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De K.B.B.B. is een nationale organisatie. Dat wil zeggen dat de K.B.B.B. overal in België actief is. De vereniging
werd opgericht als feitelijke vennootschap te Brussel op 2 oktober 1906 en omgevormd tot een Vereniging zonder
winstgevend doel te Brussel op 20 oktober 1932.
De Vereniging heeft tot doel de inrichting, leiding en uitbreiding van de biljartsport in België in de meest algemene
betekenis en door alle middelen die er rechtstreeks of onrechtstreeks op betrekking hebben. De Vereniging mag tot
nationale of internationale groeperingen toetreden.

De K.B.B.B.
De K.B .B.B. is tegenwoordig lid van de "Union Mondiale de Billard" (U.M.B.), de "Confédération Européenne de
Billard" (C.E.B.) en van het "Belgisch Olympisch Comité" (B.O .C.) .
De K.B.B .B. bestaat uit 6 (zes) gewesten, namelijk : gewest ANTWERPEN, gewest BRABANT, gewest BEIDE
VLAANDEREN, gewest HENEGOUWEN/NAMEN, gewest LIMBURG en het gewest LUIK/LUXEMBURG.
De hoogste instantie van de K.B .B.B. is de Raad van Bestuur en het Direktiecomité.

Het gewest Beide Vlaanderen
Het gewest Beide Vlaanderen heeft een gewestelijk bestuur (telt thans 16 leden) dat verantwoordelijk is voor de
goede gang van zaken. Het gewest is onderverdeeld in 5 (vijf) Distrikten, namelijk : distrikt BRUGGEZEEKUST, distrikt DENDERSTREEK, distrikt GENT, distrikt WAASLAND en het distrikt ZUID WESTVLAANDEREN. Dit laatste distrikt, waartoe Biljartclub Excelsior Menen behoort, telt momenteel 8 (acht) clubs.
De 5 distrikten hebben eveneens een "Distriktbestuur", met aan het hoofd een Voorzitter die zetelt in het
gewestelijk bestuur. Het gewest Beide Vlaanderen telt voor het ogenblik (sportjaar 1992-1993) 55 aangesloten
clubs en hebben tesamen ± 1.000 aangesloten leden. Een sportjaar loopt van begin september tot einde mei-begin
juni. Het gewest Beide Vlaanderen beschikt ook nog over diverse "Commissies", namelijk : commissie "Pers en
Propaganda", "Scheidsrechterscommissie", Jeugdcommissie", "Sportcommissie" en "Financiën en Administratie" .
Van elk van deze commissies is de Voorzitter als vertegenwoordiger aangeduid in de "Nationale Commissie".

Jeogdprospectie in het gewest Beide Vlaanderen.
Het gewest beschikt over een "gewestelijke biljartschool" en staat onder de leiding van een "Hoofdmonitor". Deze
hoofdmonitor is thans de heer Jos VERVEST, alom bekend in de biljartmiddens van binnen- en buitenland. In de
diverse distrikten wordt biljartles gegeven, o.a. te Brugge, Menen, Gent, Zele en Aalst door erkende monitoren
van de K.B.B.B. (dus onder begeleiding). Deze "biljartschool" staat open voor aangesloten en niet-aangesloten
jeugdspelers van 8 tot 19 jaar.

Biljartclob Excelsior Menen
Onze club is gesticht op 8 augustus 1957 in het lokaal 't Zonneke te Menen. De aansluiting bij de K.B .B.B.
dateert van 7 september 1957, dus praktisch één maand na de stichtingsdatum.
Het lokaal van de club is gevestigd in Café "De Kerpel", Bruggestraat 23 te 8930 Menen (Tel. 056/51.59.04).
0 -Aantal leden (sportjaar 1992-1993) : 43
0 -Aangesloten leden bij de K.B.B .B. (sportjaar 1992-1993): 27

:

Aan het hoofd van biljartclub EXCELSIOR MENEN staat een "bestuur". Dit bestuur telt thans 5 (vijf) leden,
waaronder een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een Sportbestuurder.
Eén van de grootste bekommernissen van de Club is de jeugdopleiding. De club telt momenteel 3 (drie) aangesloten jeugdspelers die in competitie spelen. De zaterdag- en zondagmorgen worden er gratis lessen gegeven aan
jeugdspelers. Inlichtingen te bekomen bij de lokaalhouder en bij de Voorzitter.
0 Sedert 1992 geeft B.C. Excelsior een "clubblad" uit, dat tweemaandelijks verschijnt. Dit clubblad is gratis
voor de leden. Martin RAVESTYN is de hoofdredacteur en zorgt ook voor de lay-out. De verantwoordelijke uitgever is de voorzitter van de club.
0 Het Bestuur komt maandelijks (eerste maandag van de maand) bijeen. Eénn1aal per jaar wordt een Algemene Statutaire Vergadering gehouden (de laatste vrijdag of zaterdag van de maand augustus) waarop
alle leden worden uitgenodigd.
0 B.C. Excelsior bezit eveneens een "Huishoudelijk Reglement". Dit is te bekomen bij de voorzitter. Het zal
ook eerstdaags verschijnen in het clubblad.
SEYS André

Ill
Het sportjaar 1992 - 1993 zit er bijna op . Alhoewel. Als je de sportkalender bekijkt, dan staan er nog heel
wat activiteiten op het programma in de maanden mei en juni. Als je de nog te spelen gewestelijke (en eventueel
nationale) finales en de voorronden van de door onze club georganiseerde tornooien erbij rekent, dan zijn er te
weinig weekends in de komende twee maanden !

Datum

onder toezicht van

15 mei 1993

Excelsior Menen

15 mei 1993

Excelsior Menen

22 mei 1993

Excelsior Menen

5 juni 1993
6 juni 1993
12 juni 1993

Excelsior Menen
Excelsior Menen
Excelsior Menen

19 juni 1993

Excelsior Menen

20juni 1993

Excelsior Menen

3 juli 1993

Excelsior Menen

17 juli 1993
28 augustus 1993

Excelsior Menen
Excelsior Menen

Activiteit
Begin van de nieuwe handicap drieband, zowel op klein biljart
als op matchbiljart. Het reglement en de insehrijvingsmodaliteiten worden elders in dit clubblad behandeld.
Vriendschappelijke ontmoeting tegen "La Ligue du Nord", gespeeld op verplaatsing in de club van onze vriend Fernand Bour
te Ronchin. Spelers die wensen deel te nemen noteren hun naam
op de inschrijvingslijst die voorhangt in ons lokaal.
Finale van Schaal "ere-voorzitter", individueel minitriathlontomooi op klein biljart, vanaf 19.0üu
Jeugdontmoeting tegen en in Rijsel, met 5 spelers. Heenmatch
Finale van de handicap drieband op matchbiljart
Jeugdontmoeting tegen Rijsel in ons lokaal, met 5 spelers.
Terugmatch.
Vrienschappelijke ontmoeting tegen Oostendse B.A. Meer uitleg
zal tijdig uitgehangen worden op ons berichtenbord in het
lokaal.
Einde van de voorronde van het clubkampioenschap drieband
op klein bi~jart.
Finale van schaal "De Kerpel", ons driebandtomooi per ploegen
van twee spelers. De voorwaarden tot deelname en de
reglementen van dit open tornooi zullen binnenkort uitgehangen
worden op ons berichtenbord in het lokaal.
Finale van het clubkampioenschap drieband op klein biljart
Viering van onze nationale kampioenen; ontvangst op het
stadhuis om 18.0üu. Nadien wordt de jaarlijkse Algemene
Statutaire Ver_gadering gehouden, gevolgd door het Clubfeest.

Het eerste seizoen van de handicap drie band zit erop. Een eerste evaluatie leert ons dat deze vernieuwde
formule in goede aarde is gevallen bij de meeste spelers. Er komt in ieder geval een vervolg (zie verder in dit
clubblad). Het eindklassement vindt U hieronder. Dit vermeldt tevens de nieuwe punten die geldig zijn vanaf het
volgend seizoen, dus ook voor de finale ! Alle spelers die 16 of meer partijen gespeeld hebben, zullen op de
eerstvolgende algemene vergadering hun inschrijvingsgeld (200 fr.) terugbetaald worden.

Naam + klassement;

Punten

Punten

Aantal

Match

Percentage

Totaal

Totaal

Algemeen

92/93

93/94

ge5peelde

punten

gemaakte

punten

beurten

gemidd.

