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é.en n,i__ewv b-LljG./l..t-M.J..3-oen

-l.<J

aançeb.rwk.en. é.&i jaG./l. ,i__,1 /leecu ve/lvloçen ,1ede/l.t

de of_.f_.i__ci__ë,le "he/lopeninç" van on,1 ve/lni__ewvd bûjG./l.tiok.aal op 29 au.91-1-1.tu,1 1992.
He.t 37-1.te jaa/l, vanaf_.

de ,1.ti__ch.tinç op 7 au91-1-1.tu,1 19 57, da.t on3-e club onaf_çe-

9-eb/lok.en ac.t.Lef_ 3-al 3-i__jn op f_.ede/latieçebi__ed. On.teçen-1p/lek.elijk. çe.tui__ç.t de3-e
,Wfl,ge pe/l-lode van be-1.taan op een çoede vli..i__end-1chap en ,1amenho/li__g,hcid onde/l
de leden en he.t be-1.tuu/l. Alle e-lubleden wen,1 j__k_ dan ook. 9,/laaç een ,1ucce,1vol
,1po/l.tjaa/l .toe.
Hopelijk. heef_.t i__ede/leen een p/le.ttiçe en 3-onni__çe vak.an.ti__e ach.te/l de /lUÇ en 3-i__jn
de"bûja/l.tba.t.te/lj__jen"çoed opçeladen om de compe.ti__.tj__e voo/l dub en f_ede/la.ti__e
me.t volle moed aan .te va.t.ten.
He.t ac.ti__vi__.tedenp/lOÇ/lamma 1993-1994 van on3-e Club We/ld çoedçek.eu/ld
doo/l he.t Be-1.tuU/l, m 3-d.tinç van 5 juli 1993. De hoof_d/ledac.teu/l van di__.t_ Cluóólad
houd.t ju)_)_j__e .ten 9-epa,1.te .ti__jde op de hoog,t.e van alle bûja/l.tactivi__.tei__.ten di__e
in on,1 lok.aal Wo/lden 9-eo/lçani__,1ee/ld. Dd p/loÇ/lamma we/ld 3-0/lçvuldi__ç ui__.tçewe/lk..t
omda.t alle clubleden aan hun uek.k.en 3-ouden kunnen komen. DaG./l.om, lee,1 .t_j__jdi__ç
en aandach.ti__ç het Clubblad om çoed çeü-if_.o/lmee/ld .te µjn van alle bûjG./l..tevenemen.ten in on,1 lok.aal.
Ook. wen,1 i__k., lanç,1

deie

we~,

een op/loep .te doen .to.t ALLé. Lé.Dé.N om 3-oveel moçe-

lijk. behulp3-aam .te i-iJ-n en medewe/lk.i..nç .te ve/llenen bi__j de uJ...tvoe/linÇJ van on,1
activi__.tedenp/loÇ),/lamma, waG./l.VOO/l bi__j voo/lbaa.t dank..
He.t 3-al waa/l-1ch,i__jnlijk. velen onde/l on,1 wel opçevallen 3-i__jn da.t he.t ac.ti__vdci:tenp/lOÇ/lamma, .teno p3-i__ch.te van vo/li__g,e ,1po/l.tjG./l.en, een 9,/londi__g,e wi.j,µg,mg, heef_.t onde/lçaan. JndMdaad, de .t/ladi__tionele k.ade/l.to/lnooi__en op ma.tch.taf_.el en kleine .taf_el
we/lden vMvançen doo/l "d/li__ebanden.to/lnooi__en". Voo/l de "k.ad/li__-1.ten" mi__,1,1ch,i__en een
on.tçoochelmç, maa/l he.t lig,.t 3-ek.M ni__et in de bedoeling, van he.t Be-1.tuU/l om
def_i__n,i_.t_i__ef_ af_ :te -1.tappen van de "k.ade/ldi__,1ci.p)_j__n_e,1". De voo/l3-d.te/l, 3-elf_. een
f_.anaa.t van he.t "k.adM,1pel" 3-al al he.t moçelijk.e doen om in de .toek.om,1.t mm-1.ten,1
één .to/lnooi__ voo/l .te behouden aan de "k.adMdi__,1ci__p)_j__n_e". Wellicht ,1laa9-.t hi__j

daa/li..n en komt

M

uJ...t één, of_ ande/le hoek. de nodi__çe -1.teun.

/rJe/lk.waa/ldi__g,e /le<Jul.ta.ten We/lden behaald doo/l leden van B. C. é.xcel,1,i__o/l
tijden,1 he.t af_.çelopen ,1po/l.tjaa/l. Ni__e.t mmdM dan d/li__e ,1pelM,1 We/lden "na.ti__onaal
k.ampi__oen". Voeg, daa/lbi__j de di__ve/l<Je d,i__,1.t/li__k..t- en 9-ewe-1.tk.ampi__oenen en on3-e Club
heef_..t noçmaal,1 haG./l. uJ...t-1.tek.ende naam en /_.aam

-Ln

de bûja/l.tmi__dden,1 beve,1.ti__çd.

Laa.t on,1 hopen dat he.t ni__ewve ,1po/l.tjaa/l evenveel ,1ucce,1 mag, b/lençen. Hoe dan
ook., on3-e clubleden hebben 3-ek.M de moçelijk.hcid om hun 9-elief_.de óûja/l.t<Jpo/l.t
m de be,1.te om-1.tandi__g,heden :te beoef_enen, 9-e3-i__en µj he.t voo/ldeel 9-eni__e.ten te
be,1ch,i__k.k.en ove/l een p/lach.ti__ç lok.aal waa/lm alle nodi__g,e accommodatie aGJ?JJJe3-i__9-

-l.4.

Alva,1.t veel moed en doo/l3-e.t.tm9-,1ve/lmoçen bi__j de voo/lbe/lcidmç van de competitie,1.
Ten,1lo.t.te nog, een woo/ldje van dank. aan on3-e lok.aalhoudM JOHAN, voo/l de 9-oede
-1amenwMk.inç bi__j de veelvuldi__çe ac.ti__vi__.teden di__e on3-e bûja/l.tvMeni__g,mg, o/lçan,i__-1eM.t. Aan aLLen veel büja,i;t.p,Le~<Vl. Leve de bûj~pod en lang, Leve

B. C. éXaLSJaR frléNéN.
Aruvié SE.IJS,
Vnnn7i f-f-nn

BUISHDUDJILIJIC RIDLIMINT
Art. l

De vereniging wordt genoemd "Biljartclub EXCELSIOR" en is ontstaan uit de Interclub Menen,
waarvan zij helemaal onafhankelijk is. B.C. Excelsior werd gesticht in het lokaal "'t Zonneke" op
8 augustus 1957 en werd aangesloten bij de K.B .B.B. (Koninklijke Belgische Biljartbond) op 7 september 1957. De zetel en het lokaal zijn gevestigd in café "De Kerpel", Bruggestraat 23 , 8930 Menen.

Art. 2

De club heeft tot doel, liefhebbers van de biljartsport uit Menen en omliggende te verenigen in een
hoofdzakelijk tijdverdrijvende en sportieve geest. Daartoe zal zij in het bijzonder alle rechtmatige middelen ter beschikking stellen van haar leden.

Art. 3

De club heeft geen enkel winstgevend karakter noch doel.

Art. 4

B.C. Excelsior behoudt in haar bestuur en beheer haar eigen meesterschap.

Art. 5

De duur van de vereniging is onbeperkt. De ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij oproeping van een Buitengewone Algemene Vergadering, welke minstens de twee/derden der in regel zijnde aangesloten leden verenigt en waarvan de beslissing genomen wordt bij een geheime stemming, die
eveneens de twee/derden der aanwezige leden moet behalen. Bij een aldus verkregen ontbinding, zal het
zuiver batig saldo der gelden van de vereniging verdeeld worden onder al de clubleden in regel met hun
bijdragen, ieder in verhouding van zijn dienstjaren berekend vanaf het laatste aansluitingsjaar bij de vererngmg.

Art. 6

Ieder lid mag op gelijk welk tijdstip ontslag nemen, doch hij moet tenminste tien dagen voordien het
clubbestuur verwittigen. Een ontslagnemend lid kan geen aanspraak meer maken noch op zijn lidgeld,
noch op zijn aandeel in de gemeenschappelijke kas.

Art. 7

De leden kunnen uit de vereniging gesloten worden:
a) bij het niet naleven van de statuten en reglementen van de club of de KBBB;
b) indien zij door handelingen schade aanbrengen aan de belangen of de eer van de club;
c) bij niet-betaling van hun bijdrage.
De uitsluiting wordt door het bestuur uitgesproken bij meerderheid van twee/derden der aanwezige
stemmen. Belanghebbende wordt vooraf uitgenodigd zich aan te bieden bij het bestuur om zijn verdediging voor te brengen.

Art. 8

De vereniging omvat: a) een bestuur; b) ereleden; c) steunende leden; d) spelende leden. Ereleden en
steunende leden zijn niet stemgerechtigd en kunnen geen aanspraak maken op de voordelen van artikel 5
van het Huishoudelijk Reglement.

