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ralçtiscli áe lielft van liet sportjaar 199411995 is reeás voorGij. Jfet jaar 1994
behoort tot liet verfeáen en wij vatten een nieuw jaar aan, jawe{ reeás anno 1995.
'l\[pg we[getefá vijf jaren zijn 'fVi} verwijáerá van een nieuwe eeuuwisse{ing,
name{ijk_ liet jaar 2{X)(J... of mag men zeggen : "liet computertijáperf<.'? (jenoeg stof
om áaarover te filosoferen, maar faat ons ecfiter niet op áe tijá vooruitfopen en
even b{ijven Gij áe nucfitere rea{iteit áat wij fret jaar 1995 zijn Ginnengestapt. Jfopefijk. Grengt áit
nieuwe jaar voorju[[ie a[[en vee[ vreugáe, gefuk_ en vriemfscfup. '.Dit is trouwens mijn liartewens voor
affe c[uGfeáen en voor ieáer áie ju[[ie áierbaar zijn.
'.Daarom sfuit ik. mij graag aan Gij áe wensen áie onze hoojáreáacteur lieeft neergeschreven in zijn
pracfitig artif;J,[ áat te vináen is in een ajzonáerfijf<:!, Gijárage van áit cfu6Gfaá.
'Van start gegaan in maart-april 1992 met áe 1.ste uitgave van ons c[uGGfad (en niet in 1991 zoafs ik.
verf<:!,eráeCijk_ lie6 vermefá in mijn voorwoorá van verfeáen jaar) zijn wij reeás aan áe vieráe jaargang
toe. I fégefooj áat áe áoefste{{ing van liet reáactiecomité gesfaagá mag genoemá woráen en áat áe
feáen ons cfuGGfad erg appreciëren. 'Vanáaar áat wij met vee[ enthousiasme veráer b[ijven áoorgaan
met het puG[iceren ervan.
I fé maak_ áan oofé van áe gefegenheiágebruik_ om áe oproep van onze hoofáreáacteur te steunen en
onze feáen aan te sporen om effectief mee te werf<:!,n aan áe samenste[[ing van ons du6Gfaá áoor o.a.
.het scfzrijven van artif;J,fs, enz. Afet spanning lçfj/é ik. uit naar áe positieve reacties van onze oproep.
Ifégefooj áat wij tlians mogen ste{{en áat er een aangename sfeer heerst onáer onze c[u6feáen.
I eáereen Gegint zicli stilfetjes aan maar zef<:!,r thuis te voefen in het foféaal '.De cfuGféampioenscfiappen
verfopen hee[ vfot, op enf<:!,fe uitzonáer[ijf<:!, foifaits na... maar a[[es lçpmt tocli in zijn "pfooiJJ met een
Geetje goeáe wil van ieáereen. Afijn hoop áat ik_ verfeáen jaar heó uitgeárulçt tijáens mijn
"nieuujaarsvoorwooráJJ is pralçtiscli op a[[e geóieá werf<:!,[ijféheüi geworáen. 1({lmeraaáscliap en
veráraagzaamlieüf zijn terug te vináen onáer onze feáen en áat verlieugt mij ten zeerste. '.Daarom
namens liet cfu6Gestuur en in mijn persoonfijf<:!, naam liartefij/é áanfé voor áe spontane meáewerféing
aan onze activiteiten.
Jfet jaar 1995 Getef<:!,nt voor onze cfuG nog iets heef speciaafs. I náerá~ het zou ongepast zijn
moesten wij áaaraan in ons eerste nummer van het nieuwe jaargeen aanáacfit aan Gesteáen. I eáereen
weet wef[icfit áat wij in onze staá 'Menen vanaf 1 januari 1995 een nieuwe 'Burgemeester krijgen.
'Maar áat áe verféazene [üf is van onze cfub is een unief:Jeit in áe gescliieáenis van 'E.C. 'D(f:.efsior. In
een ajzonáerfijfé versfug in áit cfuGGfad vináen ju{{ie meergegevens over áit lieug[ijf<:!, nieuws.
Zieáaar, Geste cfuGfeáen, mijn nieuujaarsGriefje lçpmt aan het eináe. 'Mij rest er nog te hopen áat
ju[[ie enf<:!,fe féampioenentitefs Geliafen in 1995 en nogmaafs stuur ik. graag mijn we[gemeenáe
nieuujaarswensen en gooá--fucfé in áe áiverse Gifjartcompetities.
'Beáan{çf aan a[[e meáewerf<:!,rs van ons cfuGGfad en een Gijzonáere pfuim aan onze hoofáreáacteur
Martin !l{avestyn voor zijn "professionee[JJ werfé en áe zeer verzorgáe fay-out. '.Dat 1995 voor jufüe
zeer voorspoeáig moge zijn ... op a[[e geGieá.
André SEYS
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De winnaar van de schaal Excelsior ereprijs "Gilbert Vermande/",
Hervé Famchon, samen met zijn fiere vader Daniël
FotoLagat

e finale van de l 6de
editie van de schaal
"Excelsior" - Ereprijs Gilbert Vermande! kende een
welverdiend succes. Opnieuw werd
dit "toptornooi" georganiseerd voor
de kadristen van 1ste en 2de klasse
kader 47/2. Na één jaar geëxperimenteerd te hebben met de driebandendiscipline, had de sponsor van dit
tornooi eraan gehouden om terug het
kaderspel aan bod te laten komen. En
gelijk heeft hij gehad. Want zowel
qua belangstelling als qua spelniveau
was het een schot in de roos. Wij
kregen een bevredigende belangstelling en tevens een technisch goede
finale van de winnaar Hervé Famchon en zijn medefinalisten. Voor dit
hoog aangeschreven intergewestelijk
tornooi, met zijn traditionele finale

op 11 november, waren een 16-tal inschrijvingen. Toch wat aan de lage
kont als je het mij vraagt, voor een
dergelijke belangrijke prijzenpot.
Want het loont toch de moeite om
die te delen .. . vraag het maar aan de
vier finalisten, nietwaar Hervé ? Na
de algemene oproep van onze gewestelijke voorzitter Roland De Paepe
tijdens de officiële prijsuitreiking om
de kadristen aan te moedigen tot
deelname aan dit tornooi, zal men
hopelijk volgend jaar een groter aantal deelnemers kunnen noteren. Althans is dit de wens van onze Club
maar zeker van de sponsor van dit
tornooi.
Na deze noodzakelijke inleiding kom
ik graag terug naar het verloop van
de wedstrijden. Vijf poules van drie
spelers moesten uitmaken wie in de
halve finales terechtkwam. samen
met één beste verliezer.

