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xcelsior Menen telt momenteel 50 leden, waaronder 30 die zijn aangesloten bij de K.B.B.B. Een
26-tal spelers nemen deel aan de kampioenschappen van de K.B.B.B. Onder onze 50 leden, telt
B. C. Excelsior vier jeugdspelers die aktief zijn bij de jeugdkampioenschappen.
De maand mei betekent praktisch het einde van het biljartseizoen op federatiegebied. Wanneer men dan
een "synthese" maakt van de voorbije biljartaktiviteiten in ons lokaal, kan men eruit afleiden dat het
afgewerkte programma aan de hoge kant lag. Inderdaad, uit de hierna opgesomde biljartevenementen
kan je gemakkelijk concluderen dat onze club tijdens het sportjaar 93-94 erg aktief was.
Ik beperk mij voornamelijk tot de organisaties van finales, nationale voorronden en tornooien gespeeld
in het kader van de federatiecompetitie en tot organisaties op "intern gebied" van onze club.
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.,z}iBtriktfinale!ii

kader 47/2 op 13 november 1993 met Jacques Bas.
vrij op klein biljart d.d. 23 en 24 .10.93 met Yves Tarras en Marc Vandorpe.
kader 38/2 op 7 november 1993 met Christ Blanquaert.
drieband op klein biljart op 5 maart 1994 met Daniël Famchon.
drieband klein biljart op 9 april 1994 met De Proost Marcel.

~. (JeweBtelijke finale!ii
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1ste klasse kader 4 7/2 op 22 januari 1994 met Hervé F amchon.
2de klasse bandstoten klein biljart op 20 maart 1994 met Roger Coussement.
~.
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.,/Y11tion11/e finale!ii

3de klasse vrijspel op matchbiljart op 2 en 3 april 1994 (geen enkele speler uit onze club als deelnemer, aangezien één speler, namelijk Francky Deconinck - titelhouder in deze klasse en discipline werd uitgeschakeld in de distriktfinale).

4. ~11tion11/e voorronden
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Ereklasse kader 47/1 op 23 en 24.10.93 met Martin Ravestyn. Wij hadden het geluk in deze poule
de zeer bekende Frédéric Caudron in ons midden te hebben.
Excellentieklasse kader 38/2 op 18 en 19 september 1993 met Hervé Famchon.
½ finales excellentieklasse kader 57/2 op 20 en 21 november 1993 met Hervé Famchon.
Beker van België drieband matchtáfel op 19 februari 1994 met Roger Coussement en Martin Ravestyn. Wij hadden het geluk in deze poule de alom bekende Raymond Ceulemans in ons midden te
hebben.

7• 7'ornooien
)(

Schaal Excelsior - Ereprijs Gilbert Vermande!. Gewestelijk driebandentornooi op matchtafel
(individueel voor 3de en 2de klasse). Finale op 11 november 1993. Er waren 24 deelnemers, waaronder een tiental clubleden. Er werd gespeeld op 16, 17en 30 oktober, op 6, 7 en 11 november 93.

X

X

Nationaal jeugdtornooi vrij spel op klein biljart, op 8 en 9 januari 1994. Dit tornooi werd ingericht in
drie reeksen, namelijk 30/40 punten, 55/70 punten en 120/160 punten. 18 deelnemers, waaronder 4
clubleden.
Schaal Henri Debunne. Intergewestelijk driebandentornooi op matchtafel (ploegen van 2 spelers).
13 ploegen namen deel, waaronder drie ploegen uit onze club. Finale op 26 maart 1994. Er werd
gespeeld op 17, 18, 19, 20 en 26 maart 1994.

B. CLUBORGANISATIES
X

Individueel driebandentornooi op klein biljart. Finale op 26 februari 1994. Er waren 24 deelnemers.
Gespeeld op 14, 15, 17, 18, 25 en 26 februari 1994.

C. NOG TE ORGANISEREN
X
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Schaal Erevoorzitter. Mini-triathlon op klein biljart - individueel. Finale op zaterdag 21 mei 1994.
Deze mini-triathlon bevat : vrijspel -bandstoten en drieband, naar ½ der punten voor vrij en band en
1/3 der punten voor drieband.
Internationaaljeugdtomooi op zaterdag 28 mei 1994 om 14.00u met 8 spelers uit West-Vlaanderen
tegen Noord-Frankrijk (La Ligue du Nord). Je vindt een afzonderlijke mededeling daaromtrent elders in dit clubblad.
Tornooi De Kerpel, ons open driebandentornooi op klein biljart per ploeg van 2 spelers. Aanvang
op 1 juli 1994 en finale op 10 juli 1994.

H

et kan gemakkelijk zijn dat ik één of andere finale (distrikt, ...) niet heb bijgehouden, waarvoor
mijn verontschuldigingen. Met groot genoegen kan ik reeds vermelden dat Hervé Famchon een
"nationale kampioenentitel" heeft behaald te Arendonk op 5 en 6 maart 1994 in de discipline
1ste klasse kader 4 7/2. PROFICIAT HERVÉ. Hopelijk komt er nog één of andere "kampioen" bij. Roger
Coussement speelt nog een nationale finale te Vorst (Au bon coin). Je weet nog wel... verleden sportjaar in juni moest hij ook een nationale finale spelen (lste klasse drieband klein biljart) te "Forest" en het
was roos. Als ons clubblad verschijnt, zal Roger reeds deze finale ( op 16 en 17 april 1994) gespeeld
hebben. Op 9 en 10 april 1994 spelen nog twee jeugdspelers van onze club te Herentals een nationale
finale van "de jeugd", namelijk Jurgen Migneaux (8ste klasse vrij) en Pedro Deleersnijder (3de klasse
vrij). Ook Martin Ravestyn moet nog een nationale finale drieband (excellentie) klein biljart spelen, op
30 april en 1 mei te Aarschot. En tenslotte speelt Hervé Famchon nog een nationale finale Excellentie
vrij op matchbiljart tijdens het weekend van 28 en 29 mei in de K. Gentse B.A. Wij duimen alvast voor
al deze finalisten en hopen nog op enkele titels. Alle uitslagen van deze finales worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
it summier overzicht van de aktiviteiten die onze club heeft "verwerkt" tijdens het voorbije seizoen getuigt van een dynamisme en ... vriendschap. Iedereen beseft heel goed hoeveel tijd men
moet besteden aan de voorbereiding ( organisatie, arbitrage, leiding, ... ) om al deze aktiviteiten
tot een goed einde te brengen. Daarom mijn oprechte dank aan allen voor hun inzet en medewerking.
We mogen zeker onze lokaalhouder Johan niet vergeten in dit huldebetoon. Dank Johan, ... en aan
"Pappie Roger" en "Mammie Nelly" onze welgemeende dank voor jullie hulp.
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De Voorzitter
Seys André
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Legende:
Tot. M.P. : totaal van de behaalde matchpunten. Op klein biljart tellen enkel de eerste 20 partijen, op
matchtafel de eerste 17 partijen.
%. :
het totaal van de gemaakte punten (op de eerste 17 of 20 partijen, naargelang het biljart) gedeeld door het maximum te maken punten. Wordt enkel gebruikt als twee spelers evenveel
matchpunten hebben.
Tot. Match. : totaal aantal gespeelde partijen.
Alg. Gem. : het algemeen gemiddelde. Dit kan het algemeen gemiddelde zijn na de eerste 17 (of 20)
partijen, of het algemeen gemiddelde op alle gespeelde partijen, zo dit hoger ligt dan het
eerder vernoemde gemiddelde.
% 0. Gem. : weergave van het aantal gespeelde partijen onder het gemiddelde. Zo dit kleiner is dan 50
%, kan (na twee opeenvolgende seizoenen) men niet degraderen naar een lagere klasse.
% in Gem. : weergave van het aantal gespeelde partijen in het gemiddelde.
% Pr. Gem. : Weergave van het aantal partijen met promotiegemiddelde. Zo dit groter is dan of gelijk
is aan 50%, promoveert men (en gaat de promotie in vanaf de finale!).
Ptn 93/94 : te spelen punten van het vorige seizoen.
Ptn 94/95 : te spelen punten van het volgend seizoen, geldig vanaf de finale seizoen 93/94.

H

et eerste seizoen van de handicap drieband, volgens de vernieuwde formule, zit er op. In het
totaal werden er 96 partijen gespeeld op matchbiljart en niet minder dan 224 partijen op de
kleine tafel, zodat we gerust kunnen stellen dat deze formule aanslaat bij de meerderheid van de
leden. Spijtig genoeg waren er iets te weinig spelers die de handicap op matchbiljart aandurfden. Nochtans is zelfs de slechtste partij op de match een ideale voorbereiding om sterk uit de hoek te komen op
het klein biljart. Onze lokaalhouder Johan plaatste toch niet voor niets een tweede matchbiljart, hé 0
Hopelijk komt er volgend jaar een kentering.

H
B

et eindklassement met alle mogelijke details vindt u hieronder. De finale op klein biljart is
voorzien op zondag 8 mei. Op matchbiljart wordt de finale betwist op zondag 15 mei. Er worden geen individuele kalenders meer rondgestuurd ! We rekenen erop dat de acht spelers
om 15. OOu aanwezig zullen zijn in het lokaal, zodat er geen beroep moet gedaan worden op bijkomende
scheidsrechters een aantekenaars. Beste dank.
ij toepassing van artikel 4 van het reglement van de handicap krijgen de spelers die 17 partijen
gespeeld hebben op matchbiljart en zij die 20 partijen gespeeld hebben op het klein ~iljart, h~n
inschrijvingsgeld terug op de jaarlijkse algemene vergadering. Onze schatbewaarder 1s nu al m
het bezit van de (zij het dan ledige !) genaamtekende enveloppen.
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94~95
REGLEMENT
1. De handicap, zowel op klein als op groot biljart, is toegankelijk voor alle leden van B.C. Excelsior

Menen.
2. Er wordt gespeeld in één categorie, 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 1994 tot 15 april 1995 .