Art. 9

Het bestuur wordt samengesteld uit maximaal acht leden; zij worden aangeduid, ofwel bij geheime
stemming, ofwel bij algemene instemming, door de Algemene Statutaire Vergadering voor een termijn
van 3 (drie) jaar: de bestuursleden worden aangeduid bij gewone meerderheid van stemmen die geldig
uitgebracht worden.
Zij oefenen hun functie gratis uit. Ieder jaar wordt een derde van de bestuursfuncties hernieuwd, volgens
een door het bestuur te bepalen regeling. De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar, op voorwaarde
dat zij de vernieuwing van hun mandaat mondelings bekend maken in de laatste bestuursvergadering; dit
moet vermeld worden in het verslagboek.
Ingeval er geen nieuwe kandidaturen voor een bestuursfunctie werden ingediend, blijven de uittredende
en herkiesbare bestuursleden automatisch in het bestuur. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurslid, wordt in zijn vervanging voorzien door het bestuur tot aan de volgende jaarlijkse Algemene
Statutaire Vergadering. De gekozene zet eventueel de functie verder van wie hij vervangt. Elke aangeslotene kan aangeduid worden om de functie van bestuurslid uit te oefenen, voor zover belanghebbende
akkoord gaat.
De kandidaturen voor een bestuursfunctie worden door het in dienst zijnde bestuur in overweging genomen, nadat ze tenminste één maand vóór de Algemene Statutaire Vergadering ingediend zitn. Deze
kandidaturen zijn schriftelijk in te dienen bij de Voorzitter. Het bestuur deelt de kandidaturen mede aan
de ledenvergadering.
Het bestuur duidt tussen zijn leden één kandidaat aan voor de functie van Voorzitter, één Ondervoorzitter, één Secretaris, één Penningmeester, één Sportbestuurder, één Adjunct-Sportbestuurder en twee
Commissarissen. Een bestuurslid dat zonder gegronde redenen afwezig is op 3 (drie) vergaderingen van
het bestuur, kan verzocht worden zijn ontslag in te dienen. Het bestuur vergadert om de maand, uitgenomen in de vakantiemaand.

Art. l O Het bestuur is verantwoordelijk voor de regelmatige inschrijvingen van de leden in de K.B.B.B., de
regeling van de deelname, verwittiging, inlichtingen, alsook voor de inschrijvingen in tornooien en criteria. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het betalen van het inschrijvingsgeld in tornooien.
De bijdrage tot lidmaatschap wordt voor ieder seizoen door het bestuur vastgesteld.

Art. 11

Zorgen en onderhoud, alsook de tucht op en rondom de biljarttafels berusten bij de lokaalhouder en gebeurlijk bijgestaan door de Sportbestuurder en de Adjunct-Sportbestuurder.

Art. 12

De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en de stiptheid voor hun aanwezigheid
op de wedstrijden. De wedstrijden worden op de aangeduide data en uren van de kalender betwist. Een te
laat komen van een half uur heeft forfait van de speler in kwestie tot gevolg, tenzij hij met zijn tegenstrever overeengekomen is deze wedstrijd op een andere datum te laten doorgaan.

Art. 13

De leden van de vereniging worden in Statutaire Algemene Vergadering bijeengeroepen éénmaal per
Jaar.
Onafhankelijk van deze vergadering, mag het bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij het nodig acht.
Voor alle stemmingen heeft ieder lid recht op één stem. Leden onder de 18 jaar mogen niet deelnemen
aan de stemmingen. Bij gelijkheid van uitgebrachte stemmen, is deze van de Voorzitter altijd doorslaggevend.
Bij algemene rnistevredenheid kan een Bijzondere Algemene Vergadering opgeroepen worden; daarom
moet de helft van de leden + 1 een aanvraag indienen of ondertekenen.

Art. 14

Het bestuur kan beslissen of er al dan niet verplaatsingskosten uitbetaald worden aan spelende leden of
bestuursleden die in het kader van de K.B.B.B. officiële wedstrijden dienen te betwisten of officiële vergaderingen of plechtigheden dienen bij te wonen.

Art. 15

Alle lopende zaken worden door de Voorzitter en de Secretaris afgehandeld. Voor belangrijke zaken
dient telkens het bestuur bijeengeroepen te worden.

Art. 16

Wanneer een speler van B.C. Excelsior Menen gevraagd wordt wedstrijden te betwisten(tornooien,
propagandawedstrijden, enz ... ) in een andere club, al dan niet aangesloten bij de Koninklijke Belgische
Biljartband, dient hij de toelating te bekomen vanwege het bestuur om te spelen. De organiserende Club
of Vereniging moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Voorzitter van B.C. Excelsior.

Dit Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd in de Algemene Statutaire Vergadering van 26 augustus 1989 en
vernietigt het voorgaande Huishoudelijk Reglement, alsook de bijlagen en wijzigingen.

De Secretaris

De Voorzitter
SEYSAndré

DEJONGHE Jean

CLUIKAMPIDB
V v ~ ~chbilfart - R . ~ c ~ ~~
1. Coussement Roger (34 - 0.610/0.765) ........................... 6 .............................. 102 ... ......................... .. 193 ...... .. ................... 0.528
2. Carton Lucien ( 18 - 0.335/0.405) ......... .............. ........... 4 ........ ................... ..... 53 .............................. 161 .......... ............. .... 0.329
3. Devos Gaston (27 - 0.495/0.610) ................................... 2 .................... ............ 68 ...... ...... .................. 153 .. ......................... 0.444
4. Verschelde Gratiën (27 - 0.495/0.610) .......................... 0 .... ............. ............... 64 .. ...... ...................... 183 .. ......................... 0.349

1. Verschelde Gratiën (34 - 0.625/0.790) ................... ....... 4 .... ..... .. .. ............ ..... 103 .. ..... ....................... 111 ........................... 0.927
2. Carton Lucien (22 - 0.415/0.510) .. .. ... ......... ..... ............. 4 ... ..... .... .. .. .. .............. 61 .................... .......... 122 .... .. ... ..... ............. 0.500
3. Bas Jacques (27 - 0.510/0.625)................. ..................... 3 ... ............................. 70 .......................... .... 103 ...................... ..... 0.679
4. Coussement Roger (42 - 0.790/0.975) ........................... 1 ....... .. .. .. .............. ... 103 ...................... ........ 118 .. .. .. .. .. ...... .. ......... 0.872

Wat een verschil tussen de kleine biljart en de matchtafel. Op de matchtafel speelde niemand zijn
gemiddelde (Lucien was er het dichtst bij, hij had 3 beurten te veel op 3 partijen !), en op de kleine biljart speelde
bijna iedereen promotie. Een ook de spreuk "De eersten zullen de laatsten zijn" komt hier volkomen uit !
In ieder geval hartelijk proficiat aan beide kampioenen.

Il IILJABT Il DOK IPDBT~ HOU HET ZD 1 Il
Of biljart nu werkelijk als een sport kan aanzien worden, laten we hier even in het midden. Feit is dat de
K.B .B.B. als sportfederatie lid is van het Belgisch Olympisch Comité. Op
internationaal vlak is het tevens lid van de U.M.B. (de Wereldbiljartbond),
en van de C.E.B. (de Europese biljartband).
Dat houdt in, onder de vele diverse verplichtingen, dat ieder speler die
~-~
'
aangesloten is aan de K.B.B.B., zich moet houden aan strikte regels. We
hebben het in deze bijdrage meer bepaald over het dopinggebruik.
Het zou de eerste keer niet zijn dat een biljarter, na een partijtje biljarten,
verplicht wordt om even een "plasje" te maken. Om niet voor onaangename
verrassingen te staan, geven we hier een recente lijst (uittreksel uit het
decreet van de Medisch Verantwoorde Sportbeoefening, M.V.S.) weer van
alle verboden substanties en middelen, onderverdeeld in 7 hoofdgroepen. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen de stimulantia (de opwekkende
middelen), de narcotica (o.a. voor verdoving van [pijn]gevoelens), de anabole steroïden (o.a.
voor de opbouw van spierweefsel door gebruik van mannelijke hormonen), de corticosteroïden
(bijnierschorshormonen, o.a. ontstekingsremmend en anti-allergische werking), de peptide
hormonen (o.a. aanmaak van eiwitten, voor spierversterking), de beta-blokkers (o.a. voor
vermindering van hartslagfrequentie en intensiteit, tegen hoge bloeddruk en
hartritmestoornissen) en de diuretica (water- en zoutafdrijvend middel, o.a. gebruikt om het
gebruik van andere verboden produkten te verdoezelen).
Als biljarter in hart en nieren, kan je het gebruik van doping alleen maar hekelen. Nu zie ik een biljarter niet
direkt grijpen naar spierversterkende middelen, maar je zou verstomd staan hoeveel profbiljarters (vooral in het
snooker-milieu) zich durven vergrijpen aan het gebruik van beta-blokkers e.d. Toch zouden we de biljarter die aan
competitiesport doet willen waarschuwen om voorzichtig om te springen met het gebruik van geneesmiddelen.
Mocht je in behandeling zijn bij een arts voor een of ander kwaaltje, .dan doe je er best aan om hem te
zeggen dat je aan competitiesport doet. Voor de meeste geneesmiddelen zijn er
alternatieve produkten op de markt, die geen bestanddelen bevatten die voorkomen
op de lijst van de verboden produkten. Bij twijfel kan je altijd raad vragen aan de .
apoteker waar je de geneesmiddelen betrekt, of je kan zelf even de bijsluiter van
het geneesmiddel controleren op de aanwezigheid van een of ander verboden
produkt. Je zou verstomd staan hoeveel verboden produkten er - in jouw
apoteekkastje staan!

