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De finale van schaal Excelsior, ons individueel driebandentornooi op klein biljart dat enkel
toegankelijk is voor spelers van onze club, werd wegens omstandigheden enkele malen naar een latere
datum verschoven. Op zaterdag 24 april 1993 was het dan toch zover. De overlevenden van de
voorronden mochten elkaar bekampen in de arena. Zouden de gedoodverfde favorieten hun
favorietenrol kunnen waarmaken ?
In reeks A werd de openingspartij tussen Delforce Chris en Librecht Jean een ware zenuwslag. De
beurten stapelden zich op, maar uiteindelijk mocht Chris met de 2 verworven matchpunten een partijtje
rusten. De tweede partij in deze reeks, tussen Vlarninck Achiel en Librecht Jean kende een grillig
verloop. Achiel liep eerst 10 punten uit. Maar zo rond de 40ste beurt vond Jean het welletjes. Met fraai
biljartspel toverde Jean de meest gestroomlijnde patronen op het groene laken. De door Jean gekozen
oplossingen voor de karottepunten die Achiel hem voorschotelde, waren zelfs zo origineel dat de
hoofdredacteur van ons clubblad, zelf aktief op de andere tafel, geregeld zijn partij onderbrak om de
patronen uit te tekenen op een bierviltje. (Eén van die punten kan je trouwens bewonderen op de laatste
bladzijde van dit clubblad). Achiel die, als het erop aankomt zelf geregeld nieuwe punten bedenkt in het
driebanden, was danig onder de indruk van de 'one man' show van Jean,
dat hij geen punt meer kon maken. En dan die derde en beslissende partij .
Daarover kunnen we heel kort zijn. Chris speelde subliem biljart.
Alhoewel Achiel moedig trachtte aan te klampen, was de partij uit in 29
(jawel 29) beurten. Tegen deze overmacht was geen kruid gewassen.
Proficiat Chris.
Op de andere tafel mochten Martin Ravestyn en Couckuyt Luc de
openingspartij spelen. Net als in reeks A werd er in die eerste partij matig
tot slecht gebiljart. Luc dacht dat een beetje karotte geen kwaad kon, en
Martin dacht net hetzelfde. Na 40 beurten was de veer echter gebroken
bij Luc. Martin kon profiteren van deze verzwakking van de tegenstrever
en met enkele kleine tussenspurtjes finishte hij in 49 beurten. De tweede
partij, tussen Deneut Johan en Couckuyt Luc, was spannender. De twee
matadoren hielden elkaar in evenwicht, totdat Johan uitpakte met een reeks van 7. Luc kon dat gat niet
meer dichtrijden, zodat de winnaar van reeks B zou komen uit de derde wedstrijd in die reeks, namelijk
tussen Deneut Johan en Ravestyn Martin. Net zoals op de andere tafel, kunnen we heel kort zijn over
die derde match. Johan speelde goed mee in het begin van de partij, maar hij verzuimde om de deur
dicht te doen voor Martin. Dat een dergelijke taktiek dodelijk kan zijn tegen Martin, ondervond Johan
aan den lijve. Na 37 beurten en een gemiddelde van 1.621 was de zaak bekeken.
De traditie van onze club wil, dat een finale gespeeld in ons lokaal, afgerond
wordt met een speech van de voorzitter en een receptie aangeboden door het
bestuur. Dat de afwezigen voor de zoveelste maal ongelijk hadden, werd nogmaals
benadrukt door onze voorzitter, André. De sfeer voor, tijdens en na de finale was
zeker aanwezig. En ook de prijzen mochten gezien worden. De club had voor dit
tornooi, waarvoor de inschrijving toch gratis was, tweemaal drie geldprijzen
voorzien, voor een totaal bedrag van 4.500 fr. Dat mag toch eens benadrukt worden.
Zelfs de derde in de reeks vond tot zijn verwondering een briefje van 500 fr. in zijn
omslag. Wie durft er nu nog beweren dat de club niets doet voor zijn leden ?

Reeks A
1. Delforce Chris (22)
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3. Vlaminck Achiel (22)
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Reeks B
1. Ravestyn Martin (60)

2. Deneut Johan (34)

3. Couckuyt Luc (34)

Couckuvt Luc
Deneut Johan
Couckuyt Luc
Ravestyn Martin
Ravestvn Martin
Deneut Johan

SCHAAL •EREVOORZITTER• KREEG EEN
ONVERWACHTE WINNAAR
Dit jaar organiseerde onze club, met de bijzondere medewerking van onze erevoorzitter Dr. R. Raemdonck,
opnieuw en dit voor de l 2de maal, de schaal erevoorzitter. Het systeem van spelen in dit stilaan klassiek geworden
tornooi, dat enkel toegankelijk is voor de leden van B.C. Excelsior, is genoegzaam gekend. Er wordt gespeeld in
drie speelwijzen, met name in het vrijspel aan een derde van de punten, in band aan de helft van de punten en in
drieband aan een derde van de punten. Het is logisch dat een dergelijk systeem geknipt is voor de "all round"
biljartspeler, laten we maar zeggen .. .voor de cracks.
Uit de voorronden kwamen drie spelers in de finale, die we eerlijk gezegd, niet onmiddellijk verwacht hadden. Christ Calemein (die toch 250 punten vrijspel moest spelen) kan nog als logische finalist aanzien worden.
Minder waarschijnlijk, maar daarom niet minder verdienstelijk, mochten we de naam van Gratiën Verschelde op
het scorebord schrijven. De grote outsider was toch wel onze voorzitter André Seys. Iedereen kent natuurlUk de
biljartkwaliteiten van onze voorzitter. De vraag was natuurlijk hoe het gesteld zou zijn met zijn "fysieke
weerbaarheid", wetende dat de finale zou gespeeld worden op zaterdagavond!
De finale begon al meteen met een verrassing. Christ speelde tegen André de eerste partij. En het was onmiddellijk bingo. Christ speelde het vrijspel van acquit uit in één beurt. André repliceerde meteen in het handspel
door een fraaie reeks van 16 te maken en meteen deze set te winnen. André speelde voort op zijn elan en won ook
het driebanden. 4 - 2 dus voor onze voorzitter, wat betekende dat hij mocht gaan rusten.
Christ bleek meer dan geprikkeld door deze onverwachte nederlaag. Gratiën kon en zou het slachtoffer
worden. Dat Christ het vrijspel door en door beheerst bleek nu nog meer dan tegen de voorzitter André. Opnieuw

ging hij van acquit met een reeks van 250. Nu echter viel Christ niet stil. Zowel in band als in drieband mocht
Gratiën weliswaar meespelen, maar niet meer dan dat. Het werd een droge 6 - 0 voor Christ.
De finalepartij tussen André Seys en Gratiën Verschelde ging dus de doorslag geven. Gratiën kon de titel
wel vergeten, maar een tweede plaats zat er zeker nog in. André van zijn kant moest minstens met 4 - 2 winnen
om nog kans te maken op de overwinning. André won met gemak het vrijspel. Hij won ook, maar niet zonder
moeite, de partij in band, maar verloor met klank de ultieme set in het drieband, waardoor in de eindafrekening
zowel Christ als André 8 setpunten verzamelden. Eigenaardig genoeg wordt er in dit tornooi (en dit reeds sedert
het opstarten van de schaal erevoorzitter) geen rekening gehouden met de onderlinge ontmoeting tussen spelers
met evenveel setpunten. Immers, André Seys had van zijn twee opponenten telkens gewonnen, daar waar Christ
eenmaal won en eenmaal verloor. In B.C. Excelsior wordt er van dergelijke futiliteiten echter geen punt gemaakt.
De sportiviteit primeert, het muggeziften laten we voor anderen. Er kwam dus een testmatch, en het lot ging beslissen in welke discipline. Onze sportbestuurder Etienne Lecompte, die zoals steeds dit tornooi in perfecte banen
leidde, koos uit de drie bierviltjes die omgekeerd op het groene laken lagen dit waarop stond "drieband". Dit was
duidelijk in het nadeel van Christ, want iedereen weet dat Christ deze discipline ni'et graag speelt. Langs de andere
kant was het toen al dik over negenen, en begon de vermoeidheid ( .. .) zwaar door te wegen. Het werd uiteindelijk
een kat en muis spelletje, dat op routine en uithouding gewonnen werd door onze voorzitter
~
André. Hij had wel 27 beurten en een eindreeks van 3 nodig om zich van de eerste plaats te
verzekeren, ~n zod~nde de trotse eigenaar te ~?rden van een prac~tige portable stereo r~~cassette-cd- mstallat1e, ter waarde van om en b13 de 10. 000 fr. Christ werd tweede en Grat1èn
die een off-day kende werd derde. Toch werden de twee verliezende finalisten niet vergeten in de
prijsuitreiking. Ze mochten beiden een goed gevulde enveloppe in ontvangst nemen.
In de eindspeech van onze voorzitter werd de nadruk gelegd op de medewerking die onze club krijgt van
onze erevoorzitter Dr. Roland Raemdonck. Zonder zijn inbreng is er eenvoudigweg geen organisatie van deze
schitterende mini-triathlon. Er werd dan ook besloten tijdens de receptie die volgde op de finale, dat de club de echtgenote van Dr. Raemdonck in de bloemetjes zou zetten. De daad
werd onmiddellijk bij het woord gevoegd, alle aanwezigen sprongen in de auto en reden
~ ~
richting Wervik, om even halt te houden "ten huize van" Robbert
Raemdonck, de uitbater van het prachtig etablissement "Take 5",
alwaar fotograaf van dienst Michel Lagat de overhandiging van de
bloemtuil door André aan de echtgenote van Roland Raemdonck op de
gevoelige plaat vereeuwigde.
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CLUBKAMPIOENSCHAP