4. Om deel te nemen volstaat het je naam te noteren op de inschrijvingslijsten die zullen voorgehangen
worden op het uithangbord in ons lokaal. Er wordt een inschrijvingsrecht gevraagd van 100 fr. per
handicap. Dit inschrijvingsgeld zal in rekening gebracht worden samen met de betaling van het
lidgeld voor het volgende seizoen. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald op de algemene
statutaire vergadering en dit van zodra er evenveel partijen gespeeld worden als er deelnemers zijn
(ofvanaf20 partijen, zo er meer dan 20 deelnemers zouden zijn).
5. De te spelen punten worden bepaald aan de hand van het reglement van de handicap van het vorige
seizoen. Het bestuur bepaalt enkel de te spelen punten voor spelers die nog nooit hebben
deelgenomen aan de handicapcompetitie.
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 I 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 22 punten maken. In die 15 partijen maakte hij in totaal 270 caramboles. Procentueel maakte hij dus 270/(22x15=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 (de minimum- en maximumgemiddelden
van de verschillende klassen uitgezonderd), zodat federatiespelers ook kunnen stijgen of zakken 1
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
Sde plaats
3de plaats
6de plaats
2de plaats
7de plaats

13. Er worden geldprijzen voorzien voor alle finalisten.
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.

L~AL I FINALE Il IR VA I ILDII
DRIIBAND ATrCRBJILJART
We kunnen moeilijk klagen over de inrichtingen die we toebedeeld krijgen door de federatie dit seizoen want nadat
we enkele maanden terug een poule mochten organiseren in het kader 47/1 met daarin absolute topper Frédéric
Caudron was ons dit keer de lottrekking van de Beker van België meer dan gunstig gezind.
Niet alleen werden onze 2 overgebleven plaatselijke vedetten, Martin en Roger thuis "uitgeloot" maar daar kwam
dan nog eens als extraatje bij dat Mister 100 himself, Raymond Ceulemans naar de Kerpel moest komen afgezakt.
En met hem Leslie Menheer, een misschien iets minder ronkende naam alhoewel hij reeds sedert jaar en dag ereklasser is in zowel drieband als artistiek. Dat hij niet zomaar de eerste de beste meeloper is bewees hij trouwens
onlangs nog door op het jongste Belgisch Kampioenschap driebanden niet minder dan ... Raymond Ceulemans uit
te schakelen!
Ik denk niet dat er veel clubs in ons belgenlandje zijn die dit seizoen zulke adelbrieven kunnen voorleggen . Een
duidelijke blijk ook van vertrouwen in het organisatietalent van onze vereniging als je 't mij vraagt. Formidastisch
dankuwel ladies en "gestemen" van de bondsverantwoording zekers. Inderdaad ja!
Even zag het er nog naar uit dat het kinderlijk kinderachtig steekspel tussen de BWA en de CEB roet in ons
feestmaal zou komen strooien maar de schorsing, ditmaal uitgesproken door de profbond van Bayer, werd prompt
tenietgedaan door de tussenkomst van de spelers zelf
Die bewuste zaterdagmiddag ging er voor mij en de rest van de actieve BC Excelsior-leden die iet of wat biljartminded zijn, een droom in vervulling. Iedereen was op tijd aanwezig (WTV incluis), er was veel volk komen opdagen (normaal met zo'n affiche), er werd - hoe kon het ook anders - uitstekend spel geserveerd maar bovenal,
onze duivel-doet-al, druk-in-de-weer voorzitter mocht weer eens fier zijn op zijn werkende discipelen : het hele
gebeuren verliep gesmeerd als een pas geoliede trein (als ze geen vertraging hebben of niet staken natuurlijk hé,
Martin) .
Voor de eerste keer in zijn reeds lange clubsportbestuurdersloopbaan had Roger zelfs moeite om scheidsrechters
en aantekenaars aan te duiden. Bij wijze van spreken dan toch want menige kandidaten hadden zich zelfs spontaan
(') komen aanbieden zodat Roger het geraadzamer vond de knoop te laten doorhakken door het bestuur. Dit staat
dan weer in schril contrast met wat je soms aan den lijve moet ondervinden dat opgeroepen clubleden met evenveel enthousiasme zomaar zonder boe of ba hun kat sturen om identiek hetzelfde werk op te knappen op een identieke zaterdag of zondag op identiek dezelfde uren. Oké, toegegeven, het gaat hier dan meestal slechts om voorwedstrijden of pietluttige finallekes en natuurlijk zonder Ceulemans maar met veel mindere goden en zonder aanwezigheid van televisiecamera's of "belangrijke" personaliteiten maar de mannekes die dan moeten spelen hebben
toch ook graag iemand om hun punten en zwijntjes te tellen! Sommigen schijnen dat maar al te graag te vergeten
maar laat het hen potverdorie niet overkomen want o wee, dan davert ons lokaal op zijn grondvesten, zeker weten!
Roger heeft veel liever kopzorgen om te moeten kiezen uit een overaanbod aan scheidsrechters en aantekenaars
(een utopie natuurlijk) dan alsmaar beroep te moeten doen op dezelfde mensen want die geven hem op den duur
ook op zijn kop alvorens er uiteindelijk de brui aan te geven . Oeps, ik ben me hier weer populair aan het maken,
vrees ik, maar foert, ' k veeg er mijn ellebogen aan, het moet eens gezegd dat het stil is waar het nooit waait ...
Dit gezegd zijnde kunnen we terug naar het sportieve op de tafels. Op biljart 1 moest Martin het eerst opnemen
tegen Evlard waarna de winnaar het hoogstwaarschijnlijk voor een finaleplaats mocht uitvechten met de Eddy
Merckx van de biljartsport indien Raymond (ik mag toch Raymond zeggen, nietwaar meneer Ceulemans ? Dank
U.) won van Blauwblomme wel te verstaan.
Martin had duidelijk meer last met zichzelf dan met zijn tegenstrever. Een mogelijke verklaring daarvoor is misschien wel de aanwezigheid van onze regionale televisiezender of was het het scoutingswerk van onze nationale
biljarttrots (die trouwens als eerste speler aanwezig was in ons lokaal alhoewel hij pas de tweede partij in actie
moest schieten)? In ieder geval kwam Martin moeilijk uit de startblokken en zo kwam het dus dat Evlard in de
eerste set nog ietwat de schijn kon ophouden dat hij onze computerfreak echt het vuur aan de schenen zou leggen
door deze ei zo na te winnen maar onze klasrijke Wervikaan vond het bij een 9 - 13 stand in zijn nadeel welletjes,
smeet zijn zenuwen overboord en speelde 2 beurten later uit (15 - 13). Die opdoffer kwam Evlard nooit meer te
boven en in de volgende set kwam hij dan ook nog nauwelijks aan de bak. Martine won gemakkelijk (15 - 6) en
kon zich gaan opmaken voor het (veel) serieuzere werk.
Op biljart 2 kreeg Roger met Luc Vandevoorde direct al een excellentiespeler voor de voeten geschoven met de
optie om bij winst Leslie Menheer (een excellente ereklasser die normaliter met Brusco geen moeite zou mogen

