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IDITDRIAAL
De maand september is aangebroken. De
periode voor het starten van een nieuw
biljartseizoen. Wat gaat de tijd toch snel.
Toen ik in de uitgave nr. 10 van ons Clubblad
het 37ste actieve jaar aankondigde van onze
club sedert de stichting, zinspeelde ik als
voornaamste reden van dit lange bestaan op
de vriendschap en de goede samenhorigheid
onder de leden en het bestuur. Welnu, het
38ste sportjaar is gestart en wij moeten op de
ingeslagen
weg
voortgaan
om
de
verstandhouding tussen leden, bestuur en
lokaalhouder te behouden en zelfs nog te
verbeteren... Het gaat zeker niet slecht (zelfs
goed), maar toch is het beter de
samenwerking tussen de diverse schakels van
onze club nauwer naar elkaar toe te brengen
dan te blijven rusten op onze lauweren ...
Ik geloof dat wij het goede pad bewandelen.
Wij doen ons best en het bestuur staat daar borg voor... Daarom durf ik een oproep doen op de
bereidwilligheid van alle clubleden voor het aanstaande sportjaar om ons programma vlekkeloos te
kunnen afwerken, waarvoor bij voorbaat mijn welgemeende dank.
De vakantie behoort voor velen (om niet te zeggen voor allen) tot het verleden. Hopelijk kon iedereen
van een prettige en fijne vakantie genieten, zodat ik mag concluderen dat jullie volledig fit zijn om de
nieuwe biljartcompetitie met volle moed in te zetten.
Het bestuur heeft op 4 juli jl. het activiteitenprogramma uitgewerkt voor het aanstaande sportjaar. Zoals
gewoonlijk, houdt de hoofdredacteur van ons clubblad jullie op de hoogte van alle "activiteiten". Lees
daarom met aandacht uw Clubblad. Laat het niet nutteloos rondslingeren in het lokaal, zoals sommigen
het weleens durven doen (wellicht niet moedwillig). Draag er zorg voor want dit clubblad kost niet
alleen geld, tijd en werk, maar bevat daarenboven ook nog heel wat nuttige informatie. In het "tijdperk
van de besparingen" is het zonde dergelijk prachtig clubblad te verwaarlozen .. . Wie trouwens verder
belangstelling koestert voor ons clubblad, dient een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kan je
vinden in deze uitgave van het clubblad en moet ingediend worden bij de hoofdredacteur of in de
daarvoor voorzienecorrespondentiebrievenbus die zich bevindt in ons lokaal (waar de matchbladen van
de handicap gedeponeerd worden).
Op te merken valt dat het activiteitenprogramma wat gewijzigd is ten opzichte van verleden sportjaar.
De kaderdiscipline is niet volledig uit onze club verbannen... gelukkig maar. Het getikketak van de
biljartballen zal opnieuw hoorbaar zijn in ons lokaal. De sponsor van de schaal "Excelsior" (Ereprijs
Gilbert Vermande!) heeft eraan gehouden dat de kadristen van de 47/2-discipline terug hun virtuositeit
kunnen uitstralen. Tevens heeft hij de wens uitgedrukt om jaarlijks te wisselen van discipline. Dit wil
zeggen dat zijn tornooi dit jaar in kader wordt betwist, volgend jaar in driebanden, enz ... Dit verheugt
mij enorm en het bestuur heeft dan ook direct het voorstel "geprogrammeerd ... en aanvaard".
Ook werd bewust gekozen om de "jeugd" meer aan bod te laten komen. Daarom was het noodzakelijk
het alomgekende tornooi "Henri Debunne" (na 25 jaar) te vervangen · door een internationaal
jeugdtornooi vrijspel op klein biljart en voor beginnelingen (wedstrijden heen en terug tegen "La ligue
du Nord" in mei-juni).

Ons klassiek "internationaal kadertornooi 47/2" (na 6 uitgaven) is zeker niet van het toneel verdwenen,
ondanks het ook dit jaar ontbreekt op ons activiteitenprogramma. Integendeel, er wordt gezocht naar
een passende formule die haalbaar is zowel op sportief als op financieel vlak. Nog wat geduld, nu op de
algemene vergadering van de CEB/UMB te Lissabon (Portugal) · op 20 mei 1994 een definitieve
beslissing werd genomen voor de spelers die reeds deelnamen aan de WBA-tornooien Ge weet wel, de
zogenaamde proftomooien die onder de bescherming staan van de W.B.A. van Dr. Baeyer). Alle
aangesloten clubs hebben daaromtrent vanwege de Koninklijke Belgische Biljartband een schrijven (met
de nodige richtlijnen) ontvangen. In een afzonderlijke bijdrage van dit clubblad heeft onze
hoofdredacteur deze berichtgeving op een duidelijke wijze samengevat.
Wees ervan overtuigd, ons bestuur streeft naar een evenwichtig "activiteitenprogramma" dat voor
ALLE leden iets te betekenen heeft. Wie suggesties heeft, ·kan steeds terecht bij één van de
bestuursleden. Wij staan open voor jullie proposities.
De samenstelling van ons clubbestuur heeft een wijziging ondergaan. Roger Coussement, onze
dynamische clubsportbestuurder, heeft op 4 juli jl. zijn ontslag aangeboden, en dit wegens familiale
redenen ... Langs deze weg dank ik heel graag Roger, namens het bestuur, voor zijn vele gepresteerde
werk ten voordele van B.C. Excelsior Menen. Die zware taak van clubsportbestuurder wordt thans
overgenomen door Ronny De Cloedt. Bedankt Ronny, voor deze geste. Deze taak is zeer belangrijk
voor een club en hopelijk kan je verder rekenen op de nodige steun van onze clubleden, zoals dit steeds
in het verleden het geval is geweest.
Een terugblik op het voorbije sportjaar geeft ons positieve resultaten. Wij tellen niet minder dan twee
nationale kampioenen. Voeg daarbij een paar gewestelijke kampioenentitels en een handvol
distriktkampioenen en wij mogen spreken van een "succesvol seizoen". Wij duimen om ten minste
evenveel kampioenen te tellen komend sportjaar. Ik wens dan ook iedereen veel succes toe voor het
biljart seizoen 1994/95.
Tenslotte nog enkele dankwoorden. Graag mijn dank aan Johan, onze lokaalhouder voor de flinke
samenwerking. Aan "mammie Nelly" en "pappie Roger", de ouders van Johan, eveneens bedankt voor
de medewerking bij de organisaties in ons clublokaal. Aan ALLE LEDEN, eveneens hartelijk dank voor
de steun ... en laten wij het zo verder houden ... De goede naam en faam van onze club kan er maar wel
bij varen. In het verleden was het zo en hopelijk (ik ben er trouwens van overtuigd) blijft het zo in de
toekomst.
Good-luck tijdens de biljartcompetitie 94/95 en lang leve Biljartclub Excelsior Menen.
André SEYS
Voorzitter
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Datum