1

Band klein biljart, alle kategorieën, 09.05.93

RAENDDNCK RDLA 1

M

1lt'~p~'BcwJacqlM¼' (55 - 2.50/3.50 ~ )
1. Raemdonck Roland .:...... ... .. ......... .. ... ...... ... .......... 0 ........ .... .42 .. ........ ... 20 ......... . 2.10 ... ...... .. .... 5
2. Librecht Jean ... .. .. .... .. ..... ... ........ ... ... ..... ... ... .. ...... ..2 .... ...... ... 55 ... .... .. ... . 21 ....... ... 2.61 .. .. ......... ..7
3. Carton Lucien .. ............ ....... ... .... ........ ... .. ....... .... .. 1 .... ..... ....55 .... ......... 12 .... ...... 4.58 ... .... .... .. 15
3
152
53
2.86
15

2 de, p ~' R ~ ' R ~ ( 30 - 1.30/1. 7 5 ~ )
l. Bas Jacques .. ...... .. .. .. ... .... ........ ... .... ..... ...... ... .... .. .. 2 ............. 30 .... ... ...... 20 .. .. ... ... 1.50 ... .. .... ... ... 9
2. Librecht Jean ...... ........... .... .. .......... ...... ....... ... ...... . 0 ... .. ... ... ..27 ... .... .... .. 23 .. ... .. .. . 1.17 .......... ... ..4
3. Carton Lucien ..... ..... ...... ... .. ... ............... .... ..... ... ... 2 ... ... .. .. ... 30 ... ...... .. .. 25 ......... . 1.20 ... ...... ..... . 5
4
87
68
1.27
9

3M/plaat:~CCU'tór\/L~(30 -1.30/1.75 ~ )
1. Bas Jacques .. .. .......... .. ..... ... ... .......... ... ..... .. ........ ... ] ... ..... .... . 30 ............. 12 ...... .... 2.50 ............... 5
2. Raemdonck Roland .. .. .................. .. ... .. ....... .......... 0 ...... .. ..... 22 .... .. ....... 25 .......... 0.88 .... ........... 3
3. Librecht Jean .. ........................ .. ..... .. .......... ..... ...... 2 ....... .. .... 30 .. ...... ..... 29 .... ...... 1.03 .......... ..... 5
3

82

66

1.24

5

'I-M/plaat:~LlbrecM'Je<M1.t(30 -1.30/1.75 ~ )
1. Bas Jacques .. ... .. .... ....... ...... .. .. .. ..... .... .. ..... ............ 0 ............ .24 ............. 21 .... .. .. .. 1.14 .. ... .. .. .... .. 6
2. Raemdonck Roland ........ ..... ... .............................. 2 ............. 30 ............ . 23 .. ........ 1.30 ......... .... 11
3. Carton Lucien .. ...... .. .. .. .. ............ .. ........ ...... ......... . 0 .. .. .... ..... 22 .... .. ....... 29 .... ...... 0.76 ............... 5

2

76

73

1.04

11

Aangezien het clubreglement voorziet dat een nieuwe speler (in dit geval Bas Jacques) geen clubkampioen kan
worden, is de kampioen voor het seizoen 1992 - 1993 in de speelwijze overbandpp klein biljart onze erevoorzitter
Raemdonck Roland.
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FINALE HANDICAP ORIEBANO

Op zondag 6 juni was de
finale geprogrammeerd van de
eerste editie van de handicap
~ i.2733
~i.3672
drieband op matchbiljart. Alle
Coussement R.
ingrediënten waren aanwezig om
0 29 50 0.580 3
Verschelde G.
0 19 55 0.345 3
van deze finale een fijne biljartCoussement R
namiddag te maken. De 8 fina2 34 55 0.618 4
Coussement R
2 34 56 0.607 4
listen waren allen op post, zodat
er geen problemen waren omRave,;tyn M.
trent de opstelling van scheids0 31 44 0.704 5
Carton L
rechters en aantekenaars. De
2 15 31 0.484 4
Carton L
enige spelbreker was mis2 15 44 0.340 3
schien.. . het weer. Het was
CartonL.
2 15 51 0.294 2
.Dews G.
namelijk
drukkend warm, zodat
0 26 56 0.464 4
alle spelers zonder uitzondering
Demeester J.
0 21 31 0.677 6
Demeester J.
last hadden van klamme handen.
2 22 57 0.385 3
In de kwartfinales werden
geen verrassingen genoteerd. Jacques Bas, al een tijdje "uit vorm" verloor in 49 beurten van Karel Defrancq.
Roger Coussement had aan Gratiën Verschelde een "opwarmertje". Zonder forceren won hij met groot verschil in
56 beurten. Ondergetekende kon geen vuist maken tegen een gemotiveerde Lucien Carton. Enkel de partij tussen
Gaston Devos en Joël Demeester was een triller van formaat. De beide spelers gaven elkaar geen duimbreed toe.
In de 57ste beurt kon Joël de partij toch naar zijn hand zetten. Gaston strandde op één luttel puntje.
Op naar de halve finales. Roger had het al op voorhand gezegd : "Als ik tegen Karel speel, dan gaat de deur
op slot." Dat bleek uiteindelijk de goede tactiek. Nochtans had Karel zo rond de 36ste beurt een royale voorsprong. Het stond dan 14 - 21. Karel bleek echter zijn beste pijlen verschoten te hebben. In de resterende 19
beurten maakte hij nog één schamel puntje.
De ander partij van de halve finale was een "beauty". Zowel Joël als Lucien speelden op het scherp van de
snede. Lucien, die slechts 15 punten moest spelen, lukte in de vierde beurt een reeks van 4. Joël repliceerde in de
1Ode beurt met een reeks van 6. Kortom, in de 21 ste beurt stond het 21 - 11 . Joël stond daarmee op één punt van
de finale . En hoe hij zich ook inspande, hij kreeg dat ultieme punt maar niet gemaakt. Lucien van zijn kant weerde
zich als een duveltje in een wijwatervat en speelde "cool" uit in de 31ste beurt.
Ba. J.
0 20 49 0.408 2

1

En dan de finale. Lucien 15 - 34 Roger. Roger koos bewust voor dezelfde tactiek als tegen Karel. Met andere woorden, het waren zeker geen open-deur-dagen En het bleek aardig te gaan lukken. Lucien beet zijn tanden
stuk op de betonnen verdediging. Aan de 43ste herneming stond het 8 - 23. Dat betekende nog 7 voor Lucien en
11 voor Roger. Moet kunnen, dacht
Roger. Maar dat de biljartgoden je
gunstig gestemd moeten zijn, is één van
de vele wetten van Murphy. Op één van
die fameuze carottepunten maakte
Lucien een "nieuwe", een zesbanderke
die kan tellen. En de volgende beurt
was het opnieuw bingo. Een voorbandje
met de klos, nog heel even het hoekje
meenemen en ... prijs. Tegen dergelijk
machtsvertoon was geen kruit gewassen. Roger moest zich noodgedwongen
gewonnen geven in 51 beurten.

IINDICLASIEMEIIT
1. Carton Lucien .................................. ...... 6 ......... .45 ...... .. 126 ...... 0.357 ............ 4
2. CoussementRoger ........... .. ...... ............... 4 ...... .... 97 ........ 161 ...... 0.602 ... .. .... ... 4
3. Demeester Joël .... ... ....... .... .......... ........... 2 ... ...... .43 .... .. .... 87 ... .. .0.488 .... .. ...... 6
4. DefrancqKarel. .. ...... .. ... .. ..... ........ .... ..... . 2 .......... 33 .. .. .. .. 104 ...... 0.317 .... ........ 3
5. Devos Gaston ............... .......... .......... .. .. .. 0 .......... 26 .... ...... 56 ...... 0 .464 ........ .... 4
6. Ravestyn Martin ....................... ... ........... 0 .... ..... . 31 ... .. .... .44 ...... 0.704 ....... ..... 5
7. Bas Jacques .... ....... .... ... ... ........ .... ........... O.......... 20 ...... .. ..49 ...... 0.408 ........ .... 2
8. Verschelde Gratiën ............... .............. .... 0 ........ .. 19 ...... .. .. 56 ...... 0.345 .. .......... 3

EXCELSIOR MENEN IN DE INTERCLUB
KLEIN BILJART
Sommigen zullen ze misschien al tevergeefs gezocht hebben ; de uitslagen van onze twee ploegen in de interclub drieband op klein biljart die verleden jaar nog samen de nationale finale speelden in Aartselaar. Welnu,
geen nieuws is niet altijd goed nieuws want onze vertegenwoordigers zijn reeds allebei uitgeschakeld en dit nog
voor het begin van de nationale ronden. Excelsior I (Roger Coussement, Achiel Vlaeminck en Romain Toye) waren er op geluimd om voor de derde opeenvolgende keer de finale te halen wat meteen een unicum in de analen van
onze club zou geweest zijn maar brute pech onderweg want ze werden er al in de eerste ronde uitgebonjourd door
Koekelare I met twee keer 4-2 en ook wij, Excelsior II (Franky Deconinck, Luc Couckuyt en Jean-Claude
Verstraete) waren vastbesloten om minstens even goed te doen als het voorbije seizoen maar gingen een ronde later ook roemloos ten onder.
Het verlies van onze eerste ploeg werd in de hand gewerkt door een compleet off-weekend van Roger maar
vooral door het zeer slechte presteren van Romain. Hij was duidelijk alles behalve met zijn gedachten bij het
biljarten - bij de thuismatch vertrok hij zelfs nog voor het einde der wedstrijden zonder zich te bekommeren om het
resultaat van zijn kompanen. Pas later werd alles duidelijk toen bleek dat hij een operatie aan het hart diende te
ondergaan ; operatie die ondertussen al goed en wel achter de rug is en Romain is al weer volop actief aan de
biljarttafel (hij was onder meer een van de weinigen overigens die van de partij waren op de vriendschappelijke
interland in Ronchin - zie verder in dit blad). Doe zo voort, Romain. ·

