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DE WEEKBODE – Krant van West-Vlaanderen

Hoe het allemaal begon……
Reeds vele jaren werden door verschillende clubs uit Oost- en West Vlaanderen prijskampen
overband georganiseerd. Steeds werd volgens hetzelfde principe gespeeld: 2 tegen 2 volgens
loting, naar 20 punten overband, voor de 2° ronde werden de ploegen opnieuw geloot en
bleven dan onveranderd voor de rest van de prijskamp; verliezers in de eerste ronde kregen de
kans op één herinschrijving. Op een zeker ogenblik nam Roger Hageman de taak op zich om
een beetje orde te scheppen in de wirwar van prijskampen. Hij stelde een kalender samen waarop de clubs een
vaste datum kregen toegewezen; op die manier kon men voorkomen dat meerdere prijskampen op dezelfde dag
doorgingen met uiteraard alle gevolgen wat betreft het aantal deelnemers. DLS uit Roeselare organiseerde zijn
prijskamp telkenjare op de eerste zaterdag van oktober en het was op die prijskamp dat in 1995 voor het eerst
het idee geopperd werd om via een ranking over enkele prijskampen met een finale en een extra prijzenpot, die
prijskampen een bonus te bezorgen. Het idee liet het bestuur van DLS niet meer los en onder impuls van zijn
voorzitter, begonnen de DLS’ers aan de praktische uitwerking. Na kontakten met Roger Hageman en Roger
Lierman (zowat de spreekbuis van de spelers), werden een aantal sponsors gezocht en gevonden, zodat een
prijzenpot van 50.000 fr voor de finale kon uitgeloofd worden. De eerste zaterdag van oktober in het seizoen
96-97 stak de Superprestige van wal. Vier clubs –DLS Roeselare, Volharding Rumbeke, Warden Oom Hooglede
en De Kampioenen Gits tekenden voor deze eersteling. Meteen was het een schot in de roos: op die eerste
prijskamp kwamen meer dan 80 spelers af en sedertdien konden de organisatoren steeds 70 à 80 deelnemers
inschrijven. Na de 4 prijskampen werden de 32 best geklasseerden dan gekwalificeerd voor de finale. In die
finale werd meteen met een nieuwigheid uitgepakt: de ploegen werden niet uitgeloot maar samengesteld
volgens het klassement: de eerste met de tweeëndertigste, de tweede met de eenendertigste, derde met dertigste
enz… en er werd gespeeld naar 27 overband en 3 driebandpunten. Vanaf het tweede seizoen kwamen Driebako
Koekelare en Ontmoetingscentrum Menen het aantal meetellende prijskampen op 6 brengen. Na het derde
seizoen werden De Kampioenen vervangen door ’t Oske uit Torhout. Aan het stramien werden weinig
veranderingen aangebracht: een succesformule moet je niet veranderen. Er werd verder georganiseerd over 6
prijskampen. Vanaf 2004 waren dat er 7. Het Lustrumseizoen 2005-2006 bevetsigd nogmaals het succes van de
formule met de uitbreiding naar 8 prijskampen meetellend voor het klassement..
Clubs die geïnteresseerd zijn, kunnen zich op de wachtlijst laten plaatsen om toe te treden als er een der
organiserende clubs zou afhaken.
Kandidaturen kunnen ingediend worden bij de voorzitter van DLS: eddy.dewaele@pandora.be
NIEUWE SPP-KALENDER 2005-2006
TOTALE PRIJZENPOT MEER DAN 4.500 EURO
DATUM

INRICHTERS

LOKAAL

PLAATS

1

03/09/2005

G.P. CORNEEL EVERAERT

DE GOUDEN LEEUW

HOOGLEDE

2

01/10/2005

B.C. D.L.S.

ARENA

ROESELARE

3

05/11/2005

B.C. D.O.S.