hebben) partij te geven. M.a.w., Roger zou het zeker niet onder de markt krijgen wilde hij een ticket bemachtigen
voor een finaleplaats in de Beker van België.
Roger had duidelijk minder last van de grote belangstelling, integendeel, het was eerder een stimulans want in de
eerste set liep hij gewoonweg schitterend te biljarten zodat het soms moeilijk uit te maken was wie nu eigenlijk in
excellentie speelde en won deze dan ook verdiend (] 5 - 8). In de tweede set gooide Vandevoorde het over een andere boeg en trok zich van de meet af aan terug in verdediging . Niet stijf slim als je 't mij vraagt want menigeen
heeft al tot zijn eigen scha en schande ondervonden dat dit niet bepaald de juiste tiektak is om een ontketende
Coussement (geconcentreerd tot en met) te bekampen. Vandevoorde weet dat nu ook zie want hij moest opnieuw
de duimen leggen (15 - 8) en mocht met een droge 2 - 0 in zijn koffers huiswaarts keren. Zodoende mocht ook
Roger ambities blijven koesteren ...
Terwijl Martin en Roger aan den toog op afzondering gingen, werkten de heren Ceulemans en Menheer hw1 wedstrijden af. Ik had de indruk dat Raymond de indruk had dat zijn partij tegen Blauwblomme een makkie zou worden maar hij vergiste zich toch een heel klein beetje. Henk Blauwblomme had immers niets te verliezen (behalve
enkele kilootjes misschien) en presteerde dan ook verrassend goed. In de eerste set hield hij goed stand tot halverwege. Toen duwde numéro uno het gaspedaal een ietsiepietsie dieper in en Henk moest passen (15 - 8) . In de
tweede herneming echter leek een verrassing in de maak toen de Kortrijkse kok in de openingsbeurt een leuke serie
van 9 bij elkaar sprokkelde maar dan werd pas goed duidelijk dat tovenaar Raymondo een hele grote is want enkele beurten later (Henk stond toen reeds "voor drie") had hij zijn onoverbrugbaar gewaande puntenkloof al gedicht.
Blauwblomme scheen, nu hij setwinst rook, de door Martin weggesmeten zenuwen opgeraapt te hebben, en leek
als door het Lam Gods geslagen, aan zijn stoel genageld zonder nog een vuist te kunnen maken tegen het machtsvertoon (heerlijke punten en aartsmoeilijke karoten) van Ceulemans. Met 12 - 15 werd het ook hier dus 2 - 0 maar
Henk Blauwblomme mocht toch met opgeheven hoofd de arena verlaten. Ik ben ervan overtuigd dat, met een
beetje meer ervaring op topniveau, hij die tweede manche nooit meer uit handen zou gegeven hebben, zelfs niet
tegen Raymond Ceulemans.
Aan de andere tafel had Leslie (ik rriag toch Leslie zeggen, nietwaar menheer Menheer - hihihi ? Dank u. ) inderdaad geen partij aan Brusco. Meer dan een opwarmertje kunnen we deze wedstrijd nauwelijks noemen. De imposante Brusco (een "bodybuildersfiguur" zoals onze Johan met zwarte lange haren en een walrussnor) kwam op
geen enkel moment in het stuk voor en werd er dan ook logischerwijze in minder dan geen tijd met 2 - 0 (15 - 5 en
15 - 6) uitgebonjourd. Een formaliteitje voor Leslie Menheer, meer niet.
Hiermee waren al onze wensen in vervulling gegaan (Martin en Roger kwamen uit tegen twee ereklassers). Op
naar onze stoutste dromen want sommigen (ik ook trouwens) hoopten zelfs op een klein mirakel.
Ondanks de "verDuveld" goede voorbereiding die Martin had genoten (zowat ieder clublid dat regelmatig eens een
balletje komt stekken had als sparringpartner gediend en mijn handlanger Franky en ondergetekende zelf, 2
grootmeesters op het gebied van psychologische oorlogvoering durf ik toch stellen hadden hem de avond voordien
nog enkele nuttige(?) tips uit de "bon Vieux Temps" ingelepeld) vermocht onze sympathieke hoofdreporter niets
tegen veelvuldig kampioen Ceulemans die zich dit keer niet liet misleiden. Zijn spionnagewerk eerder op de middag had hem immers geleerd dat Martin geen katje zou zijn om zonder handschoenen aan te pakken. Die wetenschap indachtig plus ook het feit dat hij zich stilaan aan de tafel begon aan te passen, greep Raymond zijn prooi
van bij het begin met o.a. een strakke verdediging naar de keel om die gedurende de hele wedstrijd niet meer te
lossen. Meer dan wanhopig tegenspartelen was er voor Martin dan ook jammer genoeg niet bij. Hij weerde zich
als een (rood) duiveltje in het spreekwoordelijk wijwatervat maar het was boter aan de galg en vechten tegen de
bierkaai want hij schoot toch twee keer een eind tekort (15 - 7 en 15 - 3). De trein met bestemming finale werd
dus afgelast. Als enige (magere) troost kan Martin aanvoeren dat hij verloor tegen de latere winnaar ...
Op biljart 2 was het scenario niet anders (15 - 8 en 15 - 3). Roger bood zo goed hij kon weerstand maar kon ook
niet op tegen het biljartgeweld van Leslie Menheer. Telkens als Roger de deur ook maar op een heel klein kiertje
had laten staan in de plaats van ze goed te sluiten en de sleutel ver weg te smijten werd dit door Leslie vakkundig
uitgebuit en als het gebeurde dat de ereklasser eens een keertje miste, dan kon je er donder op zeggen dat er voor
onze driebandkunstenaar niets of nog minder te spelen achterbleef. Het einde van de tweede set was een overduidelijk voorbeeld van de klasse van koele killer Menheer: ons bloed en tranen zwetend bestuurslid riskeerde zich,
miste op een muggepietje en liet een pruim liggen. Leslie bedankte hartelijk door doodkalm met 8 stuks uit te spelen. Daartegen valt uiteraard moeilijk iets te beginnen.
Tot mirakels kwam het per slot van rekening spijtig genoeg dus toch niet (Lourdes ligt in1mers nogal veraf hé en
Dadizele heeft blijkbaar (nog) geen uitstraling genoeg - Achiel, waar wacht je op om er wat aan te doen ?!?) maar
onze vertegenwoordigers hebben de kleuren van hun club al bij al toch uitstekend verdedigd. Er werd ook eens te
meer duidelijk bewezen dat er toch nog steeds een grote kloof gaapt tussen het kruim van de ereklasse en de lagere
regionen. Alles goed in aanmerking genomen heb ik toch genoten van een prachtige en spannende namiddag en
jullie? See you next time on the Muppet Show (in 't vlams : tot de volgende keer).
Luc Couckuyt

PRIITATIIB VAN ONZE IPILIRB
Distriktfinale h1e klasse drieband match, 34 ptn, 0.610/0.765 gem., 26.02.94 in D.O.S. Roeselare

Coussement ~oger ~de plRRts)
1. Debruyne W ... ...................................... .... .. ... ...... .... 2 .. ... .......... .. .... . 34 ... .... ........ ....... 42 ................. 0.809 ... ... .... ... ..... 5
2. Duym I. ...... .............. .... ..... .... ... .. ... .. ..... ........ .. .... ... . 0 .... .... ..... .. ..... .. 31 ...................... 57 .. .... ..... ... ... 0.543 .. ........ ... ..... 7
3. Verschuere N ... ... ....... ....... ... .... ............ ... .......... ...... 2 ...... ................ 34 ...... ·................ 48 .. ............... 0.708 ...... .. ... .... ... 4

.......................................................................;.... 4 .................... 99 .................. 147 ............... 0.673 ................. 7

Roger is daarmee uitgeschakeld voor de gewestelijke finale.

Di!l1riktfinale 2de klasse drieband match, 27 punten, 0.495/0.610 gem., 28.02.94 in K. Kortrijkse

C•lemein Cbrist (tste plllRts)
1. Devos Gaston .......................................................... 2 ..... ..... ... .. .... ... 27 ...................... 42 ....... ... ... .. .. 0.642 .... ..... ... ... ... 4
2. Lagage Roger ...... ......... .. ... ..... ............ ... ... .... .......... 2 ... ... ............... . 27 .. ..... :.............. 41 ................. 0.658 ........ .. ........ 3
3. Steelandt Serge ..... .............. ... .. ... ... ... :.. .. ....... .... ... ... 2 ................ :..... 27 .. ...... .............. 50 ........... ...... 0.540 ... ....... ...... .. 3

............................................................................ 6 .................... 81 .................. 133 ............... 0.609 ................. 4

.Z,evos (J,,ston (4de plRRts)
1. Calemein Christ .. ... ..... ................ ........................... 0 .. ... ......... ...... .. 20 ...... .. .... .. ... ... .. 42 .. ............... 0.476 .................. 3
2. Steelandt Serge ........................ ... ............................ 2 .. ........ ... ... ... ... 27 ... ...... ...... ... .... 39 .. .......... .. ... 0.692 ..... ...... ...... . 3
3. Lagage Roger .. .. ...... ..... .... ... ....... ....... ....... ........ ..... . 0 .... .... .. ............ 10 .. .. .................. 34 ...... ... ........ 0 .299 .......... ........ 2

............................................................................ 2 .................... 57 .................. 115 ............... 0.495 ................. 3

Christ plaatst zich niet alleen voor de gewestelijke finale, maar behaalt ook de promotie naar 1ste klasse
(met twee winnende matchen met promotie op drie). Gaston is uitgeschakeld voor verdere deelname.

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

............................................................................ 5 .................. 118 .................. 146 ............... 0.808 ................. 7

............................................................................ 6 .................. 135 .................. 182 ............... 0.741 ................. 6

............................................................................ 6 .................. 124 .................. 198 ............... 0.626 ................. 4

..•••••.•••.•.••.•.••.•••••.....•••••••••..••...••.••.•.•••••••••••.••.••••• 4 •••••••••••••.•••• 113 .................. 190 ............... 0.594 ................. 4

............................................................................ 3 .................. 120 .................. 212 ............... 0.566 ................. 6

Dit was wel dé competitie van het jaar. Jacques Bas, overgelukkig met zijn promotie naar de .1 ste klasse
(waarvoor ik hem van harte feliciteer), wordt eigenaardig genoeg pas vijfde in het eindklassement. De
eerste vier behalen ook promotie maar behaalden meer matchpunten dan Jacques.

