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September 1992, de zomer dooft uit. Het sportjaar 1992-1993 staat voor de deur.
Wedstrijdkalenders vallen reeds met de regelmaat van een klok in de bus van het correspondentieadres
van de club. De vakantieperiode behoort voor het merendeel tot het verleden. Ik hoop dat iedereen een
zonnige, aangename en rustige vakantie heeft gehad. Het verheugt mij jullie gaaf en gezond terug te
zien. De batterijen goed opgeladen om het biljartseizoen met volle moed en overtuiging aan te vatten.
Alle clubleden wens ik vanzelfsprekend veel succes toe.
In het eerste nummer van ons clubblad werd melding gemaakt van de geplande
verbouwingswerken in ons lokaal. Het zal zeker onze leden, alsook vele anderen, al opgevallen zijn dat
ons lokaal een grondige gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Niet minder dan 2 grote matchtafels en
2 kleine matchtafels staan keurig geplaatst in een ruim, gezellig en ordentelijk ingericht biljartlokaal.
Een nieuw biljarttijdperk te Menen is aangebroken en zeker een nieuwe uitdaging voor onze club. Het
bestuur is zich daar terdege van bewust en heeft tijdens de vergadering van 13 juli 1992 een ruim
activiteitenprogramma uitgewerkt voor het nieuwe sportjaar. In dit clubblad verschijnt trouwens het
volledige programma, prachtig op een rijtje gezet door onze hoofdredacteur. Ik maak dan ook van de
gelegenheid gebruik om een algemene oproep te doen tot alle leden, teneinde ons programma zoveel
mogelijk te steunen en er daadwerkelijk medewerking aan te verlenen.
Het vernieuwd lokaal is er niet gekomen door een magische beweging van een toverfee,
zoals meermaals te bewonderen valt in de tekenfilms uit de droomwereld van "Walt Disney", maar
uitsluitend door de bereidwilligheid en de gedurfde financiële inspanningen van onze sympathieke
lokaalhouder Johan SOEN. Hij heeft, in samenwerking met zijn ouders, familieleden en enkele trouwe
vrienden, de zolang verwachte "droom" omgezet in "werkelijkheid" .
Onze club beschikt thans over een uitstekende accommodatie, waarin de leden zich thuis
kunnen voelen en alle mogelijkheden aanwezig zijn om de biljartsport in optimale omstandigheden te
beoefenen.
Wij zijn Johan daarvoor ten zeerste dankbaar. Toch wens ik speciaal zijn ouders te
betrekken in de lofbetuigingen bij de realisatie van ons vernieuwd biljartlokaal. Het zijn toch "Mammie
Nelly" en Pappie Roger" die het interieur tot in de puntjes hebben verzorgd. Aan hen eveneens onze
welgemeende .dank. Dat ons lokaal mag gezien worden, blijkt uit de vele reacties die ik opgevangen heb
tijdens de officiële "heropening" zaterdag 29 augustus 1992. Een datum die als een mijlpaal in de
archieven van B.C. Excelsior zal geboekstaafd blijven.
Ik hoop dat deze inspanningen van Johan lonend worden in de toekomst. Hij kan zeker
rekenen op de medewerking van onze Club om biljartactiviteiten te organiseren in zijn nieuwe zaak "De
Kerpel", want wij hebben ook kunnen rekenen op hem. Veel geluk Johan met uw prachtige zaak en
"good heil" .

SEYS André,
Voorzitter.

Op vraag van enkele leden wetden in de overzichtstabel van de handicap drieband deze maand
twee nieuwe kolommen bijgevoegd, namelijk het minimum- en maximumgemiddelde van ieder speler afzonderlijk.
Voor de kolom matchpunten worden enkel de eerste 15 partijen (die tevens bepalend zijn voor het eindklassement)
in rekening gebracht. Dit wil evenwel niet zeggen dat een speler niet méér dan 15 partijen mag spelen. Je kan er
altijd jou algemeen gemiddelde mee verhogen (maar niet doen dalen!) enje doet er ongetwijfeld een ander speler
plezier mee. Dit overzicht bevat alle matchen tot en met 30 augustus 1992.
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0.559
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matchen

1. Carton Lucien
2. Coussement Roger
3. Defrancq Karel
4. Demeester Joël
5. Devos Gaston
6. Lagat Michel
7. Raemdonck Roland
8. Ravestyn Martin
9. Seys André
10. Soenen Ansèlme
11. Vermande! Gilbert
12. Verschelde Gratien
13. Verstraete J-Cl
14. Vlaminck Achiel
15. Bas Jacques
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34
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27
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0.405
0.495
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8
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Samen met de prachtige biljartzaal en de nieuwe matchbiljart is er nog een nieuwkomertje in onze
klub, nl. een heus elektronisch scorebord.
"Oei,oei", hoor ik er nu al velen zeggen, "daar ga ik niet mee kunnen werken; dat is niks voor mij !".
Niets is echter minder waar want de bediening ervan werd zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk
gehouden, zoals hierna zal blijken : een maximum aan mogelijkheden met een minimum aan inspanning.
De "nachtmerrie" begint reeds bij het droppen van uw muntstuk in de klok : het licht boven het biljart
en het scorebord floepen automatisch aan en hopelijk ziet u op het display 3 lampjes flikkeren, dit om aan te
duiden dat speler 1 aan de beurt is.
van zijn eerste beurt tikt speler 1 met het
Na het beëindigen
gemaakte punten in, gevolgd door een druk op
toetsenbordje rechts onder zijn
te
bevestigen.
Het scorebord duidt
de "E"-toets (Enter) om zijn ingave
drie flikkerende lampjes verspringen naar
automatisch de beurten aan en de
speler aan de beurt is.
rechts om aan te duiden dat de 2e
beurt zijn gemaakte punten in en vergeet ook
Speler 2 vult op zijn
bevestigen. Zijn punten worden ook ingevuld
niet op "E" te drukken om te
flikkeren.
en de lampjes gaan opnieuw links
ingevuld door ofwel direkt op "E" te drukken
Een "bros" wordt