1° DE STIMULANTIA
ACEFYLLINE
ACRIDOREX
ALMITRINE
AMFECLORAL
AMFETAMINE
AMFETAMINIL
AMIFENAZOL
AMINEPTINE
BAMIFYLLINE
BEMEGRIDE
BUFENINE
CAFEDRINE
CARBUTEROL
CATHINONE
CHLOORFENTERMINE
CLENBUTEROL
CLOMINOREX
CLORPRENALINE
CROPROP AMIDE
CROTET AMIDE
DEXAMFETAMINE
DEXFENFLURAMINE
DIMET AMFETAMINE
DIMETOFRINE
DIPROFYLLINUM
DOBUT AMINE
EFEDRINE
ET AMIVANE
ETHYLNORADRENALINE
ETOFYLLINE
FENCAMF AMINE
FENDIMETRAZINE
FENFLURAMINE
FENMETRAZINE
FENPROPOREX
FENSPIRIDE
FENYLPROPANOLAMINE
FELODRINE
REPT AMINOL
HEXOPREN ALINE
HYDROXY AMFETAMINE
IBOGAINE
ISOXUPRINE
LOB ELINE
MEFENTERMINE
MESOCARBE
MET AMFETAMINE
METHOXAMINE
4-METHYL-2.5DIMETHOXY AMFETAMINE

ADRENALINE
ALFETAMINE
AMFEPRAMON
AMFEPENTOREX
AMINOFYLLINE
AMINOREX
AMONIIFrALAMAAT
BAMETHAN
BENZPHETAME
BITOLTEROL*
CAMFAMEDRINE
CAMFOTAMIDE
CATHINE-NORPSEUDOEFEDRINE
CLOBENZOREX
CLOFOREX
CLORTERMINE
COFFEINE(l)
CYCLOPENT AMINE
CYPENAMINE
DIFEMETOREX
DIMEFLINE
DIOXADROL
DIFEMETOXIDINE
DOPAMINE
DOXAPRAM
ETILEFRINE
ETILAMFET AMINE
FAMPROFAZON
FENBUTRAZATE
FENELZINE
FENETYLLINE
FENOTEROL
FENOZOLON
FENTERMINE
FENYLEFRINE
FURFENOREX
FURFURYLAMFETAMINE
HOMOCAMFINE
HYDROXINDASOL
JSOETARINE
JSOPRENALINE
MECLOFENOXAAT
MEFENOREX
MET AMFEPRAMON
MET ARAMINOL
METHOXYFEDRINE
METHOXYFETA.lviINE
METHYLEFEDRJNE
METHYLFENIDAAT

MIDODRINE
NOREFEDRINE
OCTOPAMINE
OXYEFEDRJNE
PHACETOPERANE
PIPRADOL
PROPYLHEXEDRINE
RACEFEMINE
SALBUTAMOL*
THEOBROMINE
YOHIMBINE

MORAZON
NORFENEFRINE
ORCIPRENALINE
PEMOLINE
FENELZINE
PIRBUTEROL*
PROTOKYKOL
RECEPHEDRINE
STRYCHNINE
THEOPHYLLINE

NICETHAMIDE
NORFENFLURAMINE
OXAMFET AMINE
PENTETRAZOL
FOLEDRINE
PRETHCAMIDE
PSEUDOEFEDRINE
RJMITEROL*
SYNEFRJNE
TRANYLCYPROMINE

NORADRENALINE
NORPSEUDOEFEDRINE
OXEDRINE
PENTOREX
PICROTOXINE
PROLINTAAN
PYROVALERON
RJTODRINE
TERBUTALINE
TULOBUTEROL*

Zouten,ethers, esters, isomeren van deze substanties en de zouten van deze esters, ethers en isomeren. Elke substantie die, na
metabolisering in het organisme, één van deze substanties heeft welke opgenomen is in deze lijst
* Deze substanties zijn toegelaten onder aerosolvorm.
(1) de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 12 microgram per ml urine.

2° DE NARCOTICA
ACETYLDIHYDROCODEINE
ACETYLMETHDOL
ALPHAMETHADOL
BETACETYLMETHADOL
BEZITRAMIDE
CLONIT AZENE
CONCENTRATUM
DEXTROPROPOXYFEEN
DIHYDROMORFINE
DIOXAFETYLBUTYRAAT
ETONIT AZEEN
ETOXURIDINE
HYDROMORDINOL
KETAMINE
LEVORPHANOL
METHYLDIHYDROMORFINE
MORPHERJDINE
NICOCODINE
N-OXYMORFINE
PENTAZOCINE
PENTHIDINE-C
PHENOMORFAAN
PIRJTRAMIDE
RACEMORAMIDE
THEBAINE

ACETYLMETHADOL
ALF AMEPRODINE
ANILERJDINE
BET AMEDPRODINE
CANNABIS(l)
COCAE FOLIUM
P AMAE PAPAVERJS
IAMPROMIDE
DIMENOXADOL
DIFENOXINE
ETHOHEPTAZINE
FENTANYL
HYDROMORFON
LEVOMETHORF AAN
METAZOCINE
METHYLFENTANYL
MORFINE(2)
NICOMORFINE
OPTIJM
PENTHIDINE
PHENADOXON
PHENIPERJDINE
PROHEPT AZINE
RACEMORFAAN
TILIDINE

ALFENT ANIL
ALFAMETHYLFENATANYL
BENZETHIDINE
BETAMETHADOL
CARFENTANIL
COCAINE(2)
DESOMORFINE
DIETHYLTHIAMBUTEEN
DIMEFEPATANOL
DIPIPANON
ETHYLMETHYLTHIAMBUTEEN
FURETHIDINE
HYDROXYPETHIDINE
LEVOMORAMIDE
METHADON
METOPON
MYROFINE
NORPIPAHON
OXYCODON
PENTHIDINE-A
PHENAMPROMIDE
PHOLCODINE
PROPERJDINE
SUFENT ANIL
TRJMEPERJDINE

ALLYLPRODINELF
ALFAPRODINE
BENZYLMORFINE
BET APRODINE
CETOBEMIDON
CODEINE
DEXTROMORAMIDE
DIHYDROCODEINE
DIMETHYLTHIAMBUTEEN
ECGONINE
ETHYLMORFINE
HEROINEHYDROCODON
ISO METHADON
LEVOFENACYLMORFAAN
METHYLDESORFINE
MORAMIDE
NALBUFINE
N-OXYCODEINE
OXYMORFON
PENTHIDINE-B
PHENAZOCINE
PIMINODINE
RACEMETHORFAAN
THEBACON

Zouten, ethers, esters, isomeren van deze substanties en de zouten van deze esters, ethers en
isomeren. Elke substantie die, na metabolisering in het organisme, een van deze substanties
heeft welke opgenomen is in deze lijst.
(1) met uitzondering van de preparaten die het extract of de tinctuur van indische hennep
bevatten, bestemd voor uitwendig gebruik.
(2) met uitzondering, wanneer de fabricage ervan voltooid is, van de bijtpasta's voor de zenuwen,
zenuwdodende pasta's genaamd, die in de tandheelkunde worden gebruikt en, benevens
cocainezouten, ten minste 25% arseenzuur of arsenigzuur vrij of gebonden bevatten, en
vervaardigd zijn met de hoeveelheid creosoot of fenol die nodig is om ze pastaconsistent te
maken.

3° DE ANABOLE STEROÏDEN
ANDROGENOL
ANDROISOXZOL
ANDROSTERON
BOLANDIOL
BOLENOL
BOLMANTALAAT
CHLOR0-4DEHYDR0-1 METHYL-TESTOSTERON
CLOXOTESTOSTERON
DEHYDROANDROSTERON
ETHYLESTRENOL
LUOXYMESTERON
HYDROXYSTENOZOL
MEBOLAZINE
MESTEROLON
METANDIENON
METHYLDROSTANDIOL
METHYLTESTOSTERON
NANDROLON
NORBOLETON
OXABOLON
OXANDROLON
PENMESTEROL
PRASTERON
SILANDRON
STANOZOLOL
TESTOLACTON
TESTOSTERON( 1)
TRENBOLON
TRESTOLON

AND ROST ANOLON
BOLASTERON
CALUSTERON
CHOLROTESTOSTERON
DIETHYLSTILBESTROL
FORMEBOLON
MESABOLON
METENOLON
METRJLBOLON
NORCLOSTEBOL
OXYMESTERON
PRO PETAND ROL
STENBOLON
TIBOLON

ANDROSTENDIOL
BOLDENON
CHLORDROLON
CLOSTEBOL
DROSTANOLON
FURAZABOL
MESTANOLON
METHANDRJOL
MIBOLERON
NORETHANDROLON
OXYMETHOLON
QUINBOLON
TESTIS EXTRACT
TIOMESTERON

Zouten, ethers, esters, isomeren van deze substanties en de zouten van deze ethers, esters, isomeren. Elke substantie die, na
metabolisering in het organisme, één van deze substanties geeft welke opgenomen is in deze lijst.

4° DE CORTICOSTEROIDEN
ALCLOMET ASON

AMCINONIDE

BECLOMETHASON

BET AMETHASON

BIJNIEREXTRACT
CORTIVAZOL
FLUMETHASON
FLUOCORTINAAT
HYDROCORTISON
METHYLPREDNISOLON
PREDNYLIDEN

BUDESONIDE
DESOXYCORTON
LUNISOLIDE
FLUOCORTOLON
ISOFLUPREDON
PARAMETHASON
TIOCORTOL

CLOBETASOL
DEXAMETHAZON
FLUOCINOLONACETONIDE
FLUOROMETHOLON
MEDRYSON
PREDNISOLON
TRIAMCINOLON

CORTISON
FLUDROCORTISON
FLUOCINONIDE
FLUPREDNISOLON
MEPREDNISON
PREDNISON

Opmerking : het gebruik van corticosteroïden is toegelaten bij topisch gebruik, bij inhalatietherapie en bij lokale of intra-articulaire
inspuitingen (hiervoor is een medisch attest noodzakelijk)