In poule I wist Fernand Vertriest
(B.C. Square Inn Brussel) zich te
plaatsen na winst van zijn twee partijen tegen Nico Verschuere (Kon.
Kortrijkse) en Eddy Bettell$ (Quality
Zele). Nico won tegen Bettens, zodat
hij met 2 matchpunten nog een kans
had om door te dringen tot de halve
finales als beste verliezer. Het was
dus uitkijken naar de uitslagen van
de wedstrijden in de overige poules.
In poule II noteerden wij één forfait
van Camiel Delombaert (B.C. Square
Inn Brussel) wegens familiale omstandigheden. Daardoor kregen wij 2
wedstrijden tussen Herwig Cappelle
· (Kon. GHO Kortrijk) en Cisternino
Donato (Risquons Tout Moeskroen).
Herwig won het pleit na twee moeizame partijen, in 18 en 21 beurten.
In de derde poule, waarin de schenker van dit tornooi was ingedeeld,
noteerde men een vlotte zege van
Dieter Segers (Kon. Gentse B.A.).
Hij won zijn twee partijen in 16
beurten tegen Gilbert Vermande!
(Exc. Menen) en in 8 beurten tegen
Serge Steelandt (Kon. Kortrijkse).
Serge kon zijn partij tegen Gilbert
zegevierend afsluiten in 16 beurten.
maar kwam net iets tekort om zijn
clubgenoot Nico Verschuere. van de
beste verliezersplaats te verdringen
in de voorronde. Een paar beurten
teveel. .. wist men te vertellen in de
biljartcoulissen en na de officiële

De winnaar Hervé Famchon
wordt hier gefeliciteerd door
Etienne Lecompte, alias Emiel
Goelen - "U keek toch ook?"
Foto Lagat
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berekeningen van de sportleider
kwam dit nog uit ook.
Poule IV kreeg een spannend verloop. De toekomstige winnaar Hervé
Famchon (Exc. Menen) wist wel zijn
beide partijen te winnen tegen Verbeken Albert (B.C. Gentse Leeuwen)
in 14 beurten en tegen Yves De Hertog (B.C. Eendracht Geraardsbergen)
in 16 beurten, maar in de beslissende
partij tegen Yves De Hertog moest
Hervé toch een mooie reeks van 64
uit zijn biljartkeu halen om met amper 10 punten verschil de wedstrijd
naar zich toe te trekken. Yves De
Hertog die wel tegen Albert Verbeken had gewonnen in 16 beurten,
kwam net iets te kort met het proportioneel gemiddelde om Nico Verschueren als beste verliezer te verdringen.
In de laatste poule van de voorronden
(poule V) wist Roger Lagage
(Kortrijkse Biljartvrienden) op zijn
eigen manier aan winst te blijven
tegen Patrick Migneaux (Exc. Menen) - in 20 beurten - en tegen Guido
Bossuyt (Kon. GHO Kortrijk) in ...
24 beurten (naar 160 punten). Guido
won nog wel tegen Patrick Mignem.Lx
in 19 beurten, maar zijn algemeen
gemiddelde was naar de vaantjes
(door de partij in 24 beurten en amper 62 punten te scoren tegen Roger
Lagage). Alzo bleef Nico Verschuere. _ als beste verliezer van de voorronden met het hoogste proportioneel
gemiddelde (0.846 tegen 0.833 voor
Serge Steelandt, 0.826 voor Yves De
Hertog en O. 564 voor Guido Bossuyt).
We kregen dus de volgende halve
finales : Poule VI met Nico Verschuere Vertriest Fernand en Herwig Cappelle en Poule VII met Dieter Segers, Hervé Famchon en Roger
Lagage.
De eerste _halve finale was te vergelijken met een echte Hitchcock-triller. Inderdaad, de drie spelers wonnen elk één match, zodat opnieuw
het proportioneel gemiddelde de
poule-winnaar moest aanduiden,
alsook de beste verliezer. Jawel, want
uit de twee halve finales kwamen
samen met de twee winnaars, twee
beste verliezers naar de "kruisfinale"
met 4.
Nico Verschuere (120 punten) verloor van Fernand Vertriest (160 punten) in 17 beurten, maar won tegen
Herwig Cappelle (160 punten) in 14

beurten met een slotreeks van 94 !
Herwig Cappelle won op zijn beurt
tegen Fernand Vertriest in 13 beurten (met een slotreeks van 63). Na
berekening van het proportioneel
gemiddelde totaliseerde Nico 1.005;
Fernand Vertriest 0.756 en Herwig
Cappelle 0.808. Dit betekende dat
Nico Verschuere.
poule-winnaar
werd en zeker was van een finaleplaats.
De tweede halve finale (poule VII)
was iets minder spannend. Aangezien Hervé Famchon en Dieter Segers hun eerste partij afsloten met
een gelijkspel en hun nveede partij
wonnen, totaliseerden zij elk 3
matchpunten in hun poule. Daardoor
waren beiden geplaatst voor de finale. Dieter Segers als poule-winnaar
met het proportioneel gemiddelde
van 1.390 en Hervé Famchon als
tweede met 3 matchpunten, zodat hij
eerste beste verliezer werd van de
halve finales. Dieter en Hervé speelden gelijk in 12 beurten (Hervé
moest in de nabeurt nog 27 punten
scoren en wist dit onberispelijk uit te
voeren). Dieter won in 11 beurten
van Roger Lagage en Hervé had tegen Roger 15 beurten nodig om te
winnen. Na deze twee halve finalepoules kregen we de volgende 4 spelers in de kruisfinale :
Wedstrijd l : Hervé Famchon tegen
Nico Verschuere; .. Hervé haalde het
in 14 beurten (160) tegen 71 voor

