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Een
biljartgrootheid
•

IS

heengegaan ...

--:

Maandag 19 september 1994... in de vroege voormiddag... werd het droevige
nieuws verspreid van het overlijden van Emile W AFFLARD.
Het klonk ongeloofwaardig, maar ik kreeg de bevestiging van dit "doodsbericht"
tijdens de gewestelijke bestuursvergadering te Gent dezelfde dag.
Emile heeft amper 3 maanden na zijn teerbeminde echtgenote Jacqueline,
eveneens het tijdelijke leven met de eeuwigheid geruild, namelijk de dood ...
Niemand achtte het voor mogelijk, maar het was de werkelijkheid. Niet alleen een
groot biljartspeler uit de geschiedenis van de Belgische biljartsport was heengegaan, maar
tevens een briljante lesgever.
Onze jeugd zal hem missen. Alle jongeren die thans onze biljartkleuren in België,
en zelfs daarbuiten, hoog houden werden groot gebracht onder zijn deskundige leiding en
leerrijke raadgevingen.
Via de Nationale Jeugdcommissie kende ik Emile sedert vele jaren. Onze
samenwerking bij de afdeling jeugdzaken van de Koninklijke Belgische Biljartbond was
uitgegroeid tot een grote persoonlijke vriendschap. Ik had een enorme waardering voor
Emile, in het bijzonder voor zijn spontaniteit, maar ook voor zijn zeer grote biljartkennis.
Emile heeft ons te vroeg verlaten. Voor de Belgische biljartsport zal hij altijd een legende
blijven .. .
Op vrijdag 23 september 1994 werd Emile in Lillois, een deelgemeente van
Braine-1' AJleud, begraven in aanwezigheid van de prominenten van de Koninklijke
Belgische Biljartbond en vele vrienden, waaronder Jean Marty uit Frankrijk. Ik persoonlijk
was niet in de mogelijkheid, wegens beroepsverplichtingen, de begrafenis bij te wonen,
maar mijn gedachten waren tijdens zijn begrafenisplechtigheid stellig aanwezig.
Vaarwel Emile ... en rust zacht...
André Seys

Voorzitter B.C. Excelsior Menen

RIBLI
Artikel 1 :
Artikel 2 :

Artikel 3 :

Artikel 4:

Artikel 5 :
Artikel 6:

Artikel 7:

Artikel 8 :

Artikel 9 :

Artikel 10 :
Artikel 11 :

Artikel 12:
Artikel 13 :
Artikel 14 :

Artikel 15 :
Artikel 16 :

TCL

Het clubkampioenschap wordt gespeeld volgens het uitschrijven van kalenders, behalve voor de
discipline drieband (zie reglement handicap) op klein en groot biljart.
De clubkampioenschappen worden gespreid over volgende periode en "per discipline" :
a) VRIJSPEL kleine tafel : maanden september en oktober (zonodig ook de maand november - naargelang het aantal inschrijvingen).
b) KADER 38/2 : idem.
c) BANDSTOTEN kleine tafel : maanden november en december.
BELANGRIJK : Indien er genoeg clubleden wensen deel te nemen aan "vrijspel" en "kader" op
MATCHTAFEL, kan eveneens een kampioenschap voor deze discipline georganiseerd
worden. De "periode" voor het spelen van deze kampioenschappen zou dan gelijklopend zijn met de disciplines van de kleine tafel.
Er moeten minstens 5 spelers per discipline ingeschreven zijn om te kunnen overgaan tot de
inrichting van het clubkampioenschap in de te spelen discipline. Indien er enkel 5 inschrijvingen in
één of andere discipline zijn, wordt een rechtstreekse finale betwist. Indien er meer dan 5 inschrijvingen per discipline zijn, worden er voorronden gespeeld ; de eerste 5 geklasseerden spelen dan de finale. De FINALES worden eveneens uitgeschreven OP KALENDER, te vergelijken met de individuele
kampioenschappen bij de K.B .B.B.
De matchen worden gespeeld op datum en uur vermeld op de wedstrijdkalenders . Wijzigingen
kunnen eventueel aangebracht worden, mits onderling akkoord van de spelers en het verwittigen van
de clubsportbestuurder. ·
De spelers moeten zelf zorgen voor de arbitrage van al hun wedstrijden.
Een speler die al zijn wedstrijden niet heeft gespeeld zonder geldige reden, kan het volgend sportjaar
geen clubkampioen worden, welke uitslagen hij ook mag bekomen. Ieder geval wordt afzonderlijk
door het Bestuur onderzocht om een passende beslissing te nemen.
Ieder speler wordt ingeschreven volgens het bekomen gemiddelde van het voorbije sportjaar. Spelers
die de kampioenschappen betwisten van de K.B.B.B., worden geklasseerd in de klassen waartoe zij
behoren bij de K.B.B.B.
Een speler die promotie bekomt in de Federatie, moet onmiddellijk en op eigen initiatief aan zijn
nieuwe punten spelen in het clubkampioenschap. Tevens moet hij de clubsportbestuurder hiervan in
kennis stellen. Indien een speler aan deze vereiste niet voldoet, wordt hij uit het clubkampioenschap
genomen.
Een speler die degradatie bekomt in de Federatie, kan die eveneens bekomen in de Club, mits
aanvraag en na beslissing van het Bestuur (Clubsportbestuurder moet daarvan onmiddellijk verwittigd worden).
PROMOTIES: het sportreglement van de K.B.B.B. is van toepassing.
DEGRADATIES: idem
De matchbladen moeten onmiddellijk overgemaakt worden aan de clubsportbestuurder of gedeponeerd worden in de voorzien "bus" die in het lokaal ter beschikking staat. DE MATCHBLADEN
VOLLEDIG INVULLEN A.U.B. met vermelding van de "discipline", klasse, te spelen punten, datum,
enz ...(zie ook uw wedstrijdkalender).
RANGSCHIKKING: volgens de reglementen van de K.B.B.B.
Indien een speler kampioen wordt in verschillende disciplines, ontvangt hij slechts één trofee als
aandenken van clubkampioen.
Een "nieuwe speler" (NS) kan geen clubkampioen worden. Ook zijn de sportreglementen van de
K.B.B.B. integraal van toepassing bij onze clubkampioenschappen wat betreft "nieuwe spelers"
(HS), enz ...
Dit reglement is niet van toepassing voor het driebanden (zie reglement van de handicap)
Onvoorziene gevallen worden uitsluitend beslist door het bestuur.