504
370
1014
482
491
298
483
344
240
334
242
396
180
111
108
67

1018
782
1106
997
839
1013
1036
973
515
823
850
1055
485
425
412
290

0.495
0.473
0.917
0.487
0.585
0.294
0.466
0.354
0.466
0.406
0.287
0.385
0.371
0.261
0.262
0.231

matchen

1. Bas Jacques
2. Devos Gaston
3. Ravestyn Martin
4. Verschelde Gratien
5. Coussement Roger
6. Carton Lucien
7. Demeester Joël
8. Defrancq Karel
9. Deneut Johan
10. Sevs André
11. Verstraete J-Cl
12. Lagat Michel
13. Vermande! Gilbert
14. Vlaminck Achiel
15. Soenen Ansèhne
16. Raemdonck Roland

22
27
50
27
34
18
27
22
22
22
18
27
27
18
18
15

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

r,unten

41
40
35
34
33
33
32
32
31
30
28
24
14
12
12
10

24
15
23
20
15
20
20
18
11
17
17
20
9
10
7
6

94.03
85.65
87.12
89.12
90.25
81.25
90.28
88.35
68.18
88 .64
78 .12
75.00
41.67
38.54
37.50
27.92

Zoals het in het reglement voorzien is, spelen de eerste acht de finale. Deze wordt betwist op zondag 6 juni
1993. Opgelet, ondergaand schema geldt als officiële kalender. Er wordt geen individuele kalender meer
rondgestuurd ! We rekenen erop dat de acht spelers om 14.30u aanwezig zullen zijn in het lokaal, zodat er geen
beroep moet gedaan worden op bijkomende scheidsrechters en aantekenaars. Beste dank.

1. Bas J.

27

14.30u biljart 1

Is. Defrancq K

1s

l/
17 .30u biljart 2

4. Verschelde

27

16.00u biljart 1

is. Coussement

34

f/
19.00u biljart 1

3. Ravestyn M. 42

16.00u biljart 2

6. Carton L.

15
17 .30u biljart 1

j2. Devos G.
27 ~
14.30u biljart 2
Demeester J. 22
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Dat de handicap drieband op matchbiljart een succes werd, zal wel niemand ontkennen. Het aantal
gespeelde matchen bevesti!:,rt dit. In de algemene vergadering (augustus 1992) werd zelfs het voorstel gedaan om
het volgend seizoen een analoge handicap in te voeren op klein biljart.
Het bestuur heeft in de vergadering van 5 april jl. dan ook dit voorstel goedgekeurd. Vanaf volgend seizoen
zal de winnaar van de handicap clubkampioen zijn. Er zal dus geen ander clubkampioenschap meer ingericht
worden in de discipline drieband.
Inschrijven voor de handicaps kan door je naam op te geven aan onze lokaalhouder Johan, samen met het
betalen van een inschrijvingsrecht van 100 fr. per handicap. Een lijst van de reeds ingeschreven spelers zal
uitgehangen worden in ons lokaal.

REGLEMENT
1. De handicap, zowel op klein als op groot biljart, is toegankelijk voor alle leden van onze club.
2. Er wordt gespeeld in één kategorie, in de discipline drieband op matchbiljart én op klein biljart. Er mogen
maximum twee partijen gespeeld worden per tegenstrever en per handicap.
3.

Het seizoen loopt van 15 mei 1993 tot 15 april 1994.

4.

Om deel te nemen wordt een inschrijvingsrecht gevraagd van 100 fr. per handicap. Het inschrijvingsgeld
wordt terugbetaald van zodra er evenveel partijen gespeeld worden als er deelnemers zijn (of vanaf 20
partijen, zo er meer dan 20 deelnemers zouden zijn). Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald op de
eerstvolgende algemene statutaire vergadering.

5.

De te spelen punten zijn die van het bestaande clubkampioenschap voor wat de kleine biljart betreft. Voor de
matchbiljart worden de punten van het vorig seizoen genomen. Niet gekende spelers op matchbiljart worden
geklasseerd volgens de vergelijkingstabel (met een minimum van 15 punten). Voor federatiespelers is de
klasse waarin ze spelen bepalend qua minimumlimiet. Het kan dus zijn dat een federatiespeler meer punten
moet in de handicap dan in de federatie, maar niet omgekeerd. De te spelen punten zijn geldig voor gans het
jaar. Opdat een nieuwe speler ook kampioen zou kunnen spelen, worden de punten van ieder speler die zich
geplaatst heeft voor de finale, hernitgerekend.

6. Bepalen van de matchpunten :
+ 1 punt per gespeelde partij
+ 1 punt voor een gelijkspel
2 punten bij winst
+ 1 punt als het gemiddelde 50 % beter is dan het minimumgemiddelde van de klasse waarin gespeeld
wordt. Een speler die 22 punten speelt, zit in het gemiddelde tussen 0.405 en 0.495. Zo die speler een
partij speelt aan een gemiddelde van 0.405 +(0.405 x 50%) = 0.608 of meer, dan krijgt hij een matchpunt
bij. Winst of verlies speelt hier dus geen enkele rol. Een goede partij kan dus 4 matchpunten opleveren,
zijnde: l(voor de partij)+ 2 (bij winst)+ l (50% beter dan het minimum- gemiddelde)= 4 punten.

+

7. Het klassement wordt opgemaakt op het minimum te spelen partijen. Het minimum te spelen partijen is gelijk
aan het aantal ingeschreven spelers per handicap. Als er bijvoorbeeld 17 spelers ingeschreven zijn in de
handicap op matchbiljart, dan wordt het klassement opgemaakt op de eerste 17 partijen van iedere speler. Er
mogen meer partijen gespeeld worden, maar de partijen die erbij komen, worden enkel in rekening gebracht
voor het bepalen van het gemiddelde, en dan enkel om het algemeen gemiddelde te verbeteren ! Aangezien we
nooit op voorhand weten hoeveel inschrijvingen er zullen zijn, en omdat we moeilijk de leden kunnen
verplichten om bijvoorbeeld 32 partijen te spelen als er 32 deeh1emers zouden zijn, wordt het klassement
opgemaakt op de eerste 20 partijen, wel te verstaan in het geval dat er meer dan 20 deeh1emers zouden zijn .

1

8.

Bij gelijkheid aan matchpunten, wordt de plaats in het klassement bepaald door het totaal van de gemaakte
caramboles (van die partijen waarop het klassement wordt gemaakt) te delen door het maximum mogelijk te
maken caramboles. Vb. : Er moeten 15 partijen gespeeld worden (er zijn dus 15 deelnemers). Speler X moet
22 punten maken. In die 15 partijen maakte hij in totaal 270 caramboles. Procentueel maakte hij dus
270/(22xl5=330)=8 l .8 % van de punten. Speler Y moet 34 punten maken. In de partijen die in aanmerking
komen voor het klassement maakte hij 483 caramboles. Speler Y komt op 483/(34xl5=510)=94.7 %. Als
speler X en Y evenveel matchpunten hebben, komt speler Y voor speler X.

9 . Promoties : mogelijk door ofwel 2/3 van de gespeelde partijen met promotiegemiddelde te spelen, op basis van
algemeen gemiddelde of door promotie in de federatie.
10. Degradatie : op basis van het algemeen gemiddelde. Men kan maar één kategorie per seizoen zakken

1

11. Promoties en degradaties in de club kunnen enkel als 2/3 van de minimwn te spelen partijen gespeeld zijn . Ze
worden effektief vanaf de finale op het einde van het seizoen.
12. De eerste acht spelers van het klassement spelen op het einde van het seizoen een finale met rechtstreekse
uitschakeling, zoals weergegeven in ondergaand schema . Zo er een forfait is van een finalist, wordt zijn plaats
niet ingenomen door de volgende speler in het klassement. Zijn tegenstrever gaat automatisch door naar de
volgende ronde.
lste plaats

8ste plaats

4de plaats
5de plaats
3de plaats

6de plaats

2de plaats
7de plaats

13 . Er worden geldprijzen voorzien voor de finalisten . ( lste = 700 fr, 2de = 400 fr., 3de en 4de = 250 fr., 5de tot
8ste = 100 fr .)
14. De partijen worden genoteerd op matchbladen, die speciaal ontworpen werden voor de handicap . Om het de
persoon die de matchbladen verwerkt, gemakkelijk te maken, zijn de matchbladen voor de handicap op klein
biljart gedrukt op wit papier. Voor de handicap op de matchtafel, wordt gekleurd papier gebruikt . De leden
worden verzocht het match blad volledig in te vullen, en het vervolgens te ondertekenen.
15. Het bestuur behoudt zich het recht voor de handicap achteraf te annuleren, zo er te weinig interesse is
vanwege de leden. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt in dit geval onmiddellijk terugbetaald aan de reeds
ingeschreven leden.

Il K!l\lPIOENSOHA.PlJÎlIRBJIÛ
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KLEIN BILJART Il

Het bestuur heeft in hun maandelijkse vergadering, op 5 april beslist om de resterende matchen van het
clubkampioenschap drieband op klein biljart op kalender te spelen . De uiterste speeldatum voor de matchen is
bepaald op 20 juni 1993. Opgelet : het ontvangen van dit clubblad geldt als uitnodiging voor het spelen van de
resterende matchen. Er worden geen individuele kalenders meer rondgestuurd !