95

Onder
Activiteit
toezicht van
15+ 16.10.94
K.B.B.B. Nationale finale van het kampioenschap van België juniors - vrijspel
op matchtafel.
11.11.94
K.B.B.B. Finale van het individueel intergewestelijk kadertornooi 4 7/2, voor
1ste en 2de klasse, ereprijs Gilbert Vermande!
07+08.01.95
K.B.B.B. Nationaal jeugdtornooi vrijspel op klein biljart
25.02.95
Finale van ons individueel driebandentornooi op klein biljart
E.M.
xx.05.95
K.B.B.B. Heenmatch internationaal jeugdtornooi vrijspel op klein biljart te Lille
(Fives, Frankrijk)

xx.05.95

K.B.B.B .

xx.05.95

E.M.

xx.07.95

E.M.

26.08.95

E .M .

Terugmatch internationaal jeugdtornooi vrij spel op klein biljart in
Excelsior Menen (eventueel laatste weekend van juni indien de
kalender in mei overbezet mocht zijn) _
Schaal "Erevoorzitter", ons jaarlijks tornooi mini-triatlon, individueel
op klein biljart
Schaal "De Kerpel", ons driebandentornooi per ploeg met 2 spelers
op klein biljart.
Algemene statutaire vergadering van de club om 19.30u, gevolgd
door clubfeest en kampioenenviering om 20.30u

AKA
Ik hoop dat iedereen een prettige, rustige en zeer
aangename vakantie heeft gehad tijdens de voorbije
zomer. Samen met mijn echtgenote heb ik in de
maand juni kunnen genieten van een fijne vakantie
op één van de Canarische eilanden, namelijk op
Gran Canaria. Aangezien het voor de eerste maal
was dat wij deze streek bezochten, heb ik navraag
gedaan bij de reisgids van ons reisagentschap ter
plaatse naar het reilen · en zeilen op dit eiland.
Hierna, in een notedop, wat ik allemaal heb kunnen
opsteken.
Gran Canaria is één van de zeven eilanden van de
Canarische eilandengroep. Onder invloed van de
golfstroom genieten deze eilanden gans het jaar door
van een eeuwige lente. Gelegen op meer dan 1.000
km van de Spaanse kust, maar op minder dan 100
km van Marokko, vertonen de Oostelijke hellingen
een droog klimaat, onder invloed van de warme
Sahara-wind. De Westkant daarentegen is groen en
herbergt de mooiste botanische tuinen van de wereld.
Aardrijkskundig gezien liggen de Canarische
eilanden tussen 27° en 30° Noorderbreedte, wat
overeenkomt met Florida, en tussen de 13° en 18°
Westerlengte, zoals het oosten van IJsland.De ganse
archipel is 7.500 km2 groot en bestaat uit volgende 7
grote eilanden en enkele kleine die meestal
onbewoond zijn :
➔
Tenerife : 2.053 km2 en telt ± 625.000
mwoners.
➔
Fuerte Ventura : 1.722 km2 en telt ± 20.000
mwoners.
➔
Gran Canaria : 1.532 km2 en telt ± 625.000
mwoners.
➔
Lanzarote : 795 km2 en telt± 40.000 inwoners.
➔
La Palrna : 728 km2 en telt± 80.000 inwoners.
➔
Gomera: 378 km2 en telt 30.000 inwoners.
➔
Hierro : 278 km2 en telt 10.000 inwoners.

In totaal wonen er dus ongeveer 1.750.000 mensen
en ze zijn overwegend katholiek en spreken Spaans.
Geologie
Geologische gezien zijn deze eilanden van
vulkanische oorsprong. Op Tenerife, La Palrna en
Lanzarote is de vulkanische activiteit nog niet
helemaal uitgedoofd. Hoogste bergtoppen zijn :
➔ Pico del Teïde op Tenerife, die met zijn 3.718 m
de hoogste is van Spanje.
➔ de Roque de los Muchachos op La Palrna.

➔

de Pozo de la Nieve op Gran Canaria.

Klimaat
Zeer regelmatig, maar diverse zeestromingen maken
wel dat er een groot verschil kan bestaan tussen het
vruchtbare noorden en het dorre zuiden zoals op
Tenerife en Gran Canaria. Ook de Afrikaanse droge
woestijnwind laat zijn invloed voelen. Omdat de
Canarische eilanden geen herfst en winter kennen,
noemt men hen ook de "Eilanden van de Eeuwige
Lente".
Het
verschil
tussen
dagen
nachttemperatuur (onder termometerhut) overtreft
zelden de 4 tot 6° Celsius.

Economie
De inwoners leven in de eerste plaats van de
landbouw. De voornaamste bron van inkomsten is de
bananenteelt, vooral bestemd voor de export. Andere
belangrijke teelten : suikerriet, druiven, tabak,
aardappelen, tomaten en andere groenten en fruit.
Ook de visvangst speelt een belangrijke rol in de
economie, maar de dienstensector, waaronder dan
vooral het toerisme, vormt de belangrijkste bron van
inkomsten .

Fauna en flora
De fauna van de eilanden vertoont weinig variatie.
De kanarievogels die er in het wild leven, verschillen
sterk van onze gele kooibewoners . Ze zijn grijsgroen van kleur en hun stemgeluid klinkt veel minder
aangenaam. Op de velden vindt men veel roofvogels
en mussen, aan de kusten zeemeeuwen en
albatrossen .
Voor de landbouw gebruikt men ezels en muildieren.
Dromedarissen vindt men op Tenerife en op de drie
oostelijke eilanden. Ze worden gebruikt als last- en
trekdieren. Geiten worden gekweekt voor de melk,
waarvan men uitstekende geitekaas maakt. Ook treft
men aan : grote hagedissen, salamanders en gecko's
(kleine groene hagedis), maar er leven geen reptielen
of giftige insekten .
De Canarische flora is enig omdat zij naast enkele
zeldzame inheemse planten ook gewassen bevat uit
het Middelandse zeegebied, uit Afrika en Amerika.
Vernoemen we de vele agave-soorten, de aloës,
bamboe, Bougainvillea met witte, oranJe en
donkerrode blaadjes, enz .. .
Daarnaast vinden we er avocado, mango, mispel,
papayo of meloenenboom en de mediterrane
cultuurplanten als kokosnoten en dadels. Geraniums
en nog andere planten die bij ons gekweekt worden,
groeien er in het wild.