Dit reglement werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 04 juli 1994

Het bestuur van B.C. Excelsior Menen
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OPGERICHT IN

NATID ALI IEALINDIR .
Datum
05+06.11.94

Nationale finale

12+13.11.94
19+20.11.94
26+27.11.94
03+04.12.94
10+11.12.94

Junioren band
Artistiek V.A.S. in "T.B.A."
N.R.T drieband V.E.S. "De Ploeg"
Excellentie kader 3 8/2 (Limburg)

17+18.12.94

Artistiek V.A.S in "Antwerpse BA"

24+25 .12.94
07+08.01.95
14+05 .01.95

N.R.T drieband V.E.S in "T.B.A."
Excellentie kader 57/2
Excellentie band match (Henegouwen)
1° band match (Antwerpen)
2° band (Luik/Luxemburg)
3° band match (Limburg)
N .R.T drieband V.E.S. "Amicale"
Junioren kader 47/2

21+22.01.95
28+29.01.95
04+05.02.95
11+12.02.95

18+19.02.95

25+26.02.95

04+05 .03.94

Nationale voorwedstrijden
Ere kader 4 7/2
Excellentie kader 4 7/2
Excellentie kader 5 7/2
Junioren kader 4 7/2
Ere band
Excellentie band match
Ere vrijspel
Excellentie vrijspel match

Excellentie drieband match (1 ° ronde)
N .R.T drieband V.E.S. in "BC Rio"
Artistiek V.A.S. "La Couronne"
1° kader 38/2 (Henegouwen)
2° kader 38/2 (Brabant)
3° kader 38/2 (Antwerpen)
4° kader 38/2 (Vlaanderen)
N .R.T drieband V.E.S . "Gouden Sleutels"
Jeugd excellentie kader 38/2 (Brabant)
Excellentie kader 4 7/1
Excellentie vrij match (Brabant)
1° vrij match (Limburg)
2° vrij match (Vlaanderen)
3° vrij match (Antwerpen)
Excellentie drieband klein ( 1° ronde)

11+12.03 .95

18+19.03 .95
25+26 .03.95

01.04 .95
02.04.95
03/09.04.95
15+ 16.04.95
22+23 .04 .95
29+30 .04.95
06+07 .05 .95

14+15 .05.95
20+21.05.95
27+28 .05.95
10+ 11.06.95

l 7+18 .06.95

:;.

Artistiek V.A.S . "Sint-Martinus"
Excellentie kader 47/2 (Limburg)
1° kader 47/2 (Brabant)
2° kader 47/2 (Henegouwen)
3° kader 47/2 (Vlaanderen)
4 ° kader 4 7/2 (Luik/Luxemburg)
4° vrijspel klein (Vlaanderen)
7° vrijspel klein (Henegouwen)
Artistiek V.A.S. "De Ploeg"
Excellentie vrijspel klein (Vlaanderen)
1° vrijspel klein (Antwerpen)
2° vrijspel klein (Luik/Luxemburg)
3° vrijspel klein (Limburg)
5° vrijspel klein (Antwerpen)
6° vrijspel klein (Brabant)
N .R.T drieband V.E.S. "''De Maan"
Alle speelwijzen ereklasse
Jeugd vrij 1° tem 8° (Luik/Luxemburg)
Artistiek V.A.S . "Centrum the Beach"
N .R.T drieband V.E.S. "La couronne"
Excellentie drieband match (Vlaanderen)
Junioren drieband match (Antwerpen)
1° band klein (Brabant)
2° band klein (Henegouwen)
3 ° band klein (Luik/Luxemburg)
4 ° band klein (Limburg)
Beker van België klein en match
N .R.T drieband V.E.S. "Elite"
Jeugd excellentie vrij (Limburg)
Excellentie drieband klein (Henegouwen)
1° drieband match (Luik/Luxemburg)
2° drieband match (Limburg)
3° drieband match (Henegouwen)
4 ° drieband match (Brabant)
N.R.T drieband V.E.S. "A.B.A."
1° drieband klein (Luik/Luxemburg)
2° drieband klein (Limburg)
3° drieband klein (Vlaanderen)
4° drieband klein (Antwerpen)
5° drieband klein (Brabant)

Junioren drieband match
Excellentie drieband match (2° ronde)

Individuele Beker van België klein
Individuele Beker van België match

Excellentie drieband klein (2° ronde)