De spelers àie geen vier matchen gespeeld hadden tot en met 31 maart 1993, worden niet meer opgenomen
in het ondergaand speelrooster. Op zaterdag 17 juli 1993 wordt de finale van dit clubkampioenschap gespeeld met
de eerste vier uit het eindklassement van de voorronden. Hieronder volgt een voorlopig klassement, opgemaakt op
31 maart. De matchpunten worden als volgt berekend : 1 punt voor een verliespartij, 2 punten voor een gelijkspel
en 3 punten bij winst.

l . Coussement Roger
2. Bas Jacques
3. Carton Lucien
4. Lagat Michel
5. Verschelde Gratien
6. Delforce Chris
7. Verstraete Jean-Claude
8 . Couckuyt Luc
9. Decloedt Ronny
10. Libbrecht Jean
11. Toye Romain

19.00u
20.00u
21.00u

17.00u
18.000u
19.00u
20.00u

Aantal
parti.ien

Match
punten

11
9
10
11
8
6
8
8
6
6
3

31
23
20
19
18
16
16
12
10

Vlaminck - Couckuyt
Vlaminck - Lagat
Vlaminck - Bas

Vlaminck - Carton
Vlaminck - Verstraete
Carton - Delforce
Carton - Verstraete

10
9

12. Deneut Johan
13. Seys André
14. Devos Gaston
15. Vlaeminck Achiel
16. Raemdonck Roland
17. Deconinck Francky
18. Sevnaeve Willy
19. Blanquaert Christ
20. Serruys Walter
21. Deiomme Jean
22. Vandenberghe Frank

Aantal
parti.ien

match
punten

3
7
3
4
4
3
1
1
1
0
0

9
7
7
6
6
5
3
l
1
0
0

Donderdag 13 mei
19.00u
20.00u
21.00u

Lagat - Bas
Verschelde - Decloedt
Verschelde - Lagat

Zondag 23 mei
17.00u
18.00u
19.00u

Carton - Decloedt
Verschelde - Delforce
Decloedt - Verstraete

Carton - Decloedt
Vlaminck - Libbrecht
Libbrecht - Delforce
Raemdonck - Decloedt

19.00u
20.00u
21.00u
22.00u

Couckuyt - Delforce
Vlaminck - Seys
Raemdonck - Delforce
Vlaminck - Raemdonck

Vrijdag 28 mei
20.00u
21.00u
21.45u
22.30u

20.00u
21.00u
2l.45u
22.30u

Bas - Delforce
Raerndonck - Coussernent
Raemdonck - Couckuyt
Raemdonck - Verschelde

Vrijdag 4 juni
20.00u
21.00u
21.45u
22.30u

Seys - Decloedt
Libbrecht - Couckuyt
Libbrecht - Verschelde
Libbrecht - Decloedt

19.00u
20.00u
21.00u
21.45u
22.30u

Seys - Couckuyt
Seys - Bas
Raerndonck - Verstraete
Raemdonck - Seys
Raemdonck - Libbrecht

Vrijdag 18 juni
19.00u
20.00u
21.00u
21.45u

Delforce - Verstraete
Coussement - Couckuyt
Libbrecht - Lagat
Libbrecht - Bas

C.S.B. Coussement Roger

Il
Voorwedstrijden 1ste klasse drieband match , 34 punten, 0.610/0.765 gemidd., 12+13.02.93

c ~ Rog,e,r (1 ~EV IAI\I dEV pOt,U,e/)
1. MyllcviJle Daniël ... ... .......... .. .... ........... ... .......... ... 0 .. ... .... .... 31 ...... .... ... 42 ........ 0.738 .. . ........... 6
2. Nicholson Pascal. .. ........ .. ... .. ... ... ... ........ ... ........... 2 .. ... ..... .. . 34 .. .. ...... .. . 55 ..... . 0.6 18 ..... .... ...... 4
3. Lagage Roger.. ......... . .. ..... ..... ................... .. .... 2 ..... ....... . 34 .. ... ..... ... 37 ..... 0.9 18 .. .... .. .. .... 5
.. .34 ............ . 45 .. . . 0.733 ... ... .. . .... .4
4. Equipart Pierre .. ... ... .. .. ...... .. .. .. ... .. ........ . . .... ... ... .. 2.
6
0.743
6
133
179

l. CotL5sement Roger. .. .. .. ...... ... ... ........ ... .... ... ....... .... 2 .. ... .. .. .... 34 .. ....... ....
2. Nicholson Pascal.. .... .... .. ... .. .. .... .. ....... .... .... .. .... .. .. 0 .. .... ....... 32 .... ... .. .. ..
3. Lagage Roger .. .. .... .... .. ...... .. ... .. .. .. .. .......... ....... ... .. 1 .... .. .. .... . 34 .... .... .....
4 . Equipart Pierre .. .. ....... ...... .. ....... ...........
.... .... . 0 .... ... ...... 29 ............

3

129

42 ...... 0.809 .. .. ... ....... . 5
66 .. ..... 0 .484 .. .. ......... .. 3
67 ..... .. 0.507 .. .... ....... .. 5
60
.. 0.483 ... ............ 3

235

0.548

5

Distriktfinale 2de klasse band klein biljart, 80 punten, 3.50/5 .00 gemidd ., 20 .02.93 in Excelsior Menen

C ~ 'R.og,e,r ( 1 ~EV pl<ua::,,)
l. Demoor Willy ........... ........ .. .. .. ...... ...... ........ ...... .. . 2 .......... ... 80 .......... ... 17 .... ...... 4 .70 .
2. Duyck Peter .... .. ...... ........ .. .................. .. .. .. ........ .. 2 .... ....... .. 80 ...... ...... 22 ...... .. .. 3.63
...... .. .. ... . 2 .... .. .. .... .80 ...... .. .... . 15 .. .... 5.33 "
3. Debrnvne Willv.. .. ... .. ...............
6
240
54
4.44

" 11
.. 13
.. 19

19

Roger is daarmee geplaatst voor de gewestelijke finale, die gespeeld wordt in ons lokaal op 17.04.1993 . Als hij
die finale op het niveau speelt zoals hij de distriktfinale heeft gewonnen (op zijn typisch geëigende manier, hij
speelde zijn tegenstrevers gewoon naar huis), dan mogen we zeker hopen op een plaats in de nationale finale.

Voorwedstrijden 4de klasse drieband klein biljart, 22 punten, 0.415/0.510 gemidd.

V~AchieL ( 3 dEV plaat':,,)
1. Verstraete Jean-Claude......
.. .. .... ..... .... .. .. 2 .. ..... ...... 22 ........ .. ... 51 .. ..... . 0.431 .. .. ....... .... 4
2. Dewickere Amand ... ........ .... ... ... ...... ... ...... ...... .. ... . O .... ..... .. .. 17 ........ ..... 42 .. ... .. . 0.404 ... .. ... ... .. .. 5
3. Cools F. .... .. ..... ..... .. .. ..
.... .. .... ... ... ....... 2 .......... ..22 ........... 35 ..... .. . 0.628 .. .. .. .. .. ..4
4 . Santy E . ....... ... .. ..... .. ..... ....... ........ .. .. ... .. ........... ... 2 .... ..... .... 22 .. ... ... .... . 49 ... ... .. 0.448 ....... .... .... 3
0.468
5
177
83
6

Î ó)!EV 'R,011'tCLi,n, (

LflU1/ plaat-:,,)

l. Hampé .. .. ..... .. .... .. .. .. .... .. .. .... .. ...... .... ... ... .. .. .. .. ...... 0 .. ........... 10 ...... ..... .. 46 .... ... . 0.21 7 ........ ... .. 2
2. Desimpelaere ......... .. .... .. ..... .. .... .... ... ... ... .... ... ... 2 .. .. .. ....... 22 .. ..... .. .. 54 ........ 0.407 .. .. .......... .4
3. Calteau .. .... ... ...... .. .. .. .. ......... .. .... ...... ... .. . .... .... ... 2 .. ....... .... 22 .. .......... . 47 .. .. ... . 0.468 ............... 2
4. Hampé ........ .......... .... ..
.. ....... .. ... .. ....... .. ... 2 ..... ... .. .. .22 .......... 36 ...... .. 0.6 11 .. .. ... .... 5

6

76

183

0.415

5

Achiel en Romain spelen de distriktfinale op 27 .03 .93 in DOS Roeselare. Jean-Claude is uitgeschakeld.

1. Vlaminck Achiel ... .... ... ... .... ........... ..... ........ .... .... . 0 ... .... ...... 18 ........... .. 51 .... .... 0.352 ..... ... ....... 3
2. Dewickere Amand. . .... .... .. .. .. ...... ...... ........ .... .... . 0 ....... ...... 13 .... ..... .... 30 ... .. .. . 0.433 ........ ... .... 2
3. Cools F. . ................ ....... ........ .......... .. .. .... .. 1 .. .... ... .... 22 ...... .. .. ... 47 ...... .. 0.468 .. ... ......... . 2
4. Santy E . ... .... .... ....... ....... .. ...... .. .. ... ....... .. ... ...... .. . 0 ............. 13... ..... .... . 6 1........ 0.213 ..... .. .... ... .2
1

66

189

0.349

3

Nat. voorwedstrijden exc. drieband match, 42 punten, 0.765/0.950 gemidd., 27+28/02/93 te Brussel

1. Desutter M. ............ .... ... ... .. .. ..... ..... ... ..... ... .... ...... 0 ... ........ .. 23 ..... ........ 41 ... .. ...
2. Kestens ...... ... .... ... .... ... ..... ....... ..... ... .... .. .. .. .... .... . 2 ..... ... .... .42 ... .......... 64 .. .... ..
3. Roobaert .. . .. ... .. ......... .. ........ ..... ..... .... ... ..... 2 ....... ... ...42 ..
..... 42 ...... ..
4. Grenier .............. ... ...... .... ....... ....... ..... ........... ..... 0 ... .... ...... 25. .
.... 36 ... .....