Geschiedenis
De Canarische eilanden zouden behoord hebben tot
het legendarische Atlantis, dat 20.000 jaar voor
Christus in de oceaan verzwolg. Het is slechts in de
eerste eeuw van onze tijdrekening dat men er enige
informatie over heeft. Toen ontstond de naam
Canaria, afgeleid van het Latijnse Canis (hond),
omdat er wilde honden zouden hebben geleefd. Het is
slechts in de XIVde eeuw dat Europese zeevaarders
de eilanden terug ontdekten en in de XVde eeuw dat
de Spanjaarden er na 95 jaar strijd bezit konden van
nemen.
Zij troffen er een bevolking aan die nog leefde als in
het stenen Tijdperk en waarschijnlijk afkomstig was
uit Noord-Afrika. Men noemde hen GUANCHES.

Christoffel Colombus ·legde op de eilanden aan bij
elk van zijn reizen naar Amerika. Niettegenstaande
diverse aanvallen van de Hollanders (1559), de
Engelsen (Blàke, 1657, Gennings 1706, . Nelson
1797) bleven de eilanden in Spaans bezit, werden er
kathedralen en paleizen gebouwd en mengde de
oorspronkelijke bevolking zich met de Spanjaarden.
In 1936 was een zekere Francisco Franco, kapiteingeneraal van de Canarische eilanden. Op 17 juli
verzamelde hij zijn officieren op Tenerife en ging ten
aanval tegen de Republikeinen die in Spanje aan de
macht waren. De burgeroorlog zou slechts eindigen
in 1939.

Maspalomas
Maspalomas, het plaatsje waar wij onze vakantie
hebben doorgebracht in hotel "Maspalomas Oasis",
was oorspronkelijk een vissersdorpje dat nu volledig
is uitgebouwd als toeristencentrum. De duinen zijn
uniek en worden "mini-sahara" genoemd. Op het
uiterste puntje heeft er zich een palm-oase gevormd.
Er is ook een wandelpromenade met winkels,
restaurants en terrassen (niet groot). Ten westen van
Maspalomas bevindt zich de jachthaven Pasita
Blanco.

Las Palmas
Las Palmas, de hoofdstad van Gran Canaria ligt in
de Noordoosthoek van het eiland. De stad strekt zich
uit langs de oceaan over 11 km. Er is een
internationale haven en luchthaven. Het toerisme is
geconcentreerd aan het 3 km lange strand Las
Canteras. Las Palmas heeft cultuur, waaronder het
huis van Colombus en vele musea en kerken. Er is
ook een botanische tuin. Las Palmas heeft een oud
en een nieuw centrum. In het nieuwe centrum is er
een groot shoppingcentrum aanwezig. Men kan de
volgende verdeling in Las Palmas onderscheiden :
-+ Vegueta: het oude stadsgedeelte.
-+ Triana en Arenales : de winkelbuurten.
-+ Ciudad jardin : de tuinstad met mooie villa's,
hotels en tuinen. Dit is het rustigste gedeelte van
de stad.
-+ Puerto de la Luz : (haven van het licht) : hier
bevinden zich de havens en de stranden.
-+ Dan zijn er ook nog de jongere en hogere
stadswijken.
GRAN CANARIA wordt niet voor niets een minicontingent genoemd. In elk dorp is er sowieso wat
anders te zien en ook de natuur verschilt van plaats
tot plaats. het bezoeken meeer dan waard.

André Seys
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Keustand : schuin. Voorhand: op de rand van het biljart zitten en steun zoeken op de dij. Achterhand : naar eigen
gevoel. Speelbal : niet te veel achteraan, maar met veel links effekt. Bal 2 : zo dun mogelijk raken. Afstoot : kordate
aanpak. Techniek en speelwijze : zo eenvoudig mogelijk uitvoeren. Hoe meer kromming de speelbal krijgt, hoe minder
loop er is de speelbal zal zitten.

Keustand : lichtjes schuin en naar band D gericht. Voorhand : korte keuspits en met geheven hand Achterhand : naar
eigen gevoel. Speelbal : bijna op de hartlijn en lichtjes achteraan met links zijeffekt; .Bal 2 : nogal vol. Afstoot :
indringende doch niet te krachtige stoottechniek. Techniek en speelwijze : men moet de drie banden in de hoek zo snel
en eenvoudig mogelijk maken om aan de speelbal bij het verlaten van de hoek DC nog genoeg vaart te verschaffen.

Keustand: horizontaal. Voorhand: vaste voorhand. Achterhand: meer achteraan op het achterstuk. Speelbal: hoog
links zije:ffekt, zonder evenwel te overdrijven. Bal 2 : drievierde vol rechts. Afstoot : breed drijvend, de voorafgaande
zwaaibewegingen van de voorarm mogen niet worden afgeremd
Techniek en speelwijze : spelen als een
doorschietstoot. Zodoende bekomt men de noodzakelijke boogvorming. Het e:ffekt dient enkel om het caramboleren te
vergemakkelijken na het raken van band D. Mogelijke verbetering: hoogte van de speelbal en dikte van de aanspeelbal
kunnen mogelijks aangepast worden, nooit de hoeveelheid zije:ffekt.
·