Nico (120). In wedstrijd 2 : Henvig
Cappelle tegen Dieter Segers. Dieter
Segers won in amper 7 beurten (120)
tegen 127 voor Henvig Cappelle
(160).
De finale moest dus gespeeld worden
tussen Hervé Famchon en Dieter
Segers. Nico Verschuere_ en Herwig
Cappelle speelden voor de 3de en
4de plaats.
Wedstrijd 3 voor de 3de en 4de
plaats kende een succes voor Nico
(120 p. in 9 b. met een reeks van 66).
Henvig sprokkelde amper 54 punten
bijeen met een hoogste reeks van
... 14.
Wedstrijd 4 voor de lste en 2de
plaats was een zeer goede finalepartij. Hervé won de "toss" en verkoos
zelf de partij te beginnen. Het was
een goede keuze van Hervé, want hij
scoorde "van acquit" een reeks van
55. De handicap van 40 punten
(Hervé moest 160 p. en Dieter 120
p.) was reeds goedgemaakt. Dieter
kwam praktisch nooit meer in de
match met het logische gevolg dat
Hervé na 10 beurten dit prestigieus
tornooi (met vele piekenootjes ... )
zegevierend wist af te sluiten. Dieter
bleef steken op 81 caramboles, met
een hoogste reeks van ... 22. De beste
had ontegensprekelijk gewonnen.
Hervé sloot dit tornooi af zonder
verliespartij en met een algemeen
gemiddelde van 12.15 over 6 partijen.

Gilbert Vermande/ ontvangt uit handen van de voorzitter van het gewest Beide Vlaanderen, dhr. Roland Depaepe, het "Gouden Ereteken
van het Gewest Beide Vlaanderen"
FotoLagat
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Tijdens de officiële prijsuitreiking
kreeg Gilbert Vennandel uit handen
van Roland Depaepe, onze gewestvoorzitter, het "Gouden Ereteken van
het Gewest Beide Vlaanderen" als

t

mi

André Seys, voorzitter van B.C.
Excelsior Menen was blijkbaar in
zijn nopjes na afloop van deze
16de uitgave van schaal ,fixcelsior
· Foto Lagat

bewijs van een enonne waardering
voor zijn bijdrage aan de biljartsport
in ons Gewest. Gilbert kreeg eveneens nog welgemeende dankwoorden, zowel van de gewestvoorzitter
als van de Clubvoorzitter André
Seys, voor zijn trouwe inzet en steun
aan onze geliefde biljartsport.
De clubvoorzitter dankte nog de heer
Michel DUPONT, eerste schepen
van Menen en Schepen van de Sport
voor zijn aanwezigheid en trouwe
medewerking vanwege het Stadsbe. stuur aan onze biljartsport in het
algemeen en aan onze club in het
bijzonder. Ook had hij dankwoorden
voor de vele toeschouwers op de
finale. Aan onze gewestvoorzitter, de
heer Roland De Paepe, werd eveneens een speciaal dankwoordje toegestuurd voor zijn trouwe aanwezig-

heid op de finale van de ereprijs
Gilbert Vermande} en dit sedert het
ontstaan van het tornooi. Nadat de
nodige felicitaties werden overgemaakt aan de finalisten voor hun behaalde plaatsen en aan de winnaar de
prachtige trofee werd overhandigd,
inviteerde onze clubvoorzitter de
aanwezigen nog op de traditionele
receptie aangeboden door de club.
Tenslotte wenste hij iedereen een
behouden thuiskomst en gaf rendezvous ... tot volgend sportjaar.
Voor sommigen was het wel wat laat
om te vertrekken, maar na een
"thuisoverwinning" van een clublid
mag er wel wat... nagepraat en .. .
nagebiljart worden ... of niet soms ?
SEYSAndré

HANDICAP DRIIIAND
i-lJ.\~I DI CJ.\P 2~ 30JV\
Speler
1. Ravestyn M .
2. Coussement R.
3. Deneut J.
4 . Bas J.
5. Verschelde G.
6 . Demeester J.
7 . Migneaux P.
8. Devos G.
9. Couckuvt L .
10.Seys A.
11.Lagat M.
12.Defrancq K.
13.Deproost M.
14.Carton L.
15 .Vlaminck A.
16.Verstraete JC.
17.Serrus W.
18 .Libbrecht J.
19.Scheldeman D.
20 .Bour F.
21 .Vandenbernhe F .
22.Robaey D.
23 .Famchon D.

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

22
22
22
22
15
22
15
22
15

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

.9L{fe.

matcfien tot en met 12 decem.ier 1994
M.P

T.S.
Gem.

Partijen

1.163/1.395
0.975/1.163
0.625/0 .790
0.625/0.790
0.625/0.790
0.625/0 .790
0.510/0 .625
0.625/0.790
0.625/0.790
0.625/0.790
0.625/0.790
0.510/0.625
0.510/0.625
0.415/0.510
0.415/0.510
0.415/0.510
0.415/0.510
0.415/0.510
0.280/0.345
0.415/0 .510
0.280/0.345
0.415/0.510
0.280/0.345

16
15
4
14
20
10
1
8
11
10
21
7
4
27
7
11
6
1
14
5
5
1
6

45
36
12
36
54
21
1
16
21
19
34
17
4
55
12
24
13

1
39
5
11
1
10

Tot.

