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Raf Goossens speelt golfbiljart in de club ‘t Laerehof. Rond zijn 20e speelde hij sporadisch golfbiljart op café. Al snel 

merkte hij dat hij beter speelde dan zijn vrienden. In 2002 werd hij lid van BC Jong Rita Boys te Relst. Nadien verliet hij 

de club en speelde hij jaren op het hoogste niveau. Uiteindelijk werden de trainingsuren hem wat te veel en besloot 

hij om van week tot week te spelen op een lager niveau. 

 

Jullie club organiseert het brabants kampioen-

schap golfbiljart. Hoe ben je ertoe gekomen iets te 

organiseren? 

Wel, normaal gezien wordt het brabants kampioen-

schap golfbiljart georganiseerd door het Koninklijk 

Verbond Golfbiljart Leuven zelf. Dit jaar deden ze 

dit niet, maar het kampioenschap mag ook 

georganiseerd worden door een golfbiljartclub. 

Onze club heeft dan beslist om samen met 

golfbiljartclub Onder Den Toren het kampioen-

schap te organiseren. 

Naast België en Nederland, zijn er nog plaatsen 

waar dit regelmatig gespeeld wordt? 

Het is inderdaad zo dat deze sport vooral beoefend 

wordt in België en Nederland. Ik dacht wel dat de 

sport zijn oorsprong vond in de Verenigde Staten 

van Amerika. 

Hoe denken jullie dat het golfbiljart zal evolueren? 

Het aantal leden in onze sport zal wellicht dalen. 

Golfbiljart is een sport dat tot vroeg in de ochtend 

gespeeld wordt! Meestal starten de wedstrijden 

pas om 20u. Zes spelers van twee verschillende 

clubs nemen het dan tegen elkaar op. De spelers 

die tegen elkaar spelen, worden ter plekke 

ingevuld. Elke match wordt beslecht in twee 

winnende manches. Indien je het eerste spel wint, 

maar het tweede verliest, speel je een zogenaamde 

‘belle’. Hierdoor duurt een wedstrijd al snel tot 3u 

’s nachts! Dat is dus de tijdspanne van een ganse 

werkdag! Hierdoor is deze sport niet zo 

toegankelijk voor jonge deelnemers en de jeugd 

gaat liever op stap naar discotheken of op café. 

Is er een reden waarom golfbiljart zo laat start?  

Dat late startuur is al jaren zo. Veel mensen werken 

nog en komen na hun avondeten naar de wedstrijd. 

Kan dit niet doorgaan in een weekend tijdens de 

namiddag? 

De keuze is destijds gemaakt. Het voordeel is wel 

dat er nu nog tijd overblijft voor het gezin in het 

weekend. 

Golfbiljart is een technische sport. Zo is de 

kwaliteit van de keu ook belangrijk. Kan je eens 

uitleggen waar je best op let? 

Een keu heeft een gemiddeld gewicht van ongeveer  

450 tot 520 gram. De pomerans die er op het 

uiteinde opstaat is echter even belangrijk, zo niet 

nog belangrijker dan de keu zelf! De pomerans 

zorgt voor het contact tussen de keu en de bal. 

Afhankelijk van de hardheid, dan wel de zachtheid, 

kan je dus meer of minder effect uit een bal krijgen. 

De kostprijs van een goede keu varieert vanaf 150 

tot 200 euro. Met deze keu’s kan je al aardig je slag 

trekken. De duurdere keu’s zijn vooral duurder 

vanwege de versiering. De kwaliteit van deze keu’s 

is vergelijkbaar met de andere modellen. Het is wel 

zo dat een duurdere keu meestal ook is gemaakt 

van hout van een betere kwaliteit. 

 

Bedankt voor het interview Raf. 

We wensen jullie club nog veel succes. 

Kevin Simons 
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