5° DE PEPTIDE HORMONEN EN ANALOGEN
BUSERELINE
GONADORELINE
PROLACTINE
TETRACOSACTIDE

CHORIONGONADOTROPINE
GOSERELINE
PROTIRELINE
THYROTROFINE

ERYTHROPOIETINE
LUTROPINE
SOMATORELINE
TRIPTERELINE

FOLLITROPINE
MELANOTROPINE
SOMATOTROPINE
TAMOXIFEN

6° DE BETA-BLOKKERS
ACEBUTOLOL
BISOPROLOL
CARTEOLOL
MEPINDOLOL
OXPRENOLOL
PROPANOLOL

ALPRENOLOL
BUNITROLOL
CARVEDILOL
METIPRANOLOL
PENBUTOLOL
SOTALOL

ATENOLOL
BUNOLOL
CELIPROLOL
METOPROLOL
PINDOLOL
TERTALOLOL

BETAXOLOL
BUPRANOLOL
LABETALOL
NADOLOL
PRACTOLOL
TIMOLOL

7° DE DIURETICA
ACETAZOLAMIDE
AMINOMETRADINE
BUMETANIDE
CHLOORMERODRINE
CYCLOPENTHIAZIDE
ETACRYNEZUUR
HYDROFLUMETHIAZIDE
MEFRUSIDE
POLYTHIAZIDE
TRICHLOORMETHIAZIDE

ALTIZIDE
BEMETIZIDE
BUTIZIDE
CHLOORTALIDON
DICLOFENAMIDE
ETOZOLINUM
INDAJ' AMIDE
MERSALYL
SPIRONOLACTON
TORASEMIDE

AMBUSIDE
BENDROFLUMETHIAZIDE
CANRENON
CLOFET AMIDE
DISULFAMIDE
FUROSEMIDE
KALIUMCANRENOAAT
METHYCLOTHIAZIDE
TECLOTHIAZIDE
XIPAMIDE

AMILORIDE
BENZTHIAZIDE
CHLOORAZANIL
CLOPAMIDE
EPITIZIDE
HYDROCHLOORTHIAZIDE
MEBUTIZIDE
METOZALON
TRIAMTREEN

il

Il
Blauwe krijtstrepen op het kraakwitte
zondags hemd. Verschaald bier. Weke, rafelige
bierviltjes. Een klein lokaal gevuld met dikke
mannen in hemdsmouwen. Een dichte walm
van goedkope sigaren en slechtgerolde sigaretten. Pas gepoetste, enkel op zondagvoormiddag gedragen zwarte schoenen. Gladgeschoren
gezichten, net iets te overvloedig besprenkeld
met goedkope aftershave. Deze beelden komen
bij me op als ik aan biljart denk. Niet het
groene laken of de klinkende rode en witte
ballen of het deskundig wegen en keuren van
de keu.
Mijn vader was het die me dit voorovergebogen spel aanprees. Niet dat hij hoge
toppen scheerde, integendeel, aan het einde van

elk "seizoen" bengelde hij geheid helemaal onderaan de rangschikking.
Bij de jaarlijkse kampioenenhulde leverde hem dit steevast zijn zo begeerde trofee,
de traditionele rode lantaarn, op.
Toen echter bleek dat tijdens het
kampioenenfeest de laagst geklasseerde geacht
werd evenveel rondjes te geven als de eindwinnaar steigerde mijn moeder. Zij wilde saneren.
Dit was de welbekende druppel, want mijn ma
had net een gelijkaardige viering verteerd. In
een andere "sporttak", namelijk het vinkenzetten, blonk mijn vader wel uit, en was hij tot zijn
eigen verbazing dat jaar keizer gekroond, wat
kwa trakteren een zware financiële aderlating
geworden was. Met de gebruikelijke vrouwelijke diplomatie overtuigde ma mijn vader het

biljarten te staken. Met succes. "Dit wordt mijn
laatste seizoen" beloofde hij plechtstatig. Van
een onmiddellijk uittreden kon echter geen
sprake zijn, want het nieuwe seizoen was lopende, en het zou zonde zijn van het reeds gespendeerde lidgeld.
De week na deze voor mijn vader
tragische beslissing nam hij me mee naar het
clublokaal. Voor mij, als vijftienjarige een
openbaring, voor pa een eerste zet van een minutieus uitgekiend taktisch plan. Toen hij me
zo'n twee maand naeen elke zondag meegezeuld had, gebeurde het. Die zondag werden de
wedstrijden gespeeld die al dan niet punten
opleverden voor de eindklassering. Vaders
naam en die van zijn opponent werden gedeclameerd. "Speel jij maar in mijn plaats" zei
vader droog, "Ik heb er vandaag geen zin in" .
Hij veegde een vlok bierschuim van zijn bovenlip en ging verder op in een gesprek over de
voor- en nadelen van de toenmalige pensioenregeling.
Ik betaalde de maandelijkse bijdrage
voor de "gratis" drankbonnetjes die de winnaar
na elke wedstrijd verdiende aan de monkelende
verantwoordelijken.
Hun vooringenomenheid verdween
echter snel toen ik het eerste spel won. Vader
rechtte zijn rug en liet de brugpensioendiscussie voor wat het was. Het tweede verloor ik op
jammerlijke wijze, gehinderd door de plotselinge belangstelling van senior en de overige
stamgasten. "Je hebt je kranig geweerd" zei pa
en iedereen beaamde dit. Vader was altijd meer
dan zuinig geweest wat schouderklopjes betreft
zodat ik door deze plotselinge erkenning zowaar klamme handjes kreeg. Toen ik tijdens het
derde spel de keu tussen duim en wijsvinger liet
glijden zorgde dit wel voor irriterende piepgeluiden.
Ik was vertrokken. Elke maand verdedigde ik onze naam op de groene rechthoek
en op het einde van het seizoen had ik die naam
zelfs van helemaal onderaan tot ergens halverwege het klassement gebracht. Een bescheiden
middenmotor, zogezegd.
Nooit eerder had ik van pa persoonlijk
een verjaardagscadeau gekregen. Dat deed mijn
moeder altijd, in naam van beide. Maar toen,
op mijn zestiende verjaardag toverde vader met

een theatrale beweging een langwerpig pak van
onder de sofa vandaan (daar verborg ie alles
wat niet voor moeders ogen bestemd was).
Noch mijn moeder, noch ikzelf wisten waar we
het hadden. Ik gaf ma snel drie klapzoenen als
dank voor de jaarlijkse jeans die ik van haar
gekregen had en ritselde gehaast pa's gebloemde pak open. Een bruin glanzende, naar
leder ruikende etui kwam tevoorschijn met
daarin de prachtigste keu die ik ooit gezien
had. Hij was met koperen ringen afgezet en in
gotische letters was mijn naam erin gegrift. Dit
moest een fortuin gekost hebben! Vader grijnsde schaapachtig onder de wantrouwende blikken van zijn wederhelft.
Hij is ietsje later zijn belofte nagekomen en is uit de biljartclub gestapt. Wel vergezelde hij me naar alle "trainingen", wedstrijden
en tornooien onder het smoesje dat het pedagogisch niet verantwoord was een 16-jarige
alleen de cafés te laten afschuimen. "Denk aan
de buren, vrouw" was zijn dooddoener.
Moeder, die nooit heeft begrepen wat
een deftige huisvader aan een tapkast te zoeken
heeft, gaf zich gewonnen. Haar man kraaide
heimelijk victorie want zo had hij toch op tijd
en stond weer zijn natje.
Veel later, toen ik bijwijlen zelfs de
zwaargewichten van het plaatselijk.biljarttoneel
de loef afstak, vernam ik dat in de aanvang van ·
mijn biljartcarrière vele clubspelers, die ambitie
noch kwaliteiten bezaten om kampioen te worden, zich lieten verliezen voor enkele glazen
gerstenat, gefinancierd door mijn pa. Bij teveel
opeenvolgende nederlagen zou ik er misschien
de brui aan gegeven hebben.
Nooit heb ik nog een verjaardagscadeau gekregen van vader. Ik moest me terug
tevreden stellen met de traditionele jeans. Hij
vroeg me ook nooit wat ik uitvrat op het
groene laken of op welke plaats ik eindigde.
Mij vergezellen was voldoende. Ja, pa had er
een handje van weg een situatie naar zijn hand
te zetten.
Ik ben pas vader geworden van een
meer dan levendige dochter. Het wordt dus
uitkijken naar een gedegen damesvoetbalploeg,
liefst met een gezellig clublokaal. ..
P.D .
Uit : De Tamboer, lste jaargang, nr. 8

1 RTIITIIK BILJART
Figuur 37

Keustand : schuin. Voorhand : op de rand van het biljart zitten en op de linkerdij steun zoeken. Achterhand : naar eigen gevoel. Speelbal :
lichtjes achteraan met links zijeffect. Bal 2 : snijdend treffen om band B zo dicht mogelijk bij het kegeltje te raken. Afstoot : besliste en indringende afstoot.
die echter niet te hard aangepakt mag worden. Techniek en speelwijze : voer dit stootbeeld zo eenvoudig mogelijk uit, zonder bijkomstige en totaal
overbodige knaleffekten na te streven. ~logelijke verbetering : de schuine keustand en het raakpunt van de bal zullen ..-ooral vatbaar zijn voor verbetering.

7 punten

Keustand : zeer vertikaal. Voorhand : vaste en opgeheven hand. Korte keuspits kiezen. Achterhand : naar eigen gevoel. Speelbal : zeer
weinig links zijeffect aanwenden en lichtjes achteraan de hartlijn aanspelen. Bal 2 : vol en naar de lange band D richteIL om zo dicht mogelijk bij de hoek DC
te komen. Afstoot : besliste en indringende techniek. Techniek en speelwijze : opdat dit stootbeeld geldig zou zijIL moet de speelbal vooreerst de lange band
D raken en dan zijn looplijn op de korte band C voleindigen. Mogelijke verbetering : over het algemeen wordt de speelbal niet dicht genoeg bij de hartlijn
aangespeeld. Opmerking : een korte keuspits is bij dit stootbeeld heel belangrijk.