ofwel eerst op O en dan op de "E".
PAS OP ! speler 2 moet ook zijn nullen aanduiden opdat de lampjes zouden verspringen. Indien hij
dat niet zou doen veronderstelt het scorebord immers dat hij nog altijd aan de beurt is .
Dit ping-pongspelletje gaat zo door tot aan het einde van de partij.
Eenvoudig niet, ware het niet dat na. een tijdje het onvermijdelijke onvermijdelijk toch zal gebeuren :
godver@#-*%, u heeft gemist ; wat nu ?
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heeft ingebracht kan hij deze corrigeren = = = = = = = = = = = door op "F 4" te drukken en daarna
op "C". Hij geeft zijn juiste punten in en drukt op "E" . Er kan rustig verder gespeeld worden.
Ziet speler 1 echter zijn fout pas nadat speler 2 reeds zijn punten heeft ingevoerd en bevestigd, dan
nog kan hij dit rechttrekken en wel als volgt : hij drukt op E4 en dan op "C" . De punten van speler 2 worden terug
afgetrokken. Vervolgens drukt hij nogmaals op F4 en dan öp "C". Nu worden zijn eigen pw1ten gewist en kan hij
dus het juiste resultaat ingeven (niet vergeten te bevestigen met "E"). Daarna geeft hij opnieuw de punten van
speler 2 in (en bevestigt) et voilà, er kan verder gespeeld worden alsof er niks gebeurd is .
De doorbijters onder jullie zullen zich na veel gevloek en geprobeer uitgeput naar het einde van de
partij slepen maar ook dan is de pret nog niet op (als u het tenminste nog ziet zitten) want zeg nu zelf, wie is niet
benieuwd om onmiddellijk te weten welk gemiddelde hij heeft gespeeld of wat zijn hoogste reeks was ? Geen
nood, ook dat kan met 1 druk op de knopjes.
Met E2 vraagt men de hoogste reeks van de 2 spelers op en met F 3 kan men het gespeelde
gemiddelde bekijken-; 1 maal op F 3 drukken levert het gemiddelde van speler 1 op, een 2~ druk op F 3 geeft het
gemiddelde van speler 2 aan.
Deze 2 functies kunnen ten allen tijde in de aan de gang zijnde partij geraadpleegd worden. Na
konsultatie drukt u op F1 om terug t e ~ in het ondertussen vertrouwde display met punten en beurten.
Na het beëindigen
van uw lijdensweg staat
het u vrij een nieuwe calvarie
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g....g g••••g !.... g
g...J w g.....,J
het score or terug op 0
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achtereenvolgens op F 4 te
gezet worden door 2 keer
~-~
Als u het voor beke1:en
drukken en daarna op "C".
i
g goooog
op
hun
plaats
en
houdt, leg dan de ballen netjes
bekommer u om niks meer.
De
lichten
gaan
!....g W
van enkele minuten (5 om
automatisch uit en na verloop
precies te zijn) schakelt het
scorebord zichzelf uit.
Meer moet dat niet zijn zeker ?
Let wel op, als tijdens het spelen de klok afloopt hebt u (slechts) 1 minuut de tijd om deze met een
nieuw muntstuk het zwijgen op te leggen, anders veronderstelt de elektronica dat u opgehouden bent met spelen en
schakelt de lichten uit en 5 minuten later ook het scorebord.
Geef toe, zijn wij niet de enige biljartclub op het westelijk (en oostelijk) halfrond met zo'n
elektronisch wonder dat bovendien nog gemakkelijk te bedienen is ? Het zou daarom ongepast zijn onze
klubmakker Ronny De Cloedt die daarvoor gezorgd heeft niet te bedanken. Bij deze.
Eventuele problemen, mankementen of suggesties kwmen altijd bij Ronny of onze lokaalhouder
Johan gemeld worden.
Een uitgebreide handleiding (Nederlands en Frans) met illustraties en voorbeelden zal ter beschikking
gesteld worden in ons lokaal. Ik dank u voor uwwaandacht en wens u nog veel biljartplezier.
0000
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BEGIN VAN EEN PARTIJ
Bij de aanvang van een partij wordt door de twee spelers getrokken naar de bovenhand om te bepalen
welke speler moet beginnen. Daartoe worden de twee witte ballen op de afstootlijn (elk± 20 cm vanaf de lange
band) en de rode bal op het bovenacquit geplaatst. Beide spelers stoten gelijk af naar de bovenhand. De speler
wiens bal via de bovenhand het dichtst bij de benedenband komt te liggen bepaalt of hijzelf, of zijn tegenstander,
de partij moet beginnen. De speler die begint, speelt met de "gemerkte" bal. Hij vangt aan met de beginstoot.
Hiertoe wordt de rode bal op het bovenacquit geplaatst, de ongemerkte bal op het benedenacquit en de gemerkte
witte bal (of gele bal bij kleurballen) op het rechter- of linkeracquit geplaatst. In de beginpositie moet altijd direct
van de rode bal worden gespeeld.
Een "carambole" is het raken met de speelbal van de beide andere ballen. Een carambole is geldig
wanneer de drie ballen tot stilstand zijn gekomen en geen fout is gemaakt. Fouten zijn onder andere touché,
doorstoot, of het spelen met de bal van de tegenstander. Elke geldige carambole telt voor één punt.

VERBODEN ZONE
In elke hoek van het speelvlak wordt een lijn getrokken vanuit het hoekpunt vanaf de korte band en
vanaf de lange band. Er ontstaat dan een driehoek, "verboden zone" genoemd. Op klein biljart: de kleine hoek 21
x 21 cm; de grote hoek 21 x 42 cm (enkel voor de Excellentieklasse). Op groot biljart: de grote hoek 35,5 x 71
cm. Liggen de twee ballen (waaronder niet de speelbal) in die verboden zone, dan mag de speler nog eenmaal een
carambole maken, zonder dat ten minste een bal die zone moet verlaten. Komen de twee ballen in de verboden zone, dan zegt de arbiter "entré". Als bij de volgende carambole de twee ballen in de verboden zone blijven, zegt de
arbiter "dedans". Dan moet ten minste één van de ballen deze zone verlaten bij de eerstvolgende stoot. Geschiedt
dat niet, dan maakt de speler een fout, die door de arbiter wordt aangegeven met "resté dedans" . De andere speler
komt dan aan de beurt.