Met ons was het al van in de eerste ronde duidelijk dat we de juiste "forme" nog niet te pakken hadden want
toevallig(?) ook in Koekelare wonnen we moeizaam met 2-4 en dat enkel en alleen omdat onze tegenstanders nog
zwakker waren dan wij . Jean-Claude had 65 beurten nodig om zijn 22 punten te kunnen rondmaken; Franky had
zelfs nog niet genoeg aan 69 beurten om te winnen maar de hoofdvogel werd toch door mezelf afgeschoten met
een felbevochten zege in maar liefst 84 (jaja, vierentachtig) beurten ! Als verzachtende omstandigheid konden we
enkel inroepen dat in het feestzaaltje ernaast een soortement bejaardenfeest aan de gang was met aangepaste
muziek, volumeknop op 10 van Eddy Wally en andere Vlaamse vedetten (of misschien waren het toch "karren"
van biljarts, Roger) . Ondanks het feit dat ze er nog minder van bakten dan wij hadden de Koekelaarse heren toch
nog het lef om ons smalend uit te wuiven met de woorden : "Allez mannen, tot morgen dan maar en denk maar
niet dat jullie die chance twee dagen tereke zullen hebben zulle !" Dat hadden ze natuurlijk niet mogen zeggen
want 's anderendaags werd het een droge 6-0 met als uitschieter weeral ikke maar dit keer in de goeie zin : 27
punten in amper 24 (jaja, vierentwintig) beurten !
De tweede gewestelijke ronde zou een formaliteitje worden want van de 10 overgebleven ploegen gingen er
maar liefst 8 naar de nationale ronden. Het zou moeten lukken dat wij niet bij die 8 zouden zijn ... en toch is het
ons (zonder enige moeite) gelukt.
Niettegenstaande wij tegen KGBA Gent het voordeel hadden om 4 van de 6 matchen te mogen thuis spelen
(mijn tegenstrever had namelijk zijn thuisvoordeel afgestaan) was zelfs dat nog niet voldoende om ons te plaatsen.
Na enige herrie omtrent het feit of we al of niet op 2 biljarts konden spelen (op de matchtafels waren de
heren ereklassers immers een poule van de Champions Cadre Cup aan het afwerken en die zouden door ons wel
eens "gestoord" kunnen worden ... Vreemd.) maar dankzij de tussenkomst van onze ereklasser, die zich zelfs niet te
min vond om 2 partijen van de kleintjes te arbitreren konden we met enige vertraging toch nog van start gaan.
Bevorderlijk voor de concentratie was alle heisa toch niet geweest want we brachten er geen van de drie iets van
terecht (enkel Franky moest slechts op 1 puntje de duimen leggen) en werden dan ook verdiend geklopt met 0-8 ;
cijfers die meteen de korte terugmatch quasi overbodig maakten. Verder dan een verpletterende eerreddende
overwinning (zijn tegenstrever kon amper 9 schamele puntjes bij elkaar stekken) van een aangeslagen Jean-Claude
kwamen we dan ook niet meer. Einduitslag : 10-2, wat een pandoering en daarmee was ook voor ons het sprookje
van de interclub afgelopen. Onze enige troost (als men het zo kan noemen) was dat we eens "live" konden zien
hoe de zeugd van zeden zich heden ten dage "vermaakt" in en rond een megadancing-drugstempel. 'T es erg !
(even erg als onze prestaties).
Ondertussen is mij ter ore gekomen dat de interclub drieband hoogstwaarschijnlijk volgend jaar afgeschaft
en vervangen wordt door de Beker van Vlaanderen, een soort Europabeker maar dan op klein formaat. Afwachten is de boodschap maar ik denk dat ik nu reeds mag stellen dat het waarschijnlijk nooit meer zal worden wat het
eens geweest is. Tot schrijfs.

UITSLAGEN
BC EXCELSIOR MENEN 1 2 - 4 BC Koekelare 1
BC Koekelare 1

4 - 2 BC EXCELSIOR MENEN 1

BC Koekelare Il

2 - 4 BC EXCELSIOR MENEN Il

1

1
1

Logghe E. (18) ... ..... ... ....... .. ... .... ..... .. ... .... ...... .......... 0 ..... .. .... .. 16 ............. 65 ........ 0,246 ...... ...... ... 3
VERSTRAETE Jean-Claude (22) .............. ..... .. ........ 2 ... ... .... ... 22 .... .. ....... 65 ........ 0,3 38 .. ... .... ... .. . 3
Rondelez N. (27) .... ........ ....... .... ............. .. .......... ...... 0 .. ... .... .. ..26 .... .... .... . 84 .. .... .. 0,309 ........... ... . 3
COUCKUYT Luc (27) ........... ..... .... .... .... ... .. ........ ... . 2 .... ... .... .. 27 ..... ...... .. 84 .. .... .. 0,321 ..... ... ....... 3
David A. (34) .. .... .. ..... ...... .. .... .... .. .. .. .......... ..... .. ... .. .. 2 ... .. ...... ..34 .......... ... 69 ... ..... 0,492 ... ........... .4
DECON1NCK Franky (34) ........... .... .... .. ..... ...... ....... 0 ......... ... .29 ............. 69 ........ 0,420 .... ......... .. 3
BC Koekelare II (79) .............................................. 2 ............. 76 ........... 218 ........ 0,348 ............... 4
BC EXCELSIOR MENEN II (83) ......................... 4 ............. 78 ........... 218 ........ 0,357 ............... 3

BC EXCELSIOR MENEN Il 6 - 0 BC Koekelare Il
VERSTRAETE Jean-Claude (22) .. .... ... ... .... ... ..... .....2 ..... .. ...... 22 .... ......... 54 ........ 0,407 .... ......... .. 3
LoggheE. (18) .. .............. ...... .. .......... ....... .. .......... .... 0 .. .... ... .... 13 ....... .... .. 54 ........ 0,240 ...... .. ...... . 3

1

COUCKUYT Luc (27) ......... ..... .. ... ...... ........... ...... ... 2 .. ..... ... .. .27 ... ... ...... . 24 ....... . 1,125 ........ ... .. .. 5
Rondelez N. (27) .. .. .. ....... ... ....... ......... ... ................ ... 0 ...... .... ... 17 .. .... ....... 24 .... ... . 0,708 ....... ..... ... 3
DECONlNCK Franky (34) .......... ... ........ .... .... ...... .... 2 ..... ....... . 34 ... .. ...... .. 57 .. ... .. . 0,596 .... .... ...... .4
David A. (34) .... ... .. .. ....... ... ... .. .... .. .... .. .......... .......... 0 ......... ... .27 .. ...... ..... 57 ........ 0,473 .... .......... .4

BC EXCELSIOR MENEN II (83) ......................... 6 ............ . 83 ........... 135 ........ 0,614 ............... 5
BC Koekelare II (79) .............................................. 0 ............. 57 ........... 135 ........ 0,422 ............... 4

1

BC EXCELSIOR MENEN Il O - 6 KGBA Gent
VERSTRAETE Jean-Claude (22) ............... .... ........ .. 0 ......... ... . 16 .. .. ......... 40 ...... .. 0,400 ..... .......... 3
HaeckP. (22) ..... ..... ...... .... .. .. ......... .... .. ...... ... ........... 2 ....... ..... .22 ..... ... ..... 40 ... ..... 0,550 ... ... .. .. ... .. 3
COUCKUYT Luc (27) ..... ...... ... ... ... ... .... .... ....... .. ..... 0 .... ...... ... 21 ... .... .. .... 39 ...... .. 0,538 ......... .... .. 2
VandaeleA. (27) ........ ..... .. ... .... .... ...... ..... ......... ........ 2 ............ .27 ...... ....... 39 .. .... .. 0,692 ... ... ......... 5
DECONlNCK Franky (34) ................... ....... ...... ....... 0 ....... ... .. . 33 .. .......... . 51 ...... .. 0,647 .. ..... .... .. ..4
De SmetA. (34) .. ... ..... ........ .... ..... .. ......... .. .... ....... ... . 2 .. .... ...... .34 .. ........... 51 .... .... 0,666 ............... 2

BC EXCELSIOR MENEN Il (83) .......... ............... 0 ............. 70 ........... 130 ........ 0,538 ............... 4
KGBA Gent (83) .................................................... 6 ............. 83 ........... 130 ........ 0,638 ............... 5