Keustand : horizontaal met licht geheven achterstuk. Voorhand: met gespreide vingers en met lange keuspits, doch zonder enige overdrijving
om het recht afstoten niet in het gedrang te brengen. Achterhand : naar eigen gevoel. Afstoot : drijvende techniek die hier met beslistheid uitgevoerd moet
worden. Een soepele pols kan hierbij behulpzaam zijn. Speelbal : niet te diep en met veel rechts zijeffect. Techniek en speelwijze : tref de bal 2 vol na band
D geraakt te hebben. Het zijeffect dient vooral om de speelbal een weinig snelheid te geven na het raken van de banden B-C-D. Mogelijke verbetering : ga de
juiste ligging van bal 2 na en wijzig indien nodig het mikpunt op band D.

Keustand: horizontaal. Voorhand : met gespreide vingers, terwijl de lengte van de keuspits naar verhouding tot de aan te wenden stootkracht
door de speler zelf bepaald mag worden. Achterhand : naar eigen gevoel. rekening houdend met de gekozen lengte van de keuspits. Speelbal : net bown de
middellijn en met een weinig links zijeffect. Bal 2 : Vol links. Afstoot : kort afstoten met vooral doordrukkende beweging van de pols. Techniek en
speelwijze : de speelbal moet als het ware op bal 2 botsen en zozeer afkaatsen dat eerst de lange band geraakt wordt. Daarom zal de speelbal eerder hoog dan
wel met zijeffect moeten aangespeeld worden, omdat de ombuiging van de speelbal na het raken van de band A zo gunstig mogelijk zou zijn. :\-fogelijke
verbetering : indien bal 2 bij het teruglopen op de speelbal klost. moet men bal 2 minder vol treffen en een kortere afstoot geven.
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Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens het uitschrijven van kalenders, behalve voor de
discipline drieband (zie reglement handicap) op klein en groot biljart.
De clubkampioenschappen worden gespreid over volgende periode en "per discipline" :
a) VRDSPEL kleine tafel : maanden september en oktober (zonodig ook de maand november - naargelang het aantal inschrijvingen).
b) KADER 38/2: idem.
c) BANDSTOTEN kleine tafel: maanden november en december.
BELANGRIJK : Indien er genoeg clubleden wensen deel te nemen aan "vrijspel" en "kader" op
MATCHTAFEL, kan eveneens een kampioenschap voor deze discipline georganiseerd
worden. De "periode" voor het spelen van deze kampioenschappen zou dan gelijklopend zijn met de disciplines van de kleine tafel.
Er moeten minstens 5 spelers per discipline ingeschreven zijn om te kunnen overgaan tot de
inrichting van het clubkampioenschap in de te spelen discipline. Indien er enkel 5 inschrijvingen in
één of andere discipline zijn, wordt een rechtstreekse finale betwist. Indien er meer dan 5 inschrijvingen per discipline zijn, worden er voorronden gespeeld ; de eerste 5 geklasseerden spelen dan de finale. De FINALES worden eveneens uitgeschreven OP KALENDER, te vergelijken met de individuele
kampioenschappen bij de K.B.B.B.
De matchen worden gespeeld op datum en uur vermeld op de wedstrijdkalenders. Wijzigingen
kunnen eventueel aangebracht worden, mits onderling akkoord van de spelers en het verwittigen van
de clubsportbestuurder. .
De spelers moeten zelf zorgen voor de arbitrage van al hun wedstrijden.
Een speler die al zijn wedstrijden niet heeft gespeeld zonder geldige reden, kan het volgend sportjaar
geen clubkampioen worden, welke uitslagen hij ook mag bekomen. Ieder geval wordt afzonderlijk
door het Bestuur onderzocht om een passende beslissing te nemen.
Ieder speler wordt ingeschreven volgens het bekomen gemiddelde van het voorbije sportjaar. Spelers
die de kampioenschappen beti.visten van de K.B.B.B. , worden geklasseerd in de klassen waartoe zij
behoren bij de K.B.B.B.
Een speler die promotie bekomt .in de Federatie, moet onmiddellijk en op eigen initiatief aan zijn
nieuwe punten spelen in het clubkampioenschap. Tevens moet hij de clubsportbestuurder hiervan in
kennis stellen. Indien een speler aan deze vereiste niet voldoet, wordt hij uit het clubkampioenschap
genomen.
Een speler die degradatie bekomt in de Federatie, kan die eveneens bekomen in de Club, mits
aanvraag en na beslissing van het Bestuur (Clubsportbestuurder moet daarvan onmiddellijk verwittigd worden).
PROMOTIES : het sportreglement van de K.B.B.B. is van toepassing.
DEGRADATIES : idem
De matchbladen moeten onmiddellijk overgemaakt worden aan de clubsportbestuurder of gedeponeerd worden in de voorzien "bus" die in het lokaal ter beschikking staat. DE MATCHBLADEN
VOLLEDIG INVULLEN A.U.B. met vermelding van de "discipline", klasse, te spelen punten, datum,
enz ...(zie ook uw wedstrijdkalender).
RANGSCHIKKING: volgens de reglementen van de K.B.B.B.
Indien een speler kampioen wordt in verschillende disciplines, ontvangt hij slechts één trofee als
aandenken van clubkampioen.
Een "nieuwe speler" (NS) kan geen clubkampioen worden. Ook zijn de sportreglementen van de
K.B.B.B. integraal van toepassing bij onze clubkampioenschappen wat betreft "nieuwe spelers"
(HS), enz ...
Dit reglement is niet van toepassing voor het driebanden (zie reglement van de handicap)
Onvoorziene gevallen worden uitsluitend beslist door het bestuur.

Dit reglement werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 07/06/93
Voor B.C. Excelsior
Het Bestuur

DRNDDI
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Dat het driebanden meer en meer dé discipline wordt van de biljartsport kan niemand meer verbazen.
Het distrikt Zuid-West Vlaanderen bood, bekeken op nationaal vlak, nog -het langste weerstand. Want zeg nu zelf,
de kadertornooien "Debunne", de ereprijs Gilbert Vennan.del; de coupe "De Kien", dat zijn (of waren ?) toch
monumenten in de biljartsport. Maar wat zien we nu ? De belangstelling voor het kaderspel is dermate klein
geworden dat zelfs onze club, die sinds jaar en dag het kaderspel hoog in zijn vaandel draagt, genoodz.aakt: is over
te stappen naar het organiseren van driebandtornooien. Volgend seizoen zal de echte biljartliefhebber het sublieme
getikketak van de glimmende biljartballen om en rond de witte kaderlijnen op het groene laken niet meer kunnen
aanschouwen in ons lokaal, noch in de schaal Debunne, noch in de ereprijs Gilbert Vennandel, ja zelfs niet in ons
klassiek geworden internationaal kadertornooi (tenzij er een of andere mecenas als een deus ex machina onze
clubkas een financiële injektie geeft van om en bij de 80.000' fr. !). Moeten we daarom treuren ? De koning is
dood, leve de koning ! En die nieuwe koning is het driebanden. De kwantiteit is er al, nu nog even werken aan de
kwaliteit. ..
Want zie, ons prachtig tornooi "De Kerpel", gesponsord door onze sympathieke lo~lhouder Johan,
kende een onverhoopte belangstelling. Niet minder dan 60 spelers, waaronder 19 leden van onze club (is dit veel
of weinig ?), schreven zich in voor dit open driebandentornooi per ploegen van twee spelers en gespeeld in het
systeem van de Amerikaanse achtervolging.
Onze club heeft er een handje van weg om tornooien te organiseren, hoe groot die ook mogen zijn. Dit
einde-seizoen tornooi kende dan ook een vlekkeloos verloop. De partijen verliepen, op enkele forfaits na (die
kwamen als vanzelfsprekend vanuit Kortrijkse hoek), zonder noemenswaardige problemen. De kalender werd
derwijze opgesteld dat de spelers die een grote verplaatsing moesten maken om deel te nemen aan ons tornooi, bij
·winst onmiddellijk ook hun partij van de volgende ronde konden spelen. Ik ben er zeker van dat dit ten zeerste
wordt geapprecieerd door de "vreemde" spelers. Het is tevens een zeer goede reclame voor een volgende editie.
En dan het eigenlijke tornooi zelf. Waren er uitgesproken favorieten ? De 'tandem Lagat - Coussement
misschien, of vader en zoon Deleersnijder (Pedro had toch al twee jaar naeen de finale behaald). Of nog Couckuyt
- Deconinck, ja zelfs het koppel Bas - Devos (als zij niet uit het juiste hout gesneden zijn) zouden . bij de
bookmakers maar een kleine winstmarge opgeleverd hebben.
.
·
Dé schok van de eerste twee ronden was toch wel de ontmoeting tussen de Thaïse vrienden Johan SoenJimmy Descheemaeker enerzijds en Dirk Expeel - Ronny Decloedt anderzijds. Er werden prachtige punten
gemaakt, waaronder heel wat nieuwe (eentje van Jimmy kan je bewonderen achteraan dit clubblad), waardoor de
tapkraan bijwijlen de dubbele pinten (zeg maar halve liters) niet vlug genoeg kon vullen. Vooral Johan had soms
wat e~a vitamientjes nodig. Op een gegeven moment kreeg hij geen punt meer gemaakt. Zijn ploegmaat Jimmy
moedigde hem nochtans verbaal aan, maar dat had geen uitwerking. Totdat Jimmy merkte dat Johans pint volledig
verdampt was. Jimmy treuzelde niet. Hij tankte onmiddellijk zelf een verse halve liter aan den toog en gaf die aan
zijn compagnon. Eén grote slok van Johan volstond om onmiddellijk een reeks van drie te maken. Hun
tegenstrevers, misschien wat beneveld door het frisse gerstenat, konden geen vuist maken en werden dan ook, zij ·
het niet onverdienstelijk, uitgeschakeld.
Naarmate het tornooi vorderde, werd duidelijk dat de jeugdspelers een grote rol gingen spelen. Het
koppel Vandecannere - Beghin, ingeschreven aan 15 - 18 punten, werd door het bestuur na twee ronden,
gepromoveerd naar 22 - 22. Ondertussen hadden ze al twee spelers van onze club uitgeschakeld. Ook Pedro
Deleersnijder bleek uitstekend in vorm. Tegen Jean-Claude Feys speelde hij zelfs uit in 25 beurten, wat meteen de
tweede kortste partij van het tornooi werd. De kortste partij werd gespeeld door P. Lagrou. Hij speelde tegen
Achiel Vlaminck zijn 22 punten uit in 23 beurten. Achteraf bleek dat hij in de federatie geklasseerd is aan 27 ! En
alhoewel een speler zelf verantwoordelijk is voor zijn punten, werd hij, om moeilijkheden te vennijden, niet
uitgesloten. P. Lagrou werd tenslotte 2de, en hij behaalde zelfs promotie naar 34 !
Het tornooi "De Kerpel" anno 1993 werd_ uiteindelijk · verdiend gewonnen door vader en zoon
Deleersnijder. Voor Pedro was de derde keer dus de goede keer. Niet dat hun parcours altijd over rozen verliep. In
de kwartfinale schakelden ze na een erg spannende laatste rechte lijn het pas gepromoveerde koppel Vandecannere
- Beghin uit. Vooral de jonge Beghin bleek nog niet opgewassen te zijn tegen de stress die altijd samenhangt met
een dergelijk tornooi. (of is het vader Beghin, alom tegenwoordig rond het biljart als zijn zoon aan de tafel staat,
die de ware schuldige is voor het verlies van de Moeskroense ploeg ?). In de halve finale, tegen het nochtans tot
dan toe sterk presterend koppel Lagat - Coussement, mochten ze even op reserve spelen. En die reserve hadden ze
nodig. De finalepartij tegen de familie Lagrou was een triller van formaat. Niemand gaf Pedro nog een kans toen
de score 28 - 36 stond in het voordeel van P. Lagrou. Dat betekende nog 12 voor Pedro en slechts 6 voor Lagrou.
Maar dan stokte de machine Lagrou opeens. Hij maakte nog wel 5 punten, maar het laatste punt kreeg hij niet
meer gemaakt, alhoewel hij daarvoor nog zes beurten kreeg. Pedro daarentegen speelde van langsom beter. Het
goed presteren onder druk kenmerkt de echte kampioenen. Hij behaalde niet alleen oververdiend de overwinning,
maar behaalde tevens promotie naar de derde klasse. Pro:ficjat.