HET ALGEMEEN GEMIDDELDE
De speelsterkte van een biljarter wordt uitgedrukt in een "algemeen gemiddelde" of "moyenne" . Het
algemeen gemiddelde wordt verkregen door het in één wedstrijd door een speler totaal gemaakte caramboles te
delen door het totaal aantal daarvoor gebruikte beurten. (Met één wedstrijd wordt hier bedoeld een "finale" of
"voorronde" die minimum drie of vier partijen telt)

HET UITSPRINGEN VAN EEN BAL
Springt een bal uit het biljart, ongeacht welke, dan moeten alle ballen in de beginpositie worden geplaatst. Omdat een fout is gemaakt, komt de andere speler aan de beurt. Een bal springt uit als hij buiten het
biljart wordt gespeeld of op de rand wordt gespeeld en daarbij het hout van de omlijsting raakt.

VASTLIGGENDE BALLEN
Ligt de speelbal vast tegen een andere bal of tegen beide ballen, dan mag de speler kiezen uit :
~ het plaatsen van alle ballen op de beginpositie
~ het spelen van een niet vastliggende bal of via één of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt
~ het losspelen van zijn speelbal door een zogenaamde kopstoot (massé of piqué)
Opgelet : In de excellentieklasse (hoogste klasse in de libre-discipline) op klein biljart, moet de speler opnieuw
beginnen vanaf de beginpositie. Op de matchbiljart, moet de speler opnieuw beginnen vanaf de beginpositie in de
volgende klassen : Ereklasse, excellentie en de juniorescategorie.

MERKTEKENS (DIAMONDS)
De op de omlijsting aangebrachte merktekens zijn de enige toegestane merktekens. Het aanbrengen
van andere zichtbare merktekens op de band of omlijsting, zoals het op een bepaalde plaats neerleggen van het
biljartkrijtje, is niet toegelaten.

TOUCHÉ
Touché is het aanraken van een of meer ballen met welk voorwerp dan ook, uitgezonderd het bij een
afstoot eenmaal aanraken van de speelbal met de pomerans. Men kan dus fout maken (touché) met de keu, het
krijtje, de hand of welk ander voorwerp of lichaamsdeel.

BILJARDÉ OF DOORSTOOT
Is het raken met de speelbal van de tweede bal of de band op het moment dat de pomerans nog contact heeft met de speelbal.

BEDOELING VAN HET SPEL
Het is de bedoeling te trachten in een beurt zoveel mogelijk geldige caramboles te maken. Biljarten is
daarom een positiespel, dat wil zeggen : hoe maak ik de carambole opdat ik op de meest eenvoudige ,vijze weer de
volgende carambole kan maken.
A.S .

Onlangs bracht Djoubri Brahim een bezoek aan onze club. Tijdens een gezellige babbel aan den toog
werd het voorstel geopperd om een vriendschappelijke ontmoeting (heen en terug) te organiseren tussen onze club
en "la ligue du nord" van Frankrijk, waarvan de voornaamste clubs gevestigd zijn in Ronchin, Lens en Villeneuve
d'Ascq. Dit voorstel werd vervolgens besproken en goedgekeurd door ons bestuur. Onlangs ontving onze
voorzitter volgende brief van Brahim Djoubri. Wie wenst deel te nemen aan deze vriendschappelijke ontmoeting,
kan zijn naam noteren op een lijst die uithangt in ons lokaal. Let wel dat er enkel vrij , kader en band gespeeld
wordt.

Cher ami,
Comme convenu, je t'envoie une première liste des joueurs susceptibles de jouer Ie 26 septembre
dans votre club. Cette liste sera probablement changée, car il est difficile de joindre les joueurs pendant les
vacances. Cependant, elle te donnera un bon aperçu du niveau des joueurs qui seront là Ie 26/9.
Une chose est sûre, Marc Massé ne sera pas là car il participe au Tournai National de trois-bandes
organisé par la Fédération à Agen.
Toutes mes amitiés et à bientöt.

Liste des joueurs avec classement dans leurs modes de jeu préférés.
M = Billard-Match, m = Demi-Match

1. Djoubri Brahim
2. Westeel B.
3. Foulon M.
4. Huyghe JC
5. Gauquie S.
6. Vadunthun P.
7. Picot M.
8. Missiaen JL
9. Guiraud JP
10. Pelhate G.
11. Carli P.
12. Cacherat G.

Lens
Ronchin
Villeneuve d'Ascq
Villeneuve d'Ascq
Ronchin
Lens
Ronchin
Villeneuve d'Ascq
Villeneuve d'Ascq
Ronchin
Lens
Lens

cadre ...
bande(4 .96 m)
bande(4.21 m)
bande(3.52 m)
cadre(9 .17 m)
cadre(7 .27 m)
cadre(7.10 m)
cadre(6.66 m)
libre(7.38 M)
libre(l 7.14 m)
libre(8.19 m)
libre(l.92 m)

cadre(l2.61 M)
cadre(7.94 M)
cadre(8.82 M)
libre( 10. 00 M)
libre(l2 .50 m)
libre(l0.96 m)
bande(2.22 m)
bande(2.70 m)
cadre(4.16 m)
cadre(3 .49 m)
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oor de aanvang van ieder nieuw biljartseizoen, brengt de K.B.B.B . zijn nationale sportkalender uit. Deze
is in de eerste plaats gebaseerd op de data van de internationale biljarthappenings. Om ons clubblad niet
nodeloos lang en eentonig te maken, worden deze data niet vermeld in ons overzicht. Toch werd één datum
weerhouden. Enkele leden van onze club verlenen namelijk in de week van 18 tot 24 januari 1993 hun medewerking aan het wereldkampioenschap kader 71/2, dat zal doorgaan in het Ontmoetingscentrum te Menen. In onze
volgende clubbladen zullen meer inlichtingen verstrekt worden over dit exclusief evenement.

D

e K.B.B.B. werkt sedert jaren met een beurtregeling voor het aanwijzen van het inrichtend gewest voor
alle nationale finales, zowel op klein als op groot biljart. Enkel het kampioenschap van België driebanden
en de nationale finales artistiek ontsnappen aan deze regel (deze worden vermoedelijk gegeven aan de
meest biedende club). Onze club heeft bij de bevoegde instanties van de K.B.B.B., zoals ieder jaar, zijn kandidatuur gesteld voor het organiseren van een nationale finale. Gelet op het feit dat er enkel in de excellentie- en ereklasse een uitgenodigd speler mag opgesteld worden door de inrichtende club, heeft onze club enkel een optie
genomen op de nationale finale van excellentie kader 47/ 1 (voor onze club neemt Christ Calemein deel aan deze
competitie).