ARENA

ROESELARE

4

28/01/2006

K.B.C. WARDEN OOM

DE GOUDEN LEEUW

HOOGLEDE

5

18/02/2006

B.C. DE WITTE LIETAER

DE WITTE LIETAER

LAUWE

6

18/03/2006

B.C. DRIEBAKO

HOEKSKE

KOEKELARE

7

15/04/2006

G.P. HACO - B.C. VOLHARDING

DE GILDE

RUMBEKE

8

13/05/2006

DE O.C. BILJARTERS

O.C. GHELANDT

MENEN

FINALE

03/06/2006

B.C. DRIEBAKO

HOEKSKE

KOEKELARE

VROMATEX, TEXTIEL SERVICES, Zwaaikomstraat 3A te 8800 Roeselare, tel. 051.200.989

Wedstrijdverslagen van de klassementsproeven 2004 - 2005
SUPERPESTIGE BILJART 2004-2005 - 1° KLASSEMENTSPROEF MOORSLEDE
Op zaterdag 4 september 2004 werd het startschot van de superprestige
competitie gegeven in het CC De Bunder te Moorslede. Ondanks het zeer
goede weer werden er toch 116 inschrijvingen genoteerd, waarvan 36
herinschrijvingen. De eerste wedstrijden gingen van start om 16u15.
Naarmate de wedstrijden vorderden werden er geen verrassingen
genoteerd,al waren alle wedstrijden enorm
spannend en werden die pas beslist op 1 of
2 punten drieband.
Na de eerste ronde had de organizerende
club twee spelers in 1 team, dat waren
Corneel en Norbert,die werden dan pas
nipt uit de halve finale gehouden. Ondertussen werden alle aanwezige vrouwen
getrakteerd op een surprise, de organisatie
had voor een stuk taart met een glas
champagne gezorgd, wat ook zeer op prijs
werd gesteld. Ook konden wij bij dit
dorstig weer rekenen op de vrijwilligheid van enkele leden en vrouwen die
ons voorzien van een natje en een droogje.Alle favorieten voor de eindzege
hadden zich ondertussen al geplaatst voor de kwartfinale maar vanaf nu
waren alleen stuk voor stuk
goede biljarters aan het spel en
werd iedere kleine uitschuiver
genadeloos afgestraft, zodat
iedere match een dubbeltje op
zijn kant was.
Zo
kwamen
aan
de
eerste
halve
finale
Die werd bekampt tussen de duo's Seynhaeve Willy en Monbeir Martin tegen
vader en zoon Decruy Jules en Filip.
De tweede halve finale ging tussen de duo's Werbrouck Donald en Puype
Andre
tegen
Stubbe
Julien
en
Vandendriessche
Etienne.
Deze halve finale werd al gauw beslist door een zeer goede opzet waardoor
Julien en Etiene meteen van slag waren. De ander halve finale ging er
uitermate spannend aan toe ,er
werd voor ieder punt gezwoegd
en het was dan ook niet
verwonderlijk dat die partij op 1
punt drieband werd beslist in
het voordeel van Donald en
Andre.
Dan was de finale bekend , die
ging tussen Donald en Andre
tegen Willy en Martin. Het werd
andermaal een zeer spannende
wedstrijd met zeer hoogstaand
biljartspel. Na een kleine sprint was het Donald en Andre die eerst wat
uitliepen maar het werd gauw teniet gedaan door Willy en Martin.Zo
kwamen beide teams op 1 punt drieband te staan en mocht iedere speler eens
zijn kans wagen wat voor de nodige nervositeit zorgde natuurlijk.
Uiteindelijk was het Donald die de broodnodige driebander maakte en zo
aan zichzelf en Andre de zege schonk. Na de uitreiking van de trofeen en
bloemstukken poseerden de finalisten hier nog samen met de organisatoren
en bestuursleden van THOK Moorslede nog even op de foto. Zo werd een
punt gezet achter de eerste manche van het superprestige biljart. Het werd
een vlekkeloze en vooral een zeer sportieve manche waarin iedereen aan
iedereen gewaagd was. Hierbij willlen wij dan ook alle deelnemers verder veel succes en veel biljartgenot wensen.