Di~1riktfinale 2de klasse band matchbiljart, 55 punten, 2.10/3.00 gem., op 20.02.94 in D.O.S. Roeselare

Coussement ~oger (tste p/1111ts)
1. Vermandel Gilbert ....... ... ...... ..... .... ... ..... ...... ......... . 2 .......... .. .. .... .... 55 .. .... ...... ......... . 16 .. .... .... ... ..... . 3.43 .... ...... ...... 11
2. Steelandt Serge .. ............ .... .... .. .. .. ..... ... ... .. ... .. ..... ... . 0 ......... ....... .. .. .. 39 .. .... .. ..... .. ....... 19 .... ..... ... ... .... 2.05 .. .. ..... .. ..... .. 6
3. Wybaillie Carl .. .... .... ......... ..... .... .. ....... .... .......... ... .. 2 ....... ...... .. .. ..... 55 ... ....... ........... . 14 .. ... ..... .. .... ... 3.92 .... ..... .... ... 16

............................................................................ 4 .................. 149 ····················49 ................. 3.04 ............... 16

"l/erm11nlle/ (Ji/J,ert (411e p/1111ts)
1. Coussement Roger ... .. ... .... ..... ............ ... .... .. ....... .... 0 ... .. ... .. ...... ... .. . 17 ...... .:...... ........ 16 ... ...... .... .. .... 1.06 ............ .... .. 5
2. Wybaillie Carl ...... ...... ... .... .... ...... .. ...·..... ... .... ..... ... .. 0 ......... ... .......... .. 5 ... ........... .... .. .. 13 ........ .... ... ... . 0.38 .... ... ... .... .. .. 2
3. Steelandt Serge ... ........... ...... .... ..... .. ......... ... .. .......... 0 ...................... 52 .... ... ....... .. ...... 35 ..... ........... .. . 1.48 .. .... ... .. .... ... 7

............................................................................ 0 .................... 74 .................... 64 ................. 1.15 ................. 7

Roger won deze distriktfinale op overtuigende wijze. Hij behaalde promotie naar de 1ste klasse (80 ptn
!) en speelt de gewestelijke finale, die betwist wordt in ons lokaal op zondag 20 maart.

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

.Z,eproost "'!}11ree/ {Z,le pl1111ts) .
............................................................................ 6 .................. 106 ··················163 ............... 0.650 ................. 5

............................................................................ 4 .................... 93 .................. 193 ............... 0.482 ................. 4

Marcel klasseerde zich voor de distriktfinale en behaalde tevens promotie naar de 2de klasse. Proficiat.

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

7'011e ~om11in (ttlle plR11ts)
............................................................................ 2 .................... 70 .................. 193 ............... 0.362 ................. 4

············································································ 2 .................... 69 .................. 231 ............... 0.298 ................. 4

_.,,,erstraete ~ean-Claulle (niet deelgenomen)
Geen enkele speler van onze club kon zich plaatsen voor de distriktfinale.

2de nationale voonvedstrijden exc. drieband klein biljart, 50 punten, 0.975/... gem., 05+06.03.94 in Ster Ninove

:;'avest!ID_ "!Jartin (Zlle plaats)
1. Blauwblomme H . .. ... ............. .. .. .. ... .... ...... .... .. ... ... ... 0 .......... ..... ....... 48 ........ ... ... :...... . 36 ... .......... ... . 1.333 ... .... ........ .. . 8
2. Decoster L ................ ... .... ... .. ........... ......... ... ........... 2 .... .. .. ... ..... ... ... 50 ...................... 37 ... ...... .. ..... . 1.351 .. ........ ........ 9
3. Roefs ....... ..... .... ....... ... .. ..... .... ........ ........ ..... ... ... .. ... 2 ......... ...... .. .. ... 50 ........... ..... ..... . 39 .. ...... .... .... . 1.282 ....... .. ... ...... 5
4. Kesteioot P .............................. ..... ... ... .... ................ 2 ..... ........ .. ...... . 50 ... ..... .. ....... ... .. 39 ...... .. ........ . 1.282 .... ..... ... ...... 5

············································································ 6 .................. 198 .................. 151 ............... 1.311 ................. 9

Martin plaatste zich met deze weinig overtuigende prestatie warempel voor de nationale finale.(de
anderen waren eigenlijk beter, maar het geluk was wel aan zijn zijde. Op het einde van dit weekend
spraken ze niet meer van een varken, maar zegden ze : Goed Martin, alhoewel hij niet aan de tafel
stond ... ). Die nationale finale wordt gespeeld in Aarschot, in hèt weekend van de arbeid, namelijk
1 mei).

Distriktfinale 3de klasse drieband match, 22 ptn, 0.405/0.495 em., 06.03.94 in K. Kortrijkse

$as ~e9ues (4,le plaats)
1. Tavernier J.. .... .......... ..... ... .... .. ... ..... ....... ....... .......... 2 .. ................. .. . 22 ....... .......... ... .. 44 ................. 0.500 .... .............. 3
2. Wybaillie C. ... .... ... .. .................... ............................ 0 .. .. ........... ....... 16 .................... .. 53 ..... ..... .. ..... 0.301 .................. 3
3. Duvck P . ............ .... ........ ...... .. ... ... ........... .... ............ 0 .... ... ............... 17 ... ..... ... .. ......... 41 .... .. ........... 0.414 .. .... .. .... ...... 3

............................................................................ 2 .................... 55 .................. 138 ............... 0.398 ................. 3

Jacques is daarmee uitgeschakeld voor de gewestelijke finale.

Gewestelijke finale 2de klasse band klein biljart, 80 ptn, 3.50/5.00 gem., 20.03.94 in Exc. Menen

Coussement :;'oger (tste plaats)
1. Defruyt D ................................................... ...... ... .. .. 2 ... .... ... ............ 80 ... .......... ......... 17 .. ...... .. ......... 4. 70 .......... ...... 15
2. Packet W .... ... ...... ..... ... ......... ... .. ................... .. ........ 2 ....... ..... .... .. .... 80 ... .. ... .. ..... .. ..... 15 .. .. ........ ....... 5.33 ................ 16
3. De Boes R . .... ........ ............ ....... .. ... .......... ...... .......... 2 ........... ... .. ...... 80 ...................... 12 ................... 6.66 .. ... .. .. .... .. . 28
4. Gillade L .. .. ... ............. .... .. ........ .. .. .. ........................ 2 .. ...... .............. 80 ... ................... 16 ................... 5.00 ...... ... ....... 12

............................................................................ 8 .................. 320 .................... 60 ................. 5.33 ............... 28

De beuk erin, moet Roger gedacht hebben bij aanvang van deze gewestelijke finale . Van de eerste tot en
met de vierde partij stond hij dan ook op scherp. Zijn tegenstanders hebben het, zonder uitzondering,
allemaal aan den lijve ondervonden. Alle punten maken en geen cadeaus weggeven, is dit niet het ideale
recept om de vloer te vegen met de tegenstander? Jawel, en het eindklassement mag dan ook gezien
worden : een eerste plaats (die toegang geeft tot de nationale finale, die gespeeld wordt "Au bon coin"
ergens in onze nationale hoofdstad) met een promotie naar eerste klasse er bovenop. Proficiat!

Distriktfinale 3de klasse drieband klein biljart, 27 ptn, 0.510 / 0.625 gem., 09.04.94 in Excelsior Menen

$e proost IY!Jnrce/ (Ide plnnts)
l. Beghin F .... ................... ... .. .............. ........... ............ 2 ....... ....... .... .... 27 .... ..... ....... .. .. .. 40 ..... .... ........ 0.675 ... .... .......... . - 12. Dewickere Amand ......... ....... .... .... .. ...... ..... ............. 2 ................. ..... 27 ... .......... .. ..... .. 55 ...... .. ........ . 0.490 ... .... ..... .. .... 3
3. Demoor Willy ... ... .... .. ... ...... ... .... ...... .. ... .. .... .. .... .. .... 0 ......... ... ......... . 23 ... ................... 63 ....... .... ...... 0.365 .................. 5

............................................................................ 4 .................... 77 .................. 158 ............... 0.487 ................. 5

E

en merkwaardige finale, dat is het minste wat men erover kan zeggen. Immers, voor aanvang van
de laatste ronde had Marcel 4 matchpunten, mooi in het gemiddelde. Zijn tegenstrever had 2
matchpunten en een slechter gemiddelde. Frédéric Beghin had slechts één matchpunt, binnen het
gemiddelde. Het kwam er dus gewoon op· aan om relaxed deze laatste partij af te haspelen, het liefst
binnen het gemiddelde of een ietsje eronder, opdat Marcel distriktkampioen zou zijn.
Was de stress te groot, of was Marcel niet fysiek sterk genoeg om drie partijen na elkaar te spelen, wie
zal het zeggen. Feit is dat hij er hoegenaamd niets van bakte. Er kon zelfs geen varkentje van af
Uiteindelijk verloor hij op 4 punten, maar de partij had veel beurten geëist, zodat enkel de
distriktsportbestuurder Etienne kon uitmaken wie nu wel kampioen zou worden. En ja hoor, zowel
Marcel als Willy Demoor hadden wel vier matchpunten, maar ze kwamen beiden enkele tienden tekort
om binnen het gemiddelde te eindigen. Zo werd Frédéric Beghin, met slechts drie matchpunten maar
wel binnen het gemiddelde, kampioen.