___________ ___
___;;;__
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Keustand: met licht geheven achterstuk. Voorhand: een vrij lange keuspits en met gespreide vingers. Achterhand :
niet te ver achteraan op het achterstuk. Speelbal : boven de middellijn en met een weinig.rechts zije:ffekt. Bal 2 : heel
vol rechts. Afstoot : breed drijvend maar lenige afstoot. Techniek en speelwijze : om de boogvorm na de eerste twee
banden AB zo kort mogelijk te houden, inag de speelbal niet te hoog aangespeeld.worden. Mogelijke verbetering: het
raakpunt op bal 2 en de indringende afstoot zullen voor aanpassing vatbaar zijn.
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Alle schorsingen en geldboetes, uitgesproken door de UMB en zijn
leden, tegenover spelers die deelgenomen hebben aan niet erkende
tornooien, zijn geannuleerd :
1. op voorwaarde dat de speler in een tijdspanne van 3 maanden, en
dit ten laatste 14 dagen voor zijn deelname aan een officiële
competitie, zich schriftelijk akkoord verklaart om in de toekomst
niet meer aan tornooien deel te nemen, welke niet zijn
goedgekeurd door de bevoegde instanties (UMB, CEB of de
nationale federaties ).
2. op voorwaarde dat een speler die contractueel aan een organisatie
of een onderneming verbonden is, binnen de termijn hiervoor
beschreven, zich schriftelijk akkoord verklaart om, na het
verstrijken van zijn contract, in de toekomst niet meer aan
tornooien deel te nemen, welke niet zijn erkend door de UMB
en/of CEB . Hij voegt hierbij een uittreksel dat het einde van zijn
contract weergeeft. Zodoende zal de betrokken speler, voor de
duur van zijn contract, mogen deelnemen aan tornooien
UMB/CEB.
3. naar analogie met de punten 1 en 2 is deze beslissing ook van
toepassing voor federaties, clubs, scheidsrechters en ieder ander
aangesloten lid. Alle aangesloten federaties bij de UMB verbinden er zich dan ook toe om in de
toekomst geen contracten af te sluiten die hun zou verplichten aan niet geautoriseerde tornooien deel
te nemen of ze te moeten organiseren.
4. alle leden aangesloten bij de UMB, individuele leden inbegrepen (met inachtname van de tijdelijke
uitzonderingen onder punten 2 en 3) die onder eender welke vorm zouden deelnemen of
ondersteuning verlenen aan tornooien niet erkend door UMB en/of CEB, drukken bij deze de wens
uit de UMB en de CEB te verlaten. Elk mandaat, eretitel of lidmaatschap wordt onmiddellijk
geannuleerd. Een terugkeer is definitief uitgesloten.
5. het is tevens duidelijk dat, rekening houdend met punt 3, de inrichters organisatierechten moeten
betalen volgens de normen van UMB en CEB. Zoniet gelden de maatregelen van punt 4. Indien
particuliere inrichters niet betalen, zullen de leden van de UMB, met uitzondering van hen die
contractueel aan dergelijke tornooien dienen deel te nemen, geen toestemming krijgen voor deze
tornooien noch als speler, noch als scheidsrechter of welke functie dan ook.
Door haar stemming en handtekening verklaart elke federatie van de UMB zich akkoord met deze
maatregelen en verbindt er zich toe deze te doen eerbiedigen door haar leden. Leden van een nationale
fed eratie die zich tegen deze maatregelen zouden verzetten, zullen do.or hun federatie overeenkomstig
gestraft worden.
CASCAIS/LISSABON, 20 mei 1994

De oorlog tussen de BWA (Dr. Bayer en de zijnen) en de UMB/CEB loopt stilaan naar zijn einde. De
hierboven afgedrukte verklaring werd goedgekeurd én ondertekend door alle federaties, dus ook door
de K.B.B.B. Het komt er in een notedop op neer dat ieder persoon, of het nu een speler is, een scheidsrechter of een organisator, die meewerkt aan tornooien, competities of welke wedstrijd dan ook in het
binnen- of buitenland (vb. een grand-prix wedstrijd zoals er ieder jaar een is in Spa), vanaf 1 september
1994 onmiddellijk en definitief wordt uitgesloten als lid van de K.B.B.B., de CBB en de UMB, voor
zover de wedstrijd niet werd goedgekeurd door de K.B.B.B. of de overkoepelende instanties. De geschorste personen kunnen dus niet meer deelnemen aan de nationale competities, noch aan andere tornooien die onder toezicht staan van de K.B.B.B., zoals de tornooien ingericht door de V.E.S., door de
V.A.S., of bijvoorbeeld de Europabeker drieband.

SCHAAL ERE~
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HarelDefrancq
compleetste
speler uan B.C.
Cxcels1or menen
R. Raemdonck, erevoorzitter van B. C. Excelsior Menen, verleende dit jaar opnieuw zijn medewerking aan ons klassiek geworden tornooi, schaal erevoorzitter.
Er werd in deze 13de editie niet afgeweken van de stilaan klassiek geworden for• mule : het triatlon. Inderdaad, dit tornooi, gespeeld in poules van drie spelers op
klein biljart, bestaat uit drie korte partijen, laten we het sets noemen. Er is wel degelijk een verschil met
andere tornooien die in sets betwist worden. Bij ons wordt de eerste set gespeeld in vrijspel, onmiddellijk gevolgd door een set in overhand, met als orgelpunt een set in de populairste discipline in de biljartsport : het drieband.
Het spreekt voor zich dat de winnaar van een dergelijk tornooi zichzelf mag beschouwen als een allrounder, een complete speler. Dit jaar kon Karel Defrancq zich als keizer kronen in onze club. Inderdaad, het magisch getal 13, voor velen een ongeluksgetal, bleek voor onze sympathieke clubgenoot
meer dan een geluksgetal. Zonder afbreuk te doen aan zijn kwaliteiten, kon Karel zich maar met moeite
door de eerste ronde worstelen. Immers, werd hij niet als beste verliezer geklasseerd nadat iedereen zijn
matchen van de voorronden had gespeeld? Het verschil tussen de tweede beste verliezer, Lucien Carton, was dermate klein dat onze sportbestuurder Roger Coussement voor alle zekerheid tweemaal het
rekenmachientje boven haalde. Lucien out, en Karel ging verder, dat was het meedogenloos verdict.
Was Karel minder goed gestart, dan was er vanaf de tweede ronde, tot en met de finale geen houden
meer aan. Hij speelde van langsom beter. In de finalepartijen, tegen Jacques Bas en Gaston Devos,
stond er werkelijk geen maat meer op "den Karel". Jacques en Gaston konden hooguit wat tegenspartelen, meer niet. Proficiat Karel, voor deze schitterende prestatie.

