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Black Brains  halen de triple binnen 

 
De indoor wedstrijd  in Torhout bracht de 12 regelmatigste teams van het voorbije seizoen samen om uit te 
maken wie zich Belgisch Flyball Kampioen 2013 mag noemen. Stoeterij Deloof bleek weer maar eens een 
uitstekende locatie om deze vraag te beantwoorden. Op het witte zand van de looppiste gingen alle teams  van 
bij aanvang gretig op zoek naar die ene toptijd die hen een bevoorrechte plaats in de dubbele afvalling moest 
opleveren. Het was duidelijk dat de omschakeling van het groene gras van het trainingsveld naar de indoor 
omstandigheden toch wel wat aanpassing vroeg. Het duurde dan ook even voor de kruisingsmotor bij iedereen 
goed afgesteld stond maar dan vlotte het snel. Zeven teams lieten een 17’tje noteren, maar BB1 gaf toch 
meteen een visitekaartje af door als enige -tot drie maal toe zelfs- de 16 in te duiken.  

 
De top 4 plaatst zich rechtstreeks voor de tweede ronde in de dubbele afvalling en dat betekent natuurlijk 
krachten sparen voor het verdere verloop. Hier hadden we toch K-otics Dream team verwacht, maar het 
waren de Lucky Jumpers die naast Black Brains, Green Angels en Jolly Jumpers deze felbegeerde wildcard 
binnen rijfden.  

 
De voorrondes leverden niet direct grote verrassingen op al viel meteen op dat de Green Ball Catchers goed 
op dreef waren terwijl Dream team duidelijk niet van plan was om als figurant te acteren. Dat bracht hen beiden 
in de kwart finales tegen de 2 favorieten voor de eindzege. Dream team mocht het opnemen tegen BB1, terwijl 
De Ball Catchers een groen onderonsje voorgeschoteld kregen tegen de Angels. Deze laatsten zijn niet voor 
niets het eerste team in Groenland en ze stootten dan ook moeiteloos door naar de volgende ronde. Black 
Brains zijn intrinsiek sneller dan Dream team, maar ze wisten dat het nooit spielerij is tegen de taaie 
Bruggelingen. In hun minste wedstrijd van de dag wankelden BB1 even maar konden toch al bij al eenvoudig 
doorstoten naar de halve eindstrijd.  

 
In de herkansing streden Dream Team en de Ball Catchers voor het podium en misschien meer. Beide tanks 
begonnen wel al leeg te geraken, maar het leverde wel mooi flyball spektakel op. Dream trok aan het langste 
eind en was toen al zeker van Brons. Maar toch wel een quasi stunt van de Catchers om grote namen achter 
zich te laten in dit kampioenschap.  

 
Om de pot met de grote oren ging het dus tussen Brecht en Hulshout. In die halve  finale misten de Green 
Angels net dat tikkeltje snelheid en dan is het hopen op een foutje van de tegenstander. Maar die hadden 
duidelijk andere plannen. Een droge 3-0 werd het en met de wetenschap dat het op een zandgrond 
aartsmoeilijk is om vanuit de verliestak nog terug te keren , zag het er toen al mooi uit voor BB1.  

 
De strijd om het zilver was spannender dan de finale zelf. In een schitterende wedstrijd konden de Green 
Angels het moegestreden  Dream Team toch afhouden. Maar het had te veel krachten gekost. In de finale loop 
konden Black Brains enkel van zichzelf verliezen. Hoe moedig de Angels er ook voor gingen, de Brechtenaren 
hadden aan hun eigen zenuwen een grotere opponent. Maar anders dan vroeger verliezen ze niet meer van 
zichzelf en drie eenvoudige loopjes later was het zover. Na het Europees Kampioenschap en de Supercup 
mag er weer plaats bijgemaakt worden op het prijzenschap. 2013 zal er voor Black Brains ongetwijfeld  ééntje 
worden om lang te onthouden.  