Ptn

Tot.
Brtn

906
692
128
429
643
293
17
215
318
291
573
170
93
551
123
217
107
17
188
86
63
16
66

624
719
147
549
824
452
27
366
546
501
1053
321
180
1147
257
517
264
49
602
289
227
59
263

Alg.
Gem.
1.452
0.962
0.871
0.781
0.780
0.648
0.630
0.587
0.582
0.581
0.537
0.530
0.517
0.501
0.479
0.420
0.405
0.347
0.312
0.298
0.278
0.271
0.250

0.
Gem
3
7
0
3
3
4
0
4
7
7
18
3
1
7
1
6
2
1
4
5
3
1
2

In
Pr.
Gem Gem
6
6
1
3
6
2
0
3
2
2
2
1
2
8
4
3
4
0
5
0
0
0
3

7
2
3
8
11
4
1
1
2
1
1
3
1
12
2
2
0
0
5
0
2
0
1

24 .Trefel L.
25 .Expeel D.
26 .Descheemaker J.
27.Decloedt R.
28.Raemdonck R.
29.Blanquaert C.

15
15
15
15
22
22
Totalen

0.420
0.420
0.420
0.420
0.623
0.623

rlJ.\~I DI C;.\P 2~ fl4i'J\
Speler
1. Ravestyn M.
2 . Coussement R.
3. Bas J.
4 . Demeester J.
5. Deneut J.
6. Devos G.
7. Verschelde G.
8. Sevs A.
9. Deproost M.
10.Defrancq K.
11.Vermandel G .
12.Carton L.
13. Verstraete J.C .
14.Lagat M.
15.Serrus W.
16.Scheldeman D.
17.Decloedt R.
18.Bour F.
19.Toye R.

Ptn

Spil
gem.
50
l.425
34 0.915
27 0.743
27 0.743
27 0.743
27 0.743
27 0.743
27 0.743 .
22 0.623
22 0.608
27 0.743
18 0.503
18 0.503
27 0.743
18 0.503
15 0.413
15 0.413
18 0.503
18 0.503
Totalen

0.280/0.345
0.280/0.345
0.280/0.345
0.280/0.345
0.415/0 .510
0.415/0.510

2
12
4
9
1
0

2
12
6
9
1
0

252

25
119
36
78
4
0

104
536
210
454
29
0

0.240
0.222
0.174
0.172
0.138
0

6464

11316

0.571

2
10
3
9
1
0
117

0
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
70

65

.9L[fe matcfzen tot en met 12 áecember 1994
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
0.495/0.610
0.335/0.405
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

Match
en
16
8
12
10
11
13
12
14
6
8
8
15
4
11
3
7
6
0
0

164

M.

p
30
21
27
22
26
33
23
30
13
16
12
42
4
15
5
13
6
0
0

Tot.
Ptn
702
238
284
251
260
336
270
322
106
162
169
254
63
214
48
90
36
0
0

Tot.
Brtn
741
364
518
476
493
642
582
743
249
399
441
690
173
628
180
391
369
0
0

3805

8079

In

Gem.
0.947
0.654
0.548
0.527
0.527
0.523
0.464
0.433
0.426
0.406
0.383
0.368
0.364
0.341
0.267
0.230
0.098
0
0

0.
Gem
8
2
4
4
5
7
6
8
3
5
6
6
2
11
3
5
6
0
0

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

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

0.471

91

43

30

Alg.

oor de aardigheid hebben we eens enkele totalen gemaakt. Zo werden er op het klein biljart
reeds 126 partijen gebiljart, op de matchtafel zijn er dat 82. Vooral het totaal aantal gemaakte caramboles en het totaal aantal beurten is indrukwekkend. Interessanter zijn de totalen
van de partijen onder het gemiddelde, in het gemiddelde en met promotiegemiddelde.
Hieruit kunnen we opmaken dat op de kleine tafel de meeste leden in de juiste categorie spelen, aangezien minder dan de helft (46%) van de partijen onder het gemiddelde werden gespeeld, of anders gezegd: 54 % van de partijen waren ofwel in het gemiddelde ofwel met promotiegemiddelde.
Anders is het gesteld op de matchtafel. Van het totaal van de gespeelde partijen waren er 55% onder het
gemiddelde. Daaruit mogen we gerust concluderen dat het gros van de spelers boven hun stand leven
(of beter gezegd :boven hun stand biljarten).
En daar zou wel eens verandering in kunnen komen het volgend seizoen (zelfs reeds vanaf de finale) .
Immers, het reglement voorziet dat er na twee jaar kan gedegradeerd worden. En daarvoor zijn er zowel op de kleine tafel als op de matchbiljart wel enkele kanshebbers. Promoties zijn er nauwelijks. Toch
is het alom gekende gezegde : "de uitzonderingen bevestigen de regel" ook in onze club van toepassing.
Want Gratiën Verschelde is nu al zeker van zijn promotie naar 42 op de kleine tafel. Hij heeft immers
reeds het minimum te spelen partijen (20) gespeeld én hij heeft 11 partijen op de 20 (het reglement
voorziet minstens de helft) gespeeld met promotiegemiddelde. Proficiat Gratiën !
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et [ijkt pas gisteren, maar toeft is liet af árie vo& Jaren gefeáen áat, op
'
1/voorste[ van onze penningmeester .91.diie[ o/faminc~ ons clu66faá 6oven áe
~
.1 /
áoopvont werágeftouáen. Prompt werá if( áoor onze voorzitter .9bufré Seys
ge6om6aráeerá tot "hoofáreáacteur". 'En if( moet zeggen áat liet samenste&n van áe
verscftiflénáe artikf,fs en liet opmakg,n en verzorgen van áe fay-out van ons clu66faá mij
pfezier áoet. Jkt is voor mij een iáealé manier om "up-to-áate" te 6[ijven met áe nieuwe
trená áie áe fteáenáaagse maatschappij meer en meer 6eïnvfoeát : áe computer. Je k.._an er
gewoonweg niet meer om lieen.
9{,iettegenstaanáe áe ftufp áie if( mag /qi_jgen van liet 6estuur en niet in liet minst van
enkg,lé "Jreefance" jouma[isten, 6esef if( maar af te goeá áat if( maar een amateur 6en.
9{,a 18 eáities kpm if( tot áe va.ststeffing áat mijn voorraaá iJ:zspiratie fangzaam maar
zekg,r aan liet s[inkg,n is en áát er serieus sléet zit op áe áoor mijge6ruiKje uitáruk.._k.._ingen
en omschrijvingen.
r.Daarom áuif if( een Geroep áoen op a[ onze feáen om mij, in áe mate van liet moge[ijkg,1
enkg,lé nieuwe iáeeë.n aan áe ftaná te áoen. Met "nieuwe iámn" 6eáoe[ if( áan ook._
werkg,[ijk.._ affes wat k.._an ge6ruiKj woráen in een clu66faá in liet afgemeen, zoafs: foto's
van jou of van anáere personen áie iets te makg,n lie66en met áe 6iljartsport, léukg,
cartoons, a[lérftanáe artikf,fs, grappen, k[anteKJ1,ipsefs1jouw persoon[ijkg, uitsfagen in
competities of tornooien (áe ~'13.'13.'13. faat enkg,[ áe totaaluitslagen verschijnen in '13.I.
en stuurt geen ináiviáuelé uitsfagen meer op aan áe clu6s) pentekg,ningen (in liet genre
van wat je vroeger zag in a& cafés :"ver6oáen te rokg,n 6oven liet 6iljart, ver6oáen te
masseren of te pikf,ren" - er is een liee[ léukg, co[{ectie van áerge[ijkg, tekg,ningen te
6ewonáeren in áe '13rugse '13.C. aan rt Zaná te '13rogge) k[uip eens in je pen en waag je
eens aan een eigenftanáiggeschreven versfag van een of anáere competitie, enz ... 57LIIes is
we[kpm. Ieáer voorste[ za[ zekg,r onáerzocftt woráen en ftoogstwaarscftijn[ijl( ge6ruiKj
woráen in een van áe vofgenáe eáities.
Mag ik. van áe gelégenlieiá ge6ruif( makg,n om in naam van liet 6estuur van '13.C.
'D(çefsior Menen en in mijn persoon[ijkg, naam a[ onze léáen en zij áie hun áier6aar
zijn, een zalig 'l(f.rstjeest en een voorspoeátg en geluk.._k.ig 1995 toe te wensen. Moge liet
nieuwe Jaar jou en je familie vee[ !évensvreugáe en gezonálieiá 6rengen en jou áe k[acht
geven te genieten van áe !ife,ine áingen in liet !éven.