Dl
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Dat onze club geen spelers genoeg heeft kunnen ronselen om aan de Europabeker drieband
deel te nemen, is al een tijdje bekend. Martin Ravestyn, maar vooral Roger Coussement ( die nu uitkomt
voor D.O.S. Roeselare, de ploeg van Karel Dewickere) kunnen dat moeilijk verwerken.
Een andere competitie gespeeld in ploegverband verdwijnt ook van het toneel. Inderdaad, het
heeft er dit jaar lang naar uitgezien dat de interclub drieband op klein biljart opnieuw zou ingericht
worden door de federatie. Het bleek ijdele hoop. Ook hier kan men toch spreken van brute pech. De
ploeg Couckuyt-Deconinck-Verstraete, eens vice-kampioen van België (lees ons clubblad n° 3 er maar
eens op na), en de ploeg Coussement- Toye-Vlaminck-[Verschelde] (toen vierde in de nationale finale)
komen ook niet meer aan de bak.
Restte de laatste competitie in ploegverband waar onze club in meespeelde : de Leiestreek.
Aanvankelijk was ook deze competitie gedoemd om te verdwijnen, zij het dan niet omdat ze niet meer
werd ingericht, maar bij gebrek aan ploegverantwoordelijke. Inderdaad, onze voorzitter i\ndré Seys had
vóór aanvang van het seizoen gezegd dat er in ons lokaal mocht gespeeld worden voor de Leiestreek,
maar dat noch hij, noch zijn bestuur, kon instaan voor de organisatie van de ontmoetingen. En
aanvankelijk werd er ook niemand bereid gevonden om dit werk op zich te nemen.
Gelukkig voor de samenhorigheid van onze club, hebben enkele spelers Dirk Expeel benaderd
en hem gevraagd of hij misschien die verantwoordelijkheid niet op zich kon nemen En hij heeft de moed
opgebracht om dit vergiftigd geschenk te aanvaarden (wat een beetje praten onder elkaar al niet kan
oplossen!). En ik moet zeggen, hij kwijt zijn taak naar behoren. Ik kreeg dan ook drie bladzijden
uitslagen en klassementen (netjes uitgetypt), waarvan ik de uitslagen per ploeg hieronder weergeef. Dirk
doe zo voort, en hopelijk kan onze ploeg zich herpakken na deze eerste nipte nederlaag.

1ste ronde uit tegen .;;,c. /~J,Rttoir/ 17-09,1994 - 9 I 8
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Spelers
Vanhaesebrouck - Scheldeman Dirk
Descamps - Expeel Dirk
Migneaux - Famchon Daniël
Droogenbroodt - Vandenberghe F.
Vankeirsbilck - Carton Lucien
Poelvoorde - Verstraete Jean-Claude

band
band
drieband
band
drieband
VflJ

20
20
15
20
22
55

20
12
15
17
22
50

19
14
31
19
53
33

Gem.

M.P.

1.050
0.852
0.438
0.894
0.415
1.515

3
0
3

0
2
0

$1Rssement

1.
2.

3.
4.
5.
6.

O.C. Menen
Macote Wervik
L' Abattoir
Excelsior Menen
Du Centre Menen
Union Halluin

1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0

17
9
9
8
4
4

4

8
9
9

17
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Figuur 61 : 5 punten

Keustand: zeer geheven achterstuk. Voorhand: hoge stand op de band. Achterhand: gewoon, maar naar eigen gevoel.
Speelbal : diep. Het geven van effect is bijkomstig. Bal 2 : vol rechts. Afstoot : vooral de pols aanwenden om een lenige,
vlugge en indringende afstoot te verkrijgen en tevens de sprong van de speelbal in de hand te werken. Techniek en
speelwijze : de speelbal moet over de rode bal heen springen. De speelbal zal daarbij voldoende trekeffect winnen bij het
raken van band B.

Figuur 62 : 10 punten

Keustand: horizontaal. Voorhand: gespreide vingers en lange keuspits. Achterhand: gewoon. Speelbal: diep en links
zijeffect. Bal 2 : niet te vol. Afstoot : drijvend en zeer soepele afstoot. Techniek en speelwijze : om aan de speelbal de
tijd te gunnen een goede ombuiging te maken alvorens band B te raken, mag men niet te krachtig afstoten. De
boogvormige looplijn moet tot voorbij de rode bal reiken.

Figuur 63 : 6 punten

Keustand : horizontaal. Voorhand : vlak op het biljart en met gespreide vingers. Een lange keuspits is aangewezen.
Achterhand : het achterstuk soepel in de hand houden. Speelbal : zeer diep rechts zijeffect. Bal 2 : nogal vol links.
Afstoot : drijvende soepele techniek. Techniek en speelwijze : de speelbal moet een wel omschreven en lange ombuiging
naar hoek DC maken. Ook hier zal het trekeffect belangrijker zijn dan het rechts zijeffect, daar het trekeffect slechts in
werking zal treden na het raken van de tweede band C om dan pas terug te keren naar band D alvorens op rood te
caramboleren.

Figuur 64 : 10 punten

Keustand : Zo horizontaal mogelijk ten overstaan van de band. Voorhand : vlak op de band houden en zonder
overdreven lange keuspits spelen. Achterhand : Het achterstuk soepel in de hand houden. Speelbal : Diep links zijeffect.
Bal 2 : Heel vol. Afstoot : Een drijvende en besliste afstoot in alle lenigheid uitvoeren. Techniek en speelwijze : Daar de
speelbal met links zijeffect aangespeeld zal worden en hij een eerder ongunstige ombuiging zal maken alvorens bal 2 te
treffen, is het noodzakelijk om de keu zo horizontaal mogelijk te houden. De drijvende techniek is aangewezen om de
sprong van de speelbal te voorkomen.