07.09-13.09
14.09-20.09
21.09-27.09
28.09-04.10
05.10-11.10

EXCELLENTIE ARTISTIEK
SUPER.FINALE YES KORTRIJK
JUNIORS BAND
excellentie kader 3 8/2 ( l)
JUNIORS VRIJ HENEGOUWEN
CCC-TORNOOI

12.10-18.10
19.10-25.10
26.10-01.11
02.11-08.11
09.11-15.11

EREKADER47/l
EXCELLENTIE KADER 47/ 1
excellentie kader 57/2
ALEXIS (1)
JUNIORS BAND BRABANT

16.11-22.11
23.11-29.11
30.11-06.12

CCC-tornooi
EREKADER47/ l LIMBURG
EXCELLENTIEKADER47/1 VL.
excellentie kader 38/2 Henegouwen

ERE BAND
EXCELLENTIE BAND
ERE VRIJSPEL
EXCELLENTIE VRIJSPEL
excellentie drieband ( 1)

07.12-13.12
14.12-20.12
04.01-10.01
11.01-17.01

Jj~ijj@J.)J(f
25.01-31.01
01.02-07.02
08.02-14.02

15.02-21.02

22.02-28.02
01.03-07.03

excellentie kader 38/2 (2)
ERE KADER 71/2
EXCELLENTIE KADER 71/2
EREKADER47/2
EXCELLENTIE KADER 47/2
JUNIORS KADER 47/2

EREKADER47/2 LUIK
EXCELLENTIE KADER 4 7/2 HENEGOUWEN
ERE BAND ANTWERPEN
EXCELLENTIE BAND BRABANT
WERELDKAMPIOENSCHAP KADER 71/2
TE MENEN
JUNIORS KADER 47/2 ANTw.
ERE KADER 71/2 BRABANT
EXCELLENTIE KADER 71/2 LUIK
FINALECCC
jeugd excellentie 38/2 Luik
ERE ARTISTIEK
exc. kader 57/2 Brabant
4 * klasse 3 8/2 Luik
3* klasse 38/2 Limburg
2* klasse 38/2 Vlaanderen
1* klasse 38/2 Antwerpen
4* KLASSE 47/2 BRABANT
3* KLASSE 47/2 LUIK
2* KLASSE 47/2 ANTWERPEN
1* KLASSE 4 7 /2 VLAANDEREN
ERE DRIEBAND HOOGLEDE

ALEXIS(2)

mixte (1)
Beker van België
vrii(l)
Interclub
vrii (1)
Interclub
drieband ( 1)
DELMOTTE (1)
ALEXIS

excellentie band

beker van België
vrii (2)

interclub vrij (2)
EXCELLENTIE DRIEBAND ( 1)

mixte (2)

08.03-14.03

7* klasse vrij Antwerpen
6* klasse vrij Vlaanderen
5* klasse vrij Limburg
4* klasse vrij Luik
3 • klasse vrij Henegouwen
2* klasse vrij Brabant
1• klasse vrij Limburg
excellentie vrii Luik

15.03-21.03

12.04-18.04

3* KLASSE VRIJ LIMBURG
2* KLASSE VRIJ LUIK
l * KLASSE VRIJ HENEGOUWEN
excellentie band Limburg
1* klasse band Vlaanderen
jeugd 1• tot 8* klasse Limburg
ERE VRIJSPEL HENEGOUWEN

19.04-25.04

EXCELLENTIE VRIJSPEL LIMBURG

26.04-02.05

jeugd excellentie vrij Brabant

03.05-09.05

JUNIORSDRlEBANDVLAANDEREN
4* klasse band Henegouwen
3 • klasse band Brabant
2* klasse band Antwernen
BEKER VAN BELGIË DRlEBAND TE GENT
beker van de ieued
3* KLASSE BAND HENEGOUWEN
2 * KLASSE BAND BRABANT
1* KLASSE BAND LIMBURG
4* KLASSE DRlEBAND VLAANDEREN
)*·KLASSE DR1EBA.i"1D ANTWERPEN
2* KLASSE DRlEBAND HENEGOUWEN
l * KLASSE DRlEBAND BRABANT
EXCELLENTIE DRlEBAND ANTWERPEN
5* klasse drie band Vlaanderen
4* klasse drieband Limburg
3* klasse drieband Luik
2* klasse drieband Henegouwen
1* klasse drieband Brabant
excellentie drieband Antwemen

22.03 -28.03
29.03-04.04

10.05-16.05
17.05-23.05

31.05-06.06

07.06-13 .06

14.06-20.06

w
w
w
w
w
w
(y>

w

JUNIORSDRlEBAND

interclub drieband
(2)

BEKER VAN BELGIË DRlEBAND
KLEIN EN MATCH

DELMOTTE (2)
beker van België
vrij (3)

excellentie drieband (2)
interclub drieband
(3)
DELMOTTE (3)
interclub vrii (3)
Beker van België
vrii
mixte
EXCELLENTIE DRlEBAND (2)

DELMOITE
interclub vrij

interclub drieband

klein lettertype = klein biljart
HOOFDLETTERS= MATCHBILJART
Interclub drieband: 18/22 22/27 34/42
Beker van België vrij : 40/55 70/90 120/160
Mixte : vrij 120/160, band 40/55, kader 38/2 120/160
Interclub vrij : 40/55 55/70 70/90
ALEXIS : BAND55/80, KADER47/2 70/90, VRIJ 120/160
DELMOTIE: DRIEBAND 18/22 22/27 34/42

Voor de vierde editie van de schaal "De Kerpel", ons open driebandentornooi per ploeg gespeeld in het systeem van de Amerikaanse achtervolging, schreven zich niet minder dan 21 koppels in. Dat onze
lokaalhouder Johan dit jaar persoonlijk 10.000 fr. had uitgetrokken om te verdelen onder de finalisten, zal daar
zeker niet vreemd aan zijn.
Het tornooi zelf kende een vlot verloop, het stilaan klassiek geworden maar zeer storend getater na het einde van een match op één van de twee biljarts niet te na gesproken. In de eerste ronde viel onmiddellijk
een verrassing van formaat. De vice-kampioenen van België per ploeg, de tandem Couckuyt - Deconinck, werden
meedogenloos verslagen door de zwaarste ploeg van het tornooi. Inderdaad, onze big boss Johan, samen met zijn
al even sympathieke ploegmaat Jimmy, zorgden ervoor dat Luc en Franky een nederlaag opliepen die nog jaren
met hun naam zal verbonden blijven. Het moet gezegd dat ze regelmatig enkele vingerwijzingen gaven aan hun