~

DDNB
eze krante~?P stond ~ind juni te lezen i~ ~en plaatselij~ weekblad. Alleen ging het dit keer niet om ee~ gewonnen bllJarttornom maar om een mm1voetbaltornoo1 ! Jawel, u leest het goed, beste lezer want m de
marge van onze biljartclub hebben enkele sportievelingen (?) een minivoetbalploegske uit de grond gestampt
en niet zonder succes mag ik wel stellen.
Het begon allemaal enkele jaren terug op een zwoele lenteavond bij volle maan tussen een cola en een plat
watertje toen een snugger individu het lumineuze idee opperde om eens een minivoetbalmatchke te spelen met enkele geinteresseerde leden aangevuld met een paar gemeenschappelijke vrienden, kwestie van de biljart- & arbitragesleur e:tkens
te ontvluchten.
Zo gezegd, zo gezegd en een voetbalploeg uit Wervik werd bereid gevonden als ,;slachtoffer" te fungeren. Het resultaat
was effenaf verbluffend : ondanks het feit dat we onze stoere lokaalhouder in het petieterige doel hadden gedeponeerd
werden we grandioos verslagen met zo maar eventjes 12-0 ! Biljaar, wat een pille - hoe was dat in godsnaam mogelijk
zeg ?!?
Dit vernederende resultaat had evenwel weinig of geen invloed op ons enthousiasme en de sfeer binnen de groep, wel
integendeel. Onder impuls van Johan (die had duidelijk de
smaak te pakken, zeker deze van de vijfde speelhelft) werd
een zaal gehuurd in Geluwe om op woensdagavond te trainen.
En ja hoor, na veel tijd en boterhammen (lees : pinten)
maakten we vorderingen want na enkele weken waren de
verliescijfers al wat minder groot en nog enkele doorgedreven
trainingen later boekten we zelfs onze eerste overwinning (we
hadden eindelijk een tegenstander gevonden waartegen we
konden winnen). Was me dat een feest zeg !!!
Maar zoals dat zo dikwijls gaat met nieuwe me(i)sjes kwam
er ook op het onze na verloop van tijd enige sleet en dit om
uiteenlopende redenen ; de een moest zijn vaderland gaan
dienen in het buitenland (dat zal mij niet overkomen want
mijn vader heeft immers geen land !), een ander ging uitgerekend op woensdag avondlessen volgen, een zaal huren in
Groot Menen was niet bepaald gemakkelijk om niet te zeggen
aartsmoeilijk en ook zeker niet gratis maar de druppel die de
emmer helemaal dicht deed was toch wel toen bezieler-vanhet-eerste-uur Johan ook afhaakte na een ongelukkige buiteling op het gras van Park Ter Walle waarbij hij de gewrichtsbanden van zijn enkel een klein beetje scheurde en deze voor
twee weken in de plaaster zag verdwijnen. Ik vraag mij echter nog altijd af of het werkelijk daarom was dat Johan ons in
de steek liet of omwille van de gepeperde faktuur voor die 10
ton zand die de plantsoendienst hem toestuurde?!? Hij zou
ons evenwel moreel en financieel blijven steunen waarvoor
onze welgemeende bovenste beste dank. Hierna werd ons
originele idee om wekelijks samen te komen definitief begraven en werd besloten zo nu en dan eens een tornooitje mee te
pikken als de gelegenheid zich eventueel zou voordoen.
En die gelegenheid kwam er onverwacht vlug toen we via Franky's schoonbroer nog diezelfde zomer konden deelnemen
aan de eerste uitgave van het minivoetbaltornooi op gras van VZW "Eigen Woonst" in het beruchte Park Ter Walle.
We zetten een grandioze glansprestatie neer en legden uiteindelijk beslag op een verdienstelijke voorlaatste plaats. Onze
eerste beker was binnen en al hadden we niet gewonnen, we hadden toch veel leute .gehad en dat was het voornaamste.
Dit tornooi werd meteen datgene wat ons het nauwst aan het hart kwam te liggen en die speciale band is met de loop der
jaren alleen maar sterker geworden en wie na de pauze verder leest zal gauw begrijpen waarom.
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PAUZE

Voor de tweede uitgave van ons favoriet tornooi werd de olympische gedachte opzij geschoven en gingen we resoluut voor
de oYenvinning. Daarvoor werden enkele wijzigingen in de ploeg aangebracht, werden coaches ingehaald en werden enkele oefenpartijtjes afgewerkt in de weken voorafgaand aan de grote slag (ge ziet, niets werd aan het toeval overgelaten).
En zie. ons stoutmoedig idee werkte nog ook, Johan's Club, want zo hadden we ons gedoopt, kwam, zag en won het tor-

nooi. nipt weliswaar met 2-1 , uitgerekend tegen diezelfde Wervikse ploeg waartegen we ons pijnlijke debuut hadden gemaakt.
Van toen af ging het in TGV-vaart vooruit. De uitnodigingen voor tornooideelnamen stroomden binnen en de prestaties
werden in dezelfde lijn doorgetrokken, met wisselend succes. Enkele spelers werden ook aangezocht om _in kompetitieverband te gaan spelen wat natuurlijk lekker meegenomen was.
Ondertussen staan op het schap naast het TV-toestel al meerdere trofeeen uitgestald (o.a. tweede plaats, derde plaats, fairplay, beste speler, ...) maar slechts twee primussen. inderdaad ja. twee opeenvolgende overwinningen in het tornooi van
VZW "Eigen Woonst" want na onze stunt van verleden jaar lapten we het hem dit jaar toch wel weer zekers (vandaar het
wereldnieuws in de gazet). Alhoewel ik de indruk had dat we nu. op papier althans, niet zo sterk stonden bleek al na de
openingsmatch (alweer tegen die Wervikanen: een revanche voor de finale van verleden jaar maar ditmaal moesten ze er
met een droge 4-0 aan geloven) dat we het opnieuw ver konden schoppen en jawel hoor, we behaalden weerom een nipte
overwinning (4-3) na een spannende thriller (een 3-0 voorsprong werd in de laatste tien minuten nog uit handen gegeven
maar een strafschop in de allerlaatste sekonde zorgde er voor dat we de champagnekurken weer mochten laten knallen).
Dit betekent dus ook dat we opnieuw iets hebben om naar toe te leven volgend jaar want we zouden maar al te graag een
derde keer op rij winnen. Ik ben er alvast van overtuigd dat niemand zal moeten worden gemotiveerd om onze titel met
voet en hoofd te verdedigen, zeker weten !
Ondertussen zijn er ook onderhandelingen aan de gang om een ontmoeting te organiseren tegen onze belgische topkadristen (Caudron, Leppens, Niessen, Forton, Claesen, ... ) want zij hebben ook het zotte idee gehad om een ploegje op poten te
zetten en wij dachten zo dat als we ze niet kunnen pakken op het groene laken het ons misschien beter zal lukken op het
harde beton (het zal in ieder geval meer kampen, denk ik). De gesprekken verlopen echter nogal stroef want die mannen
hebben ook nooit veel tijd over en wonen nogal ver weg maar we hebben de steun van onze voorzitter en die moet met
zijn ervaring toch in staat worden geacht een consensus tot stand te kunnen brengen. Afwachten dus maar wat er van
komt en komt er niets meer van dit seizoen, dan proberen we zeker opnieuw volgend jaar. Wie weet kunnen jullie in een
volgend boekske misschiens wel lezen hoe we het er vanaf hebben gebracht. Voor nu, terug over naar de studio.