4

132

183

0.560.
. .... . 2
0.656
.. 6
1.000
.5
0.694 ..... ...... .. .4

0. 721

6

Kampioenschap van België ere artistiek, 18+19+20+21/02/93 in Ten Bel te Merelbeke

Sedert geruime tijd specialiceert Daniël Mylleville zich in het artistiek biljarten. Dit seizoen bereikte zijn carrière
een voorlopig hoogtepunt. Hij promoveerde namelijk in de nationale finale excellentie artistiek naar de ereklasse.
Niettegenstaande hij geen enkele partij won, kan toch gesteld worden dat Daniël goed gepresteerd heeft. In de
eerste ronde werd hij maar nipt uitgeschakeld door Jean-Claude Levert (3 - 2 in de sets). Deze Levert was in het
verder verloop van het kampioenschap de enige die enig weerwerk kon bieden aan de toekomstige kampioen, de
geroutineerde Raymond Steylaerts (ook hij verloor slechts met 3 - 2). Door het verlies in de eerste ronde werd hij
verwezen naar de verliezersronde, waar hij verloor van Danny Vleugels met 3 - 1, wat meteen het einde betekende
van zijn eerste nationale finale in de ereklasse.

Nationale voorwedstrijden ere vrijspel match, 400 punten, 60.00/ ... gemidd ., 20+21/02/93 in Le Rallye te Brussel

1. Theunissen Jacques .. .. ...... ....... ...... ..... ....... ..... ... ... 2 .. ........ .400 .... .. ...... ... 4 .... .. 100.00 ... ... ... .. 286
2. Fossion Christiaa.11 ... ... ... .. ... ....... ...... ......... .... ... ..... 0 ......... ... .88 .... ..... ... ... 7 ........ 12 .57 ........ ... .. 46
3. Leppens Eddy ...... ........ .... ........... ..... .. .............. .. ... 2 ... .. ..... .400 ....... ........ 1 .. .... 400.00 ......... .. 400
4. Claessen Johan ... ..... .... .... ...... ..................
..0 .... ..... .... 63 .... ... .. ...... 2 ..... .. . 31.50 ........... .. 63
4
951
14
67.92
400

Gewestelijke finale 1ste klasse juniors vrij klein biljart, 210 punten, 10.70/19.00 gemidd., 20+21/02/93 in Oostkamp

'BUM\qiuwrl: Chrl-ft" ( 2lW p'l,a,at-~)
1.
2.
3.
4.

Steels Dieter ......... ..... .... .... .... .... ... ....... ...... ..... .... 2 ...... .....210 .. ........ ... 10 .... ... . 21.00 ......... .. .. 75
Van Tongerloo Yves ... .. ....... .... ... .... .... ..... .... .... ... .. 2 ........ ... 210 .... ......... 13 .. .... . 16.15 .. . ..... 69
Vansevenant Patrick ... ..... .. ... ... .. .. ..... ........ .... ... .. ... 2 .. ......... 210 ........ ..... 11 ....... . 19.09 ......... . 168
Naeyaert Christophe ... .. . .. .... .. ... .... ..... ... ... . ....... 0 .. ..... ...... 23 .... ... ..... ... 5 .. .. ..... . 4.60 .
...... 15
6
653
39
16. 74
168

Distriktvoorwedstrijden 1ste klasse drieband klein biljart, 42 punten, 0.790/0.950 gemidd ., 12+13/03/93

l. Seynaeve Willy ........ ...... ... .... .......... ... ... .. .. .. .. ...... . 2 ...... .. .. .. .42 ...... ...... . 43 .... .. ..
2. Nicholson P ... .. .... .. .. .. .. ....... .... .... ....... ..... .......... 2 .... ........ .42 ........ ..... 22 .. ... ...
3. Vanderstrneten TI1eo .... .. .. .. ... ....... .. .... .. ...... .. ...... .. 2 .. .. .... .. .. .42 .. ........... 32 .. .... ..
4. Cisternino Donato ...... .. ....... .... ........ .. .... ...... .... 0 .... .. .. .... .41.. ....... .... 55 .. .... ..

6

167

152

0.976 .. .... ........ . 6
1.909 ..... .. ....... . 8
1.312 .... .. .. ... ... 7
0.745
.4

1.098

8

Roger presteerde heel sterk in deze voorwedstrijden. Tegen Nicholson speelde hij zelfs à la Blomdahl, ttz. constant
met een gemiddelde van om en bij de 2 ! Hij behaalde dan ook vlot promotie naar de excellentieklasse. Proficiat.
Uiteraard is hij ook geplaatst voor de distriktfinale, die gespeeld wordt in ons lokaal op 18 .04 .93 .

Seynae,v~ Wilfy ( f/.M/ i+'l/ M/ poule,)
1. Coussement Roger.. .. .. ...... ........ ...... .. .... .......... ... ... 0
2. N icholson P .... .. .. .... .......... ..... .. ...... .... ... .. .. ........ .. .. 0
3. Vanderstraeten Theo ...... .. .... .... ..... .... .. .... .. .... ....... 2
4 . Cisternino Donato .......... ....... .. .. ..... .... .... ............ .. 0

2

.... ......... 31 .... .. .......
... ... .. .. ... 34 .. .... .......
... ...... .. .. 42 .... .........
.. .. ......... 39 .... .... .. ...

146

43 .. .... ..
47 ... ... ..
49 .... ..
53 .. ......

192

0.720 .... ..... .. .... 3
0.723 .. .. ... .. ...... 3
0.857 .............. 4
0.735 .... ........ .. .4

0.760

4

Voorwedstrijden 3de .klasse drieband klein biljart, 27 punten , 0.510/0.625 gemidd.

'B~Jac,q~ ( f l e , y ~ ~ ~ 2M/ ~ )
1. Mescure ...... ... .. .. .... ...... ...... .... ...... .. .. .... .. ...... .. .. .. .. 2 ...... ...... .27 ...... .. .. .. . 35 ........ 0.771 .... ...... .... . 5
2. Leys .. ........ .. ... .... ............... ... .. ..... .. ..... .. ..... .......... 2 ....... .. .. .. 27 ........ .. ... 40 ..... .. . 0 .675 ............... 6
3. Couckuyt .. ....... .. ..... .. ............. ....... ..... .. ......... ....... . 2 ...... .. ..... 27 ... .......... 32 ........ 0.843 ...... ....... .. 4
4. Bonte .... ..... . .. ...... ... ....... .............. .. ..... ...... 2
... .. 27 ............. 40 ........ 0 .625
..... 6

8

108

147

0.734

6

Jacques zette in deze voorronden drieband op klein biljart orde op zaken. Hij had hoegenaamd geen achterpoortjes
nodig om de degradatie naar de laagste klasse op matchbiljart te vermijden. Door zijn behaalde promotie op klein
biljart promoveert hij zelfs op de matchtafel in plaats van te degraderen. Proficiat. Aangezien hij als nieuwe speler
aanzien wordt in de federatie, is hij spijtig genoeg uitgeschakeld voor verdere deelname aan de competitie dit
seizoen, maar dat zal hem een zorg wezen. Hij wou iets bewijzen, en hij deed het ook, en met klasse !

c ~ Luo (7M/pu«ál-')
1. Meseure .... .... .. .. .. .... ................. .... .. ..... .. .. .... .. .. .. ... 0
2. Leys .... .... .. .. .. .. .. .. ... .. .... ..... .. ... .... .... ..... .. ..... ... ...... . 0
3. Bas J. .... ... .. .................... ........ ........ ... .. .... ........... 0
4. Bonte .. ... ....... ... ... .... .... .. .. .... .. .. ... .... .. .. ............ .... .. 2

2

.. .. ... .. ... .20 .. .. ... ......
.... .. ... .. .. 23 .... .. ... ....
....... ... .. .20 .............
.. .... ....... 27 .... ... ... ...