SUPERPRESTIGE BILJART 2004-2005 - 2° KLASSEMENTSPROEF TE ROESELARE
Op zaterdag 02 oktober 2004 werd de tweede manche van het 9de seizoen van de superprestige competitie gespeeld bij de
DLS'ers van Roeselare.
Het extra punt dat toegekend wordt aan spelers die aanwezig zijn vóór 16.30 u, zorgde ervoor dat reeds om 16.15u de
eerste wedstrijden konden beginnen. Om 16.30 u noteerden de organisatoren reeds 43 inschrijvingen; aantal dat met de
herinschrijvingen meegeteld zou oplopen tot 92.
Door de vroege aanwezigheden én de vlotte organisatie kon er reeds vóór 19.00u gestart worden met de 2de ronde en was
de finale reeds om 22.30u gespeeld! Wat een verschil met enkele jaren terug, wanneer dat extra punt nog niet te verdienen
viel en de finale steevast een stuk na middernacht gespeeld werd!
Na de loting van de 2de ronde was zowat iedereen ervan overtuigd dat de eindoverwinning ofwel voor het duo Gino
Nuyttens met Jan Vanackere ofwel voor Jean Marie Vanlandeghem met Peter Mostrey zou zijn. Volgens de speeltabel
zouden deze 2 topfavorietenteams elkaar in de halve finale ontmoeten. Opnieuw werd nog maar eens bewezen dat in
biljart alles kan: Gino en Jan gingen er kansloos uit in de 4de ronde tegen Jules Decru en Lievin Delanghe en even later
was de verrassing compleet: Francois Everaert en Willy Devos hielden Jean Marie en Peter na een heuse triller eveneens
uit de halve finale.
In de halve finale stonden deze 2 teams dan tegenover elkaar en het waren Jules en Lievin die na een spannende,
zenuwachtige en -slopende wedstrijd het laken naar zich toe trokken.
In de finale gingen Jules en Lievin op hun elan door en verwezen ze Willy Seynaeve en Maurits Verplancke die in de
vorige ronde mochten rusten kansloos naar de 2de plaats.
Jules en Willy (2de verloren finale op rij) voeren het superprestige klassement nu aan met elk 16 punten, 2 meer dan
Lievin en minstens 3 op de rest.

DRUKKERIJ DERMAUT, Industieweg 56, te 8800 Roeselare, tel. 051.240.688

DELEYE, Bruggesteenweg 530 te 8800 Roeselare, tel. 051.221.836

SUPERPRESTIGE BILJART 2004-2005 - 3° KLASSEMENTSPROEF TE TORHOUT
Op zaterdag
23
oktober
2004 werd de
derde manche
van het 9de
seizoen van de
superprestige
competitie
gespeeld in de
"Gouden Osse" te Torhout.67 spelers zorgden voor exact 100 inschrijvingen. De
thuisploeg zorgde voor een vlotte organisaties; de wedstrijden volgden elkaar in snel
tempo op zonder storend tijdverlies aan de tafels. Zoals telkenjare zorgden de
speciale omstandigheden (slechts 2 tafels en dus 20 punten overband en geen
drieband) ervoor dat men zich quasi geen missertje mocht veroorloven of het werd
genadeloos afgestraft. Toch waren het opnieuw dezelfde namen die het langst
overbleven.In de eerste halve finale werd het favorietenduo Roger Lierman met Jozef
Callewaert weggeblazen door Willy Seynaeve en Roland Rogiers: 20-10. Zelfde
uitslag in de tweede halve finale waar Jan Vanacker met André Deprez over Lievin
Delanghe en Filip Decru walsten. Toch meer
spanning in de finale waar echter geen maat stond
op Willy en Roland. De wedstrijd ging eerst gelijk
op tot aan 10-10. Dan bouwden Willy en Roland
een voorsprong uit van 9 punten waarop de
zenuwen Roland meermaals parten speelden. Jan
Vanacker kon nog milderen met een reeks van 7
maar het mocht niet meer baten. Ze strandden op
17. Waarop de tegenpartij hen de genadestoot gaf.
Meteen een mooie overwinning voor plaatselijk speler Roland Rogiers en voor Willy
Seynaeve die na 2 verloren finales dan toch derde keer goede keer mocht optekenen.
Meteen springt
Willy naar de
kop van het
klassement met
een
riante
4puntenkloof
(25) op Lievin
Delanghe
en
vader Jules Decru (21) en waar Jan Vanacker (20)
en zoon Filip
Decru (19) de top
5
compleet
maken. Volgende
afspraak
de
laatste zaterdag
van januari in
Hooglede.