Martin 'l{avestyn

FIDIRATII ~ UITSLADI
Nationale voonvedstrijden exc. kader 47/1, 150 ptn, 8.00/15.00 gem., 22.10.94 in Excelsior Menen

Cnlemein Christ - 2de plnnts
............................................................................. 5 ........................ ...................................... 14.30 .............................. 82

Christ is daarmee geplaatst voor de nationale finale, samen met Libert S., Spitaels F., Vanderschrick T.
en Van Hoylandt R. De nationale finale wordt gespeeld vlak naast de deur, in Luik, in het weekend van
19 februari 1995.
Een anekdote is hier zeker op zijn plaats. Het laatste punt van de laatste partij van Christ werd door de
scheidsrechter (was dat Fadeux ... ) afgeteld, zogezegd omdat hij het niet gemaakt had, alhoewel bijna
iedereen gezien had dat bal drie dun geraakt werd. Dat is erg, hiééél erg.

strijden exc. kader 47/2, 220 ptn, 20.00/30.00 gem., 06.11.94 in Lier (Martin) en Gentbrugge (Christ)

~nvest11n /Jt}nrtin - ;de plnnts
1. Van Gompel M ...... ....... .. ...... ..... ... .... ..... ... .. ...... .... .. 0 ...... .... .... ...... 208 ................ ..... . 12 .... ............. 17.33 .... ....... .. ... 65
2. Van Sande 1... .................................. :...................... 2 ... ... .............. 220 .. .. .... ...... ... .... : .. 4 ... .............. 55.00 ........ .... .. 139
3. Theunissen J. .................. .. ... .. .. ....................... ..... ... 0 .......... .... ........ 44 ..... ........ .. ..... .. .. 9 ............ ... .... 4.88 ........... ..... 28
4. Van Haut G .............................................. .. ............ 0 .................... 145 ........... ............. 9 ................ . 16.11 ................ 63

............................................................................ 2 .................. 817 ........................................ 44 ............... 18.57 .......................... 139

Een zeer zwakke prestatie van mezelf, ik geef toe. Er zijn totaal geen verzachtende omstandigheden,
maar toch wil ik enkele randopmerkingen maken over mijn prestatie op zondag. In mijn partij tegen
Jacques Theunissen, tijdens de eerste sessie van de namiddag, gebeurden er "dingen" op de andere tafel,
die op zijn zachtst gezegd mij zodanig stoorden dat de goesting om verder te spelen mij volledig
vergmg.
Wij waren in de derde beurt en Jacques, goed geconcentreerd en bijgevolg zeer traag spelend, was een
serie aan het opbouwen. Op de andere tafel maakte de jonge Van Gompel in zijn tweede beurt uit met
een reeks van 219. Een zeer knappe prestatie, dat wel. Maar dan kwam het. Een supporter van Van
Gompel dacht even dat het nu het moment was om met alle mogelijke middelen de zo verhoopte
promotie naar ereklasse in extremis te redden voor Van Gompel. Hij ging naar de wedstrijdleiding
(normaal was dat Kurt Ceulemans, maar die was er niet) en vroeg of het niet mogelijk was om Van
Gompel onmiddellijk zijn volgende partij te laten spelen (hij was nu toch op stoot zekers), alhoewel de
wedstrijdkalender duidelijk was : hij moest een sessie wachten. Ik van mijn kant trachtte, zonder mijn
tegenstrever te storen, de wedstrijdleiding duidelijk te maken dat de wedstrijdkalender moet gevolgd
worden, zonder meer. De mannen gingen even in afzondering (ikke braaf op mijn stoel), kwamen terug
en plaatsten de namen naast het scorebord : Van Gompel tegen Coppens. Ik dacht, wat krijgen we hier?
Normaal moest Patrick Desmet (die wel wat laat was aangekomen, zo rond 14.50u, en tegen die tijd
was de eerste partij van Van Gompel gedaan) spelen tegen Coppens. Ikke natuurlijk, van op mijn stoel
teken doen dat dit toch niet mag. Niks te maren, Coppens warmde zich op. Van Gompel deed hetzelfde,
en ze waren vertrokken. Tegen de tijd dat mijn tegenstrever zijn serie beëindigd had, had ik mezelf
zodanig kwaad gemaakt dat ik geen punt meer kon maken. Ik maakte nog een aantekening op het
wedstrijdblad dat hier een ongeoorloofde wijziging in de kalender gebeurd was - aantekening die
trouwens ook werd ondertekend door mijn tegenstrever - maar dat zal wel boter aan de galg zijn. Enfin,
we hebben ons achteraf toch nog geamuseerd op de nek van de scheidsrechters, want er was er maar
ene bij ( de vader van Eddy Merckx) die wist hoe dat spel met die ankers in mekaar zit. Het kaderspel in
België zit nu wel in een serieuze crisis ...