ADRIIBINLIJIT VA Dl LIDI
IIIZDIN ° 94/11115
1. Bas Jacaues*
2. Blanau.art Christ*
3. Blanauart Joël
4. BourFemand
5. Calemein Christ*
6. Carton Lucien
7. Couckuyt Luc*
8. Coussement Roger*
9. De Cloedt Ronny*
10. Deconinck Franckv*
11. Defrancq Karel
12. Deionghe Jean*
13. Deleersnijder Pedro*
14. Demeester Joël
15. Deneut Johan
16. Deproost Marcel*
17. Descheemaeker Jimmy
18. Devos Gaston*
19. Exoeel Dirk
20. Famchon Daniël*
21 . Famchon Hervé
22. Feys Roland
23 . Gathv Jean-Jacaues
24. Lagat Michel*
25. Lecompte Etienne*
26. Libbrecht Jean
27. Lievijns Christian
28. Migneaux Jurgen*
29. Migneaux Patrick*
30. Mylleville Daniël*
31. Raemdonck Roland*
32. Ravestvn Martin*
33 . Robaey Dirk*
34. Scheldeman Dirk*
35. Serrus Walter
36. Sevs André*
37. Soen Johan
38. Soenen Ansèlme
39. Toye Romain*
40. Trefel Laurent*
41. Tybeniliein Jackv
42. Vandenberghe Frank
43 . Vandoroe Marc*
44. Vermandel Gilbert*
45. Verschelde Gratien*
46. Verstraete Jean Claude*
47. Vlaminck Achiel*
XX. Crunaire Antoon (Erelid)

Mandellaan 26, 8890 Dadizele
Ezelsbrugstraat 57, 8930 Menen
Sint-Jozefulein 12, 8930 Menen
139,av. Pottier, F 59130 Lambersart
Wahisstraat 216, 8930 Menen
Acacialaan 6bis, 8930 Menen
J.M. Sabbestraat 178, 8930 Menen
Ter Beke 113, 8930 Menen
J.M.Sabbestraat 180, 8930 Menen
Komenstraat 58, 8940 Wervik
Paoestraat IA, 8880 Ledegem
August Debunnestraat 35, 8930 Menen
Transvaalstraat 75, 8793 St-Eloois Vüve
Dronckaertstraat 142, 8930 Rekkem
Molenstraat 108, 8940 Wervik
Meulebekestraat 28B, 8740 Pittem
Moeskroenstraat 8, 8930 Menen
Nüverheidslaan 3, 8890 Dadizele
Brmrn:estraat 78, 8930 Menen
Cité Notre Dame 26, 59250 Halluin (F)
Petite Rue del' Alma 5/32, 59800 Fives-Lille (F)
Geluwestraat 15, 8930 Menen
Koning Albertstraat 3, 8930 Menen
22 rue G. Guynemer, F 59250 Halluin
Poedermagazijnstraat 33, 8930 Menen
Kortriikstraat 205, 8930 Menen
Volkslaan 66, 8930 Menen
Louis Geutenwiik 16, 8940 Wervik
Geluwestraat 74, 8940 Wervik
Olmenlaan 25B, 8930 Menen
leperstraat 26, 8930 Menen
Sint-Jansstraat 48, 8940 Wervik
Grondwetstraat 29, 8930 Menen
Ter Wallestraat 8, 8930 Menen
Kortewagenstraat 27, 8880 Ledegem
Koninginnestraat 22, 8930 Menen
Bruggestraat 23, 8930 Menen
Kazernestraat 15, 8930 Menen
Bruggesteenweg 71, 8500 Kortrijk
Rue de la Tossée 132, 59200 Tourcoing (F)
Koninginnestraat 3, 8930 Menen
Benedictessenstraat 3, 8930 Menen
V. Montgommerystraat 51 , 8520 Kuurne
Brouwerijstraat 37, 8560 Wevelgem
Conservatoriumplein 3, 8500 Kortrijk
Dynastiestraat 45, 8930 Menen
Kleooestraat 74, 8890 Dadizele
Rekkemstraat 155, 8510 Marke

* eveneens lid van de Koninklijke Belgische Biljartbond (K.B.B.B. - federatie)
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KALI DIR BIIZDIN 1994 ~
Datum

01.11.94

03 .11.94
04.11 .94

05.11.94
11.11.94

07+08.01.95
25.02.95
xx.05.95
xx.05.95

xx.05.95
xx.07.95
26.08.95

95

Onder
Activiteit
toezicht van
K.B.B.B.
Vanaf 15.00u, Poule I (Vertriest Fernand, Verschuere Nico en
Bettens Eddy) en Poule II (Delombaert Camiel, Capelle Herwig en
Cistemino Donato) van Schaal "Excelsior"
K.B.B.B.
Vanaf 19.00u, Poule m (Vermande! Gilbert, Segers Dieter en
Steelandt Serge) van Schaal "Excelsior"
K.B.B.B . Vanaf 19.00u, Poule IV (Verbeken Albert, Famchon Hervé en De
Hertog Yves) en Poule V (Lagage Roger, Migneaux Patrick en
Bossuyt Guido) van Schaal "Excelsior".
K.B.B.B.
Vanaf 16.00u, Poules VI en VII, de halve finales van schaal
"Excelsior".
K.B.B.B. Finale van de schaal Excelsior, Ereprijs Gilbert Vermande!, ons
individueel intergewestelijk kadertornooi 47/2, voor lste en 2de
klasse.
K.B.B.B. Nationaal jeugdtornooi vrijspel op klein biljart
E.M.
Finale van ons individueel driebandentornooi op klein biljart
K.B.B.B.
Heenmatch internationaal jeugdtornooi vrij spel op klein biljart te Lille
(Fives, Frankrijk)
K.B.B.B. Terugmatch internationaal jeugdtornooi vrijspel 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
E.M.
op klein biljart
Schaal "De Kerpel", ons driebandentornooi per ploeg met 2 spelers
E.M.
op klein biljart.
Algemene statutaire vergadering van de club om 19.30u, gevolgd
E.M.
door clubfeest en kampioenenviering om 20.30u

PIRBICNIPSILS
Biljartkampioen
Emile Wafflard
overleden
Ex-wereldkampioen kader
71/2 Emile Wafflard is gisteren op
67-jarige leeftijd overleden aan een
hartstilstand. De in 1927 in
Brussel geboren biljarter veroverde naast zijn wereldtitel in
1958 in Berlijn, tien Europese ti-

tels: kader 71/2 in 1956, 57, 58 en
59, kader 47/1 in 1959, kader 47/2
in 1957, 58, 59 en 70, bandstoten
in 1959. In eigen land behaalde hij
negentien nationale titels. Wa:fflard
. was de eerste speler ter wereld die
erin slaagde in één beurt twee opeenvolgende partijen uit te maken.
In 1960 werd hij profspeler
waarna hij 10 jaar later opnieuw
amateur werd om in 47/2 zijn laatste Europese titel te halen.