KGBAGent

1

4 - 2 BC EXCELSIOR MENEN Il

Haeck P. (22) ................... ..... .... ........ ... .. ... .. ... .... ... ... 0 ... .. .. .... .... 9 ...... ....... 53 ... .. ... 0,169 ... .... ........ 2
VERSTRAETE Jean-Claude (22) .... ....... ... .... .. ........ . 2 ..... ........ 22 ..... ... .... . 53 ... ..... 0,415 ..... .. ... ..... 2
Vandaele A. (27) .. ... ... ........ .... ................. ...... ........... 2 ... .... .. ....27 ... ........ .. 62 ........ 0,435 ... .. .... ... .. . 4
COUCKUYT Luc (27) ... ..... ... ..... .... .... ... .... ... ... .... .. .. 0 .. .. ... .... ..22 ..... ........ 62 ........ 0,354 ..... .. ..... .. . 3
De Smet A. (34) ......... ..... ...... .. .. ...... .. .... .... .. ....... ...... 2 ... .... ...... 34 ... ... ....... 62 .. ..... . 0,548 ............... 3
DECONlNCK Franky (34) .. ... ... .... .. .. ........ ............... 0 ... ...... .... 31... ......... . 62 ........ 0,500 ..... .. ....... .4

KGBA Gent (83) .................................................... 4 ............. 70 ........... 177 ........ 0,395 ............... 4
BC EXCELSIOR MENEN II (83) ......................... 2 ............. 75 ........... 177 ........ 0,423 ............... 4

Luc Couckuyt

VRIENDSCHAPPELIJKE ONTMOETING
LA LIGUE DU NORD - BC EXCELSIOR MENEN
ZATERDAG 15 MEI 1993 IN RONCHIN
Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om een (nood)ploeg af te vaardigen naar Ronchin want sommige van onze spelers hadden federatieverplichtingen, anderen waren weerhouden door familiebijeenkomsten en
nog anderen hadden gewoonweg geen zin zodat we zelfs genoodzaakt waren een niet-lid mee te nemen ("nen
invité" zou men het kunnen noemen) .

Na aanduiding van ondergetekende als chinese vrijwilliger om als reporter te velde op te
treden en het inderhaast klaarstomen van een
aandenken vertrokken we uiteindelijk met slechts 8
man en 1 supporters om 14u00 Meens uur (=
14u20) richting buitenland. Twee spelers zouden
ons nog op eigen houtje komen vervoegen maar
slechts 1 wist na heel wat miserie het lokaal te
vinden ; de tweede keerde onverrichterzake naar
Region du Nord
Pas de Calais
huis terug na meer dan 1 uur doelloos te hebben
rondgedwaald in "da mollegat". En tot overmaat
' er ook nog een wielerwedstrijd in de buurt ...
van ramp was
Enfin, ongeveer 3 kwartier later (ligt Ronchin nu echt zo ver, Fernand??) werden wij op zijn zachtst gezegd
hartelijk onthaald in een, ik geef het toe, Franky, ietwat afgelegen, moeilijk te vinden oud warenhuis dat in enkele
weken tijd eigenhandig werd omgetoverd in een deftige biljartzaal met maar liefst 8 (6 kleine en 2 grote) zeer goed
onderhouden biljarttafels en dito ballen (onze materiaalmeester kan daar misschien eens op stage gaan?!?).
Een uitgebreid verslag geven van alle wedstrijden is natuurlijk niet te doen want er werden zo maar eventjes
28 matchkes afgehaspeld en, geef toe, toekijken op 7 biljarts die continu bespeeld worden en ondertussen nog zelf
spelen ook legt toch wel enige beperking op, niet ? Ten andere, ons clubblad zou zo ongeveer het volume van een
telefoonboek hebben, vrees ik.
Dat we ons direkt thuisvoelden mocht al onmiddellijk blijken uit het feit dat, toen ik na enkele beurten eventjes opkeek, op de 3 biljarts rond mij, ongeveer gelijkttijdig, Daniel, Jean-Claude en André een varken zag maken,
best een vermelding in ons blaadje waard. En er waren er van beide kanten nog een hele resem op komst.
Opvallend waren de (zeer) zwakke prestaties van Fernand Bour (slechts 1 match-nul op 4) en dit niettegenstaande hij bijna elke vrijdag enkele uurtjes komt trainen en bovendien eigenlijk een "thuismatch" mocht spelen in
zijn leslokaal. Ook de resultaten in kader en vrij van ene Luc Couckuyt waren niets om over naar huis te
schrijven : van een zeer konstant (net als zijn ganse seizoen trouwens) maar evenzeer bedenkelijk laag niveau
(André, wanneer beginnen we terug met de lessen of is het hopeloos ?). Gelukkig had ik wel een goeie opwelling
in drieband.
Daniel Famchon, Jean-Claude Verstraete en Ronny De cloedt bakten het ook al niet te bruin (het "Angeluseffekt" misschien?) want ze wonnen elk slechts 1 partij op 3 ; Jean-Claude en Ronny dan nog wel tegen één van
de vrouwelijke biljartspeelsters. Dat hebben de Fransen toch wel voor op ons : het vrouwelijk geslacht heeft geen
drempelvrees om de keu ter hand te nemen. Wie durft bij ons als eerste ?
Christ Calemein speelde wegens tijdnood niet tegen Djoubri zoals oorspronkelijk gepland maar tegen een
mindere franse god en daardoor ontbrak het hem duidelijk aan motivatie. Martin daarentegen deelde de punten
met de franse ereklasser, ook al na 2 niet al te denderende partijen maar Martin kan wel als excuus aanvoeren dat
hij er een beetje ziekjes bijliep.
Romain Toye daarentegen is weer helemaal terug van weggeweest na een toch wel delikate hartoperatie.
Hij won 2 partijen op 3 met een niet onaardig (promotie)gemiddelde en ik vermoed zelfs dat hij ze allemaal zou
gewonnen hebben ware het niet dat hij door vermoeidheid werd overmand. De sterke carne-back van Romain
brengt ons meteen bij de cracks van deze vriendschappelijke ontmoeting. Onze voorzitter André deed wat
normaal van een president verwacht mag worden : de eer van zijn club hoog houden. En afgaande op zijn
resultaten zou ik zelfs durven stellen dat hij meer deed dan dat : 3 op 3 met ondermeer een partij aan bijna 1,000
gemiddelde in drieband op de match alstublieft dankuwel !
Dé prestatie van die bewuste 15e mei komt mijns insziens toch wel van Dirk Expeel, een niet-lid dat meer
werk verzet voor onze club dan sommige "aktieve" leden. Altijd klaar om een handje toe te steken bij het
aantekenen of scheidsbitreren werd Dirk nu ook onmiddellijk bereid gevonden mee te spelen in Ronchin. En dat
hij het goed deed mag blijken uit zijn 3 overwinningen op 3 en alhoewel de Fransmannekes geprobeerd hebben om
hem te naturaliseren en bij hen in te lijven heeft Dirk zijn kontrakt bij ons getekend. Dit voorbarig optimisme (in 't
Vlams : gesjoemel) van onze zuiderburen gaf meteen een verkeerde uitslag. Maar ze waren één ding vergeten :
ons leid je niet zomaar om de tuin. De officiele uitslag is dus 29-27 i.p .v. de oorspronkelijke 31-25 ; intrinsiek
verandert er niets natuurlijk, we blijven toch nog verloren maar al bij al deden we het nog zo slecht niet.
Een minpunt was toch wel dat er nergens matchbladen te bespeuren vielen en wat ook al meteen opviel was
dat de Fransen al heel wat geleerd hebben (om misschien zeg ik beter gepikt) van de journalistieke capaciteiten
van Martin want in een hoek van de zaal, knap ingericht als crisiscentrum voor de sprotbestuurder met computer
en alles erop en eraan werden de uitslagen onmiddellijk ingetokkeld maar hun uitslagenbladen leken verdacht veel
op deze die onze hoofdredakteur klaargestoomd had bij onze eerste ontmoeting op 1 klein detail na : nu waren ze

bijlange niet zo verzorgd als in Menen. Dit onderstreept nog maar eens wat een knap werk Martin verricht met
ons clubblad. Jaja, toch wel Martin, goede wijn behoeft zo nu en dan toch wel eens een krans. Proficiat !
Na bekendmaking van de (verkeerde) algemene uitslag, de uitwisseling van de traditionele bekers (de onze
leek heel sterk op deze die we gegeven hadden in Menen maar was nu een ietsiepietsie kleiner) en de gebruikelijke
dankwoordjes werd ons nog een aperitiefje (sangriaaaaaaaaaaa) aangeboden met een heuse self-service Breughelmaaltijd. Toen we allemaal ons buikje gevuld hadden (onze sympathieke lokaalhouder Johan die ons achterna gereisd was en daarmee nog maar eens bewees dat hij wel degelijk een boontje heeft voor onze biljartclub, had daar
heel wat meer tijd, stokbrood, paté en kaas voor nodig dan ondergetekende) konden we aan de terugweg beginnen,
echter niet vooraleer afspraak gemaakt te hebben voor een volgende keer. Uitkijken jongens, want het zal nog
grootser worden naar het schijnt. Een goeie twintig minuten later (Martin kent blijkbaar een kortere route,
Fernand) waren we een beetje moe (sommigen een beetje aangeschoten) maar voldaan terug thuis.

Luc Couckuyt

PERSKNIPSELS
Ludo Dielis is één van de zakelijke
partners van Jean-Marie Pfaff:
JMP 'Sports & Business'. Dat verklaart al veel over het nieuwe
initiatief van de firma van JeanMarie: 'De Gouden Biljarttrofee
Ludo Dielis'. Onder het motto 'Er
gebeurt iets in de Belgische biljartwereld' gaan JM en Ludo op zoek
naar jong (-21 jaar) biljarttalent.
82 · jongeren schreven voor de

schiftingswedstrijden in, onder wie
Peter en Bart Ceulemans, inderdaad, de kleinkinderen van biljartkoning Raymond Ceulemans. De
jeugd mag elkaar bekampen in een
zogenaamde biljarttriatlon: vrijspel, bandstoten en driebanden.
De finale-avond gaat op zaterdag
14 augustus vanuit het Casino van
Middelkerke. De winnaar mag de
biljart-matchtafel mee naar huis

1
nemen (waarde boven de 200.000
frank). Naast de jeugdfinale krijgt
het publiek ook een demonstratiewedstrijd te zien van wereldkampioen Torbjörn Blomdahl. Meer
inlichtingen kan je bekomen op het
telefoonnummer (03) 252 68 94
van J.M. Pfaff Sports & Business

NV.
Dag allemaal 9 maart 1993

5PORTKALENDER

1
Datum
4 juli 1993

? 16 juli 1993 ?