Couckuyt Luc
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Speler
1. Ravestyn M.
2. Coussement R.
3. Deneut J.
4. Verschelde G.
5. Lagat M.
6. Couckuyt L.
7. Bas J.
8. Deproost M.
9. Carton L.
10. Demeester J.
11. Defrancq K.
12.Vlaminck A.
13 .Verstraete JC.
14.Semis W .
15 .Seys A.
16. Scheldeman D.
17.Bour F.
18 .Expeel D .
19.Vandenberclie F.
20. Dedoedt R.
21 . Raemdonck R.

Ptn
60
50
34
34
34
34
34
27

22
34
27

22
22
22
34
15
22
15
15
15
22

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

JJL{[e matclien tot en met 13 augustus 1994
T.S .
Gem.
1.163/1.395
0.975/1.163
0.625/0.790
0.625/0.790
0.625/0.790
0.625/0.790
0.625/0.790
0.510/0.625
0.415/0.510
0.625/0.790
0.510/0 .625
0.415/0.510
0.415/0 .510
0.415/0.510
0.625/0.790
0.280/0.345
0.415/0 .510
0.280/0.345
0.280/0.345
0.280/0.345
0.415/0.510

Match

M.P

9
1
2
2
2
...,

.)

1
1
9
2
2
1
5
3
1
6
2
6
1
1
1

1

Tot.

Ptn

en

27
1
8
4
5
5
1
1
24
2
4
1
12
6
1
21
2
6
3
1
1

527
34
68
57
64
95
29
26
187
45
41
17
93
54
18
90
34
53
15

Tot.
Brtn
386
27
62
75
92
149
49

48
364
94
87
40
220
128
49
248
116
251

10

72
72

4

29

Alg.

Gem.
1.365
1.259
1.097
0.760
0.696
0.638
0.591
0.542
0.514
0.479
0.471
0.425
0.423
0.422
0.367
0.363
0.293
0.211
0.209
0.139
0.138

0.
In
Pr.
Gem Gem Gem
2
0
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
3
1
1
1
2
6

1
1
1

3
0
0
1
0
1
0
1
5
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0

4
1
2
1
1
1
0
0
3
0
1
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0

22.Famchon D.
23 .Descheemaker J.
24.Blanquaert C.
25.Devos G.
26.Libbrecht J.
27.Lievijns
28.Robaey D.

15
15
22
34
22
22
22

0.420
0.420
0.623
0.938
0.623
0.623
0.623

0.280/0.335
0.280/0.345
0.415/0.510
0.625/0.790
0.415/0.510
0.415/0.510
0.415/0.510
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Speler
1. Ravestyn M.
2. Bas J.
3. Demeester J.
4. Carton L.
5. Devos G.
'6. Defrancq K.
7. Deneut J.
8. Deproost M.
9. Verschelde G.
10.Vermandel G.
11.Verstraete J-C
12.Lagat M.
13. Scheldemàn D.
14.Decloedt R.
15.Bour F.
16. Coussement R.
17.Serrus W .
18.Sevs A.
19.Toye R.

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

Spil
gem.
1.425
0.743
0.743
0.503
0.743
0.608
0.743
0.623
0.743
0.743
0.503
0.743
0.413
0.413
0.503
0.915
0.503
0.743
0.503

T.S.
Gem.
0.950/1.135
0.495/0.610
0.495/0.610
0.335/0.405
0.495/0.610
0.405/0.495
0.495/0.610
0.415/0.510
0.495/0.610
0.495/0.610
0.335/0.405
0.495/0.610
0.275/0.335
0.275/0.335
0.335/0.405
0.610/0.765
0.335/0.405
0.495/0.610
0.335/0.405

2
1

2
1

8
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

0.131
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2
1

0
0

0
0

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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matcfien tot en met 13 augustus 1994
Mate
hen
5
4
5
2
7
3
5
3
8
4
4
1
2
1

-

M.P Tot:
Ptn

Alg.
Gem.
1.048
0.581
0.553
0.529
0.512
0.492
0.445
0.443
0.436
0.407
0.364
0.282
0.240
0.074

0.
Gem
1
1
2
0
4
1
3
1
5
2
2
1
1
1

In
Gem
2
2
1
0
2
0
1
0
3
2
2
0
1
0

Pr.
Gem
2
1
2
2
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0

-

-

-

13
9
11
7
19
9
7
7
13
6
4
1
6
1

241
96
125
36
186
62
98
54
169
88
63
20
30
5

Tot.
Brtn
230
165
226
68
363
126
220
122
388
218
173
71
125
54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Familieleed...
Er waren eens.. . twee verstokte biljarters die werkelijk alles over hadden voor
hun sport. Alle vrije tijd en nog veel meer ging op aan biljarten. Ze zagen elkaar
dagelijks in hun lokaal voor hun gezamenlijke 15 partijtjes. Alles werd netjes bijgehouden, alle wedstrijden, gemaakte punten, gespeelde beurten, hoogste reeksen, gemiddelde, .. . kortom, ze waren gewoonweg geobsedeerd door het biljartspel. Op een mooie zomerdag echter komt de Jef bij het huis van zijn makker
.
.,
Paul aan, net op het moment dat deze geboeid en geflankeerd door 4 rijkswach::::/:;
ters wordt weggevoerd. Verbaasd vraagt Jef :"Awel Paul joeng, wat is da nu ?
·· ·
Wa hedde mispeuterd ?"
"Verdorie Jef', repliceert Paul, "ik had deze middag ruzie met mijn vrouw omdat we ne keer een partijtje gingen biljarten en ik heb haar in een vlaag van zinsverbijstering de kop ingeslagen met mijn biljartkeu !".
Waarop den Jef:" In hoeveel beurten?" ...