tegenstanders. Toen Johan in de laatste rechte lijn echter een serie van 4 maakte verkrampte Franky Deconinck
zodanig dat zijn turbo meer weg had van een aftands oubollig dicseltje. Johan wachtte rustig af, en in de 11 Ode
beurt was de zaak bekeken. Franky en Luc werden achteraf nog wel terug opgevist als beste verliezer van de
eerste ronde, maar de spirit was volledig zoek.
In de tweede ronde vestigde Johans ploegmaat, Jimmy Descheemaeker een tomooirecord dat
vermoedelijk jaren zal overeind blijven. Tegen de ploeg Laigneil - Seys slaagde hij erin een reeks te maken van
25 ... brossen. Daarmee verpulverde hij het record van 21 brossen, dat op naam stond van de jongste deelnemer
van het tornooi, Pedro Deleersnijder. En alhoewel Johan 10 punten moest inhalen van zijn ploegmaat Jimmy, werd
het toch nog even warm voor André Seys. Onze geroutineerde voorzitter deed toen even het deurtje dicht en
speelde in de 134ste beurt uit met een reeks van vier.
Even terug naar de realiteit. Er werd bijwijlen knap, zeg maar subliem gebiljart. Vooral de
ploeg Verschuere-Vandendriessche, samen goed voor 92 punten, lieten hoge moyennes noteren. In de tweede
ronde maakten ze de 92 punten zelfs rond in 80 beurten ! Het leek erop alsof ze spelenderwijs dit tornooi zouden
winnen. Eén inzinking van Nico in de halve finale werd hen fataal. Ze eindigden tenslotte pas derde.
De finale werd uiteindelijk betwist tussen de ploegen Wybaillie-Duick (B.C. Karambolstoters
van Hulste) en Delecrsnijder Pedro-Devos (Exc. Menen). Na een nek aan nek race ging de overwinning tenslotte
naar de ploeg uit Hulste. Het dient gezegd dat het geluk hier wel voor geen klein beetje tussen zat. Inderdaad, Carl
slaagde erin zeker 5 varkens te maken en zijn ploegmaat deed het minstens even goed. Zo werd Pedro, net zoals
verleden jaar, tweede. Toch kan hij terugblikken op een goed tornooi. Het leverde hem alvast promotie op naar
vierde klasse.

M.R.
NAAM
DEJONGHE
COUSSEMENT
DEWACHTER
DEPREZ
DESMET
VANLANDEGHEM
COUCKUYT
DECONJNCK
DESCHEEMAEKER
SOEN
LAIGNEIL
SEYSANDRE
VERSTRAETE
CLOEDT
BAS
LAGAT
DELEERSNIJDER V.
BLANQUAERT
SEYSMARCEL
ARTEEL
DELEERSNIJDER P.
DEVOS

PT

18
42
15
15
15
34
27
34
15
15
27
34
22
15
27
34

18
18
15
18
18
34

TYBERGHIEN

18

CARTON
DHONDT
DELEYE

22

WYBAILLIE
DUICK
HUBRECHT
VANDERSTRAETEN
VESCHUERE
VANDENDRIESSCHE
DEPROOST
POLLIE
VANHAESEBROUCK
BRAEMS
FAMCHON D.
FAMCHON R
SCHOKAERT
GILLADE
LIEVIJNS
LOGGHE

22

22
27
34
22
42
42
50
34
34

18
22
15
34

18
22
18
22

l*RONDE

2*RONDE

3*RONDE

4*RONDE

5*RONDE

14-56-0.250-2
43-54-0.796-7
8-54-0.148-2
7-52-0.135-2
15-53-0.283-2
34-54-0.630-4
27-49-0.551-3
30-61-0.492-3
12-48-0.250-2
18-62-0.290-4
27-98-0.276-4
34-55-0.618-3
20-55-0.364-2
14-98-0.143-3
27-51-0.529-5
34-67-0.507-4
14-67-0.209-1
16-50-0.320-2
8-24-0.333-2
15-42-0.357-3
18-25-0.720-2
34-42-0.810-5
18-59-0.305-3
22-38-0.579-3
20-38-0.526-4
21-58-0.362-2
27-49-0.551-3
34-61-0.557-6
16-48-0.333-3
43-61-0.705-5
42-41-1.024-8
50-50-1.000-5
30-41-0.732-3
27-50-0.540-5
14-51-0.275-2
26-30-0.867-6
15-52-0.288-2
17-29-0.586-5
18-42-0.429-2
14-50-0.280-2
13-41-0.317-2
27-51-0.529-3

15-56-0.268-4
34-54-0.630.4
17-37-0.459-2
36-43-0.837-6
5-78-0.064-1
15-56-0.268-3
27-78-0.346-3
34-56-0.607-4

15-61-0 .246-1
34-56-0.607-4

8-37-0.216-2
27-60-0 .4 50-6

9-42-0.214-2
34-64-0.531-4

23-61-0.377-3
33-56-0.589-3

13-26-0.500-2
33-49-0.673-3

18-27-0.667-3
34-49-0.694-5
9-43-0.209-2
21-61-0.344-3

7-33-0.212-2
44-73-0.603-4

18-38-0.474-3
34-60-0.567-4

18-42-0.429-3
30-66-0.455-3

27-43-0.628-6
34-61-0.557-7

27-34-0.794-4
34-73-0.466-4

27-39-0.692-5
34-51-0.667-5

23-42-0.548-3
38-67-0.567-5

42-48-0.875-6
50-32-1.563-7

42-35-1.200-5
50-49-1.020-5

21-39-0.538-4
50-51-0.980-8

42-43-0.977-10
50-64-0.781-5

17-47-0.362-3
15-32-0.469-3

18-37-0.486-4
22-43-0.512-3

15-35-0.429-3
18-49-0.367-2

TOTAAL

14-56-0.250-2
43-54-0. 796-7
8-54-0.148-2
7-52-0.135-2
62-249-0.249-4
163-288-0.566-6
44-86-0.512-3
66-104-0.63 5-6
17-126-0.135-2
33-118-0.280-4
77-237-0.325-4
101-167-0.605-4
20-55-0.364-2
14-98-0.143-3
40-77-0.519-5
67-116-0.578-4
14-67-0.209-1
16-50-0.320-2
8-24-0.333-2
15-42-0.357-3
79-165-0.479-3
176-290-0.607-5
27-102-0.265-3
43-99-0.434-3
20-38-0.526-4
21-58-0.362-2
131-207-0.633-6
174-313-0.556-7
16-48-0.333-3
43-61-0.705-5
189-206-0.917-10
250-246-1.016-8
30-41-0.732-3
27-50-0.540-5
31-98-0.316-3
41-62-0.661-6
15-52-0.288-2
17-29-0.586-5
18-42-0.429-2
14-50-0.280-2
46-113-0.407-4
67-143-0.469-3