17 juli 1993

28 augustus 1993

onder toezicht van
Activiteit
Finale van schaal "De Kerpel", ons driebandtornooi per ploegen
Excelsior Menen
van twee spelers.
Excelsior Menen
Finale van het clubkampioenschap drieband op matchbiljart met
Devos Gaston, Verschelde Gratiën, Carton Lucien en
Coussement Roger
Finale van het clubkampioenschap drieband op klein biljart met
Excelsior Menen
Bas Jacques, Carton Lucien, Verstraete Jean-Claude en
Coussement Roger
Viering van onze nationale kampioenen; ontvangst op het
Excelsior Menen
stadhuis om 18.00u. Nadien wordt de jaarlijkse Algemene
Statutaire Vergadering gehouden, gevolgd door het Clubfeest.

1

Gewestelijke voorwedstrijden 1ste klasse band match, 80 punten, 3.00/4.20 gemidd.

7

320

78

4.10

21

Christ speelt de gewestelijke finale op 17.04 .93 in B.C. 't Larnmeken, het lokaal van Peter Bracke te Mariakerke.
Ik heb geen individuele uitslagen ontvangen, maar gezien zijn algemeen gemiddelde van 4.10, zou het toch straf
zijn dat hij geen promotie zou hebben met 3 promotiepartijen op vier. We zullen het hem ne keer moeten vragen.

Gewestelijke finale 1ste klasse band matchbiljart, 80 punten, 3.00/4.20 gemidd., 17.04.93 in BC 't Lammeken

C~ChrW: (2~plaat-~)
1. Schiettecatte .. .. ...... ... ..... .... ....... ...... .... .... ........ ... 2 ........ ..... 80 ... ...... 29 ........... 2.75
. 16
2. Dewickere ... ... .. ..... .... .... ... .... ...... ..... ........ : ... ..... ... 0 ............ 32 ...... ....... 20 ....... .... 1.60 .. ...... ... .... 7
3. Verspeelt ..... ... ..... ..... ..... ... ... . .......... ... ... ..... .... .. .. 2 .... .... .... 80 ..... ........ 19 ......... ..4.21 .. .... ....... 19
4
192
68
2.82
19

Distriktfinale 2de klasse drieband klein biljart, 34 punten, 0.625/0.790 gemidd., 04/04/93 in DOS Roeselare

v ~ Fr<M'U0' ( 3 ~ plaat-~)
1. Lagat Michel ........ ......... ........
. ....... ...... 2 ..
.. 34 .. . ..... 51.... .. ..0.666..
... . 3
2. Goethals ...... ......... ..... ................. ... ........ ....... ..... 0 .... ....... .. 31 .... .. .. .... . 46 .... .. ... 0.673 ........... .... 4
3. Defour .. .............. .............. . .................... ....... ... . 0 .... .. ....... 22 ......... .. .. 51 .. .... ... 0.431 .... ... ... 3
4
0.587
148
87
2

L ~ lvf lchcl,, ( Lt-~ plaat-~)
l. Deconinck Franky
.. . 0 ............. 29
....... 51... .. ... .0.568 .... ..... ...... 3
2. Defour ..................... .... .. .... .... .... ... ....... .. .. .. ..... .... 0 ....... ..... 28 ............. 53 ......... 0.528 ...... ... .. .... 3
3. Goethals... .... ...... ... ........
...... ..... .... .. 0.
. 16
.. ... 40.
.0.400
.3
0
73
144
0.506
3

Distriktfinale 1ste klasse drieband klein biljart, 42 punten, 0.790/0.975 gemidd., 18.04.93 in Excelsior Menen

C ~ ' R ~ (llt"e,tp°La<;u:~)
1. Debmyne .. ... .... . .. ... . .. ... .. ... ...
... 1 .. ......... .. 42 .... .. .... .. . 55 ... .. ... 0.763
.. 5
2. Nichelson .. ... .. .. ... .. .. .... ... ... ... ... .... .. .......... ..... .. ... 2 .... ... .. .. .. 42 ... ... .... ...29 ..... .... 1.448 ..... .. ....... . 6
3. Verschuere .... ... .. .. .... ...... ..... .... ... ...... .... ..... ..... .... 2. .....
42.
.....41 ..... ... . 1.024.
..7
5
16
125
1.008
7

Roger plaatst zich door deze schitterende prestatie voor zijn 4de gewestelijke finale dit seizoen. Hij bevestigde in
deze distriktfinale zijn promotie naar de excellentieklasse, die hij afgedwongen had in de voorronden.

Gewestelijke finale 2de klasse band klein biljart, 80 punten, 3.50/5.00 gemidd., 17.04.93 in Excelsior Menen

c ~ R ~ ( 3 ~ plaat-~)
1. Gillade .. ... ..... ..... ... .. ..... ... ... ..... .... ........... ..... . 2 . ...... . 80 .......... 24 ... ....... . 3.3 3 ....... ...... 11
2. Packet. ......... ........ ....... ............. ...... .. .. .... .............. 0 ... ....... ... 65 ...... ..... .. 21 ...... ... .. 3.09 ...... ..... .. 16
3. Brouckaert .. ... .... .. .. ..... .... .. .... .. .. ..... ... ..... .... ....... ... 2 ... .... .... .. 80 .... ... ...... 22 ...... .... . 3.63 .. ..... ... ... 13
4. Quick. . ........ .. ................. ... ...... ..... .... .. ........ ... 2 ....... .... .. 80 ............. 15 ........ ... 5.33 ...... .. ..... 17
6

305

82

3.71

17

Gewestelijke finale 1ste klassedrieband match, 34 punten, 0.605/0.765 gemidd., 02.05.93 in K. Brugse

C ~ ' R ~ (l!te,plaa,t-~)
1. Depoorter Chris ......... ... ... .. ...... .. ....... ....... . .... .. 2 ......... ... . 34 ............. 49 ... .... .. 0 .693 ... .... ........ 5
2. Van Vosselen Luk.. .... ............ ............ .. ...... .... .. ... 0 ... .. ...... .. 30 ......... .. .. 38 .... ..... 0.789 .... ..... ...... 3
3. Kesteloot Patrick ..... ..... .... .. .. ....... ....... ... ... ........ .. 2 ... .......... 34 ..... ........ 65 ...... .. . 0.523 ....... .. .. .. .. 3

4

98

152

0.644

5-

De Koninklijke Brugse B.C. is sinds jaren gevestigd in het lokaal "De Tunnel" op 't Zand te Brugge. Al jaren
spreekt men van iets te doen aan die onvoorspelbare banden op hWl biljarts. Geen enkele biljarter die het in zijn
hoofd zou halen om daar een beetje te gaan trainen. Die biljarts zijn gewoon niet bespeelbaar. En toch, en toch ...
Roger, die nu reeds prat kan gaan op een heel sterk seizoen, presteerde het om juist daar kampioen te spelen van
de beide Vlaanderen in zijn favoriete speelwijze, het driebanden. Sterker nog, hij won daar op gemiddelde, en won
twee van de drie partijen tegen spelers die allebei reeds gepromoveerd zijn naar de excellentieklasse ! Zelfs Chris
Depoortere, de thuisspeler en bijgevolg l'homrne à battre, kon geen weerwerk bieden tegen Roger. Een dergelijke
sterke prestatie kan enkel zijn vervolg krijgen in een titel van Kampioen van België. Moet kWlnen !!!

Gewestelijke finale 3de klasse band match, 40 punten, 1.50/2.10 gemidd.

Vcwm--G~o-rtt (3~plaat-~)
1. Rodts ......... .. ...... .. .... ... ... ..... ... .. ... ..... .... ..... ........... 2 ..... ..... ... 40 .. .. ...... .. . 18 ... ... ..... 2.22 ...... ..... ... . 6
2. Comelissen .................. ....... .... .... .. ... .... ... ............ . 0 ... ...... .... 30 ..... .. ...... 18 ......... .. 1.66 ... .......... 10
3. Roels .. ......... .. .... .. ... ..... ... .. ....... ...... .... ... ............... 0 ... .. .. ... ... 12 ...... ....... 13 .......... .0 .92 .. ..... ........ 3

2

82

49

1.67

Gew. finale 1ste klasse drieband klein biljart, 42 punten, 0.790/0.950 gemidd., 15+16/05/93 in De Gilde Beveren

c ~ R ~ ( 1 !te, plaat'~)
1. Lacante ...... .... ......... .... ...... ....... ..... ....................... 2 .. .. ......... 42 ..... ... ..... 33 ....... .. l .272 ......... .. .. 10
2. Lierman .............. .... .......... .. ... ...... .. ..... .. .. ...... ....... 0 ........ ..... 36 .... ..... .... 35 .. .... ... 1.028 ....... ........ 6
3. De Cock ... ... ...... .... ....... ... .. ... ... ..... ......... ....... ........ 2 .. ..... ...... 42 ... .......... 33 ... .... .. 1.272 .. ...... .. .. ... 6
4. Van Vosselen......... ........ .... ... .. ....... .... .... ..... ........ 2 .... ...... ... 42 .. ...... ..... 33 ...... ... 1.272 ............... 7
6

162

134

1.208

Alweer een prachtprestatie van Roger, in zijn lievelingsdiscipline, het driebanden op de kleine tafel. En dat ie sterk
presteerde, kWlnen we opmaken uit de uitslagen. Vier partijen op vier met promotie en een algemeen gemiddelde
van 1.208, dat kan tellen. Dat kan niet anders dan een verlengstuk krijgen met het behalen van een nationale titel.
Roger mag twee weekends op rij onze nationale hoofdstad bezoeken om er een nationale finale te betwisten. Eentje
speelt ie in het lokaal van de sympatieke Francis Forton in Vorst. Voor de andere finale mag hij naar "Le palais
dus Midi", je weet wel, daar waar een bezoek aan de toiletten eventjes kan uitlopen (en dat is zowel letterlijk als
figuurlijk bedoeld). Is het mogelijk dat onze dub dit jaar drie (of vier) nationale titels in de wacht sleept. Hopen
maar.

