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in Sint-Truiden

“Ervaring gaf doorslag”

analyse

Tweede titel
voor
Peter Bullen

Limburg allein

Hij wordt binnenkort 45 en had
afgelopen seizoen amper tijd om te
trainen en tornooien te spelen. Toch
pakte Beringenaar Peter Bullen
(De Komma Leuven) zondag in
Sint-Truiden zijn tweede Belgische
titel bij de heren. “Het was geen
hoogstaand snooker. Maar ik bleef
iets rustiger, mijn ervaring gaf
de doorslag”, zei Bullen na zijn
7-5-zege tegen Peltenaar Tomasz
Skalski (Play Ball Hasselt).
Marnik GEUKENS

Door de afwezigheid van Luca
Brecel werd het BK een open
strijd. Het zorgde voor spektakel
in de voorrondes, in de finale bleef
het talrijk opgekomen publiek een
beetje op zijn honger zitten. Al
verzorgde Skalski in de eerste sessie (2-2) met framewinst via twee
snookers op de roze bal en een
onwaarschijnlijke century (101)
nog wel het spektakel. Namiddag
volgden te veel missers en te slordig positiespel, bij 4-4 ging Skalski
tijdens een clearance de mist in op
een makkelijke zwarte bal naar de
middenpocket.
“Dat was het keerpunt van de wedstrijd”, zei ex-prof Bullen, die ook
al in 2011 de titel pakte in Duffel.
“Ik volgde het afgelopen jaar een
intensieve opleiding voor politieinspecteur. Daardoor kwam er van
trainen en spelen weinig in huis. Ik
mis dan ook regelmaat, gelukkig
kon ik hier in Sint-Truiden op het
juiste moment pieken. Vooral in
de halve finales tegen Laurens De
Staelen was mijn niveau erg goed.
Dat kon ik niet doortrekken in de
finale. Maar de ballen rolden gunstig voor mij en ik maakte het op

is één van de tofste spelers op het
circuit. Voor de wedstrijd was ik er
“Hopelijk tast dit zijn
nochtans van overtuigd dat ik zou
vertrouwen niet aan en
winnen. Maar ik kon in de finale
toont Tomek Skalski op de
mijn niveau van eerder in het tornooi niet aanhouden. Die zwarte
World Cup met Luca Brecel
bal in het negende frame was heel
wat hij in zijn mars heeft”
belangrijk, ik weet nog steeds niet
hoe die ernaast ging.”
Peter BULLEN
Skalski staat voor een belangrijke
maand. Op 2 juni start het EK in
Praag, daarna reist hij door naar
Wuxi (China), waar hij met Luca
en dat is hem enkele keren zuur Brecel het Belgisch team vormt op
opgebroken. Hopelijk tast dit zijn de World Cup.
vertrouwen niet te fel aan en toont “Ik wil nu heel even mijn hoofd
hij op de World Cup met Luca Bre- leegmaken”, zei hij. “Maar ik ga
cel wat hij in zijn mars heeft.”
zeker met vertrouwen naar beide
tornooien. Deze ervaring moet
de juiste momenten af.”
Nog negentien jaar
me sterker maken. Tot nu toe was
“Tomek Skalski is een natuurta- Zilveren medaille Skalski toonde mijn beste prestatie op een BK de
lent. Hij pot de meest onwaar- zich een groot verliezer.
kwartfinale. (Lacht) Ik ben ook
schijnlijke ballen. Maar hij heeft de “Als er iemand is, die ik deze titel nog maar 25, ik heb nog negentien
witte bal niet altijd onder controle gun, is het zeker Peter Bullen. Het jaar om Peter Bullen te evenaren.”

➜➜Kobe Vanoppen

➜➜Wendy Jans

➜➜Johnny Peetermans

Kadet Kobe
Vanoppen
(15) domineerde het
juniorestornooi, in de
finale nam
hij met gemak afstand
van Jesse
Schelfhaut (6-1).
“Schitterend dat dit lukt voor eigen
publiek”, zei de Heersenaar van
Biljart Lounge Sint-Truiden. “Ik
heb alles op het juniorestornooi
gezet, omdat ik me zo kon plaatsen
voor het WK U21, dat in juli in
Roemenië plaatsvindt. Dit BK viel
ook op een goed moment, ik heb
me met tien à vijftien uur training
per week grondig voorbereid. Vanaf nu gaat weer alle aandacht naar
de examens, ik zit in het vierde jaar
Latijn. Later wil ik topsnooker bij
de amateurs combineren met een
job als leraar Wiskunde-Engels.”