90

36 .. .. .. .. 0.555 ...... ... ...... 3
48 .. ...... 0.479 ....... .. .... .. 3
32 .... .... 0.625 .. .. .. ... ...... 5
50 .. .. ... . 0.540 .... .. ..... ... . 4

166

0.548

5

Voorwedstrijden 2de klasse drieband match, 27 punten, 0.495/0.610

Ve-v~ G~on, ( 6 M/ pu«ál--)
1. Denneulin . .. .. ... . ... ... .. .... .... ....
.. .. .. 2 ......... .. 27 .. .. ...... ... 47 .. ... ... 0 .574 ..... ......... 3
2. Vanderstraeten .. ........ .. ...... .... ........ .. .... ... .. .. ........ .. 2 .. .. ..... .... 27 .... .... .. .. . 34 .. .. .. .. 0 .794 .. ......... .... 3
3. Cisternino .. ..... .... ..... .. ......... ......... ...... ...... ....... .... . 0 .... ...... ... 18 ... ........ .. 45 ... ... .. 0 .400 .... .. ..... ... 2
4. Poulain ... ........ .. .. ...... .. .... .. .. .... .. ..... .... ....... ..... ....... 0 ........ .... . 10 ... ...... .. .. 30 .. .... .. 0 .333 .... ........... 2
4
82
156
0.525
3

C ~ C h r ~ (9de,plaat-~)
1. Vermandel .... ...... .......... ...... ...... .... .............. .. ...... 2 ....... ... ...27 ...... ....... 49 ..... ... 0.551 .......... ... .. 3
2. Smagghe .. ....... ..... ........ .... .... .. ..... .... ... ..... ..... ........ 1 ...... ....... 27 .. .. ... ..... . 88 .. .... .. 0.306 ...... .... ..... 3
3. Lammens .... .... .. ........ ... .. ....... .. ..... .. .. ... .. .... .. ......... 0 ..... .. ...... 25 .. .. .. .. ... .. 48 ........ 0.520 ... ..... ....... 3
4. Steelandt................. .. ... . ...
. .... ... ....... ....... . 2
.... 27 ............. 36 ... 0.750
"4

5

106

221

0.479

4

Veco-rtinc,lv Fr ~ (11 de, plaat-~)
1. Verschelde Gratien ................. .. .................... .. . 2 ............ .27 ......... .... 55 ...... .. 0.490 .......... ... .. 4
2. Debmyne ..... ... ... ............... ... ... ........... ... ...... .. ...... 0 .. ... .. .. .. .. 25 ....... .... .. 52 ........ 0.480 ....... ..... ... 5
3. Beghin ........ .. .... ....... ... ........... . . ... .. .. ................ 0 ...... .. ..... 14 .. ........... 53 ........ 0.264 ... ............ 2
4. Goethals .. .... ... ........ ... .. .. .. ... .... .. ... .. ....... ... .... ......... l ............. 27 ... ... ...... 43 ... ... .. 0.627 .... .. ......... 4
3
93
203
0.458
5

Veyrna,nde;i Gilbert ( 12 de, plaat-~)
1. Calemein Christ... ... ... .........
.. ........... ... 0 ............. 14 .......... ... 49 .... .... 0.285 ...... ....... ..2
2. Steelandt Serge ........ .. .... .. ... .. .. .... ..... ...... ... ....... .... 0 .. .. ....... .. 23 .......... ... 42 ... ... .. 0.547 .. ..... ........ 5
3. Lammens Raf ........... ............. .. .. .... ........... ...... ...... 0 .. .... ....... 20 ............. 39 ........ 0.512 ....... ........ 3
4. Smagghe Jean-Marie .... .. ... ..... ... ........ ................... 2 ............. 27 .... .... .... . 65 .. .. .. .. 0.415 .... ...... ..... 3
2
84
195
0.430
5

Vey~Grat""'iet11

(13de,plaat-~)

1. Deconinck Francky ..... .... .. ... .... .. ............... ... ... ...... 0 ....... .. .. ..22 ....... ..... . 55 ...... .. 0.400 .. ............ .4
2. Beghin .... ... ... .......... ... ... .... .... .... ...... .. ...... .. ......... .. 0 ...... ...... .25 .. ..... .. .... 66 ... .. ... 0.378 ....... .... ... .4
3. Debmyne .. .. ....... ............ ... .. .... ... ..... ... ..... .... ....... .. 0 .... ... ......24 ....... ..... . 60 ... .... . 0.400 ..... ........ ..4
4. Goethals ..... ....... .... .... .......... ... ............... .. ..... .... .. ... 2 ... .. ..... ... 27 ... ... ... .... 47 ........ 0.574 .... ........ ... 3
2

98

228

0.429

4

Voorwedstrijden 2de klasse drieband klein biljart, 34 punten, 0.625/0.790 gernidd.

LCUjfCtt: 1v1 ichei ( 2de, plaat-~)
1. Seys .................... .. ... .... ..... ...... ... .... ......... ........ ..... 2 ............. 34 .. ....... .... 56 ...... .. 0.607 .... .. ......... 7
2. Poulain .. ..... .... ... .... .... .... .... ... .... ... .. .. ... .... ........ ...... 2 ....... .. ... .34 ....... .. .. .. 56 ..... ... 0.607 ... ...... ... .. .4
3. Bossuyt ...... ............... .. ........... .. ....... ... .. .. ............. 2 ... .......... 34 .. ........ ... 50 ........ 0.680 ..... ...... .. ..4
4. Pollie ... ... ......... ... ... ... .... ....... .. ........ ... ... ... ... .. .. ..... 2 .... .. .... ... 34 ......... .. .. 48 .. ... ... 0.708 .... .. .. ....... 5
8
136
210
0.642
7

Veco-rtinc,lv FYCNt1.CÀ<:Y ( 3 de,plaat-~)
1. Verschelde ........ .... ... ......... ... .... ....... ..... ............. ... 1 ..... ........ 34 ...... ....... 54 ....... . 0.629 ..... .... .. .. .. 4
2. Duyk ..... ..... .... .... ....... ..... ...... ......... ... ...... ........ .. .... 2 ........... .. 34 ............. 57 ........ 0.596 ............... 4
3. De Proost.. ....... ......... ..... .. .. ...... ......... .... ....... ..... ... 2 ............. 34 ...... .. ... .. 60 .. .... .. 0.566 ............... 5
.. ... ....... .. ..... ...... 0 ............. 32 ......... .... 37 ...... .. 0.864
.... .4
4.Beghin.... ... .. .... ...........
5
134
208
0.644
5

Scy~ A nd..r~ ( 12 de, plaat:~)
1.
2.
3.
4.

Lagat Michel... ..... ... ......... ........................ .. .......... 0 ............. 21...... ... 56 .. .... .. 0.375 ......... ... ... 2
Pollie .. ................. .......... ........ ....... ... ........ ...... ... 0 ............. 29 ..... ... .. .. . 56 .. ... ... 0.439 .. ..... .. ...... 5
Bossuyt ....... .... ... ......... ... .......... ...... ... ... .. . .. ......... 2 ...... ....... 34 ............. 41 ..... .. . 0.829 .......... ..... 4
Poulain........... ... ........ ... ........... ... ...... .... ... .. ........ ... 0 ..... .... .. .. 26 ......... .. .. 35 ........ 0.742 ........ ... .. .. 5
2
110
188
0.588
5

Michel en Franky zijn geplaatst voor de distriktfinale op 04.04.93 in DOS Roeselare

Voorwedstrijden 2de klasse band match, 55 punten, 2.10/3.00 gernidd.

VeymandeLGilbert (sde,plaat-~)
l.Dedier.. ...................... ........... .. ... ...... ...... .. .. ... ....... 2 ... .. .. ...... 55 ..... .... .... 35 .. ...... . 1357 ...... ........ . 7
2. Demoor ... ...... ..... ... .............. ........... .... ... .. .... .... .... . 2 .. ..... ..... .55 ... .. .. ..... . 42 ....... ... 1.30 .. .. ... .. ...... 5

3. Steelandt... ..... ... ... ......... .......... .............. ..... ...... .. .. 0 .. ... ... ..... 27 ... ... .. ..... 34 .......... 0.79 ............... 7
4. Didier .... ....... ..... ... ..... ...... ............. ............ .. ......... 2 .... .. .... ... 55 ...... ... ... . 30 .... .... .. 1.83 ............. .. 8

6

192

141

1.35

8

Ve-v~GY~Let11 (6~pl<ua:1r)
1.
2.
3.
4.

Cistemino .... .... ......... ............ .... .. . ......... ........... .. 2 ............. 55 ... .... ..... . 41 ...... .... 1.34 ..... ...... .. 10
Debaes ... .... ......... .. ...... .... .. .... .. ... ..... ..... ........ ... ..... 0 ........ ..... 54 .... ........ . 29 ....... ... 1.86 ..... ... .. ..... 7
Debruyne ..... .... ................ ................................ ... 0 ..... ........ 35 .. ...... ..... 23 .. ..... ... 1.52 ... ...... ...... 5
Denneulin ......... . .. . ... ..... ..... ....... ......... ... ..... ..... .. 2 ..... ........ 55 ....... .... .. 26 .... ...... 2.11 ....... ........ 7

4

199

119

1.67

10

Voorwedstrijden 5de klasse drieband klein biljart, 18 punten, 0.345/0.415 gemidd.

Vel{órCM/ Chrw ( 1,st"e,, puua:1r)
l.
2.
3.
4.

Librecht ......... ........ .... .. ... ...... ... .. .. ... .......... ...... ..... 2 ..... ........ 18 ... ........ .. 46 .... .... 0.391 ......... ...... 3
Declercq........ .. .. .......... ...... .. ......... ...... .. .. ... ... .... .... 2 .. ..... .... .. 18 .... .... ... .. 30 ........ 0.600 ............... 5
Winne ...... .... .... .. ... .. .... .... ... ..... ............ ............ ..... 2 ........ ..... 18 .... ......... 47 ........ 0.382 .... ... ... .... .4
Adams ........... ..... .......... .. ... .......... .. ... ... ................. 2 .... .. .. ..... 18 ... ...... .... 42 ........ 0.428 ..... ..... .... . 3

8

72

165

0.436

5

Chris behaalt hiermee promotie naar de 4de klasse, en aangezien hij eerste eindigde, speelt hij natuurlijk de
distriktfinale

Distriktfinale 5de klasse drieband match, 15 punten,0.275/0.335 gemidd.

Vel{órcetChrw (1.st"e-pl<ua:1r)
l.
2.
3.
4.