Vrijgeloot 1• ronde
Dewachter 15 + 15 Deprez

Dejonghe 18 + 42 Coussement

Desmet 15 + 34 Vaniandeghem

Desmet 15 + 34 Vaniandeghem
Desmet 15 +

34

~rfraal

Vaniandeghem

Couckuyt 27 + 34 Deconinck

Laigneil 27 + 34 Seys
Descheemaker 15 + 15 Soen
Descheemaker 15 + 15 Soen
Laigneil 27 + 34 Seys

~e ~erpel

Laigneil 27 + 34 Seys

Cioedt 15 + Verstraete 22

Desmet 15 + 34 Vaniandegh8m
Deieersnijder P. 18 + 34 Devos

Bas 27 + 34 Lagat

Beate verliezer
Deieersnijder V. 18 + 18 Bianquaert

s·

2· vCaats

ronde

Bas 27 + 34 Lagat

\

Deleersnijder P. 18 + 34 Devos

1
Seys M. 15 + 18 Arteei L.

Deieersnijder P. 18 + 34 Devos

Deieersnijder P. 18 + 34 Devos

Wybaillle 27 + 34 Duick P.

1 ° pCaats

Deleersnijder P. 18 + 34 Devos
Wybaillie 27 + 34 Duick P.

Tyberghein 18 + 22 Carton

4° pCaats

Dhondt H. 22 + 22 Deieye

Desmet 15 + 34 Vaniandeghem
Tyberghein 18 + 22 Carton

Wybaillie 27 + 34 Duick P.

/

Wybaillie 27 + 34 Duick P.

, IVerschuere 42 + 50 Vandendriesschel
3° pCaats

I

Hubrecht 22 + 42 Vanderstraeten
Wybaillie 27 + 34 Dulck P.

I

Verschuere 42 + 50 Vandendrlessche
Verschuere 42 + 50 Vandendriessche
Deproost M. 34 + 34 Pollie L.
Verschuere 42 + 50 Vandendrlessche
Vanhaesebrouck 18 + 22 Braems D.
Vanhaesebrouck 18 + 27 Braems D.
Famchon D. 15 + 34 Famchon H.
Verschuere 42 + 50 Vandendriessche
Lievijns 18 + 22 Logghe F.

Schokaert 18 + 22 Gillade
Lievijns 18 + 22 l.Dgghe F.

Lievijns 18 + 22 LDgghe F.
Couckuyt 27 + 34 Deconinck

Beate verliezer 1· ronde

11 juli 1992

Vlamingenstraat 15, 8930 Menen
Sint-Jozefplein 12, 8930 Menen
Sint-Jozefplein 12, 8930 Menen
139,av. Portier, F 59130 Lambertsart
Wahisstraat 216, 8930 Menen
Hogeweg 496, 8930 Menen
Acacialaan 6bis, 8930 Menen
Sabbestraat 178, 8930 Menen
Ter Beke 113, 8930 Menen
J.M.Sabbestraat 180, 8930 Menen
Komenstraat 58, 8940 Wervik
Papestraat IA, 8880 Ledegem
August Debunnestraat 35, 8930 Menen
Transvaalstraat 75, 8793 St-Eloois Vijve
Meenseheirweg 135, 8800 Roeselare
Dronckaertstraat 142, 8930 Rekkem
Nijverheidslaan 3, 8890 Dadizele
Cité Notre Dame 26, 59250 Halluin
Kongresstraat 37, 8930 Menen
Koning Albertstraat 3, 8930 Menen
22 rue G. Guynemer, F 59250 Halluin
Poedermagazijnstraat 33, 8930 Menen
Kortrijkstraat 205, 8930 Menen
L. Beeldekensstraat 74, 2000 Antwerpen
Olmenlaan 25B, 8930 Menen (weekend)
Ieperstraat 26, 8930 Menen
Sint-Jansstraat 48, 8940 Wervik
Kortewagenstraat 15, 8880 Ledegem
Gudrunplein 1, 8870 Izegem
Koninginnestraat 22, 8930 Menen
Bruggestraat 23, 8930 Menen
Kazernestraat 15, 8930 Menen
Bruggesteenweg 71, 8500 Kortrijk
Koninginnestraat 3, 8930 Menen
Benedictessenstraat 3, 8930 Menen
V. Montgommerystraat 51, 8520 Kuurne
Brouwerijstraat 7, 8560 Wevelgem
Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk
Koninklijke Prinsstraat 2, 8930 Menen
Kleppestraat 74, 8890 Dadizele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23 .
24.

Bas Jacques*
Blanquart Christ*
Blanquart Joël
Bour Fernand
Calemein Christ*
Calemein Eric*
Carton Lucien
Couckuyt Luc*
Coussement Roger*
De Cloedt Ronny
Deconinck Franky*
Defrancq Karel
Dejonghe Jean*
Deleersnijder Pedro*
Delforche Chris*
Demeester Joël
Devos Gaston*
F amchon Hervé
Feys Roland
Gathy Jean-Jacques
Lagat Michel*
Lecompte Etienne*
Libbrecht Jean
Mylleville Daniël*

25 .
26.
27 .
28.
29 .
30.
31.
32.
33.
34.
35 .
36.
37.
38.
39.