SUPERPRESTIGE BILJART 2004-2005 - 4° KLASSEMENTSPROEF TE HOOGLEDE
Hooglede, zaterdag 29 januari 2005. In de fraaie biljartzaal van Café "De Gouden Leeuw", werd de 4de manche voor de
superprestige biljart betwist. De biljartclub "Warden Oom" kon rekenen op een ruime belangstelling van de
biljartliefhebbers. Niet minder dan 74 spelers kwamen in actie aan de tafel.

Na talrijke voorronden bleven er 4 koppels over in de halve finales.
In de eerste halve finale haalden Jan Vanacker en Jules Decru het met voorsprong van Raphaël Vermeersch en Rik Joye.
In
de
tweede
halve
finale
namen
Jozef
Callewaert
en Lucien
Vanlauwe de
beste
start.
Hun tegenstanders, Peter Mostrey van de organiserende club en Maurits Verplancke, konden hun achterstand gedeeltelijk
weg werken, maar ze konden hun tegenstanders niet van de overwinning af houden.

Ook in de finale waren Jan Vanacker en Jules Decru te sterk voor hun tegenstanders. Nadat Jozef Callewaert zijn
acquitstoot mistte, kon Vanacker meteen 12 van de 18 te spelen punten overband scoren om daarmee meteen een
belangrijke voorsprong te nemen. Lucien Vanlauwe had vervolgens tegenslag toen hij een prachtige poging in een
moeilijke positie net naast zag gaan. In de volgende beurt kon Decru de voorsprong van zijn team nog verder uitbouwen.
Callewaert daarentegen had tegenslag toen hij een punt mistte door een klos. Hij kon wel nog een paar punten van hun
achterstand ophalen maar het kon niet meer baten. Twee beurten later kon Vanacker de partij reeds beslissen door hun
laatste punt driebanden te lukken.

Zo ging de overwinning in de biljartprijskamp van "Warden Oom" uiteindelijk naar Jan Vanacker en Jules Decru. De
volgende prijskamp meetellende voor de superprestige gaat door in taverne "'t Hoekske" te Koekelare. op 19 maart 2005.
De finale met de 32 beste uit de rangschikking gaat dit jaar door bij biljartclub Volharding te Rumbeke op 4 juni 2005.

SUPERPRESTIGE BILJART 2004-2005 - 5° KLASSEMENTSPROEF TE KOEKELARE
Koekelare, zaterdag 19 maart 2005 ……..
Johan Denoulet en Marcel Tanghe speelden de ganse avond op een hoog niveau.
Zelfs Gino Nuyttens en Lucien Van Lauwe waren na een ronde in de zak niet voldoende uitgerust om Johan en Marcel te
doen struikelen.
We kunnen terecht zeggen dat de beste ploeg gewonnen heeft in Koekelare.
Ook nog een woord van dank aan de inrichters voor de ROOKVRIJE biljartruimte.