Gewestelijke finale 5de klasse drieband match, 15 punten, 0.275/0.335 gemidd., 08.05.93 in Union Sandeman

VelforCf1/ Chri1r- ( 4-@ plaa:t-,r)
1. David .. ... ...... .. .... .. ... ....... ... ........ ... .. .... .... ...... .. .. . 0 .... .. .. ... .. 12 .. .... ....... 40 .... .... 0.300 .. .... ........ . 2
2. Van Overloop ..... ......... ...... ...... ..... ..... ... . ... ... .. ... .. 0 ..... ........ 11 .... .... .. ... 45 ... ..... 0.244 .... .... ....... 3
3. Embrechts .. .... ...... ... ..... ...... .... ....... ............ ...... ..... 2 ... .... ..... . 15 ..... .. ..... . 20 ..... .. . 0.750 ...... .. ..... .. 3
..... ..... .......... .. .. .... 0 ... ... ..13 ... ... ... .... 34 ... .. ... 0.366 ......... .... .. 2
4. Vandersmissen .. ..
2
51
139
0.366
3

Alhoewel Chris in deze gewestelijke finale opnieuw zijn promotie bevestigde (met opnieuw een heel sterke partij
in 20 beurten !) kon hij geen plaats afdwingen voor de nationale finale. In deze lagere klassen is de concurrentie
soms veel groter dan in de hogere klassen, want de meeste finalisten behalen in de schiftingen promotie.
We vernamen ook dat Chris vermoedelijk onze club verlaat het volgende seizoen. De reden voor deze transfer is
heel logisch. De biljartclub DOS Roeselare verandert (voor de zoveelste maal) van lokaal. Vanaf volgend seizoen
zal Karel Dewickere de taverne "Arena" uitbaten, gelegen aan de Ardooisesteenweg 50/bus 3 te Roeselare (vlakbij
het station). Naar het schijnt woont Chris slechts 100 m van deze nieuwe lokatie. Ik ben ervan overtuigd dat we
Chris nog vaak zullen ontmoeten rond het biljart. Tot kijks.

Gewestelijke finale 3de klasse drieband match, 22 punten, 0.405/0.495 gemid., 15+16/05/93 in St. Martinus Gent

L ~ MicheL- (2de,p~)
1. Van Goethem .............. ................ ... ..... ..... .......... .. 2 .......... ...22 ...... ... .... 40 ...... .. 0.550 .. ... ..... .... .4
2. Van Rie ... .. ..... ... ..... .. ............ .. ....... .. ........ ... .... .. .... l ............. 22 ... .... ...... 56 ...... .. 0.292 ............... 5
3. Van Eenooghe .. ... .. ... ...... ...... ............ ....... ............. 2 ....... .... .. 22 ... ........ . 57 ..... ... 0.385 ..... ..... .. .. .4
4. Van Den Broeck ....... .... .... .. ....... ..... ..... ... ... .. ....... .. 2 ..... .... ....22 .. .... ..... .. 39 ....... . 0.564 .. ... ...... .... 3
5. VanLierde ..... .. ....... ... ..... ..... ... .... ..... .... .... ........... .O .. .......... .21 .... .... ..... 54 .. ...... 0.388 .. .... .. ....... 3
7
109
246
0.443
5

Als er iemand is die brute pech heeft gehad dit seizoen, dan is het wel Michel Lagat. Hier, in deze gewestelijke
finale verliest hij zijn laatste partij op één punt, en daarmee ook een plaats in de nationale finale. Als je dan hoort
dat zijn tegenstrever (Van Lierde) uitspeelt met een reeksje van twee, maar waarvan zijn eerste punt een varken
van formaat was, ja, wat moet je daaraan toevoegen ? Volgend jaar zal Michel zelf diene "keunepoot" in zijn
zakken steken.

Nationale finale 1ste klasse drieband match, 34 punten, 0.610/0.765 gemidd., 12+13.06.93 in Brussel

C ~ ' R ~ (3de,plaa:t-,r)
1. Cornil. .. .... .. ... ... .. ......... .. . .. .. ..
..... ..... .. ..... 2 .... . . ... 34
.... 46 ... .... . 0.739
2. VanAss .... .. .... ...... ....... ..... ...... ... .... ............. .. ..... .. 2 .. .. ... .. ... . 34 ... ....... .. . 50 .... .. .. 0.680
3. Depoortere ..... .. .... ........... ... .... ....... .... .... ..... ...... .... 2 .. ..... ... ... 34 .... ....... .. 30 .... .... 1.113
4 . Van der Voort ....... .. ..... .... ....... ............ ... .. ... ..... .... 0 .. ...... .... . 13 ............. 34 .... .... 0.382
5. Troonbeeckx ... .. .. .... ...... ........... .. ... ..... ..... ............. 0 .... ... .... ..29 ...... ... .... 46 ..... ... 0.630
6
144
206
0.699

Het was ei zo na gebeurd, drie kampioenen van België in één seizoen. Het begon allemaal veelbelovend. De eerste
dag groeide Roger na iedere partij. En het klassement loog er niet om. Op zaterdagavond stond Roger in de
tussenstand eerste met 6 matchpunten op 6 en met promotiegemiddelde (0 .809 !). De zondag kreeg Roger
blijkbaar de bekende klop van de hamer. Tegen Lou Van der Voort, de sympathieke all-rounder uit Hasselt
(Martin had er eerder dit seizoen zijn handen mee vol in de voorwedstrijden excellentie band op matchbiljart), geraakte Roger maar niet uit de startblokken. Het werd dan ook de zwaarste nederlaag van alle finalepartijen. Toch
was er nog geen paniek bij de talrijk meegereisde supporters van Roger. Jawel, zowel Romain Toye als Luc
Couckuyt, Jean-Claude Verstraete en Michel Lagat kwamen Roger een hart onder de riem steken in "Le Palais du
Midi" . Roger stond voor aanvang van zijn laatste partij tegen Troonbeeckx tweede in het klassement, na
Troonbeeckx die acht matchpunten had maar een slechter algemeen gemiddelde dan Roger, zodat winst volstond
om kampioen van België te worden. Roger startte vrij behoorlijk en stond zelfs op een gegeven moment 14 - 6

voor. Toen echter kwam de kentering. Roger verloor langzaam maar zeker zijn greep op de partij . Hij moest
lijdzaam toezien hoe zijn tegenstrever langzaam de leiding overnam en tenslotte uitspeelde in de 46ste beurt.
Roger, laat je niet kennen en neem volgende week revanche ! Want dan speelt hij opnieuw een nationale finale,
maar dan in zijn lievelingsdiscipline, het driebanden op de kleine tafel. En ik verzeker je, dan zullen ze wel de
Brabançonne spelen !

Nat. finale 1ste klasse drieband klein biljart, 42 punten, 0.790/0.950 gemid., 19+20.06.93 "Au bon coin" te Vorst

1. Clerinx .......... .. ..... ....... ....... .... ..... ...... ..... ...... ........ 2 .............42 ... .... ... .. . 44 ........ 0.954 ............... 5
2. Garcia .. ...... .. .. .......... ..... .... ..... .......... .. .. ... .. ........... 0 ..... ....... . 37 ... ..... ..... 48 .. ... ... 0.770 ....... ........ 8
3. Van Den Langenbergh ... ..... .............. .......... ...... .... 2 ........ ... . .42 ...... ... .. .. 41 ........ 1.024 ........ .... ... 7
4. Mossiat .... ... ....... ... ... .... ... .... ... ...... .... .... .. .... .......... 2 ... ......... .42 ... .... ... ... 43 .. ...... 0.976 ............... 5
5. Brohée ........ ...... ..... ... .... ........ ...... .... ..... .. ...... ..... ... 2 ...... ...... .42 ............. 27 .. ...... 1.555 .... ... ...... 11

1. CoussementR. .. .. ..... ........ ................. ..... ... ..... ...... 8 ........ ... 205 ... ........ 203 ...... .. 1.009
2. Garcia ............... ....... .... ... ... ..... ........... .. ........ .. ...... 8 .. .. ....... 205 ..... .. .... 220 ....... . 0.931
3. Van Den Langenbergh ..... .. .. ... ..... .... ......... ....... ..... 7 ... ... ..... 195 .... .... ... 255 .. ...... 0.764
4. Brohée .... .. .. ............... ........... .. ..... ..... ... ..... ...... ..... 4 ..... .... .. 146 .... ... .... 230 .. .... .. 0.634
5. Clerinx ... ....... ............ .. .. .... .... ...... ... ............. .... .. ... 3 ..... ..... . 184 ... ...... .. 243 .. ..... . 0.757
6. Mossiat .... ................ ...... ........ ... ..... ... .. .. .. ........ ..... 0 ...... .. ... 146 ...... ..... 230 .. .. .. .. 0.634

