Onze topspeler Frédéric Caudron in een openhartig interview
,,Ik sukkel al enkele maanden met wat pijn in mijn schouder
en mijn elleboog." Frédéric Caudron kijkt terug op de
afgelopen maanden die hij in Korea heeft doorgebracht en
geeft antwoord op enkele vragen.
Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?
,,Eerst en vooral wil ik zeggen hoe gelukkig ik was dat ik
wel kon biljarten. Dat is voor veel biljarters helaas niet het
geval geweest, wat ik uiteraard betreur. Gezien dat PBA en
UMB wel naast elkaar kunnen bestaan, zou ik het leuk
vinden dat ook zij weer kunnen beginnen. Ik heb nog
steeds een hoop vrienden aan de ‘andere’ kant’
,,Wat mijn seizoen betreft, ben ik tevreden, want ik heb één
toernooi gewonnen, twee keer halve finales en één keer
kwartfinale gespeeld, waardoor ik als tweede op de ranking
ben geëindigd, na bijna altijd op één te hebben gestaan. Er
waren ups en downs, dus achteraf bekeken, mag ik niet
klagen.”
Je prestaties waren nogal wisselend, heb je een idee hoe dat komt?
,,Er zijn verschillende redenen voor de wisselvallige prestaties. Ten eerste : het blijft het een
moeilijk spel waarin van alles kan gebeuren en waar je soms geen vat op de wedstrijd hebt. Soms
is alles moeilijk: de tafel en de ballen reageren niet zoals je wilt en soms gaat je gevoel weg. Dat is
niet waarom je verliest maar soms is je tegenstrever ook in een goeie doen en als alles samenvalt,
dan heb je soms de indruk dat je de wedstrijd onmogelijk kunt winnen."
,,Ten tweede: ik sukkel al enkele maanden met wat pijn in mijn schouder en mijn elleboog,
waardoor de stoot niet 100% perfect is. Dat valt waarschijnlijk niet op maar als je zelf weet dat je
stoot niet goed genoeg is, gaat je de ballen minder goed raken en het gaat ook je vertrouwen
aantasten."
,,Ten derde: er zijn zoveel goeie spelers dat je elke wedstrijd als een finale moet spelen. Ik kom
soms nog minder bekende spelers tegen, maar die kunnen op een bijzonder hoog niveau spelen.
Ook in de losse banden zijn ze bijzonder sterk en in het setsysteem kan je echt verrassingen
hebben.”
De wedstrijden van de Team League waren spannend en op het laatste moment moest jouw
team Phoenix de hoofdprijs aan Heroes laten. Teleurstellend voor je?
,,Uiteraard teleurstellend want we stonden 3-1 voor en wij moesten nog maar één wedstrijd winnen
voor de titel. Daarna hebben we nog een paar mogelijkheden gehad, maar we konden door
individuele fouten de titel niet opeisen."
,,Maar uiteindelijk hebben we het als ploeg uitstekend gedaan, want we hadden niet verwacht om
zo ver te komen. Onze ploeg was zeker niet favoriet en daarom waren we blij met de 2e plaats.
Ook onze sponsor, Welcome Savings Bank, was uiterst tevreden met de uitstraling van de ploeg
en daarom gaan we zeker door volgend seizoen.”
De nieuwe Team League gaat nu met 7 of misschien 8 teams van start, komen er nog meer
veranderingen?
,,We beginnen volgend seizoen met acht ploegen, momenteel is het nog niet bekend wie de
sponsor wordt van de achtste ploeg maar blijkbaar is er genoeg interesse van sponsors, die de
Team League echt speciaal vinden. De spektakel en de spanning zijn altijd aanwezig en iedereen
geniet ervan.”

Er is veel te doen geweest over de PBA wedstrijden en met name over het laatste toernooi
dat als wereldkampioenschap werd aangemerkt. Hoe kijk jij er tegenaan?