Bij de dames stond
er zoals
verwacht
geen maat
op Wendy
Jans. De
3 1 - j a rige Breese
klopte in de
finale de Henegouwse tornooirevelatie Emilie Demeester met 4-0.
Meteen haar 13de(!) Belgische
titel. Zo werd ze op één na strafste deelnemer van het BK, in het
rolstoelsnooker pakte Kurt Declerck al zijn 20ste titel. “Jammer
dat er niet zoveel tegenstand is
in België”, aldus Jans. “Maar ik
blijf wel gewoon doorgaan. Vanaf
2 juni ben ik van de partij op het
EK in Praag, Ik vond het een geslaagde organisatie in Sint-Truiden. Ik heb vooral genoten van de
teamcompetitie, waar we met De
Maxx de kwartfinales haalden.”

Heers boven in Sint-Pieter, naast
junior Kobe Vanoppen mocht
ook Johnny Peetermans (Riley
Inn Genk) de armen in de lucht
steken bij de masters +50. Hij
haalde het met 4-2 tegen Luikenaar Jean-Luc De Franco van
Play Ball Hasselt. “Mijn tweede
Belgische titel”, aldus Peetermans, die in 2007 al won bij de
masters +40. “Ik werd vorig jaar
50, daarom was dit mijn eerste
deelname bij de masters +50. Ik
had mezelf twee jaar gegeven voor
de Belgische titel, maar het was al
prijs bij deze eerste poging.” (mg)

(mg)

(mg)

Peter Bullen had alleen maar lovende woorden voor zijn tegenstander in de
finale, Tomasz Skalski (inzet). foto tom palmaers

➜➜Biljart Lounge Sint-Truiden

Marnik GEUKENS

‘Simply the best’ en ‘We are the
champions’ schalden door de luidsprekers in Sint-Pieter. Tina Turner
en Queen hadden echter gerust
kunnen afgelost worden door Jo
Erens. Op het BK snooker was het
de afgelopen weken immers bijna
‘Limburg allein’. Alleen in de finale
van het rolstoelsnooker was er
geen Limburger of speler van een
Limburgse club vertegenwoordigd.
Uiteindelijk trok in zes van de elf
categorieën een gouwgenoot aan
het langste eind, het zorgde voor
sfeer in de tribunes en enthousiasme bij het lokale stadsbestuur.
Schepen van sport Carl Nijssens
sprak de hoop uit om het BK voor
langere tijd aan Sint-Truiden te
verbinden, niemand die na vier
geslaagde weekends daar iets
wilde tegen inbrengen.
De promotie van Limburg tot dé
Belgische snookerprovincie bij uitstek is een pluim op de hoed van
de Limburgse tak van de Vlaamse
snookerfederatie, die al jaren aan
de kar trekt via een actieve jeugdwerking en de organisatie van het
BK in Alken, Dilsen-Stokkem en nu
Sint-Truiden.
Voeg daar nog de doorbraak van
Luca Brecel op de Main Tour, die
tal van kinderen doet dromen
van een snookercarrière, aan
toe en je krijgt een perfecte
cocktail. Hij smaakt naar meer en
hoopt op enkele heerlijke kersen
volgende maand. Eerst trekken de
heren Tomasz Skalski en Jurian
Heusdens en de dames Wendy
Jans en Melissa Eens naar het EK
in Praag. Daarna vertegenwoordigt
het Limburgse duo Brecel-Skalski
ons land op de World Cup in China.
Snooker als exportproduct, made
in Limburg.

➜➜Brecel-Bokken

Bk juniores
Bk Dames
Bk masTers +50
Bk Teams
Bk DuBBels
“Naar WK in Roemenië”
“Mooi afscheid met titel”
“Dertien geen ongeluksgetal” “Prijs bij eerste poging”
“Met volle teugen genoten”

Biljart Lounge Sint-Truiden verdedigde met succes de titel bij de teams.
Laurens De Staelen, Alain Vandersteen en Rhonny Cleynen klopten
Trianon Kontich met 10-5. In de halve
finale overleefden ze een thriller tegen
Zuma Peer (10-9). Alain Vandersteen,
ook kampioen bij de masters +40, beantwoordde in het beslissende frame
een 48-break van Kevin Van Hove
met een 71-clearance. “Een mooi afscheid voor Alain”, aldus Laurens De
Staelen. “Volgend seizoen verhuist
hij naar Trianon. Rhonny Cleynen
stopt, met Kobe Vanoppen en Marc
Dierens (Shooters Tremelo) krijg ik
er nieuwe ploegmaats bij.” (mg)

Ook Luca Brecel toonde zich op het
BK, bij de dubbels haalde hij het samen met CKS-ploegmaat Mathijs
Bokken in een spannende finale
tegen het Play Ball-duo HeusdensSkalski (5-4). Brecel klaarde de klus
in het slotframe met een 52-break.
“Ik heb er met volle teugen van
genoten”, zei Brecel. “Mooie zaal,
prima tafels. Ook Mathijs Bokken
haalde een heel goed niveau. De
volgende twee weken train ik dagelijks van 11.00 tot 17.00u, om voor
te bereiden op het nieuwe seizoen.
Dat begint op vrijdag 5 juni met
de kwalificaties van het Australian
Open.” (mg)