Raemdonck Roland*
Ravestyn Martin*
Serrus Walter
Seynaeve Willy*
Seys André*
Soen Johan*
Soenen Ansèlme
Toye Romain*
Tyberghien Jacky
Vandenberghe Frank
Vandorpe Marc*
Vermande! Gilbert*
Verschelde Gratien *
Verstraete Jean Claude*
Vlaminck Achiel *

*

eveneens lid van de Koninklijke Belgische Biljartbond (K.B .B.B. - federatie)

056 / 52 01 15
056/513441
056 / 51 34 41
00-33-20 / 92 58 02
056 I 51 84 27.
056/5124 14
056 / 51 07 04
056 / 51 55 12
056 / 31 31 05
056 / 50 91 42
056 / 51 15 25
056 / 60 47 75
051 / 22 81 15
056/412511
056 / 50 11 12
00-33-20 / 37 52 79
056 / 51 18 67
056 / 51 64 86
00-33 -20 I 46 18 57
056 / 512223
056 / 51 25 93
03 / 233 61 07
056 / 51 21 58
056 / 312690
056 / 50 94 35
051 / 30 61 88
056 / 51 45 76
056 / 51 59 04
056 / 51 24 60
056 I 35 43 95
056/511543
056 I 71 89 44
056 / 42 10 29
056 / 22 27 06
056 / 51 19 40
056/500197

Het activiteitenprogramma is een regelmatig terugkerende rubriek in ons clubblad. Het vermeldt
chronologisch alle activiteiten (voor zover ik ervan wordt ingelicht, bijvoorbeeld d.m.v. een copie van de kalender)
waar leden van onze club, zowel individueel als in ploegverband, aan deelnemen. Enkel de activiteiten waarvan de
datum vaststaat én die mij gemeld worden vóór de deathline van het clubblad ( ±14 dagen vóór uitgifte) kunnen
opgenomen worden in het overzicht.

Datum
zaterdag 26.09 .92

onder toezicht van
E.M .

woensdag 30.09.92
donderdag 08 .10.92
donderda_g 22 .10.92
donderdag 29 .10.92
donderdag 05 .11. 92
11 november 1992

K.B .B.B.
K.B.B.B.
K.B .B.B.
K.B.B.B .
K.B.B.B.
K.B.B.B.

donderdag 19 .11. 92
donderdag 26.11.92
zaterdag + zondag
05+06.12 .92
donderdag 10 .12.92
donderdag 17.12.92
zaterdag + zondag
19+20.12.92
donderdag 21.01. 93

K.B.B .B.
K.B.B .B.
K.B.B.B.
K.B .B.B.
K.B .B.B.
K.B.B.B.
K.B.B .B.

do - vr - za - zo
21 +22+23+24 .01.93

U.M.B.

maandag 01.02 .93
donderdag 11.02.93
maandag 15.02.93
donderdag 25.02.93
zondag 07.03.93
vrijdag 12.03.93
maandag 22.03 .93
zaterdag 27.03 .93

K.B.B.B.
K.B.B.B.
K.B.B .B.
K.B.B.B.
K.B.B .B.
K.B.B.B .
K.B.B.B.
K.B.B.B.

zaterdag 27 .03 .93
')

K.B.B .B.
Excelsior Menen

?

Excelsior Menen

zaterdag 28.08.93

Excelsior Menen

Activiteit
Vriendschappelijke ontmoeting tegen "la ligue du nord" van
Frankijk, onder leiding van Djoubri Brahim. Inschrijven kan
door jouw naam te schrijven op de lijst (uithangbord in de club)
1* ronde europabeker uit tegen be arcades 2
2* ronde europabeker thuis tegen be risquons tout
3* ronde europabeker uit tegen be lubo 1
4 * ronde europabeker thuis tegen be gentse politie 1
5* ronde europabeker uit tegen d.o.s . roeselare
Schaal "EXCELSIOR" ereprijs Gilbert Vermande!.
Intergewestelijk kadertornooi 47/2 voor lste en 2de klasse
6* ronde europabeker thuis tegen be lubo 2
7* ronde europabeker thuis tegen kon. brugse be
nationale -finale excellentie 47/1 in ons lokaal, met deelname van
Christ Calemein
8 * ronde europabeker thuis tegen be gentse politie 2
9* ronde euroapbeker thuis tegen be biljartgilde oostkamp
nationaal jeugdtornooi vrij spel op klein biljart. De spelers
worden ingedeeld in reeksen naargelang de inschrijvingen.
10* ronde europabeker thuis tegen be arcades 2
Officiëel wereldkampioenschap kader 71 /2 met 16 deelnemers,
in het ontmoetingscemtrum te Menen. Onder de
verantwoordelijkheid van een organisatiecomité, bestaande uit
leden van B .C. Excelsior Menen.
11 * ronde europabeker uit tegen be risquons tout
12 * ronde europabeker thuis tegen be lubo 1
13 * ronde europabeker uit tegen be gentse politie 1
14* ronde europabeker thuis tegen d.o.s. roeselare
15 * ronde europabeker uit tegen be lubo 2
16* ronde europabeker uit tegen kon. brugse be
17* ronde europabeker uit tegen be gentse politie 2
Finale van Schaal "Henri Debunne", intergewestelijk
kadertornooi 3 8/2 voor excellentie en 1ste klasse
18* ronde europabeker uit tegen be biljartgilde oostkamp
Schaal "ere-voorzitter", individueel mini-triathlontornooi op
klein biljart
Schaal "De Kerpel", driebandentornooi per ploeg van 2 spelers
op kleinbiljart.
Algemene Statutaire Vergadering van de club om 18. 00u,
gevolgd door Clubfeest en Kampioenenviering om 19.3 0u

B.C. Excelsior Menen
Bruggestraat, 23
8930 Menen

it

056/51 59 04

Inschrijvingsgelden sportjaar 1992-1993

.-@'.S'Koninklijke Belgische Biljartbond (K.B.B.B.)
►

Licentiekaart*

450,- F

►

Kriteria (speelwijzen)

250,- F per speelwijze

Excellentie vrij klein biljart

250,- F

Excellentie (alle andere speelwijzen)

500,- F per speelwijze

Ereklasse
►

1000,- F per speelwijze

Interclub per ploeg

500,- F

.-@'.S' Jeugd (geboren na 31/08/1973)
►

►

Licentiekaart
Indien enkel gespeeld wordt bij de seriores

450,- F

In alle andere gevallen

225,- F

Kriteria bij de jeugdkampioenschappen

Gratis

.-@'.S' Juniors (geboren na 31/08/1971)
►

Licentiekaart

►

Kriteria (speelwijzen)

450,- F
Gratis

.-@'.S' B.C. Excelsior Menen
►

►

Lidgeld Club
- seruors

700,- F

- jeugdspelers (geboren na 31/08/1973)

350,- F

Clubkenteken (verplicht te dragen in de federatie)

500,- F

* in het bedrag van de licentiekaart is de verzekering inbegrepen

Il
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Figuur 13

6 punten

Keustand : zo horizontaal mogelijk. Voorhand : korte keuspits. Achterhand : niet te ver naar achter. Speelbal
heel diep met links effekt. Bal 2 : vol rechts. Afstoot : drijvende afstoot, maar niet overdreven krachtig, zodat de
speelbal niet wipt. Techniek: de speelbal moet zo dicht mogelijk achterom het kegeltje draaien. .