RESTAURANT ’t FORT – PYRGOS, Noordstraat 217 te 8800 Roesalere, tel. 051.251.590

SUPERPRESTIGE BILJART 2004-2005 - 6° KLASSEMENTSPROEF RUMBEKE
Verslag Superprestige 16/04 – Volharding Rumbeke.
Op de 10de uitgave grote prijs HACO waren er 76 deelnemers. Met de herinschrijvingen kwam het totaal op 106, wat een
record opkomst is voor de club.
Door de vroege start (om 16.00 uur) en een vlotte opeenvolging van de machten werd de finale gespeeld om 00.30.
Omstreeks 00.45 werden de winnaars in de bloementjes gezet en de prijzen overhandigd.
Dit jaar was het de beurt aan het koppel Vanacker Jan, Dewaele Emanuel die de hoofdprijs wegkaapten. Dit beresterk
koppel had eerder Puype Andre en thuisspeler Onbekent Michel naar huis gespeeld. De verliezers van de finale waren
Duyck Peter en Nuyttens Gino (ook een thuisspeler). Dankzij het sterk verdedigend spel van Jan en Emanuel kregen de
tegenstrevers geen kans in de wedstrijd te komen. Met een serie van 5 moeilijke punten haalde Jan de overwinning naar
zich toe, de tegenpartij bleef steken op 7 punten.
Eerder in de halve finale hadden Duyck Peter en Nuyttens Gino met een droge 20 – 4 het duo Vandenbuverie Eric en
Salembier Roger de weg naar huis gewezen.
Een tevreden bestuur van Volharding Rumbeke dankt dan ook langs deze weg alle deelnemers die zijn komen opdagen en
maken graag een nieuwe afspraak op 4 juni voor de finale van de SuperPrestige.

SUPERPRESTIGE BILJART 2003-2004 7° KLASSEMENTSPROEF MENEN
De laatste prijskamp voor de super prestige
prijskamp overband telde 60 deelnemers,
Wat zeker mag beschouwd worden als een groot
succes. 50 spelers van de top 60 van het
klassement waren aanwezig Er ging elektriciteit
in de lucht want veel spelers hadden nog punten
nodig om bij de 32 beste spelers te geraken, dit
om te mogen deelnemen aan de eindprijskamp,
waar 1.250 euro te verdelen valt. In de halve
finale, werd het een spannend duel voor de
ereplaatsen van het algemeen klassement.
Seynhaeve Willy (stond op plaats 3) was
gekoppeld aan Decroock Eddy (uit Nederland).
Zij moesten aantreden tegen Lierman Roger en
Werbrouck Donald. Willy die reeds gans het jaar
in de top 3 van de rangschikking stond, moest na
een spannende strijd de duimen leggen tegen
Roger
en
Donald.
De finale kende tevens een hevige strijd, maar
Roger Lierman en Werbrouck Donald toonden
zich ook tegen Decru Jules en Demuynck Gilbert
de sterksten. Het was een prijskamp slecht voor
de zenuwlijders. Rond 23u.30 werd de prijskamp
afgesloten, wat ook hier een resultaat is van het
vervroegde startuur dat we dit seizoen
invoerden.
Dit jaar was een zeer spannend jaar, men telde
regelmatig meer dan 70 deelnemers. Dit grote
succes kan men toeschrijven aan het vervroegd startuur, zij het om 16u.30.

Uitgave en samenstelling: Acx Dirk
Met dank aan allen die de verslagen opstelden en hielpen bij het inrichten van de wedstrijden,
alsook aan de spelers die de, dikwijls ondankbare, taak van scheidsrechter op zich namen.