~rie/,anden per ploeg van

~

spelers in Ä'e/Jinese' ae/Jtervol9in9

~

ingeschreven ploegen dit jaar voor ons "zwart" zomertornooi ; we mogen eens te meer van een
succes gewagen me dunkt voor deze kompetitie georganiseerd in het "dode" seizoen.
Een vlugge eerste blik op de kalender leverde daarvan direkt al ruim de helft op die naar voren
konden worden geschoyen als mogelijke kanshebbers die het eventueel, misschien ver zouden
kunnen stekken (altijd voorzichtig * blijven met pornostieken want in biljart is van alles mogelijk. dat weten we al langer dan vandaag). Dit om maar te zeggen dat het deelnemersveld goed gestoffeerd was.
Twee van die "zware" teams stonden al meteen. de eerste dag, de eerste partij tegenover elkaar, nl. onze Karel Defrancq/Joël Demeester tegen Hugo Camelbeke/Jean-Marie Vanlandeghem (O.C. Menen). Wat op papier een veelbelovende strijd leek bleek in werkelijkheid niet de verhoopte spanning op te leveren want Karel & Joël wonnen overtuigend na
een beresterke prestatie dewelke ze in de wedstrijd voor de kwartfinales nog eens overdeden. Het was me meteen duidelijk dat met die twee rekening zou moeten worden gehouden bij de eindafrekening na het machtsvertoon dat ze in de aanvangsfase van het tornooi tentoon spreidden.
Ik weet niet of het iets te maken had met de wereldbeker voetbal of met de hittegolf die toen net zijn offensief had ingezet
(wellicht een kombinatie van beide) maar op de tweede wedstrijddag stikte het van de katten in ons lokaal (en dan te bederJ~en dat ik allergisch ben aan die beesten ; daarom ook dat ik een grondige hekel heb aan die mormels). Katten, die
ons toegestuurd geweest geworden waren van scheidsrechters (daar geraken we stillekes aan over uitgepraat) maar ook
van nvee koppels en er zou er later nog een derde volgen. Dit is toch wel enigszins jammer en misschien ware het niet
slecht een clausule aan het wedstrijdreglement toe te voegen die het inschrijvingsgeld verplicht maakt, zelfs bij forfait om
dergelijke mistoestanden in de toekomst tegen te gaan. Enfin, de wegblijvers speelden alleen maar in ons clubvoordeel
want zo waren we zeker van nog een ploeg in de kwartfinales.
Hoe we ons (Franky Deconinck en mezelf) ook weerden voor die plaats, de familie Deneut klopte ons in de sprint nadat in
het heetst (letterlijk en figuurlijk want het zweet liep bij beken ondanks de korte broek, de ventilatie en liters gekoeld water) van de strijd een zwijn met acht staarten (nog nooit zo'n lelijk mismaakt gedrocht gezien in heel mijn leven en dat
bleek achteraf dan nog (een van) de grootste serie(s) van het tornooi te zijn !!) ons na een gelijkopgaand duel kwam vertellen dat het vertellingske uit was. Geen nood, we will be back next year ...
's Avonds of liever gezegd 's nachts viel volgens mij de grootste verrassing van het tornooi toen de tandem Dirk
Scheldeman/André Stragier na twee vermoeiende en krachtenslopende (ook voor onze cafebaas) matchen in een nog altijd
snikl1ete zaal zich ook wisten te verzekeren van een plaats bij de laatste acht. Zouden zij misschien voor de stunt zorgen?
Op zondag viel niet veel sensatie te beleven want benjamin Frédéric Beghin wist zich samen met Donato Cisternino (R. T.
Moeskroen) vrij vlot te plaatsen. Nog een koppel om te volgen dacht ik ... . Jammer voor onze geldcipier Achiel
Vlaeminck en zijn maat Romain Toye die eerder roemloos ten onder gingen. Ik had nochtans meer verwacht van een duo
dat twee opeenvolgende keren wist door te stoten tot de nationale finale interclub drieband maar ja, 't kan ook niet altijd
prijs zijn he.
De maandag werden junior en senior Deleersnijder, vorig jaar nog laureaat, er in de eerste ronde al uitgekegeld door JeanMarie Houthave/Marc Alleman (D.0.S. Roeselare). Zij hadden duidelijk niet veel last van een maandagziekte want ze
wonnen later op de avond ook nog hun andere ontmoeting.
De wedstrijd waar vooral naar uitgekeken wordt ieder jaar is deze van de gulle spons ... , spons ... , sponsor (ik wist wel dat
het er zou uitkomen) van het tornooi (eens te meer dank, Johan) en zijn compagnon Jimmy Descheemaeker. Ze waren
echter helemaal niet op dreef dit jaar en konden bijgevolg hun stunt van twee jaar terug niet herhalen toen ze auteur van
dit artikel en zijn metgezel uitschakelden; ik betwijfel zelfs sterk of ze 5 carambols tesamen hebben gemaakt dinsdag?!?
Exit van l:\vee smaakmak(k)ers dus maar hun killers (zijn eigenste stamgasten Dirk Expeel en Frank Vandenberghe nota
bene - van je vrienden moet je 't hebben zeggen ze altijd) zouden ook niet verder meer geraken want in de volgende faze
van de kompetitie stootten ze op vader en zoon Famchon waarbij vooral Hervé in de eerste match een sterk nummertje
opvoerde door een bijna uitzichtloze situatie (kadootje van papa) alsnog recht te trekken. Daniel bedankte hem prompt in
de volgende wedstrijd door Dirk geen schijn van kans te laten (hij behaalde welgeteld 4 puntjes waarvan de helft dan nog
met een reukje aan). Met Famchon/Famchon hadden we toen al 4 ploegen die nog konden meedingen voor de hoofdvogel.
En het hadden er 5 kunnen zijn ware het niet dat twee gereputeerde teams als André Seys/Roger Coussement (André en
Roger mochten zelfs al na de eerste ronde hun koffers pakken en waren daar helemaal niet blij mee) en Gaston De-