UITSLAGEN TORNOOI 'DE -KERPEL'
SPELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

DESPREZ
LûGGHEF.
CouCKUYTL.
DECONINCK F.

GATIIYJ.J.

VANDENBER,GHE F.
FAMCHOND.
FAMCHONii
GJLLADEA.
VAN GoETIIEM
VERSlRAETE J.C.
SEYSA.
HUBRECHT E.
V ANDERSTRAETEN T.
LIEVIJNS G .
BRAEMSD.
V ANDERJUCHT L.
GIJ..LADE L
D'HONDTH.
D ELEYE W.
T oYE R.
V LAMINCK A.
LAGROUL.
LAGROUP.
BENOITD.
VELGHES.
DEPROOSTM.
DtnCKP.
SCHEPENSG.

VANHAESEBROUCK
TOPART
LAMOTEF.

VANGANSBEKE L.
VANDENDRJESSCHE
DELEERSNIJDER
DELEERSNIIDERP.
SEYSM.
.ÄR.TEELL.
LIBBRECHT J .
fEysJ.C.
BEGHINB.
LAMMENSR.
TAVERNIER J.

VERSCHUEREN.
BASJ.
DEvosG.

VANDECANNERE L.
BEG!IlNF.
LAGATM.
COUSSEMENT R.
TYBERGHIEN J .
CARTONL.
BLANQUAERT L .
LAIGNEIJ..P.

55. CAMELBEKE

56. VANLANDEGHEM
57. DESCHEEMAEKER
58. SOEN J.
59. DECLOEDTR
60. EXPEELD.

PIN
22
22
34
34
15
15
15
34
22
34
22
34
18
42
18
27
27
50
22
22
·' 22
22
15
22/27
27
42
34
34
15
18
15
18
42
50
18
22
18
22
22
34
34
34
34
50
34
34
15/22
18/22
34
50
18
22
22
27
18
34
15
15
15
15

l°RONDE

2°RONDE

14-62
28-69
34-63
34-70
15-58
15-43
11 - 57
22-43
18- 68
38- 59
22 -68
23- 59
16-45
24-40
18 -46
27 - 51
27-41
49- 59
16 - 41
28- 59
22 -47
7 -23
13 - 46
24-23
27-53
42- 59
26- 53
29-59
11 - 36
14-46
15 - 37
18-47

3°RONDE'

4°RONDE

5°RONDE

PLAATS

34-43
27-60
8-43
13-60

34- 38
27-67 ·

22-61
34-43

20- 38
36-67

11-28
21 -41

22- 54
34 - 51

3DE

11 - 49
31 - 56
27 -49
41 - 55

15 -29
27 -41

15 -45
26-44

2DE
2DE

11-45
29-52

18- 33
22-49

13-45
27-45

lsTE

17 -32
37 -49

27- 54
33 - 51

4DE

3DE

10 - 61
30 -43

22 - 59
20- 58

11 - 58
31 - 58
27 -47
42 -49

10-46
16 -48

TOTAAL

14 - 62 - 0.226
28 - 69 - 0.406
102 - 144 - 0.708
95 -197 - 0.482
23 - 101 - 0.228
28 - 103 - 0.272
11 - 57 - 0.193
22 - 43 - 0.512
93 - 249 - 0.373
163 - 261 - 0.625
22 - 68 - 0.324
23 - 59 - 0.390
16 - 45 - 0.356
24 - 40 - 0.600
28 - 107 - 0.262
57 - 94 - 0.606
27 - 41 -0.659
49 - 59 - 0.831
38 - 100 - 0.380
48 - 117 - 0.410
22 - 47 - 0.468
7 -23 - 0.304
65 - 227 - 0.286
139 - 222 - 0.626
81 - 149 - 0.544
125 - 163 - 0.767
26 - 53 - 0.491
29 - 59 - 0.492
11 - 36 - 0.306
14 - 46 - 0.304
25 - 83 - 0.301
34 - 95 - 0.358

FORFAIT
FORFAIT

-

18- 57
22-25

18-43
21-59
21-42
35 -59
13-47
33-67
34-47
50-68
18-28
11-27
15-28
18-27
34- 56
50- 53
17 - 55
16- 52
FORFAIT

9-43
18-43
VRIJ
VRIJ

VRIJ
VRIJ

lsTE

19 - 56
16-24

!

30- 37
28- 36

15 - 38
18 - 37
34- 31
50-54

,

22-46
19- 52
34-42
50-50

;

.~13- 30
29-53
15 - 93
15 - 59
11- 92
11 - 58

11-42
4-49

4DE

60' - 180 - 0.333
100 - 171 - 0.585
18-43-0.419
21 - 59 - 0.356
40 - 98 - 0.408
51 - 83 - 0.614
13 - 47 - 0.277
33 - 67 - 0.493
64 - 84 - 0.762
78 - 104 - 0.750
18 - 28 - 0.643
11 - 27 - 0.407 ·
52-112-0.464
55 - 116 - 0.474
146 -215 - 0.679
220 - 257 - 0.856
17 - 55 - 0.309
16 - 52 - 0.308
9-43 - 0.209
31 - 73 - 0.425
29 - 53 - 0.547
26 C 135 - 0.193
19-108-0.176
11 - 92-0.120
11 - 58- 0.190

AKTI ITIITINICALINDIB
In deze eerste aktiviteitenkalender van het nieuwe seizoen vermeld ik alle data van de nationale finales
en nationale voorwedstrijden, ingericht door de K.B.B.B. Deze data worden slechts heel uitzonderlijk nog
veranderd, en ook de beurtrol van het gewest dat de organisatie van de nationale finales op zich moet nemen, staat
vast. De volledige nationale kalender (die vermeldt ook de V.E.S. tornooien drieband, de internationale tornooien
e.d.) kan bekomen worden bij het bestuur, of bij mezelf.
Je zult ook merken dat er verschillende wijzigingen gebeurd zijn in de aktiviteiten die normaal gezien
jaarlijks georganiseerd worden door onze club. Je zult tevergeefs zoeken naar een datum voor ons internationaal
kadertornooi. Andere klassiekers veranderden van speelwijze, ...
Datum
05.09.93
18+ 19.09.93
02+03 .10.93
16+ 17 .10. 93
23+24.10.93
30+31.10.93
06+07. 11. 93
11.11.93

20+21.11.93
27+28.11.93
04+05 .12.93
18+19.12.93
18+19.12 .93
08+09.01.94
15+16.01.94
29+30.01.94
12+13 .02.93
19+20.02.94
26.02.94
05+06.03.94

