: 03-7110636 of per e mail: info@p-y-f.eu 
Gsm Pierre Cornelissen: 0475-423859 www.bi l jartpoint .nl
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