Cnlemein Christ - ~,Ie plnnts
············································································ 4 ................ _ 708 .................... 28 ............... 25.28 ............. 116

Christ kon zich met deze knappe prestatie nipt plaatsen (beste derde van de twee poules) voor de
nationale finale, die doorgaat tijdens het weekend van 12 maart 1995, opnieuw vlak naast de deur, in ...
Maasmechelen. De andere vier finalisten zijn: Devos J. (28.31), Van Gompel M. (23.93), Theunissen J.
(22.56) en Beylemans B. (20,63).

2de V.A.S.-tomooi in Turnhoutse B.A., 19+20.11.94, 140/220 ptn in Excellentie, 10 deelnemers

"lJ11llevi/e .Z,nniël ~,Ie plnnts - 1;7 ptn
.,f;ngnt "1Jiehel 6de plllnts - f.1.1 ptn
Michel maakte mij terecht attent op het feit dat vanaf dit seizoen de ereklassers en de excellentiespelers
een aparte competitie spelen en dat er bijgevolg een afzonderlijk klassement wordt opgemaakt.

Voorronde 4de klasse kader 47/2 match, 60 ptn., 3.00/5.00 gem., 12+13.il.94

............................................................................ 6 .................. 204 .................... 66 ................. 3.09 ............... 14

Jacques plaatst zich daarmee voor de distriktfinale, die doorgaat in het lokaal van Karel Dewickere :
D.O.S. Roeselare.

Voorronde 3de klasse vrij match, 90 ptn., 5.00/7.50 gem., in E.M. en D.O.S.

............................................................................ 4 .................. 311 .................... 74 ................. 4.20 ............... 29

Franky is uitgeschakeld voor de gewestelijke finale.

Gewestelijke voorronde lste klasse band match, 80 ptn., 3.00/4.20 gem.

Cnlemein Christ fste plnnts
............................................................................ 8 .................. 320 .................... 92 ................. 3.47 ............... 35

Christ speelt de gewestelijke finale op 04.12.94 in de Koninklijke Brugse B.C.

Voorronde 4de klasse vrij klein biljart, 90 ptn., 3.30/4.65 gem .

.Z,eproost "!}l,ree/ 9de plnRts
............................................................................ 4 .................. 319 .................. 111 ................. 2.87 ............... 21

7o!fe ~omnin 1Ide plnnts
............................................................................ o .................................... 291 ........................................ 97 ................. 3.oo .............................. 19

Beide spelers zijn uitgeschakeld voor de distriktfinale.

Voorronde 5de klasse vrij klein biljart, 70 ptn., 2.50/3.30 gem.

~o/,Re!f .z,irk - J,erk/nsserinp nnnr 6,le k/nsse
............................................................................ 2 .................................... 239 .................................... 110 ................. 2.17 .............................. 16

Voorronde Jde klasse vrij klein biljart, 120 ptn., 4.65/6.85 gem.

~eleersnijder ,Pedro 7,le plnnts
............................................................................ 2 .................. 354 ........................................ 68 ................. 5.20 ............... 28

Pedro is uitgeschakeld voor de distriktfinale.

Voorronde 7de klasse vrij klein biljart, 40 ptn., 1.25/1.80 gem .

.,5ehe/,lemnn .z,ïrk 9de plnnts
............................................................................ 2 .................. 125 .................... 85 ................. 1.47 ................. 8

;Trefel .,f,11urent ff,le plnnts
............................................................................ 0 .................... 99 .................... 97 ................. 1.02 ................. 6

Voorronde 6de klasse band klein biljart, 20 ptn., 0.90/1.30 gem .

.,5ehe/,lemnn .z,irk Ide plnnts
............................................................................ 6 .................... 75 .................... 60 ................. 1.25 ................. 6

Jnmel,on ~nnië/ 8ste plnnts
............................................................................ 3 .................... 68 .................... 65 ................. 1.04 ................. 7

;Trefel .,f,11urent 1~,le plnnts
............................................................................ 0 .................... 52 .................... 74 ................. 0.70 .................. 4

Dirk speelt de distriktfinale op 08.01 .1995 in D .0 .S. Roeselare. Daniël en Laurent zijn uitgeschakeld.