Wafflard, nog aktief als
jeugdtrainer en die recent nog een
aanbod aanvaardde om ook op
Europees niveau als jeugdtrainer
te fungeren, droeg zijn steentje bij
tot de vorming van ondermeer
Frédéric
Caudron,
Philippe
Deraes, Eddy Leppens en Peter
Debacker.

Het Volk, 20.09.1994

TUSSIN
et nieuwe K.B .B.B .-seizoen wordt gekenmerkt door tal van ingrijpende veranderingen,
zowel op organisatorisch als op technisch vlak. De modale biljarter trekt zich daar normaal
geen snars van aan. En gelijk heeft hij. Wij zijn er toch enkel voor het spel, voor de ballen
en de keu ...
Dit jaar echter is er een reglement gewijzigd dat zelfs de meest fervente aanhanger van het café-biljart
raakt tot in het diepste van zijn psyche. Vanaf nu, in alle disciplines en op alle niveaus (d.w.z. in alle
partijen voor de federatie, voor de club, voor de Leiestreek, .. .)

00

wordt de partij begonnen met de niet-gemerkte bal.
Dat zal wel even wennen worden. Het lijkt op het eerste zicht niet logisch, waarom een reglement
veranderen dat al jaren ingeburgerd is bij alle bilarters. En toch. .. De nieuwe wind die waait door de
K.B.B.B.-rangen streeft naar eenvoud en rechtlijnigheid. En dat was vroeger wel even anders.
Naargelang de organisatie (nationale kampioenschappen, internationale ontmoetingen, V. E.S. tornooien, ...) werd er van akiet gegaan nu eens met de gemerkte bal, dan weer met de witte bal, of ook
met de gele bal,enz. Dat stichtte, om het op zijn zachtst uit te drukken, vooral verwarring bij de
nationale scheidsrechters, die soms niet meer konden volgen, zeg maar de tel kwijt geraakten.
Voor een goed begrip : de niet-gemerkte bal is de witte bal zonder stip. (bij kleurballen is de
gele bal dus de gemerkte bal).

~

u we toch even de "problemen" aanstipten van de nationale
scheidsrechters, kunnen we meteen een "link" leggen naar
de tofste biljartclub van de Leiestreek : B.C. Excelsior
Menen (wat dacht je ? !).
Onlangs gaf een "nationaal scheidsrechter" uit onze eigenste rangen
zichzelf de gele en de rode kaart, terwijl hijzelf een partijtje kader
38/2 aan het spelen was voor de federatie. Hoezo?
Marc Vandorpe, gelegenheidsscheidsrechter van het eerste uur (en
zoals steeds trouw op post als er beroep op hem gedaan wordt, wat
niet van alle leden van B.C. Excelsior kan gezegd worden),
annonceert op het einde van de partij : "entré, en nog twee". Fluitje
van een cent, 't is hier in de sacoche, denkt onze spelende nationale
scheidsrechter (namen noemen, is dat niet een beetje delikaat ?).
Puntje maken, en Marc annonceert : "dedans" en "matchbal". Puntje
maken en de partij zit op zak. .. Maar dan komt de ontnuchtering.
Wachtend op het verlossende woordje "match" hoort hij, heel in de verte, ver achter de nevels van de
zoete roes van de overwinning, de aankondiging "fout, resté dedans". En dan moet je die mimiek zien,
een knap staaltje van "morphing" zo geknipt uit een futuristisch softwareprogramma. Het begint bij die
gelukzalige glimlach van de overwinning, overgaand in een zweem van verwondering, onmiddellijk
gevolgd door een minachtende houding en een duidelijke uitdrukking van ongeloof, toch even een

moment van bezinning, maar dan het besef, de vijandigheid, de agressie en eindigend in een echte
Vlaamse colère, maar dan wel tegen zichzelf gericht. Hoe is dat in godsnaam mogelijk. 1 + 1, dat is toch
drie, of niet soms ...

.
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iet alleen in de K.B.B.B. -rangen zijn er vernieuwingen. Ook achter den toog in ons eigen
lokaal waait er een frisse wind. Dit heeft alles te maken met de laatste(*), de eerste(*), de
nieuwste(*), de mooiste(*), de knapste(*), de jongste(*), . .. verovering van oq.ze
lokaalhouder Johan. Danielle is haar naam, en zo te zien klikt het heel goed tussen die twee.
Nergens in het huishoudelijk reglement van onze club wordt er onderscheid gemaakt tussen man en
vrouw. Dat wil dus zeggen dat onze club volledig geëmancipeerd is en bijgevolg spelers van het
vrouwelijk geslacht als volwaardig lid beschouwt. Mocht je nog wat drempelvrees hebben, Danielle, dan
kan je misschien je eerste stootjes aanleren op zaterdagvoormiddag, want dan geeft onze voorzitter
André les. En hij kan er wat van, zeg dat ik het gezegd heb ...
In ieder geval, in naam van alle leden van B.C. Excelsior, heten we u van harte welkom.
(*) schrappen wat niet past.

HJ.\i'lfJICAP 2~301'1\
Speler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ravestvn M.
Deneut J.
Coussement R.
Bas J.
Verschelde G.
Demeester J.
MümeauxP.
8. Couckuyt L.
9. Devos G.
10.Deproost M.
11.Lagat M.
12.Seys A.
13. Defrancq K.
14. Carton L.
15.Serrus W.
16.Vlaminck A.
17.Verstraete JC.
18.Scheldeman D.
19.Bour F.
20.Robaey D.