12+13 .03 .94
19+20.03 .94

26+27.03.94
02.04.94

02+03.04.94
09+10.04.94
16+ 17.04.94
30.04+01.05.94
??.05.94
14+ 15 .05. 94

Onder toezicht van
Aktiviteit
K.B .B.B.
Nat. finale superprestige V.E.S . te Kortrijk
K.B.B .B.
Nat. voorwedstrijden EXC.+ ERE 71/2, exc. 38/2 (1)
K.B.B .B.
Nat. voorwedstrijden exc. band
K.B.B.B .
Nat. voorwedstrijden exc. 57/2
K.B .B.B.
Nat. voorwedstrijden ERE+ EXC. 47/1
K.B.B.B.
Nat. voorwedstrijden ex.c. 38/2 (2)
K.B.B.B .
Nat. finale ERE 71/2 (LL) ; nat. finale EXC. 71/2 (H/N)
Finale de schaal Excelsior, ereprijs "Gttbe.-t. '-le.--cn"clel",
K.B.B.B.
een individueel intergewestelijk driebandentornooi op matchtafel
voor 3de en 2de klasse.
K.B.B.B.
Nat. voorwedstrijden exc. 57/2
K.B.B.B.
Nat. voorwedstrijden exc. drieband (1)
K.B.B.B .
Nat. finale exc. band (L); nat. voorwedstrijden ERE+ EXC . 47/2
K.B.B.B.
Nationaal .ieu2dtornooi vri_jspel op klein bil_jart in ons lokaal.
K.B.B.B.
Nat. finale exc. 38/2 (LL) ; nat. voorwedstrijden EXC.+ ERE band
K.B.B.B.
Nat. finale exc. 57/2 (H/N)
K.B.B.B .
Nat. finale ERE 47/2 (V) ; nat. finale EXC. 47/2 (A)
K.B.B.B.
Nat. voorwedstrijden EXC . DRIEBAND (1)
Nat. finale ERE DRIEBAND (H/N) ; nat. finale lste 38/2 (B) ; nat.
K.B.B.B.
finale 2de 38/2 (A) ; nat. finale 3de 38/2 (V) ; nat. finale 4de 38/2 (L)
Nat. finale ERE 47/1 (A); nat. finale EXC. 47/1 (B)
K.B.B.B.
Finale van een individueel driebandentornooi op klein biljart,
E.M.
uitsluitend voor leden van onze club.
Nat. finale lste 47/2 (A) ; nat. finale 2de 47/2 (B) ; nat. finale 3de
K.B.B.B.
47/2 (L) ; nat. finale 4de 47/2 (H/N) ; nat. voorwedstrijden exc.
drieband (2)
Nat. finale ERE BAND (B); nat. finale EXC . BAND (LL)
K.B.B.B.
K.B .B.B.
Nat. finale exc. vrij (L) ; nat. finale lste vrij (V) ; nat. finale 2de vrij
(H/N) ; nat. :fianle 3de vrij (LL) ; nat. finale 4de vrij (L) ; nat. finale
5de vrij (V) ; nat. finale 6de vrij (A) ; nat. finale 7de vrij (B) ; nat.
voorwedstrijden EXC. DRIEBAND (2)
Nat. finale van de Beker van België drieband (groot+ klein)
K.B .B.B.
Finale van de Schaal "...J----4e--ri. "C>ebu-~ ", intergewestelijk
K.B.B.B.
driebandentornooi op matchtafel per ploeg van 2 spelers, voor
3de, 2de en lste klasse.
Nat. finale lste VRIJ (LL) ; nat. finale 2de VRIJ (L) : nat. finale 3de
K.B.B.B.
VRIJ (V) ; Nat. voorwedstrijden ERE+ EXC. VRIJ
C.M.T. tornooi KADER 71/2 in België
C.E.B.
Nat. finale lste band (A) ; nat. finale 2de band (B) ; nat. finale 3de
K.B.B.B.
band (H/N) ; nat. finale 4de band (LL)
Nat. finale exc. drieband (B)
K.B .B.B.
Finale van de Schaal ".S..-eveow-'ii..t.t.e.-", ons individueel MiniE.M.
triathlon-tornooi op klein biljart.
Nat. finale EXC . DRIEBAND (L)
K.B .B.B.

21+22.05 .94

K.B .B.B.

28+29.05 .94
04+05 .06.94

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

Il+ 12.06.94

K.B.B.B.

??.07.94

E.M.

27.08.94

E.M.

Nat. finale lste BAND (V) ; nat. finale 2de BAND (H/N) ; nat. finale
3de BAND (LL)
Nat. finale ERE VRIJ (L) ; nat. finale EXC. VRIJ (V)
Nat. finale lste DRIEBAND (H/N) ; nat. finale 2de DRIEBAND (LL) ;
nat. finale 3de DRIEBAND (B) ; nat. finale 4de DRIEBAND (A)
Nat. finale lste drieband (H/N) ; nat. finale 2de drieband (LL) ; nat.
finale 3de drieband (L) ; nat. finale 4de drieband (V) ; nat. finale 5de
drieband (A)
Finale van Schaal "'De KeYpel", ons open driebandentornooi
per ploe2en van 2 spelers oo klein biliart.
Algemene statutaire vergadering van onze club om 19.00u,
2evol2d door Clubfeest en Kamoioenenvierine om 20.00u

kleine letters= klein biljart ; HOOFDLETTERS= MATCHBILJART ; (1) = lste nationale voorwedstrijden ; (2) = 2de
nationale voorwedstrijiden ; (V) = gewest Vlaanderen ; (H/N) = gewest Henegouwen/Namen ; (A) = gewest
Antwerpen ; (LL) = gewest Luik/Luxemburg ; (L) = gewest Limburg

W IIT
Dat onze club, niettegenstaande de tegenvallende prestaties van vorig seizoen, opnieuw meespeelt in de
nationale kompetitie driebanden per ploeg (de Europabeker). De organisatoren van de Europabeker hebben dit
jaar nogal wat wijzigingen aangebracht in het reglement. Zo wordt er op nationaal vlak nu gespeeld in vier klassen
in plaats van in drie. Dit brengt met zich mee dat onze club hoogstwaarschijnlijk degradeert naar de 4de klasse, dit
vanwege onze, zeg maar ronduit slechte prestatie van verleden jaar. Enkel een gebrek aan inschrijvende ploegen
kan ons nog redden van deze "vernedering" . Een andere ingrijpende wijziging werd gedaan op vlak van de
deelnemende spelers per ploeg. Iedere club mag nu zoveel spelers op de inschrijvingslijst plaatsen als ze willen.
Natuurlijk wordt er vertrokken van 4 basisspelers, maar ieder ander ingeschreven speler mag één van de basisspelers vervangen. Onze club maakte gretig gebruik van deze nieuwe maatregel, en schreef 14 spelers in voor onze
ploeg. Hier volgen de namen : Ravestyn Martin*, Coussement Roger*, Mylleville Daniël, Devos Gaston*,
Calemein Christ, Vermande! Gilbert, Verschelde Gratiën, Lagat Michel, Couckuyt Luc, Deconinck Franky, Seys
André, Bas Jacques, De Proost Marcel* en Verstraete Jean-Claude. Dat onze club zoveel vervangers inschreef
heeft zo zijn reden. Ingeval van forfait van één of meerdere spelers zijn de sancties opgelegd door de organisatoren
niet van de poes. Ze variëren van 2.500 fr. tot zelfs 10.000 fr. !
Dat de K.B.B.B. , in analogie met de nationale kompetitie driebanden per ploeg, vanaf dit seizoen start
met een nationale kompetitie seriespeelwijzen per ploeg op groot biljart. De ploegen bestaan uit drie spelers, en er
wordt gespeeld zonder handicap (maar wel met een variërend aantal te spelen punten, zijnde ± 80 % van de te
spelen punten van de sterkste speler per speelwijze en per ontmoeting) in de disciplines band, vrij en kader 47/2.
De stuwende kracht achter dit lovenswaardig initiatief is Leon Devreese, die door de nationale sportcommissie van
de K.B.B.B. als vanzelfsprekend gebombardeerd werd tot verantwoordelijke voor het seizoen 93-94. De uiterste
inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 15 september. Het bestuur van onze club onderzoekt nu de mogelijkheid
om eventueel deel te nemen aan deze kompetitie. Een nadeel bij deelname aan een dergelijke nieuwe kompetitie is
dat men niet op voorhand kan weten hoeveel ploegen er zullen deelnemen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat
de verplaatsingen zeer ver kunnen zijn, want het gaat hier tenslotte om een nationale kompetitie. Ook hier kan bij
een eventuele forfait de club een boete opgelegd krijgen tot 10.000 fr.!
Dat de vzw Champions Cadre Cup, of kortweg de CCC op sterven na dood is. Eén van de redenen van
het voorlopig verdwijnen van de CCC is de moeilijkheid om voldoende spelers vrij te vinden op eenzelfde
weekend. De ereklassers in kader hebben een dermate gevulde kalender (de meesten hebben wekelijks verplichtingen in Duitsland, ze spelen mee in de Europabeker drieband in België, ze spelen de V .E.S .-tornooien en vanaf dit
jaar is er ook een kompetitie gestart in Nederland in de klassieke disciplines) dat, als ze moeten kiezen tussen twee
tornooien, ze zonder nadenken forfait geven voor een CCC-tornooi. Ook het wereldkampioenschap kader 71/2
(verleden seizoen gespeeld in Menen) en het Europese kampioenschap kader 71/2 (verleden seizoen in Hooglede)
wordt niet georganiseerd door Erik Calemein. Na een meningsverschil met de verantwoordelijken van de K.B.B .B.
(Erik wilde o.a. van de bond de zekerheid dat er in de weekends van deze twee manifestaties geen andere kalenders
of tornooien zouden uitgeschreven worden), heeft Erik Calemein de overeenkomst, die hij had gesloten met de
K.B.B.B., om 5 jaar na elkaar het Europees- en het Wereldkampioenschap kader 71/2 in te richten in België, verbroken.

HA

P DRIIIAND

HJ.\NDICJ.\P 2\8ilJV\
Speler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .

Ravestvn M.
Coussement R.
Deneut J.
Demeester J.
Devos G.
Verschelde G .
Sevs A.
Bas J.
Lagat M.
Defrancq K.
Carton L.
Verstraete J-C
Vermande! G.