Het is gelukt. Gemakkelijk is het niet geweest, maar volhouden was de boodschap om deze titel van
Kampioen van België binnen te rijven. Met brio heeft Roger gewonnen in deze nationale finale . Dit gebeurde
tijdens het week-end van 19 en 20 juni jl. in het gezellige lokaal van B.C. Forest, genaamd "Au Bon Coin" .
Tevens promoveerde Roger naar de Excellentieklasse.
Wat de week voordien in C.R.B. Léopold Série Brussel niet mocht zijn in de lste klasse drieband
matchtafel (zie omtrent het artikel van onze hoofdredacteur elders in dit clubblad), is werkelijkheid geworden op
klein biljart. Proficiat Roger, wij gunnen je deze kampioenentitel van harte.
De zaterdag werd afgereisd vanuit Menen (lokaal) naar Vorst in gezelschap van zijn trouwe supporter en
"coach" Michel, samen met de Voorzitter. Wij waren vol vertrouwen en het begon eerlijk gezegd op een
voortreffelijke wijze. De eerste partij tegen de Limburger Clerinx van de St. Truiderise B.A. werd tamelijk vlot
meegenomen in 44 beurten (gemiddelde 0.954).
Na de eerste speelronde werd logischerwijze het klassement opgemaakt (zoals het reglement voorziet) en
Roger stond als eerste zodat hij in zijn tweede partij uitkwam tegen de plaatselijke favoriet Roberto Garcia Jr.
(deze had zijn eerste partij verloren in 54 beurten). Garcia moest dus in zijn tweede partij toeslaan, wilde hij nog
aanspraak kunnen maken op de nationale titel. Twee verliespartijen betekent practisch met zekerheid de
uitschakeling. Die tweede partij is voor Roger dan ook de énige verliespartij geworden. Het begon allemaal
gelijkopgaand tot aan de 12de beurt. De scoremachine van Roger begon te sputteren. Michel en André keken wat
"sip" toen Roger enkele "blote punten" miste en moesten machteloos toekijken hoe de kloof wat groter werd tot
aan de 2lste beurt. De moed steeg terug wanneer na 29 beurten de stand 29-27 luidde in het voordeel van Garcia.
Blijkbaar was de "fut" bij Roger eruit, want na 48 beurten wees de stand 42 - 37 in het voordeel van Garcia. Geen
getreur om deze verliespartij, merkten de "Coach en de Voorzitter" op aan Roger. Hij werd opgepept en ... hop ...
met nieuwe moed het strijdtoneel ingejaagd voor de aanvang van zijn derde en laatste partij van deze eerste
finaledag (het was toen reeds 20u) tegen de Antwerpenaar R. Van Den Langenbergh van B.C. Rio Mintjes Decor.
Met spanning werd uitgekeken naar deze partij, gezien R. Van Den Langenbergh tegen Garcia succesvol
zijn partij afsloot en zelfs een zeer goede indruk had nagelaten. Roger moet de "opkikker" van zijn begeleiders
goed verwerkt hebben, want hij beheerste de partij van het begin tot het einde. De Antwerpenaar begreep
waarschijnlijk niet goed wat hem overkwam, want na 41 beurten wezen de bordjes 42 - 27 in het voordeel van
Roger (goed voor 1.024 gemiddelde). Oef ... de eerste dag was zonder veel kleurscheuren voorbij.
Tijdens de tweede en beslissende dag moest Roger het nog opnemen tegen twee spelers uit het Zuiden van
België, namelijk tegen de vertegenwoordigers van de gewesten Luik/Luxemburg en Henegouwen/Namen. Gezien
deze spelers uitgeteld waren na de eerste speeldag, kwam Roger in een tamelijk gunstige positie te staan om
Belgisch kampioen te worden. Maar opletten was zeker geboden en er moest nog gewonnen worden. Iedereen kent

toch het bekende spreekwoord: "Het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is" ! Dit werd Roger dus
goed in zijn oren gefluisterd.
Oh ja, je weet nog wel de week voordien in Léopold Serie te Brussel, toen de zondag een handvol
supporters hadden meegereisd .. . is het falikant afgelopen. Wat er gebeurde kunt je verder lezen in dit clubblad ...
Is het "superstitie" of wat dan ook, maar zondag vertrok Roger met één supporter, namelijk met Michel. Voor de
middag werd de reis opnieuw aangevat naar Brussel (nu met de wagen van Michel om Roger niet te vermoeien).
Tenslotte bleek dit een goede taktiek te zijn, maar Roger heeft het toch moeten waarmaken .. .
De eerste partij tegen Luikenaar Mossiat was een formaliteit (Roger speelde met zijn "zware stok"). Na 43
beurten (goed voor 0.976 gemiddelde) was de partij afgelopen. De Luikenaar bleef steken op amper 24
caramboles. Nu, je moet weten dat deze partij geen lachertje was, gezien zijn rechtstreekse concurrent Garcia zijn
partij van de vierde ronde uitspeelde in .. . 31 beurten, jawel 31 beurten voor 42 punten : dit wil dus zeggen aan
een gemiddelde van 1.354. Dit betekende dus dat Roger (die zijn partij van de vierde ronde nog moest spelen)
tegen de Luikenaar niet mocht verliezen en daarbij nog moest winnen met een behoorlijk gemiddelde, wat hij ook
deed.
De laatste partij tegen François Brohée van B.B.Bouverisois (gewest Henegouwen/Namen) was een partij
die nog lang in het geheugen zal blijven van zijn tegenstrevers. Inderdaad, het scorebord duidde reeds 16 - 3 aan in
het voordeel van Roger na amper ... 6 beurten. Was Roger geprikkeld of wat bezielde hem, niemand kon het
raden, maar in de l lde beurt i'kletste" hij er nog een serie van 11 tegenaan, zodat het electrisch scorebord 29 - 8
aanduidde in zijn voordeel. Hij was duidelijk gelanceerd ... en niemand kon hem nog tegenhouden want in 27
beurten was de partij rond (met 1.555 gemiddelde) en de zo fel begeerde Belgische kampioenentitel in zijn bezit.
Wat in C.R.B. Léopold Serie Brussel de week voordien niet gebeurde, gebeurde nu wel te Vorst, ze
speelden de Brabançonne. Michel kreeg er zelfs "kippevel" van en tranen in zijn ogen ... van emotie gesproken.
Maar dat mag allemaal, want het is toch zo mooi, nietwaar Roger ?
Na de gebruikelijke speechen van de officiëlen en van de Clubvoorzitter, gevolgd door een smakelijke
receptie, reisden onze gelukkige kampioen en zijn overgelukkige "coach" terug naar de thuishaven - lokaal B.C.
Excelsior.
Intussentijd waren wat vrienden en supporters samengekomen in het lokaal om de "kampioen" op een
waardige wijze te begroeten bij zijn aankomst.
Er_werd nog fel nagekeuveld over deze finale ... zelfs tot in de late uurtjes, nietwaar Johan, die
zondagavond, want een paar "flessen magnum" zijn trouwens ook nog gesneuveld ...

Seys André

Het is een waarheid als een koe : om kampioen van België te worden moet je af en toe een beetje geluk
hebben. Maar je mag nu ook weer niet overdrijven, hé Roger .. .
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Keustand : w horizontaal mogelijk. Voorhand : vaste voorhand met gespreide vingers en lange keuspits. Achterhand : naar eigen gevoel, doch licht
sluitend op het achterstuk om een losse pols te hebben. Speelbal : net onder de hartlijn en zonder zijeffekt. Bal 2 : juist op het middelpunt. Afstoot :
krachtige afstoot met drijvende techniek. Techniek en speelwijze : men moet de speelbal w min mogelijk diep aanspelen om zodoende meer loopkracht aan
de 2de bal te geven. Mogelijke verbetering : vooreerst het raakpunt op de 2de bal aanpassen, alvorens de hoogte van aanspelen van de speelbal te wijzigen.
Opmerking : plaats het lichaam w recht mogelijk om de stootkracht bij het afstoten maximaal op te drijven.

Keustand : w horizontaal mogelijk en de keu op de band laten rusten. Voorhand : zeer vlak en op de band houden. Achterhand : nàar eigen gevoel.
Speelbal : diep en met zeer weinig links effect.. Bal 2 : niet te vol. Afstoot : vaste en drijvende atstoot die voornamelijk met de pols moet gebeuren. Techniek
en speelwijze : ma:i moet de sprong van de speelbal matigen wil ma:i dat dez.e tweemaal band B wu raka:i. Mogelijke verbetering : alleen de persoonlijke
mogelijkheden van de speler zullen bepala:id zijn om dit zeer moeilijke stootbeeld te maken. Over het algemea:i echter gebeurt de afstoot veel te stug en te
krachtig, Opmerking : bij het oefenen wordt het biljartlaken op de plaats waar de speelbal ligt veelal glad en dun. Daarom is het noodzakelijk dez.e plek
lichtjes met de vinger te bevochtigen om het laken op dez.e manier opnieuw zijn normale dikte te geven.