Distriktfinale 2de klasse band match, 55 ptn., 2.10/3.00 gem., 28.10.94 in K. Kortrijkse

IY!Jipnenux ,Pntriek 4,le plnnts
BossuytGuido .... .... ............. .... ........... ..... .. ......... .... .. .. 0 ... ......... .. ........ 45 ........ ... .... ....... 17 ..... ... .. .. .... ... 2.64 ... ... ... ... .... 18
Goeminne Gerry .. ..... .. .. ............. .. .. ...... ..... ....... ..... ... 0 ........ .... ... ..... .. 41 .... .... .. ... ...... .. 16 .. ............... .. 2.56 ...... ........ .. 10

Verschuere Nico ........... .. ... .. .. ..... ....... ...... ... ................ O...................... 48 .............. ........ 22 ................... 2.18 ....... .. ....... 12

............................................................................ 0 .................. 134 .................... 55 ................. 2.43 ............... 18

Distriktfinale 3de klasse band, 40 ptn., l.50/2.10 gem., 05.11.94 in K Kortrijkse

~evos Çt,stoo ,11/e p/1111ts
Vennandel Gilbert ........... ........... ....... ............. ... ......... 0 ............. ......... 23 ............... ... .... 17 ..... .............. 1.35 ................ 11
Vanderstraeten Theo ................................................ ... O... ........... .. ...... 37 ........... ... ........ 22 ......... .......... 1. 68 ................. . 8
Nuyttens G .. .......... .......... ............... ..... .. ................... .. 2.. .................... 40 ...... ... ............. 27 ............... .. .. 1.48 .. ...... ........ .. 9

............................................................................ 2 .................. 100 ...................... 66 ................. l.51 ............... 11

'1,lerm11111/e/ Çi/J,ert 41/e p/1111ts
Devos Gaston ..... ..... ............... ....... ....... ... ..... ... ............ 2 ..... .... ... .......... 40 ................. ..... 17 ... ............ .. .. 2.35 ................ 12
Nuyttens G ...... ........ .... .. ............. .. .. .......... ... .............. . 0 ..... ......... .. ..... . 36 .. ............ ........ 39 ............... .... 0.92 .................. 6
Vanderstraeten Theo ... .. ... ............. ............. .. ............... 0 ....... ..... .. ...... .. 13 .... ... ......... ...... 13 ................... 1.00 ......... ... .~ .... 6

............................................................................ 2 .................... 89 .................... 69 ................. 1.28 ............... 12

Zowel Gaston als Gilbert zijn uitgeschakeld voor de gewestelijke finale.

Distriktfinale 4de klasse kader 47/2, 60 ptn., 3.00/5.00 gem., 11.12.94 in D.O.S.

$11s ~e9ues ,11/e p/1111ts
Demoor W ................. ..... .. ..... .... ............... ... .... .... ...... . 0 .............. ........ 35 .... ... .. .... ... .... .. 13 .. ..... ... ......... 2.69 .................. 7
Dedier G .. ... ..... ... ................ .. ............ .. .. ............ .. ..... ... 2 .............. .... .... 60 ........... ... .... ... ... 8 ....... ...... ...... 7.50 .... ... ......... 35
Bonte ......... ............ ...... .. .. .......... ........ ......... ....... ..... ... 1 .......... ... .. ....... 60 ...................... 20 ..... ...... ........ 3.00 ................ 11

............................................................................ 3 .................. 155 .................... 41 ................. 3.78 ............... 35

Jacques is nipt uitgeschakeld voor de gewestelijke finale.

Distriktfinale 3de klasse kader 38/2 op klein biljart, 120 ptn., 8.00/12.00 gem., 26.11.94 in VR

$l11119u11ert Christ 411e p/1111ts
Bonte N ............. ........ ...... .... .......... .. .. .... ........ ............. 0 ... ...... ............. 85 ........ .... ..... ..... 23 .... .. ............. 3.69 .... .. .......... 31
Callewaert J .............................. ........... ...... ......... ........ 0 .. .. ...... ............ 69 ................ .. ...... 8 ................... 8.62 ........ ........ 22
Mesure D ...... .. ........... ... ..... .......... .. ... .......... .... .. ......... . 0 .. ... ......... ........ 69 ........... .. ......... 15 ..... .............. 4.60 .... ... ... ...... 24

············································································ 0 .................. 223 .................... 46 ................. 4.84 ............... 31

Distriktfinale 4de klasse kader 38/2 op klein biljart, 90 ptn, 5.00/8.00 gem., 25.11.94 in Excelsior Menen

Coue"u11t .,j;ue ,11/e p/1111ts
Houthaeve JM ..... ... .... ... .. .. ..... ..... .... ......... ... .. ...... .. .. .... 2 ............... .. ..... 90 .......... ... .... .... . l O....... .... ... ..... 9.00 ..... ... .. ..... 16
Warlop L. ..................... .... .... .. .. .... ... ......... ........ ....... 0 ........ .... .... ...... 59 ....... .... ........... 11 ........ .... ...... . 5.36 ....... .. ....... 17
De Pauw M ............. .... ........ .......... .... .... ...... .. ... ...... .... . 0 ....... ............... 71 ...... ................ 18 .... ........ ....... 3.94 .............. .. 23

............................................................................ 2 .................. 220 .................... 39 ................. 5.64 ............... 23

Alweer geen gewestelijke finalist voor Excelsior Menen.

Gewestelijke finale lste klasse band match, 80 ptn., 3.00/4.20 gem., 04.12.94 in K Brugse B.C.

C11lemein Christ 4,le pl1111ts
Coppens F ..... .. .. .. ...... ..... .......... ......... .... ....... ..... .. ..... .. 0 ..... .... ... ...... .... 71 .. ... .... ............ . 22 ..... ..... ......... 3.22 ... ... ... ... .... 16
Bisschop E ... ... .. ..... ..... ........ .......... .. .. .... ..... ...... ...... ..... 0 .... .... ..... .... .. .. 58 .. ... .. ....... ... ..... 26 .... .... .... ... .... 2.23 .... ........... . 15
De Graeve D .. .... ... .. .......... ... ..... .. ... ... ...... ....... .. ... .. ...... 0 ..... ....... ..... ..... 6 1 .. ...... .............. 22 ...... .. .. .. ... .... 2.77 ... ....... .. .... 11

.............•...................................••......................... 0 ................... 190 .................... 10 ................. 2.11 ............... 16

Geen nationale finale dit keer voor Christ . De kaderdisciplines liggen hem blijkbaar beter.
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KALENDER BIIZDI
Datum

Onder
toezicht van
..

Activiteit
Nationaal jeugdtornooi vrij spel op klein biljart, telkens vanaf 10. OOu

Reeks A (30 / 40 punten, max. 25 beurten)

Zaterdag 7
Zondag 8

K.B.B.B.