Kampioenschap van België lste klasse kader 47/2, 5 en 6 maart 1994 in BC "De Kempen" -Arendonk.

l. Vertriest F ............... .. .... .............. .......................... 2 ..... ......... ..... . 160 .... ....... ........... 15 ... .. ....... .. ... 10,66 ......... ... .. .. --1-5
2. Libert S ..... ..... ..... ............ ...... .... .... ... ........ ..... .. .. ...... 2 ......... .. .. ...... . 160 ......... ......... .... 14 .... .... .. ....... 11,42 ..... ..... ...... 67
3. SijbersL ....... .. ................. ................................ ...... 2 .................. .. 160 ...... ...... ... .... ..... 8 ........... .. .... 20,00 .......... ...... 54
4. Ramaekers B. ............. .. .. .......... ... ........... .... ............ . 2 ..... .... .. ......... 160 .... ..... .. ..... ...... 15 ........... ...... 10,66 .... ....... ..... 80

............................................................................ 8 .................. 640 .................... 52 ............... 12.31 ............... 80

oilà, het is weer zover zie. Hervé heeft er voor gezorgd dat BC Excelsior voor de ik-weet-al-nietmeer-hoeveelste keer op het stadhuis ontvangen zal worden om zijn nationale kampioen(en) te
huldigen. Ik hoop van ganser harte dat het in het meervoud mag zijn en al is het seizoen al zeer ver
geschoven, die kans zit er nog dik in want ik heb namelijk ergens in "Playboy" gelezen dat Hervé een
dubbelslag kan slaan in excellentie vrij op de match en wie weet schieten Martin en/of Roger nog eens
uit hun sloffen in respectievelijk excellentie drieband en 2de klasse bandstoten op de kleinen (Roger
start alvast met een spychologisch voordeel ; zijn nationale eindstrijd gaat nl. door in BC "Au Bon
Coin" in Vorst. .. juist ja, daar waar hij verleden jaar de titel pakte in drieband !).
Voor Hervé's 2de nationale finale dit seizoen (zijn eerste in excellentie kader 38/2 moest hij noodgedwongen forfait geven wegens beroepsomstandigheden) was het eens te meer te doen in het verre Kempenland, nl. in BC "De Kempen" in Arendonk, thuishaven van topkadristen zoals daar zijn Leppens,
Niessen en Claessen.
Alhoewel hij alle vier zijn matchen heeft gewonnen, heeft Hervé het helemaal niet gemakkelijk gehad,
zowel met zichzelf als met zijn tegenstanders. Zaterdagavond, midden de kamavaleske boemelsfeer,
kon hij ons melden dat hij zijn eerste wedstrijd -een traditioneel typisch zenuwachtige
openingswedstrijd- zonder al te veel moeite (160-121) had gewonnen, net onder het gemiddelde en zijn
tweede net in het gemiddelde (160-121). Alhoewel het er na 7 beurten veel veelbelovender uitzag want
Hervé telde toen immers al 153 punten maar toen scheidsrechter Johan Claess~n hem de volgende beurt
"voor 5" aankondigde sloegen de stoppen door en nam "den track" compleet bezit van onze vriend.
Gelukkig had hij een comfortabele voorsprong uitgebouwd want hij had nog maar liefst 6 beurten nodig
om de resterende loodjes rond te maken (die wogen duidelijk heel zwaar). Enfin, na de eerste
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wedstrijddag had ons clublid toch als enige 4 matchpunten maar zat (net als alle anderen trouwens) net
onder het gemiddelde m.a.w. hij was nog goed in de running maar het kon nog alle kanten uit.
Groot was zijn verbazing zondagnamiddag (hij was immers niet op de hoogte van onze komst -bedankt
Pasquale om zo lang te hebben kunnen zwijgen) toen hij ons zag arriveren. Even dacht hij marsmannetjes te zien (ik had nochtans mijn karnaval-outfit niet meer aan) maar het deed hem toch duidelijk veel
plezier. Mijn minivoetbalmaatje bedankte ons prompt voor onze aanwezigheid met een vlotte zege in 8
beurten (160-148). Goed voor het moreel en het gemiddelde (hij had nu als enige net het minimum)
meteen, maar wie dacht dat daarmee alles in de "sacoche" was had duidelijk zonder de heer Famchon
junior himself gerekend. Tegen een verdedigend spelende Ramaekers vond Hervé toch nog het middel
om ons een thriller voor te schotelen. Hij bakte er nauwelijks iets van (en dan ben ik nog mild), zijn
gemiddelde evenals zijn en ons moreel zakten zienderogen onder het vriespunt en na 13 hernemingen
wezen de bordjes dan ook 57-103 in het vuordeel van zijn tegenstander aan. Het was voor ons dan ook
nagelbijten (de een had het er al wat moeilijker mee dan de ander) en toen bijna iedereen de moed had
laten zakken en de hoop had laten varen liet Ramaekers een extrabal liggen die onze enige nog trouwgebleven leerling van de fameuze superlichting in dank aanvaardde. Voor degenen die zich nog een
beetje André's talentrijke jeugdspelers uit die periode herinneren moet ik er geen tekeningske bijmaken
zekers, die kennen heel waarschijnlijk de rest van de historie al - Hervé speelde inderdaad de 80 resterende punten rond (160-117), niet zonder enige moeite weliswaar (opnieuw had de "voor 5"-aankondiging van ref Claessen een verlammend efl:èct op zijn anders zo soepele arm) maar hij miste dit keer echter niet meer en enige tijd later weerklonk het Belgisch volkslied voor onze Fransman (begrijpe wie begrijpe kan, maar ja, in België is veel, zoniet alles mogelijk). Ons zal het echter een zorg wezen ; Hervé
rijfüe hiermee meteen voor zijn club de zoveelste palm (zijn tweede persoonlijke titel) binnen en ik ben
er stellig van overtuigd niet de laatste !
Luc Couckuyt
Oh oui, et pour les ami( e)s français la même chose ...
::J ... mais en français. (traduction libre avec accent t1amand terrible)

Championnat de Belgique lère classe cadre 47/2, 5 et 6 mars 1994 au BC "De Kempen" -Arendonk.-

oilà, ça y est. Hervé s'en est chargé : le BC Excelsior sera reçu à la mairie pour la je-ne-saismême-plus-combientième fois pour rendre hommage à son/ses champion(s) national. J'espère de
tout coeur que ça sera au pluriel et bien que la saison soit déjà bien avancée, cette chance est encore très
réelle parce que j'ai lu quelque part dans "Playboy" que Hervé peut réussir un doublé en excellence libre
sur Ie match et qui sait, peut être Martin ou Roger vont se risquer à leur tour respectivement en
excellence trois bandes et 2ème classe à la bande sur le petit (Roger part en tout cas avec un avantage
spychologique ; sa finale se déroulera au BC "Au Bon Coin" à Forest.. . mais oui, là ou il a arraché le
titre en trois bandes l'année passée !).
Pour la 2ème finale nationale d'Hervé cette saison (pour sa première en excellence cadre 38/2, il a été
contraint de donner forfait à cause d'occupations professionelles) le rendez-vous était une fois de plus
en Anvers lointain, plus précisément au "BC De Kempen" à Arendonk, arrière de cadristes de topniveau
comme Leppens, Niessen et Claessen.
Bien qu'il ait gagné ses quatre matches, Hervé ne l'a pas du tout eu facile, autant avec soi-même qu'avec
ses adversaires. Le samedi soir, en pleine "boemel"ambiance du carnaval, il pouvait nous annoncer qu'il
avait gagné son premier match -un match d'ouverture traditionnellement typiquement nerveux- sans trop
de misère ( 160-121 ), juste en dessous de la moyenne et son deuxième juste dans la moyenne ( 160-121).
Bien qu'aprés 7 reprises la situation était beaucoup plus prometteuse car Hervé comptait à ce moment là
153 points mais quand la prochaine reprise l'arbitre Johan Claessen lui annoncait "pour 5", les plombs
sautaient et "le trac" envahissait complètement notre arni. Heureusement, il avait étendu une avance

V

confortable parce qu'il avait encore besoin d'encore 6 reprises pour arrondir les derniers plombs (ils
pesaient visiblement très lourd). Enfin, après la première journée notre équipier était Ie seul à totaliser 4
points de match mais était (comme tous les autres d'ailleurs) en dessous de la moyenne, c.à.d. qu'il était
encore bien dans Ie running mais tout pouvait encore basculer.
Grande était sa stupéfaction Ie dimanche après-midi (il n'était pas du tout au courant de notre visite merci Pasquale pour avoir pu garder Ie silence aussi longtemps) quand il nous voyait arriver. Un
moment il croyait voir des Martiens (pourtant, je n'avais plus mon habit de carnaval) mais ça lui faisait
visiblement beaucoup de plaisir. Mon pote de rninifoot nous remerciait sur Ie champ avec une belle
victoire en 8 reprises ( 160-148). Tout de suite bon pour le mora! et la moyenne (il était le seul a avoir
juste la moyenne maintenant) mais celui qui pensait qu'avec cela tout était dans "la sacoche" n'avait
clairement pas compté sur monsieur Famchon junior lui-mème. Contre un Ramaekers qui jouait la
défense, Hervé trouvait encore les moyens de nous servir un thriller. Il fabriquait à peine quelque chose
( et je suis encore généreux) et après 13 reprises Ie tableau montrait 57-103 à l'avantage de son
adversaire et quand presque tout le monde avait baissé Ie courage et abandonné tout espoir, Ramaekers
laissait une extra-hall que notre seul élève fidèle du supercontingent acceptait avec reconnaissance.
Pour ceux qui se souviennent encore un petit peu de ces jeunes gaillards talentueux d'André de cette
période, je ne dois pas faire de dessin n'est ce pas, ils connaissent l'histoire -Hervé finissait les 80 points
restants ( 160-117), non sans quelque peine cependant (!'annonce "pour 5" de ref Claessen avait de
nouveau un eftèt paralysant sur son bras d'habitude très souple) mais il ne loupait plus cette fois-ci et
quelque temps après l'hyrnne national beige retentissait pour notre français (va comprendre, Charles
mais bon, en Belgique beaucoup est possible ... voire tout 1). C'est le moindre de nos soucis en tout cas ~
Hervé remportait ainsi la tantième palme pour son club (son deuxième titre personnel) et certainement
pas la dernière, j'en suis sûr !
Luc Couckuyt

Kampioenschap van België 2de klasse bami klein hiljart,80 ptn., 3.SO / S.00 gem., 16+17.04.1994
"Au Bon Coin" te Vorst.