 
Proficiat aan alle deelnemers en in het bijzonder aan nieuwe Belgische Kampioenen !  
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Tot volgend jaar ! 
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GRAND PRIX DE NORMANDIE  (21-07-2013) 

Zowat halverwege het BFB flyballseizoen, en daar was dan al het klassieke tornooi in Frankrijk:  “Le 
grand prix de Normandie”  Sommige Flyballers zien dit als een “ wedstrijd om te laten  vallen”   vanwege de 
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zomervakantie, vanwege de verre verplaatsing, of misschien zelfs vanwege de troonswissel in België… Maar 
toch waren er 19 teams aan de start, en zowel de locatie  (chateau de Maltot)  nabij Caën, en de temperaturen die 
rond de 30° schommelden, zorgden voor de aanwezigen voor een heel leuke, speelse, en sportieve dag flyball. 
Ook de organisatie was “af”  een dikke pluim voor de inzet van Jacky, en de mensen van “the Flying Norman 
dogs”… Dikke pluim ook voor de mensen van het secretariaat, en de “speaker” van dienst, die als een volleerde 
radiocommentator niet alleen de races aankondigde, maar ook nog deskundige uitleg verschafte aan het Franse 
publiek die wellicht voor het eerst met “onze” sport kon kennismaken. De voormiddagraces gingen vlot van start, 
en in divisie één ging de winst naar “the green angels” op de voet gevolgd door “the green ball catchers”  een 
groene greep naar de macht ? Divisie twee was dan weer simpelweg voor de Turbodogs die ondanks hun 
“mixteam” niets hadden moeten inboeten.  Divisie 3 ging naar een Franse formatie “Crazy dogs” en ook in divisie 
4 was hun tweede team “Crazy dogs puppies” beter dan de rest. De loden zon liet organisatie en teamcoachen 
beslissen om in de namiddag een dubbele afvalling te lopen in een “best of 3” formaat… Het ging er in de 
namiddag heel rustig aan toe, voldoende water, voldoende pauzes, en een rustige vakantiesfeer…  In divisie 4 
ging  “TFC Sirius” probleemloos naar de finale, die ze dan ook weer probleemloos binnenhaalden tegen “sweet 
burning paws” Divisie 3 was dan wel “bingo” voor de Franse “Crazy dogs” ook al hadden ze daarvoor een 
herkansing nodig tegen “Blue Arrows”  In divisie 2 gingen de Turbodogs al bij de eerste race onverwacht de boot 
in tegen organisator “Flying Norman dogs”   dat is natuurlijk het “verraderlijk kantje” van een B.O.3 Via een 
omweg knokten ze zich toch weer naar de finale tegen de “Hot Burning Paws” maar daar bleken die toch te snel, 
en dus de verdiende winnaar voor deze divisie. En divisie één ???  de Black Brains² liepen zonder probleem door 
naar de finale, maar moesten wel een herkansing aan “the green angels” toestaan, alvorens ze trots hun “grand 
prix de Normandie” in de hoogte konden steken… Een tornooi dat zeker voor herhaling vatbaar is…  Of zoals ze 
daar zeggen “Chapeau” 

 PDS 

 

Belangrijke info Alden Biesen: 

Zo vlug mogelijk, graag voor 15 juli doorgeven met hoeveel teams  iedere club zou aanwezig zijn,( dit is niet de 
definitieve inschrijving), ook het aantal wagens , mobilhomes of caravans doorgeven AUB, dit voor de 
inkomkaarten en parkingkaarten.  (ALLEEN TOEGANG MET  INKOMKAART en PARKINGKAART) 
arlette.stiers@skynet.be  

Belangrijke info Ooidonk: 

voor de camping gelieve te reserveren voor 15 juli zodat wij tijdig de nodige parkeer/toegangskaarten kunnen 
bezorgen (enkel toegang met parkeer/toegangskaart) info@tfc-flyball.be  

 

Alle info voor het EK 2013: www.efc2013.be 

 

Bericht aan alle wedstrijdorganisatoren: 

Gelieve tijdig alle wedstrijdinformatie door te geven en de nodige helpers (scheids/lijnrechters, secretariaat en 
muziek) te contacteren. 
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Bericht aan alle BFB leden: 

Vergeet niet op tijdig jullie BFB lidgeld te vernieuwen met vermelding van jullie BFB nummer. 
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