Ptn

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

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

T.S .
Gem.
1.163/1 .395
0.625/0.790
0.975/1.163
0.625/0 .790
0.625/0 .790
0.625/0.790
0.510/0.625
0.625/0 .790
0.625/0.790
0.510/0.625
0.625/0.790
0.625/0.790
0.510/0.625
0.415/0.510
0.415/0 .510
0.415/0 .510
0.415/0.510
0.280/0.345
0.415/0.510
0.415/0.510

Jll{[e_ matclien tot en met 20.10.94
Match M.P Tot.
en
Ptn
11
32
635
2
8
68
18
7
318
24
9
279
10
20
303
5
10
140
1
17
1
6
10
177
5
124
9
1
1
26
10
18
292
6
10
169
8
4
89
19
52
389
76
4
9
41
3
3
134
16
7
120
28
8
34
2
2
1
16
1

Tot.
Brtn
444
62
307
354
437
214
27
292
225
48
542
320
170
785
178
97
325
328
116
59

Alg.
Gem.
1.430
1.096
1.036
0.788
0.693
0.654
0.627
0.606
0.551
0.542
0.538
0.528
0.523
0.496
0.427
0.423
0.412
0.366
0.293
0.271

0.
In
Pr.
Gem Gem Gem
4
2
5

-

-

2

3
2
3
2

2
1
4
1

2
6
3
2
1
2

-

-

3
3

1
2
1
1
1
1
7
3
2
1
2

1
5

-

-

8
5
1
4
1
1
5
1
2
1

1

2
8

-

21. Trefel L.
22 .Vandenberghe F.
23 .Expeel D.
24.Famchon D.
25.Decloedt R.
26 .Raemdonck R.
2 7. Descheemaker J.
28.Blanquaert C.
29.Libbrecht J.
30. Lievijns

15
15
15
15
15
22
15
22
22
22

0.420
0.420
0.420
0.420
0.420
0.623
0.420
0.623
0.623
0.623

0.280/0.345
0.280/0.345
0.280/0.345
0.280/0.335
0.280/0 .345
0.415/0 .510
0.280/0.345
0.415/0.510
0.4 15/0. 510
0.415/0.510

1-IJ.\~I DI CJ.\P 2~ a~l1'1\
Speler
1. Ravestyn M.
2. Coussement R.
3. Bas J.
4. Deneut J.
5. Demeester J.
6. Devos G .
7. Seys A.
8. Verschelde G.
9. Defrancq K.
10.Deproost M.
1 l.Carton L.
12.Vermandel G.
13 .Verstraete J-C
14.Lagat M.
15 .Serrus W.
16. Scheldeman D.
l 7. Decloedt R.
18 .Bour F.
19.Toye R.
20 .Calemein C .
21.Migneaux P.

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

Spil
gem.
1.425
0.915
0.743
0.743
0.743
0.743
0.743
0.743
0.608
0.623
0 .503
0.743
0.503
0.743
0.503
0.413
0.413
0.503
0. 5030. 9 _
0.608

T.S.
Gem.
0.950/1 .135
0.610/0.765
0.495/0.610
0.495/0.610
0.495/0 .610
0.495/0.610
0.495/0.610
0.495/0.610
0.405/0.495
0.405/0.495
0.335/0.405
0.495/0.610
0.335/0.405
0.495/0.610
0.335/0.405
0.275/0.335
0.275/0 .335
0.335/0.405
0.335/0.405
0.610/0.765
0 .405/0 .495

2
2
8
3
4
1
1

2
4
8
5
4
1
1

25
25
78
23
33
4
3

104
112
363
115
232
29
45

0.240
0.223
0.215
0.200
0.142
0.137
0.067

2
2
8
2
4
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Jt[{e matc/ie,n tot en met 20.10.94
Match M.P Tot.

Ptn

en

Tot.
Brtn
649
268
344
369
326
058
251
442
225
249
246
359
173
183
116
179
54

Alg.
Gem.
0.938
0.634
0 .570
0.558
0.549
0.506
0.482
0.443
0.440
0.426
0.411
0.396
0.364
0.295
0.284
0.218
0.074

0.
Gem
7
2
2
3
2
5
3
5
3
3
2
5
2
3
2
2
1

-

-

-

-

14
6
8
9
7
9
5
9
5
6
6
7
4
3
2
3
1

26
15
19
20
17
23
11
16
11
13
18
9
4
3
4
7
l

609
170
196
206
179
232
121
196
99
106
101
142
63
54
33
39
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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In
Gem
4
3
4
2
3
3
1
4

1
2
2

1

-

Pr.
Gem
3
l
2
4
2
l
1

2
3
3

-
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Voorronde 2de klasse band match, 55 ptn, 2.10/3.00 gem.

"'!)ignenux pntriek .- 21/e plnnts
............................................................................ 6 .................. 214 .................... 91 ................. 2.35 ............... 14

Patrick speelt de distrikfinale op 28 .10 in de Koninklijke Kortrijkse.

Voorronde 2de klasse band match, 40 ptn, l.50/2.10 gem.

........................................•................................... 8 .................. 160 .................... 72 ................. 2. 72 ............... 15

,Yermnode/ Çilbert

r_.. 21/e p/1111ts

............................................................................ 6 .................. 142 .................... 71 ................. 2.00 ............... 11

............................................................................ 4 .................. 144 .................... 74 ................. 1.94 ................. 9

Vermandel Gilbert en Devos Gaston spelen de distriktfinale op 05 .1 1 in de Koninklijke Kortrijkse.
Jacques Bas was nieuwe speler in deze discipline. Hij behaalde promotie en mag bijgevolg niet
deelnemen aan deze distriktfinale.

Voorronde 5de klasse kader 38/2, 60 ptn, 3.00/5.00 gem.