~oger Coussement ...J.{Rmpioen v11n .Jselgië
1. Beauprez R . ...... .. ....... ........ .......... ........ ..... ...... ...... .. 2 ...... ..... ... .... .... 80 .... ...... .............. 8 ... .. ........ ... . 10.00 ...... ... ....... 28
2. NoukensB. ............. .. ...... ... ... ... ............ ... ... ............ 2 ...................... 80 ... ............. ..... 20 .. ... .......... .... 4.00 .. .... .......... lü
3. Hoebers J . ....... .... .... ... ... ....... ... ... .... ............ .... ..... ... . 2 .. ... ........ .. ....... 80 .... ......... ......... 16 ... ... ... .... .. .... 5,00 ................ 12
-1- . Dubois H.. ..... ..... ......... ...... ..... ... .... ..... .... ............ ... 2 .. ........... .. ... .. .. 80 ....... ....... ...... .. 20 ................... 4.00 .. .... ... .. ... .. 14

............................................................................ 8 .................. 320 .................... 64 ................. 5,00 ............... 28

N

og net voor het verstrijken van de deadline ('k heb mij nog ferm moeten haasten verd ... uiveld) voor
deze editie van ons clubblaadje werd mijn wens, uitgesproken in het artikel "Hervé Famchon
Kampioen van België lste klasse kader 47/2 (matchbiljart) " reeds vervuld. Roger, die zowat van alle
markten thuis is en nooit om één of andere stunt verlegen zit, heeft er immers voor gezorgd dat er
minstens 2 nationale kampioenen zullen gehuldigd worden op het stadhuis.
Toen ik in datzelfüe artikel ook stelde dat hij met een psychologisch voordeel vertrok heb ik mij
helemaal niet vergist want waar Roger in zijn rijkgevulde biljartcarriere tot vorig jaar nog niet in
geslaagd was (nl. een nationale finale winnen), is hem dit keer voor het 2de jaar tereke wel gelukt, en
dan nog wel in hetzelfüe lokaal ! Van toeval gesproken zeg of zou er dan er toch zoiets bestaan als
lotsbestemming ?!?!
Het kampioenschap in Vorst begon wel met een valse noot want speler Roefs mocht al terug huiswaarts
keren nog voor hij zijn keu had uitgepakt. Hij kreeg immers een forfait aan zijn broek gesmeerd wegens
een te laat komen van 45 minuten. Zijn eerder flauw excuus van "verloren gereden" werd terecht niet
aanvaard (hij had inderdaad ergens kunnen telefoneren). Dit was meteen koren op de molen van onze
sportbestuurder want dit betekende onmiddellijk een (te duchten ')) konkurrent minder.

Terwijl iedereen in de eerste wedstrijd (traditiegetrouw) nogal nerveus akteerde (maar liefst 28 en 33
beurten) nam Roger een blitsstart door zijn tegenstrever te verpletteren in amper 8 beurten (80-24 ). De
tweede wedstrijd werd ook -zij het wat minder vlot omdat Pipo "den boel opensmeet"- alweer
gewonnen (80-54) zodat onze clubvertegenwoordiger na de eerste dag al riant op kop stond : hij had 4
matchpunten met promotie terwijl zijn dichtste achtervolger ook wel 4 matchpunten had maar niet eens
aan het minimumgemiddelde kwam om van de rest van het deelnemersveld nog maar te zwijgen (nog
minder matchpunten en nog minder moyenne).
De zondag kwam het er dan ook enkel nog op aan het hele gebeuren onder kontrole te houden en daar
is Rogertje toch wel een geslepen vos in zekers, of niet soms ?
Ondanks waarschijnlijk een beetje een houten kop ( quasi zegezeker als hij was, was hij natuurlijk blijven
"plakken" tot 3u00 in de ochtend of vergis ik mij, Johan ?) werd de eerste wedstrijd van de tweede
wedstrijddag (kan iedereen nog volgen? Nee? Dan is 't goed.) weeral gewonnen met promotie (80-55).
Dat deed helemaal de deur dicht voor de titelkansen van Dubois want lang voordat de laatste wedstrijd
begon had onze slimmerd al lang uitgerekend hoeveel beurten hij moest en mocht spelen. Dus, eerst 14
beurten de tegenstander laten zwemmen om er zeker van te zijn dat hij onder ·het gemiddelde gekletst
was en dan 6 beurten later uitblazen (80-51) ; een sterk staaltje, Roger. Spijtig voor de talrijk
meegekomen supporters van Dubois (een 20-tal volgens ooggetuigen) want die hadden de verre
verplaatsing gemaakt voor de 2de plaats en werden dan op de koop toe nog de mond gesnoerd door 1
meegereisde supporter uit Menen-Halluin die luidkeels "On a bon !" schreeuwde na het laatste punt.
Jullie raden het natuurlijk al : het was co-nationaal scheidsrechter Daniël Famchon die, na een slopend
arbitrageseizoen (zo'n slordige 200 matchkes samen met vriend Roger; ga d'er maar aan staan, zulle sommigen zullen bij het lezen hiervan waarschijnlijk rode oortjes krijgen maar geen nood hoor, na een
week of 14 gaat dat wel over) toch nog de energie en het enthousiasme kon opbrengen om 2 dagen mee
te gaan supporteren. Toutes mes fëlicitations, Daniël ! Over één ding waren alle aanwezigen het echter
wel gauw eens, den besten over gans de lijn (beste gemiddelde, hoogste reeks, kortste partij, .. .) had
hier verdiend gewonnen.
Bon, moeilijk is het niet hé, Roger, als je je in het vervolg nog eens kwalificeert voor een nationale
finale tracht er dan door de één op andere manier voor te zorgen dat ze doorgaat op "de goeie plek",
enne nogmaals proficiat ! En wat jullie betreft, Martin en Hervé, doe jullie uiterste best om de lange
reeks kampioenstitels nog wat aan te dikken. Good luck !
Luc Couckuyt

Nationale voorwedstrijden exc. vrij match, 300 ptn, 25.00 / 60.00 gem .

._,,,t'nmchon ,6ervé (lste pl1111tsJ
1. Ramaekers B .. .. .. .. .... .. .. ... ...... ....... .. .... ........ .... ... .. .... 2 ... ... ........... ... 300 .. ....... ..... ..... .. ... 7 .. .............. . 42.85 .. .. .......... 188
2. Jadot J.M . ... ..... .. .... .. .... .. .. .... ..... ...... ....................... . 2 ...... ..... ......... 300 .... ....... ..... .. ...... 8 ...... .... ....... 37.50 ... ....... .... 251
3. Vertriest F . .... .. ...... ... .. .... ..... ... ... .... ... ...................... 2 ... .... ... ....... ... 300 ... .. .. ........ ... ..... . 5 ... .. ...... .. ... . 60.00 ..... ... ... .. . 221
4. Verspeelt F . ...... ........ .. ............ ....... .... ......... ..... ..... .. 2 ....... ... .. .. .... .. 300 ........ ... ..... .... .... 6 .. ..... ..... ..... 50.00 ........ .... .. 171

············································································ 8 ................ 1200 .................... 26 ............... 46.15 ............. 251

Dankzij deze glansprestatie verzekerde Hervé zich meteen van deelname aan zijn derde nationale finale
dit seizoen (een prestatie op zijn eigen). Zonder echt veel training zo'n algemeen gemiddelde neerzetten
(de hoogste reeksen al eens goed bekeken ?) op een dergelijk (mini)voetbalterrein verdient applaus
mijns inziens. Een duidelijk bewijs van talent en de juiste school. Goeienavond, zeg - Chapeau, Hervé!
Bij deze wens ik je dan ook veel succes toe voor de finale die doorgaat in de KGBA in Gent op 28 en
29 mei samen met Matthijs W., Devos J., Van Haut G. en Beylemans B. Vas y, ma poule, on va tous .. .
Luc Couckuyt

D
17de ronde uit tegen B.C. Arcades 2, woensdag 16.03.1994

1.
2.
3.
4.

Magistro S. / Deproost Marcel ..... ............. ... ... ... .. ... 2 ... ..... .. .. ... .. .. ... 18 ..... .. ........... .... 37 ........... ...... 0.486
Bievclez Ph. / Deconinck Francky .. .. ....... .. ...... ....... . 0 .... .. .................. 5 ....... .. .. ........... 35 ...... ........... 0.142
Van Krevelen W. / Coussement Roger .................... 2 ... ...... ...... ...... . 22 ......... ... .... ...... 22 .......... ....... 1. 000
Caudron A. / Ravestvn Martin ..... .... ....................... 2 .... .................. 27 ...................... 30 .. .... .... ....... 0.900

...... ... ... ...... 3
....... ........... 1
........... ..... .. 8
........... .. .... . 5

.......................................................................~ .... 6 .................... 72 .................. 124 ............... 0.580 ................. 8

Het leek er heel even op dat we in het lokaal van Frédéric Caudron roemloos ten onder zouden gaan.
Francky Deconinck begon heel sterk aan zijn partij, met een reeks van 15 ... brossen. Marcel van zijn
kant was eventjes de kluts kwijt toen zijn tegenstander drie beurten na elkaar een varken maakte. Voor
Francky was de partij hopeloos verloren, maar Marcel zette door. Bij een stand van 16 - 15 in zijn nadeel, zei Marcel: "Moet ik maar drie punten meer? Dat is zo gebeurd." En hij deed het dan nog ook!
Roger, die in de "forme" van zijn leven is, trok zich van die gek afslaande biljarts niets aan. Hij klaarde
de klus in een goeie 20 minuten. Anders was het gesteld op de andere tafel. Martin kon, net zoals
Francky, aanvankelijk de maat niet vinden van het enorm kort afslaand biljart. Tegen de tijd dat Roger
zijn partij beëindigde, stond het 6 - 15 in 18 beurten, in het nadeel van Martin wel te verstaan. Toen
maakte Martin een klassiek varkentje ( een zesbander die uitdraaide op een accordeon in de lengte van
het biljart). En opeens leek alles kinderspel. Voor de resterende 21 punten had hij maar 12 beurten meer
nodig. De zoveelste krappe overwinning voor B.C. Excelsior was een feit.