Finale superprestige 2005 – Volharding Rumbeke.
Verslag Finale :
Ook nu weer tal van verrassingen, het koningskoppel Mostrey-Callewaert werd er al in de eerste ronde uitgespeeld door Dewaele
Emanuel en Warlop Luc.
Decru Jules, team vormend met Decroock Eddy uit Nederland, die de eerste ronde startte met een reeks van 22 en daarmee meteen als
klassement aanvoerende topfavoriet zijn ambitie kracht bijzette, moest op zijn beurt in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in het
duo Verplancke-Acx.
De ene halve finale werd gespeeld tussen Verplancke-Acx tegen Nuyttens-Rondelez.
Bij een stand van 21-9 maakte Gino een mooie serie van 13. Hiermee bleek bij Dirk en Maurits de veer gebroken, ze konden een secuur
spelende Rondelez en Nuyttens niet meer stoppen. Hiermee stond alvast één van de overblijvende favorietenkoppels al in de finale.
In de andere halve finale speelden Vanacker Jan en Denoulet Johan tegen Demuynck Gilbert en Lierman Roger. Jan en Johan, als één
van de favorietenkoppels gestart aan de avond, losten de verwachtingen in en ook zij bereikten, na een mooie wedstrijd, de finale. Gilbert
en Roger boden, spartelend als een vis op het droge, weerstand maar het duo Vanacker en Denoulet was niet te stoppen.
Voor de finale kwamen de koppels Denolet-Vanacker en Rondelez-Nuyttens aan de tafel.
Het werd een zenuwslopende bedoening, Jan Vanacker was de enige die punten scoorde in de beginfase. Noël en Johan kwamen pas
na de achtste beurt aan scoren toe. Ondertussen hadden Jan en Gino in hun eentje de stand op 15 – 10 gebracht. Johan was de eerste
die zijn speelmaat ter hulp snelde en met een serie van 7 de stand op 24 punten bracht.
In de volgende drie beurten kwamen beide teams op gelijke hoogte en had Jan al één drieband gemaakt. De spanning voor beide teams
werd zeer groot en het was Jan, de koele kikker, die met twee moeilijke driebanden de hoofdprijs voor zijn team binnenhaalde.
De eindstand werd 30 – 28.

De wedstrijden en uitslagen
1/8 finales
Decru Jules - Decroock Eddy
Seynaeve Willy - Vandekerkhove Robert
Everaert Francois Vandendriesche Etienne
Decru Philip - Van de Buverie Eric
Delanghe Lievin - Craynest Daniël
Werkbrouck Donald - Mombert Martin
Nuyttens Gino - Rondelez Noël
Mostrey Peter - Callewaert Jozef

Tanghe Marcel - Salembier Roger
Verplancke Maurits - Acx Dirk
Vandezande J.M. - Hurtekant Luc
Vanacker Jan - Denoulet Johan
Vanlouwe Lucien - Declerck Jan
Demuynck Gilbert - Lierman Roger
Puype Andre - Depotter Gerard
Dewaele Emanuel - Warlop Luc

30 - 24
23 - 30
30 - 22
20 -30
30 - 3
28 - 30
30 - 5
28 - 30

Nuyttens Gino - Rondelez Noël
Demuynck Gilbert - Lierman Roger
Vanacker Jan - Denoulet Johan
Decru Jules - Decroock Eddy

27 - 30
20 - 30
24 - 30
30 - 18

Verplancke Maurits - Acx Dirk
Vanacker Jan - Denoulet Johan

30 - 25
21 - 30

Nuyttens Gino - Rondelez Noël

30 - 28

1/4 finales
Delanghe Lievin - Craynest Daniël
Dewaele Emanuel - Warlop Luc
Everaert Francois - Vandendriesche Etienne
Verplancke Maurits - Acx Dirk
Halve
finales
Nuyttens Gino - Rondelez Noël
Demuynck Gilbert - Lierman Roger
FINALE
Vanacker Jan - Denolet Johan

Met dank aan de inrichtende club voor de uitslagen en de vlotte organisatie.
Origineel verslag Gilbert Bolle, herbewerkt (foto’s en tekst) door Dirk Acx voor www.sppbiljart.be