~e proost

IY!Jnree/

r.,. 91/e p/1111ts

·················· ............................................................................................ 2 .......................... 168 ....................................... 75 ................................. 2"24 ............................ 10

Marcel is daarmee uitgeschakeld voor de distriktfinale.

Voorronde 4de klasse kader 38/2, 90 ptn, 5.00/8.00 gem

Coue~u!lt "f/ue .- fste pl1111ts
....................................................................................................................................................... 6 .................................... 352 ........................................ 59 .................................. 5 . 96 .............................. 31

....................................................................................................................................................... 2 ................................... 260 ......................................55 ............................. 4" 72 .......................... 77

Luc speelt de distriktfinale op 26.11, die doorgaat in het lokaal van onze club, B.C. Excelsior Menen.
Zijn spitsbroeder Franky is nipt uitgeschakeld.

Nationale voorwedstrijden exc. kader 57/2, 200 ptn, 20.00/... gem., 01+02.10.94 in Kortrijkse BV

._A,mebon ~ervé 2de plt1t1ts
............................................................................ 6 .................. 753 .................... 38 ............... 19.81 ............... 58

Hervé is, samen met Devos J., Lagage R., Garcia R., De Hertogh Y., Debaes P., Debacker F., Ramaekers B., Sijbers A. en Van Haut G. geplaatst voor de halve finales, die gespeeld worden in het weekend
van 20 november.
Nationale voorwedstrijden exc. kader 71/2, 150 ptn., 10.00/20.00 gem., 17+18.09.94 in K. Gentsche B.A.

Ct1lemein Cbrist 4de plt1t1ts
............................................................................ 2 .................. 365 .................... 41 ................. 8.90 ............... 52

Christ is uitgeschakeld voor de nationale finale.
lste V.A.S.-tornooi in OUD-Turnhout, 140/220 ptn in exc., 220/500 ptn in ere, 20 deelnemers

l'l:J!lllevi/le ~Rniël ff,de plt1t1ts - fî''1 ptn
.,f;t1911t l'l}iebel f7de plt1t1ts - 121 ptn

IBlDI ~A PIDE SCHAP
IILDII
VBIJBPIL J IDBEI
Tijdens het weekend van 15 en 16 oktober 1994 was er feest in ons lokaal met de organisatie van het
B.K. vrijspel Juniores.
Hoewel het geen "hoogvlieger" geworden is op gebied van het spelgehalte ( enkele partijen moesten
naar het maximum aantal beurten - 20 - beperkt worden), was het organisatiecomité uiterst tevreden
met het verloop van dit 19de B.K. dat zoals verwacht werd gewonnen door Franky Spitaels (trouwens
de énige EREklasser in vrijspel die aan dit B.K. deelnam), van B.C. Ons Huis Geraardsbergen.
De sterkste speler heeft zijn nationale titel met één jaar verlengd. Franky gaat dan ook naar het Europees Kampioenschap in Pilsen (Tsjechië) tijdens het weekend van 9-10-11 december 1994, samen met
Tom Coenen (B.C. De Kempen) die als tweede eveneens aan het Europees Kampioenschap kan deelnemen, gezien de Belgische Federatie twee spelers mag afvaardigen.
De zaterdag presteerde Franky Spitaels heel sterk (eerste partij in twee beurten en tweede partij in drie
beurten), maar op zondag sputterde zijn biljartmotor. Zijn algemeen gemiddelde kreeg daardoor een
felle deuk. Nadat hij op zaterdagavond gequoteerd stond met 120 gemiddelde, daalde zijn algemeen
gemiddelde na de twee partijen van de zondag (13 en 7 beurten) tot 48 rond. (met een hoogste reeks
van 300).
Geruchten galmden zelfs door de biljartzaal dat Franky moeilijk kan presteren als zijn "raadsman en lesgever" aanwezig is ... maar dat vind ik wat ver gezocht. Integendeel, de aanwezigheid van zijn lesgever
zou in de eerste plaats een stimulans moeten zijn om nog beter te presteren. Dit is een mentale kwestie
die ongetwijfeld moet bijgeschaafd worden bij jonge spelers.
De tweede favoriet (of best gequoteerde speler als "Excellentiespeler") Stéphane Libert gaf een teleurstellende prestatie weg. Hij scoorde amper 13. 93 als algemeen gemiddelde. Zat het recente overlijden
van zijn leermeester Emile Wafflard daar voor iets tussen, wij weten het niet, maar Stéphane kan veel