18de ronde thuis tegen B.C. Arcades 3, dinsdag 22 maart 1994
1. Deproost Marcel / Genart .... ... .. .. ............................. 2 .. .................... 18 ... .. ......... ........ 3 9 ...... ...... ..... 0 .461
2. Seys André/ Boulanger ........ ............... ..... .............. 2 ...................... 22 .......... ............ 35 .. ... ............ 0.628
3. Coussement Roger / Delsinne ... .... ..... .... ... ...... ........ 2 ... ...... ........... .. 22 ...................... 17 ...... ......... .. 1. 2 94
4. Ravestvn Martin/ Antonetti ......... ....... ...... ...... ........ 2 ....... ............ .. . 27 .. ..... ..... .... ... ... 24 .. ............... 1.125

......... ..... ... . 2
.... ......... ..... 2
........... ... .. .. 7
... .............. . 7

............................................................................ 8 .................... 89 .................. 115 ............... 0.773 ................. 7

Dit zou dan dé ontmoeting van dit seizoen moeten zijn. Zowel André als Marcel speelden goed geconcentreerd. Hun tegenstrevers kregen maar geen vat op onze lang (maar juist) afslaande biljarts, zodat zij
kansloos verloren. 4 - 0 voor den Excelsior na twee partijen. Dat was lang geleden. Zo konden zowel
Roger als Martin relaxed aan hun partij beginnen. Roger, die twee dagen voordien de gewestelijke finale
band had gewonnen, bleek nog altijd in super-vorm. Zijn tegenstander kreeg hoegenaamd geen tijd om
zich aan te passen. Na 15 minuten was de partij gespeeld, in amper 17 beurten (met een tussenspurt van
14 punten in 3 beurten), goed voor een gemiddelde van 1.294! Ook Martin speelde niet onaardig, waardoor het ploeggemiddelde opliep tot 0. 773, een absoluut seizoensrecord.

19de ronde uit tegen B.C. Risquons Tout, maandag 28 maart 1994
1. Bultheel / De Proost Marcel.. .................................. 0 .. ... .. .. ............. .. 3 ...................... 23 ................. 0.130 .... .. ............ 1
2. Beghin / Seys André ................ .... ....................... .... 2 ...... ................ 22 .... ................. . 45 ................. 0.488 ........ .... ...... 4
3. Cisternino / Devos Gaston .. ... ... ... ........... ..... ..... .. .... 2 .... ...... ........... . 22 ...................... 29 ................. 0.758 ........... ....... 3
4. Claerhout / Coussement Roger.. .. ..................... ....... 2 .. .......... .......... 27 ......... ...... ....... 37 .... ... .......... 0.729 .................. 8

............................................................................ 6 .................... 74 .................. 134 ............... 0.552 ................. 8

20ste ronde thuis tegen Aalsterse B.C., yrijdag 2 april 1994
I. De Proost Marcel/ Mattens Roger ...... .... ..... ........... 2 .. .............. .. ... . 18 .... .... .. ... ....... .. 43 .. ..... ..... ..... 0.418 ............. ..... 4
2. Bas Jacques/ Schollaert Herman .......... ................... 2 ...... ......... ....... 22 .. ..... .. ......... .... 56 ... ........ ... ... 0.392 .. ... .... ........ . 2
3. Coussement Roger/ Van Goethem Glen ........ .... .... . 2 .... .... .. ... .... .... . 22 .. ..... ... .. ..... .... . 47 .......... ... ... . 0.468 ....... ...... .. ... 4
4. Ravestvn Martin/ Gillade Luc ......... ..... .. .... ..... .... .. . 2 .... ... ........... ... . 27 ........... ... ... ..... 29 ... ....... .... ... 0.931 .................. 5

.............................. :............................................. 8 .................... 89 .................. 175 ............... 0.508 ................. 5

8- 0 voor den Excelsior. Het kan niet op. Niet dat we het gepresenteerd kregen op een schoteltje. Verre van. Want kijk, zowel Baske als Marcel winnen nipt op één punt. Ook in de tweede sessie, waar onze
zogenaamde "zwaargewichten" in de arena treden, was het vechten op het scherp van de snede. Roger
kon met een ultieme "jump" afstand nemen van een sterk aanklampende tegenstander (winst op 2 puntjes). Zelfs Martin, die naar eigen zeggen kwalitatief zijn beste partij driebanden van het seizoen speelde,
kon zijn tegenstander pas in de laatste rechte lijn achter zich laten (winst op 4 punten).
En die matchpunten zouden we wel eens nodig kunnen hebben. Immers, de laatste berichten van
bondswege leren ons dat er hoogstwaarschijnlijk twee ploegen promoveren naar derde klasse. Dat betekent dat de ganse Europabekercompetitie voor onze ploeg zal beslecht worden in de laatste ontmoeting
van het seizoen, met name de verplaatsing naar onze rechtstreekse concurrent voor de tweede plaats in
het klassement : BOUSSU.

21ste ronde uit tegen Kortrijkse Biljartvrienden, dinsdag 19 april 1994
1. Vangansbeke / Seys André .... ... .. ..... .. ....... .. ...... ....... 0 .... .. .... ... ...... ... 17 .... ................ . 34 .... ............. 0.500
2. Goeminne G. / Devos Gaston ........ ...... .. .... ....... .. ... .. 0 ... .. .. ..... ... ........ . 2 ..... .. .. ... .......... 23 .. .. .... .. ... .... 0.086
3. Blauwblomme H. / Coussement Roger ... .. .......... ..... 0 ...... .. .... .......... .. -1- ... ..... ... .. .. ... .. .. 14 ....... .. ... ..... 0.285
4. Vandendriessche Ph. / Ravestvn Martin ...... ... .... ... .. 1 .... .. ................ 27 ... ..... .......... .... 42 ....... .... .... .. 0.642

...... .. ... .. .... . 4
...... ..... ..... .. 1
.. ....... .... .... . 1
......... ......... 5

............................................................................ 1 .................... 50 ··················113 ............... 0.442 ................. 5

Voor onze ontmoeting tegen de leider in het klassement, met name de Kortrijkse, had onze ploegverantwoordelijke Roger in zijn ogen onze sterkste opstelling voorzien. Op papier konden we deze redenering min of meer volgen. Onze 4de man, Marcel De Proost zou vervangen worden door onze voorzitter André, die in dergelijke omstandigheden ondervinding te koop heeft. Gaston Devos kreeg de voorkeur op Jacques Bas, omdat Roger van mening was dat Gastonneke in een vroeger leven ooit wortelboer zou zijn geweest, en alzo nu nog altijd sterk is in het afleggen van "karaten". Roger zelf zou, als
kersverse kampioen van België, in de wetenschap zijnde dat hij dit seizoen nog niet had verloren in de
Europabeker (Jacques trouwens ook nog niet zulle, Roger 1), wel makkelijk kunnen afrekenen met
Francky Vancoillie. Martin van zijn kant zou Filip van den appelmarchant wel een lesje leren.
De realiteit nu. André speelde zoals dat van hem verwacht werd, goed dus. Het werd een nek aan nek
race tegen Vangansbeke, race die hij jammerlijk verloor op één puntje. Gaston, ja Gaston, wat kunnen
we daar over schrijven. Tegen de tijd dat hij zijn keu dichtgeschroefd had en de pomerans voorzien had
van de nodige blauwe "stoffatie", was de partij al gedaan. Gaston behaalde wel een nooit gezien algemeen gemiddelde van 0.086. Toegegeven, de omstandigheden waarin hij uitgenodigd werd om onze
ploeg te versterken (ttz. de voorkeur kreeg op onze vaste man Jacques Bas) waren verre van ideaal.
Insiders weten hier wel beter.
De tweede sessie dan. Roger, die gehoopt had tegen Franky Vancoillie te moeten spelen, kwam bedrogen uit. Immers, ook de mannen van Kortrijk lezen het boekje van Rob Vandersteen: ''Biljart International". Daarom stond dat Roger dit seizoen nog niet verloren had. En daar zou met name ploegkapitein
Blauwblomme eens verandering in brengen zie. Hij liet Vancoillie op de bank, zodat hijzelf tegen Roger
zou uitkomen. Zo geschiede. Een super gemotiveerde Henk speelde beresterk. Hij beëindigde de partij
aan 1.571 algemeen en Roger kon enkel zijn wonden likken (4 schamele puntjes en een gemiddelde van
0.285) . Kommentaar van Roger achteraf : "Het vet is toch al binnen".
De laatste partij dan. Zowel Filip als Martin speelden volledig met de deur op slot. Er is echter een verschil in temperament tussen die twee. Daar waar Martin dit over zich heen laat gaan, en wacht op betere

Datum
08.05.94

Onder toezicht
van
E .M .

12.05.94

K.B.B.B.

14.05.94

E.M.