D'Hondt... .. ................... ..... .. .. ....... .......... ........... ... 2 .... .... .... . 15 ........ ..... 16 ....... . 0.937 .. ............. 3
Arteel... .............. .. ..... .............. ..... ... .... ........ ......... 2 ..... ..... ... 15 .. .... .... .. . 33 .... .... 0.454 ............... 3
Declercq ... ... ... .. ..... .. .. .. .... .... ...... ... ... ...... .. ......... .... 2 ...... .... ... 15 ......... .... 39 ... ..... 0.384 .. ....... ...... 3
D'Hondt. ....... ... .... ... .... ...... ... ........... .... ................. 2 ...... .... ... 15 ... ... ..... .. 45 ... .. ... 0.333 .. ..... ........ 2
8
60
133
0.4513

Na zijn promotie op klein biljart, presteert Chris van langsom beter. Nu behaalde hij een dubbele promotie op de
matchtafel. (Kijk even naar de uitslagen, hij speelde een partij uit in 16 beurten!!!). Zijn algemeen gemiddelde op
de matchtafel lag zelfs hoger dan op de kleine tafel! Proficiat. Op naar de gewestelijke finale nu. Veel succes.

Oistriktfinale 4de klasse band op klein biljart, 40 punten, 1.75/2.50 gemidd., 12.02.93 in DOS Roeselare

c ~ Luo ('+~puua:1r)
1. Dewickere ..... .. ... ......... ...... ..... ... .... ....... .... .. .. .... ... 2 .... .. ...... .40 ..... .... .... 14 .... .... .. 2.85 ......... ...... 9
2. Lammens ...... ...... ... .... ... ............. .. ...... ..... .......... 0 ... ........ .. 16 .... ... ...... 13 ... ....... 1.22 ... ... ... ..... .4
3. De Pauw ...... ..... ... ..... ............... ..... .. .... ... ........... .. 0 .. .. ... ...... 17 ... ....... ... .. 8 .... ...... 2.12 ............. 16
2
13
35
2.08
16

Ik zal toch even aan Luc moeten vragen hoe hij het heeft klaargespeeld om 17 punten te maken in 8 beurten, met
een hoogste reeks van 16 !!!

Distriktfinale 3de klasse band match, 40 punten, 1.50/2 .10 gemidd., 28.02.93 in Excelsior Menen

Ve,v()j,' G~ow ( 1 ~~ P~!r)
1. Vanderstraeten ...... ..... .. ..... ..... ... .. ....... ........ .. ...... 2 .. .. .. ...... .40 ... ....... ... 21 .. ...... .. 1. 90 ... ... ..... .... 9
2. Bonte .. ...... ..... .. .... ... ... .... ..... .. .... .... ... ........ .. ......... 2.
...40 .. ........... 25 .. ........ 1.60 ... .. ...... .. 9
3. Bonte .... ... ....... .... .. ..... ........ .. ....... ....... ....... ....... ... 0 ..... .... ... . 32 ......... .... 21 .... ...... 1.52 .. ...... ..... .. 6
4. Vanderstraeten ....... .. ...... ...... ... ... .... ...... .... ..... .. .... . 2 ..... ..... ... 40 ... ... ... .. .. 23 ... ...... . 1.73 ...... ... ...... 6
6

152

90

1.68

9

Gaston speelt de gewestelijke finale op een nog nader te bepalen datum.

Distriktfinale 3de klasse drieband match, 22 punten, 0.405/0.495 gemidd. in DOS Roeselare

L ~ Mlchei (l~~P~!r)
1. Couckuyt Luc . .. .... .... ... ..... ....... ...... .... ...... .. .. ... .. .. 2 .. .... ....... 22 .. ..... ... ... 43 .... .... 0.511 ... .. ... .. ... .. 3

2. Defour... ... .. ...... ...... ... ....... ........ .... ....... ... .. .... .. .. ... 0 .... ......... 21 .... ........ . 68 .. .... .. 0.308 .... ... .... ... . 3
3. Tavernier ... ... .. ... ........ .... ..... .... ... ....... .. ....... ... .. .. 2 .... .... ... ..22 ...... ....... 47 .. .. .. .. 0.468 .. ... ... ....... 3

4

65

158

0.411

3

Het moeten niet altijd reeksen zijn van 8 of 9, als we het over Michel hebben. Eindresultaten tellen ook ! De
hoeveelste gewestelijke finalist (en potentiële kampioen van België) is dit al ?

C~Luo
1. Lagat... ..... .... .. ...... ... ...... ...... .... ............... .:.. .. ... ..... O .... ....... .. 13 ... ...... .... 43 ...... .. 0.302 ..... .... ... .. .4
2. Tavernier ....... .. ..... .... ...... ... .... ... ..... ............. ..... .... 2 .... .. ...... .22 ....... .... .. 41 .. .. .... 0.536 .. ... .... ...... 3
3. Defour.. .. .... ...... ........ . .... ... .. .. .... ... .... .. ..... ..... .. . 0
... 16 .... ... .. .... 56 ........ 0.285
.. .2
140
0.364
2
51
4

Distriktfinale 4de klasse drieband, 18 punten, 0.335/0.405 gemidd., 20.03.93 in DOS Roeselare

Ve-r~Yaet:~J ec«'ll-Cuuuie/ ( lfli<v p~!r)
1. Houthaeve ... ...... ..... .. . .......... .... ....... ... ... .......... .... . 2 .... .. ... .... 18 ... ........ .. 45 .... ... . 0.400 ......... .... .. 3
2. Dewickere ....... ....... ...... ... ...... ... ..... ..... ..... ..... ..... 0 .. ... ..... ..... 8 ..... ........ 46 ...... .. 0.173 .... ... ........ 2
3. Deleye ... ..... .... .......... ....... ... .. ... ........ ......... .... ...... 0
..... .. 14 ... ...... .... 48 ..... ... 0.291 .. ... ...... .... 2
2
40
139
0.287
3

Distriktfinale 4de klasse drieband klein biljart, 22 punten, 0.415/0.510 gemidd., 27.03.93 in DOS

V~Achiel.t (3ci<vp~!r)
1. D'Hondt... .... ................ ... ...... .. ...... .... ... ..... .... .... ... . 0 ... .. ... .... . 18 .......... ... 60 ..... ... 0.300 .. .... .. .... ... 3
2. Dewickere ... ... .... ................... .. ... ... ............ ...... .... 0 .... .. .... .. . 17 ... ........ 33 .. ...... 0.515 ... ...... .. .. .. 3
3. Deleye ... .. ......................... ...... ................ .... .. .... .... 2 ... ... ... .. .. 22 ..... ... ..... 45 .. .... .. 0.488 .... .... ... .... 3
2
57
138
0.413
3

Distriktfinale 5de klasse drieband klein biljart, 18 punten, 0.345/0.415 gemidd., 28.03.93 in E.M.

Ve1foyce, Chrw ( 3 li<v p~!r)
1. Janssens .. ..... ........... .. ...... ...... ....... .. .. .. .... .... ..... .. ... O .. .... .... .... .5 .... .... ..... 18 .. ...... 0.277 .. ..... .... .. .. 1
2. Verlinde .. ..... .. ... ...... ... ....... .... ......... ....... .. ..... .... .... O .. ... .... .. .. 12 .... .... .. ... 29 ... ... .. 0.413 ... ........... .2
3. Arteel .... .. ......... ... ..... ...... .. ...... ........ .. .. ......... .. .. .. .. . 2 .. .... .... ... 18 ......... ... . 43 .. ...... 0.418 ..... ... .. ..... 3

2

35

90

0.388

3

Distriktfinale 1ste klasse drieband match, 34 punten, 0.610/0.765 gemidd., 27.03.93 in Excelsior Menen

c ~ 'ROtg-e,Y ( 1 lt"~ plaat-l'J
1. Lagage ... .......... .. ....... ... ..... ...... .... .... ... ... ... .. ... ....... 0 ... .. .... .... 29 .. .... .. ..... 59 ..... .... 0.491 ... .. ... ... .. .. 6
2. Verschuere ..... .. ...... ..... ..... .... ... .. .. ..... .... ..... ........ . 2 .... ...... ... 34 ....... .. ....48 .... ... .. 0.708 ... ... ..... .... 5
3. Vangansbeke .... .... ... .... ....... ....... ..... ....... ... .. ..... ... 2 .... ......... 34 ....... ... .. .44 ...... ... 0.772 ... .. ... .. ..... 3
4
97
151
0.642
6

En nog een gewestelijke finalist voor Excelsior Menen . Roger had de mannen van de KAKA (ze waren met
z'n drieën van de Koninklijke Kortrijkse Biljartclub afgezakt naar ons lokaal) nogal eens goed liggen zeg ... Hoe
gaat dat spreekwoord ook weer? Als twee honden vechten voor ....