9 punten

Keustand : zo horizontaal mogelijk. Voorhand : de voorhand omklemt gedeeltelijk de band. Achterhand : naar
eigen gevoel. Speelbal: heel diep, maar weinig links effekt. Bal 2 : vol links. Afstoot: breed drijvend om elke
sprong van de speelbal te matigen. Techniek: niet te veel effekt, op soeplesse spelen om alle energie van de
afstoot in de rappel te steken.

Keustand : met geheven achterstuk. Voorhand : hoge voorhand, de vingers omsluiten de keuspits niet.
Achterhand : meer vooraan, dit bevordert de korte afstoot. Speelbal : niet te hoog, veel links effekt. Bal 2 : vol
rechts. Afstoot: vlugge afstoot, waai-bij vooral de pols aangewend wordt. Techniek: het effekt moet zich ten
volle op de banden kunnen ontwikkelen.

Keustand : licht geheven achterstuk. Voorhand : op de band, met de wijsvinger rond de keuspits gesloten.
Achterhand : naar eigen gevoel. Speelbal : net boven de middellijn, links effekt. Bal 2 : vol rechts. Afstoot :
besliste afstoot met de pols. Techniek: vooral een rechte afstoot is hier belangrijk. Het links effekt moet zich ten
volle ontwikkelen in hoek AB.

Stad Menen
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I. SPORTRAAD
A. Algemene vergadering
1. Samenstelling:

Iedere sportvereniging, aangesloten bij de Stedelijke Sportraad, wordt vertegenwoordigd
door 1 stemgerechtigd persoon.

2. Taak:
De Algemene Vergadering heeft de uitgebreidste bevoegdheid : enkel de Algemene
Vergadering heeft het recht om, zonder het wezenlijk doel van de Sportraad te kunnen veranderen, de
nodige wijzigingen aan de statuten aan te brengen.
De Algemene Vergadering keurt op de halfjaarlijkse vergadering de werking van de
Sportraad goed.

3. Onderverdeling:
De clubs aangesloten aan de Stedelijke Sportraad, worden onderverdeeld in 3 categorieën :
Gestructureerde clubs(= competitieclubs, Recreatieclubs, Parasporten).
Deze categorieën worden verder ingedeeld volgens soort sport : bij de gestructureerde
clubs, 7 groepen, bij de recreatieven, 5 groepen en bij de parasporten 2 groepen.

B. Beheerraad
1. Samenstelling:

Elk groep uit de Algemene Vergadering kiest 1 afgevaardigde voor de Beheerraad van de
Sportraad. De Beheerraad is dus samengesteld uit 14 afgevaardigen + l vertegenwoordiger van de
onderwijsinstellingen + Schepen van Sport + sportfunctionaris (deze laatste 2 zonder stemrecht).

2. Taak:
a) Sportraad als coördinatiemiddel: coördineren van de sportmanifestaties en opstellen
sportkalender. Van de sportclubs wordt dan vanzelfsprekend verwacht dat zij de aktiviteitenkalender
(competitiekalender + bijzondere éénmalige organisaties) doorgeven

b) Sportraad als wettelijke verplichting : deelname van de gebruikers aan het sportbeleid
wordt bij decreet bepaald.
c) Sportraad als adviesorgaan : adviseren van het Stadsbestuur en de eigen leden,
betreffende de sportproblematiek: inzake aanleg en beheer sportinfrastruktuur, subsidieverdeling,
sportbeleid, organiseren van sportaktiviteiten, propageren van sporttakken, sportinitiatie, sportklassen,
sportkampen ...

C. Dagelijks bestuur
1. Samenstelling:
De Beheerraad kiest 1 voorzitter, 2 onder-voorzitters, 1 secretaris en 1 penningmeester.
Deze vormen samen met de Schepen voor Sport en de sportfunctionaris het Dagelijks Bestuur.

2. Taak:
Uitvoeren van de besluiten van de Beheerraad en voorbereiden van de vergaderingen van de
Beheerraad.

Il. SPORTDIENST
1. Samenstelling:
2 sportfunctionarissen, 1 administratieve bediende en 8 personeelsleden voor onderhoud en
toezicht openlucht-sportcentra en sportzalen.

2. Taak:
- personeelsleiding.
- adviserende functie voor Schepen van Sport, Sportraad en Raad van Bestuur voor Sport.
- dagelijks beheer van de sportcentra.
- promotie, planning en animatie van allerlei sportaktiviteiten.
- uitvoeren van dagelijkse administratie.
- uitvoerende taak van beslissingen Sportraad.
- uitvoeren opdrachten Stadsbestuur.

lil RAAD VAN BESTUUR VOOR SPORT
1. Samenstelling:
8 afgevaardigden van de Sportraad, 8 afgevaardigden van de Gemeenteraad, Schepen voor
Sport en sportfunctionaris als adviserende leden.

2. Taak:
Adviesorgaan voor Stedelijke Overheid inzake gebruik, planning, uitbouw en beheer van
Stedelijke Sportcentra. Specifiek adviserende taak bij alles wat met sportgebouwen te maken heeft.
Praktische werking naar Sportclubs toe :
Vragen omtrent allerlei sportproblematiek worden gericht aan de Sportdienst (Stadhuis,
Markt, 8930 Menen, tel.51.11.01 b.p. 10 -30).
Afhankelijk van de inhoud van Uw vragen of wensen worden deze behandeld door de
Sportdienst, Sportraad of Raad van Bestuur voor Sport

De lessen van Daniël werpen eindelijk hun vruchten af. Deze figuur, getekend M .L., is een formidastische
driebanddoorschietzweepslagtrekstoot met hindernis, moeilijkheidsgraad 11 !

Ook ondergetekende laat zich niet doen in de handicap. Mijn tegenstrever kreeg het bijna op zijn zenuwen, toen ik
deze "zesbander" uit mijn mouw schudde. Wat kon ik anders doen dan even op het knopje te drukken.
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