Aktiviteit
Finale handicap drieband op klein biljart met Carton L.,
Vlaminck A. , Coussement R., Defrancq K., Lagat M., Devos
G., Ravestyn M. En Bas J.
22ste en laatste ronde Europabeker Drieband uit tegen A.B. C.
Boussu

Hou alvast deze datum vrij, want B.C Excelsior Menen gaat
op stap ! Trip Naar de streek van de Zuid-Westhoek in onze

15.05.94

E.M.

21.05 .94

E.M.

28.05.94

K.B.B.B.

26.06.94

K.B.B.B.

10.07.94

·E.M .

27.08.94

E .M.

provincie. Verzamelen om 13.30u in ons lokaal. 'S Avonds is er
een diner voorzien in het restaurant "Ter Camere" in leper.
Finale handicap drieband op matchbiljart, met Bas J.,
Demeester J., Verschelde G., Carton L., Seys A., Deneut J.,
Devos G. en Ravestyn Martin.
Finale van de Schaal " ~ .-e2vee.-3i..lle2.-", ons individueel
Mini-triathlon-tornooi op klein biljart.
Vriendenontmoeting "JEUGD" tussen spelers uit WestVlaanderen en "La Ligue du Nord" (Frankrijk), gespeeld in ons
lokaal vanaf 14.30u (met Migneaux Jurgen, Trefel Laurent,
Maes Kristof, Danneels Laurent, Deleersnijder Pedro, Beghin
Frédéric en Naevaert Christophe).
Vriendenontmoeting "JEUGD" tussen spelers uit WestVlaanderen en "'La Ligue du Nord" (Frankrijk), gespeeld in
B.C. Fivois te Rijsel (Frankrijk) vanaf 10.30u. (met Migneaux
Jurgen, Trefel Laurent, Maes Kristof, Danneels Laurent,
Deleersnijder Pedro, Beghin Frédéric en Naeyaert Christophe) .
''"Oe2
K C2 .-pel Il ' ons open
Schaal
van
Finale
driebandentornooi per ploegen van 2 spelers op klein biljart.
Algemene statutaire vergadering van onze club om 19. 00u,
gevolgd door Clubfeest en Kampioenenviering om 20. 00u

Intergewestelijk jeugdtornooi A. Verbeken, 02+o3.04.94 in Biljartgilde Oostkamp

IY!Ji9ne11ux ~urgen (8ste p/1111ts)
l. :--:otredame H ..... ........ .. ................. .. ......... ......... ......................... .. ....... .. . 0 ...... ......... .. ............... 14 .............. ....... .......... . 25 ............. .. .... .... .... .. 0.56 ...
......... 3
2. Talloen R . ...... ........ ... ... ....... .. .•....... ......... .......... .................... ...... .... ... .. 0 ............................ .... 15 .. ......................... ..... 25 ............................. 0.59 •······· ·········· ...... 3
3. :--:otredamme H................ ... ...... ............. ...... ..... ... ...........•.. ................... 2 ........................ ........ 26 ... ..... ............ ............ 21 ............................. 1.23 •······ .......... ....... 5
4. ·ra11oen R . .................. .. .... .. ........... .................... .... ..................... ........... 0 ............ ...... ...... ........ 25 ....... ......... ................ 24 ......... ....... ..... ..... ... 1.02. .
........ 6
5. Dossche 1':......... ............. .................................. ..................................... 0.......
. ....... ... .. 23 ........ ............ ....... ..... 25 ... ... ....................... 0.92 ... . ..... .......... ... .... 5
6. Deklerck S .... ........... .... ..... ........ .. ........................................... ....... .. ... ... 0 ..... ................. .......... 17 ................................ 20 .......... .. ............ ... .. 0.85.
............ 4
7. Bauwens N ........... ......... .. ........ .... ... ........ ......................... ... ............ ... ... . 0 ... ..... .... ........ .... .. ...... 16 ............ .................... 25 ..... ... ........ ...... ... .... 0.64 ..... ..... ............. .... 3
8. Hauwens K .... ..... ......... .. ..... .. ............... ........... .................................. .... . 0 ............................... 18 ........................... ..... 22 ..... ............... ......... 0.83 .. .. ... .... ............ .. .. 6

.. .......................................................................................... 2 ....... ... ............. 154 ...... .... ............. 187 ...................... 0.82 .. ..... .............. 6

.:Z,eleersnijder pedro (7de plnnts)
1. Messiaen B ... ....................... ...................... .. .. ..... ................ ........... ...... .. 0 ...... ... .. ...... ............... 90 .......... ...................... 17 .... .......... .. ............. 5.29 ......................... 25
2. Beghin Frédéric .. ..... ......... ........................... ....... .................................. 0 .......... ........ .. ... ... .. .... 81 ........... ..................... 25 ........ ........... ... ... .... 3.24 ................... ...... 17
3. Praet L. ............ .... ..................... ...... ....................... .. ........... ..... ........ .. .... 2 ...... ........................ 120 .............. ... ............... 16 .............. :.............. 7.50 ........ .......... ....... 37

............................................................................................ 2 ....... ................ 291 ............... .......... 58 ...................... 5.0L .................. 37

Simonis Masters Circuit "Artistiek Biljarten", laatste rankingtornooi in Ten Bel te Destelbergen

Zfitsln9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ravmond Stcvlaerts
Willv Daelman
Hubert Van Mol
Walter Bax
Jean-Claude Levert
Jean-Marie Limbourg
Pierre Scheers
Willy Troonbeeckx
Eugène ~'tevlaerts
Annando Staes
Patrick Degriize

385
318
314
309
288
279
273
267
261
261
242

Daniël Laurent
Leslv Menheer
Michel Emmers
Eddv Ceulemans
Roger Evcracrt
Marc Siebenberger
Daniël Mvlleville
Michel Laeat
Eduard Claerhout
Fnlderick Tran Gnoe
22. Ernest Vervliet
12.
13.
14.
15 .
16.
17.
18.
19.
20.
21.

229
210
185
183
152
152
148
131
125
99
92

Schaal "Henri Debunne", drieband per ploeg, 26.03.94 in Excelsior Menen

1.

Cistemino Donato (Risquons Tout) .. .................,.............................. 8......... ... .. ...
. .. 108 .......... .. ...... .......... .. 168 ................ ........... 0.642 .. .... .... ..... .. .......... 5
Bultheel Pierre............................... ............................ .................... .... 7 ... .... ...... ... ................ 88 ... ........... .... ........ .... 181 ... ............. .. ......... 0.486 ........... .. ............. 5

.. ...... .... ... ....... .......... ....................................... .......... ......... 15 ...... ............... .. 196 .. ..................... 349 ............ ........ 0.561. ............ ........ 5
2.

Daelman Walter (Quality Zele) .... ............ ................ ........... ............ 6 .... ........ .
Van Den Broucke Harrv ..........·.......................... ........ ............ .. ......... 4 ..........

...... 95 ................. ... .......... 170 ................. .......... 0.558 ...... .... ...... ... ........ 5
........... 90 ........ .. ............ ..... ... 156 ........................... 0.576 ..... .. ................ .... 6

.......................................................................................... 10 ....................... 185 ............ ........... 326 .................... 0.567..................... 6
3.

Danneels Gilbert (Centra! Oostende} ................................. .............. 6 .................. .. .......... 129 .. .............. .............. l 75 .......... ........... ...... 0.737 ..... ................ .... .. 7
Vandevelde Herman ................................ ................. ......................... 4.. .. ... .... ... ...
... .. . 105 .. .... .. ...................... 229 .................. ......... 0.458 .... .................. .....4

······································;··················································· 10 ........... .......... .. 234 ....................... 404 .................... 0.579 ................ ..... 7
4.

Devos Gaston (Excelsior Menen) ........... .............. ....... ......... .. .. .. .. ... 4 ............. ................ ... 82 ........ .... .... ......... ..... 155 ........ ................... 0.529 .. .... .................... . 8
Bas .Jacques .. .......... .. ..... ............. ..... .............. ................... ......... ....... 2 ... ................ ............. 85 ..... ... ........ .............. 181 ............... ............ 0.469 ............... ............ 5

............................................................................................ 6 .................... ... 167 ....................... 336 .................... 0.497..................... 8

Kijk. horen dergelijke zuivere pwiten wel thuis in ons overzicht ? Je kan toch
En wat te denken van Christ Blanquaert die zijn partij tegen Johan Soen begon niet zeggen dat onze Erevoorzitter Roland dit punt niet zo gespeeld heeft. Maar
met een nieuwe variante van de akiástoot. Ik verdenk hem ervan dat, sedert
of het zo bedoeld was, dat is een ander paar mouwen.
hij getrouwd is, hij boekjes in huis heeft genre "Karambolsutra... "

BITV
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1
2

·•

Î \

.

Ik wist niet dat de schaal Excelsior dit jaar in achtervolging gespeeld werd Gratiën ? Of hoe je een
scheidsrechter ertoe verplicht wakker te blijven. Dat is nu wat men in een zwijnentiercé noemt zie : 3 1 - 2.

Ik daag iedereen uit (Ceulemans & Blomdahl incluis) om deze driebander na te spelen. Wie inlichtingen
wil in verband met "affek" of dikte en hoogte van de bal kan terecht bij onze elektronicus Ronny
Decloedt (wie anders). Spijtig genoeg heb ik zijn volgende twee varkentjes gemist terwijl ik dit
kunstwerkje aan het vereeuwigen was op een bierviltje. Tegenstander VDB (nee, niet den Paul, maar
den Frank) voelde zich op slag niet goed en vroeg om pilletjes terwijl scheidsrechter Marcel Deproost al
zijn geduld en den overschot van zijn haar aan het verliezen was.

.

Café

--
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