,,Het was een bijzonder spannend toernooi en David Zapata werd terecht wereldkampioen bij de
PBA. Over de benoeming als ‘wereldkampioenschap’ kan iedereen een mening hebben en het is
alleen maar blablabla…"
,,Tegenstanders van de PBA zijn er tegen en halen een hoop argumenten uit de kast en ze mogen
dat doen. Ze vinden dat kennelijk belangrijker dan het sportief gedeelte. Laat ze maar praten, en
iedereen is daar vrij in. Wat 'ons' wk betreft heeft dat een bijzonder uitstraling gekregen ondanks
dat er geen publiek was. Grote belangstelling van televisie is bijna het enige dat telt en dat kunnen
ze bij de PBA beter als geen ander promoten,”
Vele kenners hadden verwacht dat jij de finale zou halen maar het ging mis tegen Glenn
Hofman was er een reden voor?
,,De enige reden dat ik verloor is mijn zwakke wedstrijd en de super wedstrijd van Glenn. Ik begon
in de eerste set met twee nipte missers op twee losse banden en Glenn ging uit in de derde beurt.
Hij bleef kalm en ook in de tweede set ging hij door en ik kon er niets tegen doen."
,,De derde set gaf mij een beetje hoop maar in de vierde set was ik alweer veel te zwak. Ik kon
geen moeilijke ballen maken en ik speelde ook de makkelijke ballen niet met vertrouwen. Dus de
overwinning van Glenn was absoluut niet gestolen,”
,,De nieuwe wereldkampioen heeft terecht gewonnen en het was een domper voor de Koreanen
dat Dong-koong Kang tweede werd. Uiteraard hadden de Koreanen gehoopt of verwacht dat Kang
zou winnen, maar David Zapata was echt in grote vorm. En een finale is meestal spannend want
dat zijn meestal de besten van dat moment die zo ver komen.”
De grote baas van de PBA heeft gezegd dat de PBA ook buiten Korea toernooien wil gaan
organiseren, enig idee hoever ze daar mee zijn?
,,Het is geen geheim dat PBA in Europa en de rest van de wereld toernooien wilt gaan organiseren
en het is logisch dat ze eerst in Korea alles perfect regelen vooraleer naar ons te verhuizen."
,,De coronapademie heeft uiteraard voor problemen gezorgd in de ontwikkelingen. Hoe ver ze nu
staan met toernooien buiten Korea? Geen idee, ik probeer mij alleen op het spel te concentreren
en wil mij niet bezig houden met andere zaken.”
Je bent, samen met Eddy Leppens, Glenn Hofman en Jean-Paul de Bruijn vanuit de 'Lage
Landen' overgestapt naar de PBA, Jullie verblijven lange tijd in Korea, wat denk je: staan
jullie nog steeds achter de stap en missen jullie de wedstrijden van de UMB?
,,We zijn er nog altijd blij mee want als wij het niet had gedaan, hadden wij thuis zonder
wedstrijden gezeten, zonder inkomen. In Korea zijn we niet onmiddellijk afhankelijk van de
prestaties om wat te verdienen, Door ons contract is ons inkomen gegarandeerd."
,,Natuurlijk missen we de andere toernooien, vooral de teamcompetitie met Dallinga, Elversberg
en La Baule. Dat zijn super momenten met een familiegevoel.”
,,Maar op de laatste toernooien die ik voor de UMB speelde, was de sfeer wel flink veranderd.
Sommige spelers keken me op een heel ander manier aan en dat was echt ongemakkelijk. Ik kan
me zelf herinneren toen ik een survival-toernooi won in Korea, in februari 2019, dat de UMB
voorzitter zelfs de zaal verliet toen ik mijn laatste punt maakte en niet aanwezig was bij de
prijsuitreiking."
,,Er is zoveel gebeurd tijdens dat toernooi dat mijn overwinning een half mirakel was. En het
grappigste van alles, ik kreeg een vraag in de zaal op de live op de televisie was: of ik wel Jaspers
zou kunnen inhalen op de wereldranking (hij was nr 1 en ik 2), en met een lach antwoordde ik:
‘geen kans...’ uiteraard door de sancties die later een feit waren…
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