*

Voorzichtigheid is nog altijd de moeder van de olifant die een put graaft in de porceleinkast voor de hond uit het kegelspel en er uiteindelijk zelf mee omvalt of iets in die genre. Zeg dat Luc het gezegd heeft.

vos/Jacques Bas zich lieten verschalken door Peter Debaes en jongster Henk Casteleyn (D.O.S. Roeselare) die de oorspronkelijk ingeschreven Amand Dewickere was komen vervangen ; geen slechte wissel zoals later zou blijken. Met hen
was de samenstelling van de kwartfinales kompleet.
Voor een plaats in de halve finales werd geknokt op vrijdag 8 juli. Daniel en Hervé waren een maatje te klein voor Caste'."
leyn/Debaes waar vooral Casteleyn een bijzonder sterke indruk naliet voor een speler van slechts 18 puntjes...
Dirk Scheldeman en André Stragier werden door het tweede D.O.S.-duo gewogen en te licht bevonden (het was waarschijnlijk nog niet laat genoeg op de avond of juist wel al te laat) en waren meteen het tweede Excelsior-team dat hun
ambities mocht opbergen, als ze die ooit al hadden gekoesterd
Dit betekende ook meteen dat we slechts 1 vertegenwoordiger konden overhouden bij de laatste vier want Karel Defranq
en Joël Demeester moesten zich meten met Gerard en Johan Deneut en alhoewel onze kinesist van zijn vader een bonus
van enkele puntjes kreeg toegestopt moest hij toch buigen voor een ontketende Joel die bijwijlen dik boven het magische
1,000 gemiddelde draaide. Samen met het duo Beghin/Cisternino, dat zich andermaal relatief gemakkelijk (misschien
iets te gemakkelijk ?) een ronde verder schoot, !llOChten ze 's anderendaags terugkomen om uit te maken wie er met de
meeste poen ging lopen.
Onze oudstrijders (met de nadruk langs achter wel te verstaan) haalden nog wel de grote finale maar moesten het daar
afleggen tegen super-sub Henk Casteleyn en Peter Debaes die deze uitgave van tornooi "De Kerpel" op hun palmares
mochten bijschrijven en wat meer is (want daar is het hem uiteindelijk ook een beetje om te doen, nietwaar?), met de
grootste buit gingen lopen.
Karel Defranq en Joël Demeester werden dus verdienstelijk tweede, een bevestiging van een uitstekend seizoen zeker wat
betreft Karel die nochtans de eerste is om dit te relativeren, ja zelfs tegen te spreken -heb ik daar niet iets opgevangen
over "zakken"? Doorzakken zal je bedoeld hebben zekers, Karel? Foei.
Voor de record en de statistieken nog even vermelden dat Jean-Marie Houthaeve/Marc Alleman uiteindelijk derde finishten voor een lichtjes ontgoochelde Frédéric Beghin/Donato Cisternino die de rij sloten.
Bref, eens te meer een perfekt ingericht tornooi dat zonder noemenswaardige problemen verliep, enkele kleine meningsverschillen over juiste punten buiten beschouwing gelaten maar die zullen er mijns insziens altijd blijven bestaan zolang
we de "open" formule hanteren want de geuite kritiek (onterecht? Niet altijd.) is natuurlijk voornamelijk gericht tegen de
niet-gekende spelers alhoewel ... kijk maar eens naar de prestaties van bijvoorbeeld de winnaar maar ja, die is gekend in
de federatie en dan wordt dat bij ons blijkbaar gemakkelijker geaccepteerd
Hiermee wil ik geen afbreuk doen aan de verdiende overwinning van de overwinnaars, verre van, nogmaals proficiat
trouwens en ik geef met vèel plezier rendew-vous voor de volgende editie begin juli 1995. Ik begin nu alvast te trainen,
dus kijk maar uit... want hier komt de technische uitslag.

7,e/Jnise/Je uits/119110 fin11/isten tornooi •~, ..Jferpe/".
1. Castelein Henk (18) ........... .. ......................... 10 .... .. .. .... .... . 90 ........ ... ..... 174 ... ... ..... .. 0.517
Debaes Peter (42) .... .. .. ......... .... .... ........... .. ... 10 ......... .. .. ... 210 ... .. .... .. .. ... 244 .. .. ...... ... 0.860
2. Defrancq Karel (27)_..................................... 8 ................ 128 ................ 229 ............. 0.558
Demeeste·r Joël (34) ...................................... 8 ................ 165 ................ 202 ............. 0.810
3. Houthaeve Jean-Marie (27) ... ... ..... ..... .. ....... .. . 6 ... .... .. .. ..... 131 ... .... .... .... . 231 .. ... ........ 0.567
Alleman Marc (27) ....... .. ............ .................... 8 ... .. ... ...... .. 129 ........... ..... 278 ..... ..... ... 0.460
4. Beghin Frédéric (34) .. ... .. .... .. ... :......... .. .... .... ..6 .... ..... ... .. .. 147 ....... .. .... ... 181 ... ... .. ..... 0.812
Cisternino Donato (42) ....... ....... .. .. .. .. .. .. ..... .... 6 .... .... ... ..... 213 .... ..... ...... . 309 ... ... .. ..... 0.689
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Watje zo allemaal niet kunt bewonderen op een zomerse zaterdagavond injuli.
Iedereen is in vakantiestemming behalve onze barman Johan, die hier koelbloedig
bovenstaand huzarenstukje uit zijn korte broekspijpen liet rollen. Jabadabbedoe,
zeg!

En de pret kan blijkbaar niet op, want enkele minuten later serveerde Johan ons dit
op een dienblaadje: nen akkordeon. Zijn commentaar : "Gelukkig zat er veel muziek
in". Daniël F. moest noodgedwongen passen tegen zo'n overmacht.

Een gefrustreerde Daniël legde dan maar "dé pefekte karotte". En Johan redde
het nog bijna ook. Alleen wist hij niet dat de bovenkant van de banden niet zo
veerkrachtig is als de zijkant. Toch knap van onzen patron om ook dit deel van
zijn biljarts te testen.

Gratien V erschelde is opnieuw den ouden. Dat is nogal een bricolleke hé mannekes
?!? Dat kan je wel stellen Gratien. Ik denk zelfs dat dit beest in aanmerking kan
komen voor de pot-top.
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