Keustand : zo horizontaal mogelijk ten overstaan· van de band. Voorhand : vlak op de band en met lange keuspits. Achterhand : niet te ver op het
achterstuk en met vrije hand. Speelbal : niet te diep en met veel rechts zijeffect. Bal 2 : gàleel vol. Afstoot : besliste en vlugge afstoot die met soepele pols
uitgevoerd moet worden. Techniek en speelwijze : plaats uw keu niet op de band, hetgeen het gevaar van een onprecieze afstoot zou kunnen inhouden. Lange
keuspits is eerder aangewezen. Stoot de speelbal kort af teneinde uw bal niet te zeer naar voren te duwen na de schok met de 2de bal. Mogelijke verbetering :
alles hangt af van de lenigheid van de af,ioot.

Figuur 36

10 punten

Keustand: zeer horizontaal. Voorhand: met gespreide vingers op het biljart en lange keuspits. Achterhand : vooraan op het achterstuk en licht in de hand
houden. Speelbal : niet te diep om de boogvorm te verminderen, doch met veel rechts zijeffect. Bal 2 : vol links. Afstoot : besliste en indringende stoottechniek met losse pols uit te voeren . Techniek en speelwijze : om naar de hoek BC afte kaatsen, moet de speelbal band B zo vlug mogelijk raken, hetgeen de
ontstane boogvonn zal venninderen. Daarom is het noodzakelijk de speelbal niet te diep aan te spelen. Mogelijke verbetering : de doeltrefündheid zal verhogen met het aanpassen van de snelheid van afstoot.

Handicap drieband seizoen 93-94
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Een uit de hand gelopen discussie over het al of niet toepassen van het goedgekeurde reglement van de handicap
drieband dat verschenen is in ons laatste clubblad, noopte het bestuur ertoe een extra bestuursvergadering te
voorzien op maandag 21 juni, om te pogen de gemaakte brokken opnieuw te lijmen. Alle aanwezige partijen deden
tijdens de discussie wat water in hun wijn (de een al wat meer dan de andere), zodat het uiteindelijk tot een
compromis kwam dat aanvaardbaar en gunstig is voor alle leden. Het hoofddoel van het oprichten van een
handicap nu 14 maand terug, was het stimuleren van de biljartsport in onze eigenste club. Het onderstaande
reglement, dat het vorige reglement volledig vervangt, doet zeker geen afbreuk aan deze doelstelling, wel
integendeel.

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. Dit inschrijvingsgeld, voor
zover het nog niet betaald werd door de leden, zal in rekening gebracht worden samen met de betaling van het
lidgeld voor het volgende seizoen. 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 algemene statutaire vergadering, volgend op het afgelopen seizoen.

5. Om de handicaps drieband op te starten, worden de te spelen punten, zowel op klein als op groot biljart,
bepaald door het bestuur, dit omdat de handicap vanaf dit jaar gelijkgesteld wordt met het clubkampioenschap. De gemiddelden van de vorige handicap op matchbiljart worden niet in rekening gebracht.
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)+ 1 (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 deelnemers zouden zijn, wordt het klassement opgemaakt
op de eerste 20 partijen, wel te verstaan in het geval dat er meer dan 20 deelnemers zouden zijn.
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

1

22 punten maken. In die 15 partijen maakte hij in totaal 270 caramboles. Procentueel maakte hij dus
270/(22xl5=330)=81.8 % 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 de helft van de gespeelde partijen met promotiegemiddelde te spelen, of op
basis van algemeen gemiddelde. De promotie wordt van kracht na één seizoen, ja zelfs vanaf de finale die
gespeeld wordt na afloop van het seizoen. Daardoor is het ook mogelijk dat een nieuwe speler kampioen kan
worden.
10. Degradatie : op basis van het algemeen gemiddelde. Degradatie is niet mogelijk als de speler de helft van zijn
partijen binnen het gemiddelde heeft gespeeld. De degradatie wordt van kracht na twee opeenvolgende seizoenen gespeeld te hebben onder het gemiddelde. Ze wordt van kracht vanaf de finale die volgt na afloop van het
tweede seizoen
11. Promoties en degradaties in de club kunnen enkel als 2/3 van de minimum te spelen partijen gespeeld zijn. De

handicap staat volledig los van de federatie, zodat federatiespelers ook kunnen stijgen of zakken !
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 . (Met als minimum : 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 matchblad 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.
16. Alle andere geschillen die niet voorzien werden in dit reglement, worden door het bestuur behandeld.

Het nieuwe seizoen 1993-1994 is ondertussen al meer dan een maand begonnen. In ons tweemaandelijks overzicht
komen er enkele nieuwe rubrieken voor. Doordat het reglement gewijzigd is, voor wat de promotie en degradatie
betreft, maak ik nu ook melding van de partijen onder het gemiddelde, in het gemiddelde en met promotiegemiddelde. Misschien wordt de sterkte van de speler zodoende meer representatief weergegeven dan met het algemeen
gemiddelde. De kolom "spilgemiddelde" duidt het gemiddelde aan dat een speler dient te spelen om recht te hebben
op een suplementair matchpunt. dit overzicht bevat alle matchen die gespeeld werden voor 22 juni 1993.

IIAIIDICAP 2~B4M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.

Speler

Ptn

Bas J.
Carton L.
Coussement R.
Defranca K.
Demeester J.
Deneut J.
Devos G.
Lagat M.
Ravestyn M.
Seys A.
Vermande! G.
Verschelde G.
Verstraete J-C

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

Speler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll .
12.
13 .
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

BasJ . .
Carton L.
Couckuyt L.
Coussement R.
DecloedtR.
Defrancq K.
Demeester J.
Deneut J.
Expeel D.
Famchon D.
LagatM.
Librecht J.
Raemdonck R.
RavestvnM.
Serrus W.
Seys A.
Soenen A.
Tove R.
V andenber_ghe F.
Verschelde G.
Vlaminck A.

Ptn

34
22
34
50
15
27
34
34
15
15
34
22
22
60
22
34
22
22
15
34
22

Spil
gem.
0.743
0.503
0.915
0.608
0.743
0.743
0.743
0.743
1.148
0.743
0.743
0.743
0.503

BA

T.S .
Match M.P
en
Gem.
0.495/0.610
2
2
0.335/0.405
0.610/0.765
1
3
0.405/0.495
1
3
0.495/0 .610
1
4
0.495/0.610
2
4
0.495/0.610
1
3
0.495/0.610
0.765/0.950
2
4
2
2
0.495/0.610
0.495/0.610
0.495/0.610
0.335/0.405

Tot.
Ptn
46

Tot.
Brtn
109

Pr.
Alg.
0.
In
Gem. Gem Gem Gem
0.422
2
-

-

-

-

-

34
22
27
47
27

40
50
34
78
57

0.850
0.440
0.794
0.603
0.473

1

-

-

-

-

-

-

70
39

92
94

0.761
0.415

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1
1

1

-

-

-

DICAP 2~3DM

Match M.P
Spil
T.S.
gem.
Gem.
en
0.938 0.625/0.790
1
1
6
15
0.623 0.415/0.510
0.938 0.625/0.790
1
1
7
16
1.463 0.975/1.163
0.420 0.280/0.345
1
1
0.765 0.510/0 .625
0.938 0.625/0.790
1
1
0.938 0.625/0.790
2
4
0.420 0.280/0.345
0.420 0.280/0.345
3
1
0.938 0.625/0.790
1
3
0.623 0.415/0.510
2
2
0.623 0.415/0.510
6
2
1.744 1.163/1 .395
3
0.623 0.415/0.510
1
2
4
0.938 0.625/0.790
4
0.415/0.510
1
0.623
3
7
0.623 0.415/0 .510
3
5
0.420 0.280/0.345
4
6
0.938 0.625/0.790
1
1
0.623 0.415/0.510

Pr.
Alg.
0.
In
Gem. Gem Gem Gem
0.333
1
0.492
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0.810
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0.257
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0.458
0.581
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0.311
0.557
0.459
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-

-

1

-

1

1

1
1
1

-

-

1
1
3

1
1

-

1
1
1
1

-

1

-

-
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Tijdens de finale van de schaal "Excelsior" werd op een gegeven ogenblik eigenlijk meer artistiek gebiljart dan
gedrieband. Een eerste vereiste om artistiek te spelen is te beschikken over een grondige basiskennis van het
biljart, maar zeker ook een goed doorzicht te hebben in de looplijnen van de ballen. Daarbovenop moetje nog een
perfekte timing kunnen voorzien, zodat een klosje hier en daar gaat deel uitmaken van de stoot. Een
buitenstaander zou dan denken dat hier een varkentje werd gemaakt, maar insiders weten wel beter, hé Jean 1
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•

•

•

•

•

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Franco Sbarro vond enkele jaren geleden opnieuw het [naafloos] wiel uit.
Onze voetballer Luc Couckuyt kan, als het erop aankomt, ook heel inventief zijn. Je moet de tegenstrever van de
eerste stoot kunnen onder druk zetten. En als het effe kan, dan kunnen enkele intimidatiepraktijken zeker geen
kwaad. Luc benut hier zowel de linker- als de rechterflank om van acquit te gaan . Onze voorzitter André, die in
zijn rijk gevulde carrière als biljarter al heel wat heeft meegemaakt, greep meteen naar balpen en bierviltje om
deze "nieuwe" acquit te laten vereeuwigen in ons clubblad.
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HOOGWEG 78 - 8940 WERVIK
Wij bieden een exclusief interieur
gezelligheid
sfeervolle muziek
Wij hebben ook op ieder uur van de dag verse snacks,
Cocktails en alcoholvrije cocktails, pannekoeken en ijsjes.
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Iedere dag open vanaf 11.30 u. - dinsdag gesloten. Ruime parking voorzien.
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