Nationale finale 3de klasse vrij match, 90 punten, 5.0017.50 gemidd., 27+28.03.93 in Hoop op Zege te Hasselt

1. Beauprez R. ... ... ... ... ....... .... .......... ..... .... .......... ... 0 ......... ... . 84 ........ .... .28 ...... ... ..3.00 ....... ... .. . 18
2. Ruelle J... ..... ... ........ ....... ... ..... ............. ....... .. ....... 2 ...... .... ... 90 ... ..... .... . 16 .... ...... .5.62 ..... ... .. ... 38
3. Van Laere F .. ...... ... ........ ...... ...... .. ... ..... ... ·.... ... ... ... 2 ....... .... .. 90 ...... ........ .6 ....... .. 15.00 ... ......... . 64
4. Heinemann Ch . ... ....... .... ..... .... ..... ........ ................ 0 ..... ... .. ... 50 ....... ...... 11... ....... .4.54 ....... ..... . 29
5. Vandepoorte H. ....... .. .... ... ..... ........ .... .. .. ..... ... ....... 2 .. ........... 90 ..... .... .... 15 .. ......... 6.00 ... .... ..... . 41

1. Deconinck Franky ............................................. 6 ........... 404 ............. 76 ........... 5.31 ............. 64
2. Heinemann Christian .. .. .... ..... ... ......... .. ....... ......... 7 .... ....... 430 ............. 96 ......... ..4.47 ......... .... 35
3. Beauprez Roger .. ...... .... ... . .... ......... . .. ... .... ....... 6 ........ ... 433 .... ....... 117 ... ........ 3.70 ... .. ... .. ... 22
4. Van Laere Freddy .... ....... ...... ....... .. ... ... .... ... .. .. .... . 5 ......... .. 311 ..... .... ....71... .. ... ...4.38 .... ...... ... 19
5. Vandepoorte Annand .. ............... ... .... .. ... .............. 4 ...... ..... 381 ... ......... . 97 ... .. .. .... 3.92 ....... ...... 27
6. Ruelle Julien .. ..... .. ....... ... ... ........... ...... ....... ...... .... 2 ....... .... 233 ... ... ..... 103 .. .........2.26 .. ... ...... .. 20

Verleden jaar was hij er al zeer dicht bij (met Jean-Claude en Luc strandde hij immers op de dichtste
ereplaats in de interclub drieband op klein biljart) maar in zijn tweede individuele nationale finale - n1.et de eerste
zoals verkeerdelijk gemeld in ons vorig boekske (het was wel zijn eerste op de match) - was het wél bingo.
Na de eerste dag zag het er al goed uit na 2 overwinningen op 3, ondanks een niet al te beste start. De
zondag dreigde het nog even mis te gaan na verlies tegen zijn grootste concurrent maar Franky was uiteindelijk de
enige die na 5 partijen op die moeilijk te bespelen biljarts (en Martin kan het weten) nipt zijn minimum gemiddelde
kon houden. Hebben zijn tegenstrevers met den track gespeeld, hebben ze karotte gespeeld of waren ze
gewoonweg niet sterk genoeg? Wie zal het zeggen. Volgens mij heeft den besten gewoon gewonnen. Afgaande op
zijn hoogste reeks alvast want die was dubbel zo groot als die van de andere spelers. In de eindafrekening echter,
raar maar waar, heeft de tweede meer matchpunten dan Franky ! Magere troost, maar spijtig hé.
De Wervikanen van onze club hebben blijkbaar iets met BC "Hoop op Zege" in Hasselt want eerder dit
seizoen promoveerde Martin er al naar ereklasse bandstoten en nu sleept Franky Deconinck in datzelfde lokaal de
nationale driekleur in de 3de klasse vrijspel uit de brand. Van toeval gesproken ! Dat bewijst ook nog maar eens
dat je van ver moet komen om de Wervikanen eronder te krijgen (een beetje chauvinisme zo nu en dan mag toch
ook wel zeker !). En hadden we dat niet voorspeld in onze vorige editie ? Het wordt hoog tijd dat de Menenaars
wakker schieten en "revanche" nemen (zet je beste stokje voor, Roger). De mogelijkheid op een derde nationale titel voor onze club zit er dit jaar zeker nog in, gezien het groot aantal spelers van onze club die zich gekwalificeerd
hebben voor een gewestelijke finale. Laten we zeggen : we hebben "Hoop op Zege" (wat een toepasselijke naam).
Nogmaals proficiat Franky en hopelijk weer afspraak volgend jaar en nog veel succes aan onze toekomstige
finalisten.
Luc Couckuyt

Il
Figuur 29

6 punten

Keustand : horizontaal. Speelbal : met een weinig diep rechts zijeffect aanspelen. Op deze manier voorkomt men dat de speelbal na
het raken van de hoek DA een sprong zou maken. Tevens behoudt de speelbal na band A te hebben geraakt enig trekeffect.
Voorhand: vrij lange keuspits. Achterhand : nogal ver op het achterstuk. Afstoot: breed drijvende teclmiek en vooral aandacht besteden aan een zeer rechte afstoot. Techniek en speelwijze: mik bijna in de hoek DA. Mogelijke verbetering: er moet vooral veel
zorg besteed worden aan de rechte afstoot. Het zijwaarts slingeren van de arm moet ten stelligste vermeden worden.

Keustand: om de speelbal dieper te kunnen aanspelen zal met het achterstuk een weinig opheffen. Voorhand: gewone lengte van de
keuspit'l, terwijl de vingers zich krachtig vasthaken aan de band. Achterhand: meer achteraan op het achterstuk. Speelbal : diep en
links zijeffect. Bal 2 : niet te vol recht'>. Afstoot : indringende afstoot zonder al te zware stootkracht. Techniek en speelwijze : men
gebruikt niet al te veel stootkracht, om op die wijze aan de speelbal een zo gunstig mogelijke looplijn naar de hoek AB te laten nemen.
De speelbal moet band A zo dicht mogelijk bij de hoek AB raken. Mogelijke verbetering : dit stootbeeld staat dichter bij de trekstoten dan bij de effectstoten. Let vooral op de maximaal verkregen ombuiging. Mocht men eerst de lange band raken, dan treft men bal 2
iets dunner.

Keustand: men laat de keu op de band rusten bij een maximale horizontale positie. Voorhand : zeer vlak op de band en met korte
keuspits. Achterhand : vooraan op het achterstuk. Speelbal : diep met een weinig zijeffect. Bal 2 : zeer vol rechts. Afstoot : ongedwongen en drijvend zonder evenwel al te veel stootkracht. Techniek en speelwijze: opdat de speelbal geen of bijna geen sprong zou
maken, moet men de drijvende techniek bij de afstoot aanwenden. Mogelijke verbetering : indien men langs de rode bal heenloopt,
speelt men met minder zijeffect maar neemt men bal 2 voller.

Figuur 32 · 11 punten

Keustand : het achterstuk lichtjes opheffen. Speelbal : diep en met veel rechts zijeffect. Bal 2 : vol rechts. Voorhand : circa 20 cm
als vrije keuspits nemen. Achterhand : naar eigen gevoel. Techniek en speelwij1,e : de speelbal moet zo dicht mogelijk met maximaal zijeffect naar de hoek CD getrokken worden om bij het raken van deze banden aan snelheid te lomnen winnen. Mogelijke verbetering : vooral de combinatie van het vol treffen van bal 2, de hoogte van aanspelen en het steken van zijeffect op de speelbal lomnen voor aanpassing vatbaar zijn. Vooral niet te krachtig afstoten, want anders zou de speelbal de neiging hebben iets verder door te
rollen, wat zijn snelheid aanzienlijk zou verminderen.

l!ll
14de ronde thuis tegen D.O.S. Roeselare op 25.02.1993
1. Ravestyn Martin/ Goeminne Gerry .... .... .......... .... 2 .. ........... 34 ...... ... .... 37 ...... .. 0.919 .. .. ..... .... .. 5
2. Coussement Roger / Dewickere Karel... ... .... ....... .. 2 .... ..... .... 27 .. ....... .... 43 ........ 0.627 ...... ......... 2
3. Devos Gaston / Debaes Peter.. ... ... ..... ....... ... ... ...... 0 ... ........ ..26 ........ ..... 46 ........ 0.565 ..... .......... 3
4. Vermandel Gilbert/ Debrnyne Willy .... ........... .... 0 ... ....... .. . 18 ..... .. ... ... 44 .... ... . 0.409 .......... ... .. 5

4

105

170

0.617

5

1

15de ronde uit tegen Lubo 2 op 07.03.1993
1. Dobbelaere Tony/ Ravestyn Martin .......... .... ..... 2 ......... .... 34 .. ..... ... ... 39 :..... .. 0.871 ... .. ... .. .....4
2 . De Taeye Johan/ Coussement Roger ........ ........ ... 0 ... .. ........21.. .. .... ... .. 26 ........ 0.807 .... .. ........ .4
3. Grijp Erik/ Devos Gaston .... ... .... .. ...... .......... ..... . 0 .......... .. .23 ............. 39 ........ 0.589 .......... .. ... 5
4. Van de Gejuchte Erik/ Lagat Michel ..... ... ....... .... 2 ........ ..... 22 .... .. ....... 52 .. ...... 0.423 ..... ........ .. 8