beter en dat heeft hij trouwens reeds bewezen in het verleden. In ieder geval, een derde plaats (verlies
tegen Tom Coenen de eerste dag) heeft aan Stéphane het Europees ticket gekost, aangezien België
slechts twee spelers mag sturen naar Tsjechië.
Tom Coenen (B.C. De Kempen Arendonk) werd een beetje verrassend maar toch verdienstelijk tweede.
Hij behaalde evenveel matchpunten als Stéphane Libert, maar zijn algemeen gemiddelde van 15.89
bracht hem de tweede plaats op en tevens een ticket om aan het Europees Kampioenschap te mogen
deelnemen in december te Pilsen.
De Limburger Raf Heylen (B.C. Verbroedering Bree) totaliseerde eveneens 4 matchpunten maar scoorde een 9.99 als algemeen gemiddelde. Dat bracht hem een vierde plaats op. En Johan Loncelle (B.C. De
Maan Schelle), de benjamin van de finalisten, behaalde met O matchpunten de 5de plaats en een algemeen gemiddelde van 7.45.
Hoe goed het organisatiecomité had gezorgd voor perfect materiaal (nieuwe lakens en kleurbiljartballen), hoe minder goed was het gesteld met de behaalde gemiddelden en zelfs met het spelniveau in verschillende partijen.
Ik geloof dat wij in het voorbije decennium teveel verwend werden in het B.K. Juniors vrijspel. Bekijk
maar het knappe palmares om beter te begrijpen. Spelers als Christ Calemein, Fréderic Caudron, Ben
Beylemans, Eddy Leppens, enz... speelden niet alleen het dubbele van het gemiddelde van de huidige
kampioen, maar zelfs enkele behaalden het driedubbele. Men kan niet anders dan heel eerlijk te bekennen dat onze sterke generatie juniores van deze periode nog niet is vervangen. Men moet er mee leven
en nuchter de conclusie trekken dat niet alle vijf, zes en zelfs meerdere jaren, spelers als Fréderic
Caudron; Peter Debacker, Eddy Leppens, enz ... geboren worden.
Hoe dan ook, de huidige beloften moeten nog een lange weg afleggen vooraleer aan de top te verschijnen, maar hoop doet leven... Het zou toch best zijn, zoals onze nationale monitor Jos Vervest op de finaledag nog beklemtoonde en zelfs bevestigde, dat de hedendaagse generatie juniores eerst en vooral
behoorlijk de seriedisciplines van de carambolebiljartsport zouden aanleren en zelfs goed beheersen om
dan pas de grote stap te zetten naar eender welke competitie van het driebandenspel. Ook blijven
grootmeesters van het driebanden als Raymond Ceulemans, Ludo Dielis en zelfs nu Fréderic Caudron
zweren bij het feit dat men eerst de basisdisciplines stevig onder de knie moet hebben en daarna pas
over te stappen naar het zeer moeilijke driebanden. Dat lijkt mij een zeer logische denkpiste, aangezien
men ook niet eerst de Universiteitscampus binnenstapt, vooraleer school gelopen te hebben in de lagere
en middelbare klassen. Of niet soms ...
Al bij al kunnen wij toch niet ontgoocheld zijn, want dit B.K. werd voor onze club en lokaalhouder ...
een groot succes. De belangstelling was bevredigend (en zelfs op zondag zeer goed), maar wij hadden
liefst nog wat meer clubleden ontmoet in ons lokaal op de finaledag. Nu ja, wij "zeuren" daar niet over,
maar het moet toch uit mijn pen. Onze club is opnieuw "naar buiten getreden" en dat is het wat wij
moeten blijven nastreven in de toekomst.
Omstreeks l 9u30 werd de officiële proclamatie gehouden, gevolgd door de prijsuitreiking. Heel wat
personaliteiten hadden eraan gehouden aanwezig te zijn. Dat werd met enthousiasme onthaald en enorm
geapprecieerd door het organisatiecomité.
De Heer Marcel Engelen, Nationaal Voorzitter van de KBBB - afdeling Jeugdzaken - richtte spontaan
gemeende dankwoorden aan de organiserende club Excelsior Menen en overhandigde aan de eerste drie
laureaten de diverse medailles, zijnde goud, zilver en brons. Alle finalisten werden daarenboven nog bedacht met een prachtige Stadsschaal, ter hand gesteld door de Heer Michel Dupont, eerste Schepen en
Schepen van de sport. Zeer behoorlijke geldprijzen werden nog geschonken door B.C. Excelsior Menen, zodat de spelers met een serieuze prijzenpot huiswaarts zijn getrokken.
Nadat de clubvoorzitter op zijn beurt dankwoorden toestuurde aan het Stadsbestuur, KBBB, sponsors,
lokaalhouder en clubleden voor de medewerking en steun aan dit 19de B.K., nodigde hij iedereen uit op
een comfortabele receptie, aangeboden door B.C. Excelsior Menen. Op een vriendschappelijke en joviale manier werd dit B.K. afgesloten. Alle aanwezigen zijn dan ook zeer tevreden (en velen zelfs met een
brede glimlach) huiswaarts gegaan op een schappelijk tijdstip (omstreeks 20u30), op enkele uitzonderingen na ... maar op elke finale is dit zo denk ik. .. Hierna volgt nog de technische uitslag.
ANDRÉSEYS
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HET V BKEN VAN DE MAAND

Sedert Roger Coussement speelt voor D.O.S . Roeselare in de Europabeker drieband, heeft hij al veel
bijgeleerd. Bewonder hoe hij van een mislukte "valse driebander" een mislukte renversé maakt. En dat
allemaal zonder rood te worden. èèwellééreuh .. .

''
'

...

.,.

,,,.,--

''
''
'
,,,.

'r,

,,,. .,.
,,,. .,.

Dit is nu een typische donderdagavondstoot. De conversatie gaat als volgt. Gratiën "ik zall ekik è beetje
de deure toe doen". Martin dan :''En 'k zalle ekik dan è zwin maken è". Waarop Gratiën : "è vaaze bie,
ge duv nie". De rest van de conversatie zal ik maar niet verklappen, maar het kwam er toch op neer dat
Martin stante pede met een remorque stond. En ze waren verduveld lekker .. .

--- ---

--- ~- - - -

Dat ze in Wervik niet helemaal normaal zijn, dat weet ik al lang. Toch bestaat er een filosofie dat je in
alles kan slagen, als je er maar in gelooft. En bij het zien van een dergelijk gedrocht, zal ik die filosofie,
waar vooral Johan Deneut een fervente aanhanger is - zo mag blijken, maar geloven zekers ...
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- ♦ - - - - - - - - - - ~ -- -- -- .., ---- ----

----r-----------1

--- - -<- - -

2

Onze kersverse CSB mocht deze maand zeker niet ontbreken in ons clubblad. In een partijtje tegen
André bleek duidelijk dat ook hij in het onmogelijke gelooft. Kijk, deze driebander is niet te maken : fijn
heb je altijd een klos, en dik kan je nooit zo ver geraken. Maar, zegt Ronny, je moet erin geloven
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