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

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

T.S.
Match M.P
Gem.
en
0.765/0 .950
30
12
0.610/0.765
4
2
0.495/0.610
8
21
0.495/0.610
11
6
0.495/0.610
7
3
0.495/0.610
5
3
0.495/0.610
10
5
0.495/0 .610
4
4
0.495/0 .610
1
1
0.405/0.495
3
7
0.335/0.405
13
7
0.335/0.405
4
2
0.495/0.610
-

HAl'IDICAP 2\3011\
Speler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15 .
16.
17.
18.
19.
20 .
21.
22 .
23.
24.
25 .
26.
27 .

RavestvnM.
Coussement R.
Blanquaert C.
Devos G.
Demeester J .
Bas J.
Verschelde G.
Sevs A.
Lagat M.
Couckuyt L.
SoenenA.
Defrancq K.
Carton L.
Vlaminck A.
Toye R.
Verstraete JC .
Serrus W.
Libbrecht J.
Deneut J.
Raemdonck R.
Scheldeman D.
Vandenberghe F.
Expeel D.
Decloedt R.
FamchonD.
Migneaux P.
Descheemaeker

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

Spil
gem.
1.744
1.463
0.623
0.938
0.938
0.938
0.938
0.938
0.938
0.938
0.623
0.765
0.623
0.623
0.623
0.623
0.623
0.623
0.938
0.623
0.420
0.420
0.420
0.420
0.420
0.765
0.420

.9l[[e ma,tcne,n tot en met 14.08.93
Tot.

Tot.

Ptn

Brtn

479
57
207
137
75
44
120
76
15
61
103
34

527
85
369
247
140
91
284
191
40
164
302
123

-

-

In
Pr.
Alg.
0.
Gem. Gem Gem Gem
0.909
4
2
6
0.671
1
l
...,
.)
0.561
2
3
...,
.)
0.555
2
l
0.536
l
1
l
0.484
2
l
0.423
3
l
l
0.398
4
0.375
1
0 .372
2
1
0.341
3
2
2
0.276
1
1

-

-

-

-

.9lf{e ma,tcne,n tot en met 14.08.93

Match M.P
T.S.
en
Gem.
37
1.163/1.395
14
22
0.975/1.163
9
1
4
0.415/0.510
14
0.625/0.790
6
7
13
0.625/0.790
12
0.625/0.790
5
11
0.625/0.790
7
22
0.625/0.790
13
12
0.625/0.790
6
7
5
0.625/0 .790
14
0.415/0.510
5
8
4
0.510/0 .625
44
0.415/0.510
16
10
0.415/0.510
5
7
3
0.415/0.510
12
5
0.415/0.510
5
3
0.415/0.5 10
10
4
0.415/0.510
1
1
0.625/0.790
7
5
0.415/0.510
7
3
0.280/0.345
23
11
0.280/0.345
29
20
0.280/0.345
4
6
0.280/0.345
0.280/0.345
0.510/0.625
0.280/0.345
-

0.
In
Pr.
Alg.
Gem. Gem Gem Gem
1.354
2
6
6
2
0.954
5
2
1
0.880
2
2
0.692
2
3
3
1
0 .679
2
3
0.638
4
2
1
0.598
4
8
1
0 .5 74
2
0.571
4
0.559
4
1
2
3
0.533
0.505
2
1
1
2
9
5
0.500
1
2
0.440
2
1
0.434
1
1
0.412
3
1
1
0.403
1
2
1
0.394
3
0.383
1
4
1
0.326
2
0.305
1
4
2
5
0.283
3
0.185
16
l
1
0.164
3
-

Tot.
Ptn
880
415
22
189
199
150
210
359
181
133
104
98
341
91
56
100
52
82
18
78
43
142
173
48

Tot.
Brtn
650
435
25
273
293
235
351
625
317
238
195
194
682
207
129
243
129
208
47
239
141
501
936
292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADRIBII LIJST VAN Dl LIDIN
IIIZDIN
3/1184
0

~r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bas Jacques*
Blanquart Christ*
Blanquart Joël
Bour Fernand
Calemein Christ*
Calemein Eric*
Carton Lucien
Couckuvt Luc*
Coussement Roger*
De Cloedt Ronny
Deconinck Frankv*
Defrancq Karel
Dejonghe Jean*
Deleersniider Pedro*
Demeester Joël
Deneut Johan
Deproost Marcel*
Descheemaeker Jimmy
Devos Gaston *
Dufour Xavier*
Expeel Dirk
Famchon Daniël*
Famchon Hervé*
Fevs Roland
Gathy Jean-Jacques
Lagat Michel*
Lecompte Etienne*
Libbrecht Jean
Lievijns Christian
Migneaux Jurgen*
Mignea1Lx Patrick
Mylleville Daniël*

33 .
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43 .
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Raemdonck Roland*
Ravestyïl Martin*
Robaev Dirk
Scheldeman Dirk*
Serms Walter
Sevs André*
Six Jeannot
Soen Johan*
Soenen Ansèlme
Tarras Yves*
Tove Romain*
Trefel Laurent*
Tyberghien Jackv
Vandenberghe Frank
Vandorpe Marc*
Vermande! Gilbert*
Verschelde Gratien *
Verstraete Jean Claude*
Vlarninck Achiel -;:.'(.
Cmnaire Antoon (Erelid)

XX.

Vlamingenstraat 15, 8930 Menen
Sint-Jozefplein 12. 8930 Menen
Sint-Jozefplein 12, 8930 Menen
139,av. Pottier. F 59130 Lambertsart
Wahisstraat 216. 8930 Menen
Hogeweg 496, 8930 Menen
Acacialaan 6bis, 8930 Menen
Sabbestraat 178, 8930 Menen
Ter Beke 113. 8930 Menen
J.M.Sabbestraat 180, 8930 Menen
Komenstraat 58, 8940 Wervik
Papestraat IA, 8880 Ledegem
August Debunnestraat 35, 8930 Menen
Transvaalstraat 75, 8793 St-Eloois Vijve
Dronckaertstraat 142, 8930 Rekkem
Molenstraat 108, 8940 Menen
Meulebekestraat 28B, 8740 Pittem
Moeskroenstraat 8, 8930 Menen
Nijverheidslaan 3, 8890 Dadizele
Genéraal Eisenhouwerstraat 52, 8520 Kuurne
Bruggestraat 78, 8930 Menen
Cité Notre Dame 26, 59250 Halluin
Cité Notre Dame 26, 59250 Halluin
Kongresstraat 37, 8930 Menen
Koning Albertstraat 3, 8930 Menen
22 me G. Guvnemer, F 59250 Halluin
Poedermagaziinstraat 33, 8930 Menen
Kortriikstraat 205, 8930 Menen
Volkslaan 66. 8930 Menen
Louis Geutenwiik 16, 8940 Wervik
Geluwestraat 74, 8940 Wervik
L. Beeldekensstraat 74, 2000 Antwerpen
Olmenlaan 25B, 8930 Menen (weekend)
leperstraat 26, 8930 Menen
Sint-Jansstraat 48, 8940 Wervik
Grondwetstraat 29. 8930 Menen
Ter Wallestraat 8, 8930 Menen
Kortewagenstraat 15, 8880 Ledegem
Koninginnestraat 22, 8930 Menen
Rue de WervicQ 17, 7780 Comines
Brue:e:estraat 23, 8930 Menen
Kazernestraat 15, 8930 Menen
Rode Dreef 27, 8510 Marke
Brue:e:esteenweg 71, 8500 Kortrijk
Rue de la Tossée 132, 59200 Tourcoing
Koninginnestraat 3, 8930 Menen
Benedictessenstraat 3, 8930 Menen
V. Montgommerystraat 51. 8520 Kuurne
Brouwerijstraat 7, 8560 Wevelgem
Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk
Koninklijke Prinsstraat 2, 8930 Menen
Kleooestraat 74, 8890 Dadizele
Rekkemstraat 155, 8510 Marke

* eveneens lid van de Koninklijke Belgische Biljartbond (K.B.B.B. - federatie)
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056 / 518427.
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056 / 31 31 05
056 / 50 91 42
056/511525
056/604775
056 / 41 25 11
056 / 31 14 45
051/4669 20
056/513762
056 / 50 11 12
056 / 718646
056 / 51 18 74
00-33-20 / 37 52 79
00-33-20 / 37 52 79
056 / 51 18 67
056/516486
00-33-20 / 46 18 57
056 / 51 22 23
056 / 51 25 93
056 / 51 98 66
056 / 31 04 53
03 / 233 61 07
056 / 51 21 58
056 / 31 26 90
056 / 51 86 54
056 / 51 08 65
056 / 50 94 35
056 / 51 45 76
056 / 55 54 71 ,55 50 68
056 / 515904
056 / 512460
056 / 21 85 08
056 / 35 43 95
00-33-20 / 26 28 18
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056 / 718944
056 / 42 10 29
056 / 22 27 06
056/511940
056 / 50 01 97
056 / 22 04 16

IN VAN Dl

ND

Varkens maken is blijkbaar een geliefkoosde bezigheid van de in verlof zijnde biljarter. Het aanbod (ik ontving zelfs verscheidene "inzendingen") was zo groot
dat ik genoodzaakt was uitzonderlijk de selektie uit te breiden tot 4.

Michel demonstreert hier aan Jimmy dat het mogelijk is een carambole te Bij mijn weten is den "Jimmy" figuur 38 in het artistiek biljarten. Jimmy
maken over 8 banden. Maar Michel, ik tel hier toch maar 5 banden ???
Descheemaeker kreeg van het bestuur van E.M. de toelating lid te worden
van onze club. Geen wonder, als je zulke adelbrieven kunt voorleggen ...

Kijk uit, hier komt Couckuyt met zijnen accordeon. Wat die allemaal doet
"pour un macdo ... "

En zijn buurman, Ronny de Ponny, die weet ook van wanten. Onze
voorzitter, André weet er alles van !

Café

BIJOUTERIE

Rijselstraat 229 - 8930 Menen
~ 056/51. 10.72
fax 056/51.00.22