4

100

156

0.641

8

Biljarten kan soms zo onvoorspelbaar zijn. Tegen Lubo 2 speelde onze ploeg voor de zoveelste keer een
gelijkspel. Toch hadden we lang uitzicht op de zege. Wegens omstandigheden speelden Michel en Roger de eerste
ronde. Michel pakte eens temeer uit met een stunt. Na 38 beurten had hij ... 4 punten, zijn tegenstrever had er 12.
Opeens schoot de turbo van Michel op gang, en in geen tijd was de partij uit (bijna evenaarde hij zijn hoogste
reeks van negen, hij maakte er acht maar liet het laatste punt van de partij liggen) . Op de andere tafel speelde
Roger lange tijd aan 1 gemiddelde. Na 16 beurten had hij dan ook een royale voorsprong. Werd zijn tegenstrever
geïnspireerd door de reeks van Michel Lagat, wie zal het zeggen. Feit is dat Johan de Taeye zijn laatste 19 punten
maakte in 10 beurten, waardoor het 2 - 2 was in de tussenstand in plaats van O - 4.
De tweede sessie startte veelbelovend. Gaston kon zijn tegenstrever in bedwang houden tot aan 18 - 15 in
zijn voordeel. Op de andere tafel stond het 32 - 16 in 33 beurten in het voordeel van Martin (alhoewel zijn
tegenstrever toen al 4 beesten had gemaakt !). Deze schijnbaar mooie uitgangspositie voor onze ploeg smolt als
sneeuw voor de zon toen Erik Grijp met drie tussenspurtjes Gaston definitief het nakijken gaf. En op de andere
tafel was het onmogelijke bijna gebeurd. Tony Dobbelaere maakte er 9, 1 en 3, waardoor het opeens 32 - 29 was.
Martin lukte één punt, maar miste op een haartje en legde een pruim. Gelukkig was de brandstoftank van Tony na
die reeks volledig opgebrand. Hij miste, en ook de beurt nadien miste hij een onwaarschijnlijk gemakkelijk punt.
Martin kreeg in de 39ste beurt een 'accordeon' in het midden van de tafel. De speelbal moest wel 4 x op en neer
gaan, maar het punt was gemaakt en de 6de 'match nul' was een feit.

16de ronde uit tegen K. Brugse 8.C op 12.03.1993
1.
2.
3.
4.

Bolle Dirk/ Ravestyn Martin ... .... ... .... ..... ...... ... ... 2 ........... .. 34 .. ... .. .. .... 63 .. ...... 0.539 .... ... .... .... 5
Depouter Chris/ Coussement Roger.. .... .. .. .... ...... . 0 ....... ... .. .21.. ... .. .... .. 34 .. .. .... 0.617 ....... .... ... .4
DepouterKurt/Devos Gm,ton ...... ... .. .. ..... ..... .... ... 0 .... ...... ... 20 ....... ... ... 51 .... .... 0.392 ... ...... ...... 2
De Muyuck Gilbert/ Seys André ... .... .... ... ...... ..... . 0 ..... ..... ... 19 ............. 48 ....... . 0.395 ... ...... .. .... 3

2

94

196

0.480

5

17de ronde uit tegen Gentse Politie Il op 22.03.1993
1. Bouche Christian/ Mylleville Daniël... .... ..... ... ... .. ! .... ..... .... 34 ...... ..... .. 68 ...... .. 0.500 ....... .... .... 5
2. Lacante Albert/ Coussement Roger.. ............. ...... . 2 .... ..... ....27 ... ........ .. 31 .. .. ... . 0.871 .. ..... ...... .. 5
3. KestelootPatrick/ Devos Gaston .. ... .. ......... .......... 0 .. .... ... ... ... 5 ...... ... ... . 23 .. ... ... 0.217 ......... ...... 1
4. Hen-eman Roger/ Verrnandel Gilbert ... ......... .... ... 0 .... ...... ... 16 ... .. ....... . 54 .. ...... 0.296 :..... ..... ... .2

3

82

176

0.465

5

18de ronde uit tegen Biljartgilde Oostkamp op 27.03.1993
1. Baert Ronny/ Coussement Roger .... .. ....... ... ...... ... 2 ............. 34 ....... ...... 58 .... .. .. 0.586 ... ..... ...... . 5
2. De Baere Eddy/ Devos Gaston .. ............... .... ..... ... 0 ............. 20 ..... .... .. .. 44 ........ 0.454 ..... .... .... .. 3
3. Helvoet Danny/ Lagat Michel... .................... ....... ] ... .......... 27 .... .. .. .... . 53 ...... .. 0.509 ......... ...... 3
4. Lambert Eric/ Seys André ...................... .............. 2 .. ....... .... 22 ............ . 56 ... .. .. . 0.392 .......... ... .. 3
5
103
211
0.488
5

Michel redt in deze laatste ronde van de Europabeker eens te meer de eer van onze club. Hij sleept in zijn
partij nog een gelijkspel uit de brand door uit te spelen met .. . een beest. Uit de volgende statistieken blijkt
duidelijk dat onze club dit seizoen bijzonder zwak presteerde. Het contrast met verleden jaar, toen we zelfs in de
running waren voor kampioen, is bijzonder groot.

lllillfilfl■Jii
1. B.C. Lubo l ..................... ... ....... .. ........ 33 .................. 114 ................ 1867 .... ...... ...... 2409 ... ............ 0.775
2. K. Brugse BC .... ... ................. ............... 28 .................. 100 ......... .. ..... 1827 ..... .. ......... 3007 ............... 0.607
3. DOS Roeselare ............... ....... ..... .......... 19 ...... ... ........... 68 .......... ... ... 1708 ................ 3223 ........ .. ..... 0.529
4. BC Politie 1.. ... .. ........... .. ... .................... 18 ........ ....... ..... 76 ..... ........ ... 1674 .... ............ 3216 ....... .. ...... 0.520
5. BC Politie 2 ..... ... .......... ... .......... .... ....... 18 ............ .. ...... 69 ................ 1692 ... .. ..... ...... 3116 ............... 0.543
6. BC Lubo 2 ...... ........ ... ... .. ... ........... ....... 14 ........ ..... .. .....67 ................ 1684 ..... ... ....... . 2812 ............... 0.598
7. Biljartgilde Oostkamp ........ .. ......... ........ 14 .... .......... ... ... 62 .... ......... .. . 1667 .... .. ..... ... .. 3282 .. ............. 0.507
8. BC Excelsior Menen ........................... 13 .................... 60 ................ 1693 ................ 3135 ............... 0.540
9. BC Risquons Tout. ....... .. ........ ..... ........ . 13 ..... ......... .... .. 54 .............. .. 1578 ..... .. ......... 3402 ............... 0.463
10. BC Arcades ....... .. ............................... 10 .................... 50 ................ 1641 ................ 3221 ... ..... .. ..... 0.509

Naam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ravestyn Martin
Coussement Ro2er
Mylleville Daniël
Devos Gaston
Vermandel Gilbert
Lagat Michel
Couckuyt Luc
Seys André

aantal
rondes
10
17
2
18
11
9
0

setpunten
13
22
1
8
2
9

Punten

5

5

96

313
463
63
360
220
178

Beurten Gemidd. Hoogste
reeks
390
0.803
7
741
0.625
8
5
116
0.543
0.490
7
734
0.319
6
689
0.443
9
401
223

0.430

4

+

dat
de
Koninklijke
Kortrijkse
Biljartclub veranderd is van lokaal ?
Het · was een publiek geheim dat ze
reeds enige tijd op zoek waren naar
een nieuwe lokatie, ter vervanging van
de "Snooker King". Op 12 februari
1993 was het dan zover. Hun nieuw
lokaal, gelegen Minister Liebaertlaan
53/7 te Kortrijk, tel 056/25 79 25,
werd officieel geopend. Zoals het een
club met standing past, vaardigde onze
club een delegatie af om de opening
van hun lokaal bij te wonen. André,
Michel en Co gingen natuurlijk niet
met lege handen. De gelukwensen aan
de voorzitter van de Koninklijke Kortrijkse gingen gepaard met het overhandigen van een prachtig
bloemstuk. Groot was echter mijn verbazing toen ik daags nadien vernam dat ze een bloemstuk
terug hadden meegenomen na.ar ons lokaal. De pot was wel een ietsie pietsie kleiner dan deze die
wij gegeven hadden (precies of we betaald hadden met een briefje van 1.000, en honderd frank
teruggekregen hadden). Naar verluid hebben de mannen van de K.K. nu professionele hulp
ingehuurd om hun onbrekende bloempot op te speuren. Mijn naam is haas, en ik weet van niets
zulle ...

+

dat Hervé Famchon zijn legerdienst vervult in het verre Berlin. Waarschijnlijk wel. Uit het volgende
artikel, geplukt uit het lokaal regimentsblad, blijkt dat hij het biljarten zeker nog niet verleerd is,
integendeel. ..

.-

Iliiil lflil

Zou Jean-Claude erin slagen om deze zesbander te maken zonder dat hij zijne rooien bal raakt na n vec banden 9
Geen enkel probleem hoor. En nu wil ik van niemand meer horen dat er geen "ca,,-yéY is op den versten biljaar !

Buiten zijn normale lesdagen op zaterdag en zondag, geeft onze voorzitter André nu ook les op vrijdagavond. Een
eerste oefenstoot, met kommentaar van onze reporter ter plaatse : speelbal, kurten baand, anderen kurten baand,
nogmaals kurten baand en carambolaash. Astemblieft.
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