Poule I : MJGNEAUX Jurgen (Excelsior Menen 30 p), NELISSE Michaël
(Biljartgilde Oostkamp, 30 p), DOSSCHE Kevin (B.C. Scarphout
Blankenberge 40 p), TALLOEN Rudy (K. Brugse B.C. 40 p) . Poule Il :
SAELENS Christophe (B.C . Centrum The Beach 30 p), VAN HECKE Peter
(K. Brugse B.C. 30 p), BLANCKAERT Kievin ('t Lammeken 30 p)
VANDENBROUCKE Bjom ('t Lammeken 30 p).
De finale wordt gespeeld op zondag om 14.00u .

Reeks B (55 / 70 punten, max. 25 beurten)

Januari 1995

MAES Kristof (Carambolstoters Lichtervelde 55 p), DANNEELS Laurent
(Biljartgilde Oostkamp 70 p), ROSSEL Bart ('t Lammeken 70 p), LYNA
Davy (B .C. Scarphout Blankenberge 55 p).
De finale wordt gespeeld op zondag om 16.00u .

Reeks C (90 / 120 punten, max. 25 beurten)

E.M.

25 .02 .95
xx.05 .95

K.B.B.B.

xx. 05.95

K.B .B.B.

xx. 05 .95

E .M .

xx. 07 .95

E .M .

26.08.95

E.M.

HENRY Rudi (A.B.C. Binche 120 p), BÉGHIN Fréderic (B .C. Risquons Tout
120 p), CASTELEYN Henk (D .0.S . Roeselare 120 p), DELEERSNlIDER Pedro
(Excelsior Menen 120 p), DE FRAEYE Nicky (K. Brugse B.C. 90 p).
De finale wordt gespeeld op zondag om 17.00u.
Finale van ons individueel driebandentornooi op klein biliart
Heenmatch internationaal jeugdtornooi vrijspel op klein biljart te Lille
(Fives, Frankrijk)
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
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

PROFICIAT AAN DR~JIAN BBBIC T~
DNZE NIE
E B GE EESTIR VAN MINI
et is zeker geen geheim
voor de leden van biljartclub Excelsior Menen om
te weten dat Jean sedert
vele jaren actief is in de politiek.
Jaren terug nam hij ook deel aan het
politieke leven op nationaal vlak, maar
de laatste tijd was zijn strijdplan speciaal gevestigd op gemeentelijk vlak.
Zijn grootste bekommernis is dus het
politieke gebeuren in de Stad Menen
geworden. Wat niet wil zeggen dat dit
in het verleden het geval niet was,
maar nu zeker meer dan ooit.
Tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 heeft
Jean als lijsttrekker een groot persoonlijk succes geboekt. Daardoor ·
werd hem de gelegenheid geboden om
zijn droom te verwezenlijken, namelijk
Burgemeester worden van zijn geliefde
Stad. Ingevolge · een coalitievorming
onder drie partijen werd de droom van
Jean werkelijkheid. Sedert 1 januari 1995 draagt hij de burgemeesterssjerp van Menen en wij
gunnen hem dit ten zeerste.
Biljartclub Excelsior Menen is trots een Burgemeester onder haar leden te tellen. Dit is meteen
ook een primeur in de geschiedenis van de club en dat verheugt ons enorm.
Ondanks het belangrijk en veeleisend beroep dat Jean uitoefent, waardoor zijn vrije tijd in
grote mate beperkt is, ziet hij meestal de mogelijkheid om bijna wekelijks ons lokaal op te zoeken voor het spelen van een partijtje biljart en zelfs nog deel te nemen aan de clubkampioenschappen.
Wij weten maar al te goed dat zijn vrije tijd nu nog meer beperkt zal zijn dan in het verleden,
maar wij hopen toch dat hij nog even een "momentje vrije tijd" zal kunnen overhouden om zijn
hobby (het biljarten) verder te beoefenen, samen met zijn vele biljartvrienden.
Jean is eveneens een trouw lid van onze club, zoals blijkt uit de archieven van onze ledenlijst.
Zijn aansluiting dateert al van 1 september 1979 ... dit is reeds 15 jaar geleden. Wij hopen hem
nog vele jaren onder onze leden te mogen begroeten.
Het is mij dan ook een waar genoegen, als voorzitter en in naam van alle leden van B.C. Excelsior Menen, aan Jean onze welgemeende felicitaties te sturen voor zijn burgemeesterschap.
Wij wensen hem een zeer goede vaart tijdens zijn zesjarig ambtstermijn als Eerste Burger van
onze Stad ... en nogmaals ... HARTELIJK PROFICIAT.
André SEYS

H

Voorzitter

ABTISTII

IILJAB

Figuur 65 : 7 punten

Keustand: zo horizontaal mogelijk. Voorhand: vlak op de band en met lange keuspits spelen. Achterhand:
vooraan op het achterstuk en licht in de hand houden om met losse pols af te stoten. Speelbal: diep rechts
zijeffect. Bal 2: niet te vol naar links. Afstoot: besliste en indringende stoottechniek. Met lenige pols afstoten.
Techniek en speelwijze: dit stootbeeld kan enkel gespeeld worden met een snelle afstoot. De kunst is een gouden

middenweg te vinden tussen aanspeelhoogte en zijeffect.

Figuur66: lOpunten

Keustand: horizontaal. Voorhand: met gespreide vingers en lange keuspits. Achterhand: vooraan op het
achterstuk en met vrije hand. Speelbal: niet te diep, maar wel met veel rechts zijeffect. Bal 2: nogal vol links.
Afstoot: besliste en vlugge afstoot. Deze zwiepslagtrekstoot wordt met de pols uitgevoerd. Techniek en
speelwijze: om de boogvorm van de speelbal tussen bal 2 en band C te verminderen, is het noodzakelijk om de
speelbal niet te diep aan te spelen. Plaats de achterhand zeer vooraan op het achterstuk, om de afstoot zodoende
korter te houden.

Figuur 67 : 6 punten

Keustand: niet te vertikaal. Voorhand: vaste hand die steunt op de band. Achterhand: naar eigen gevoel.
Speelbal: achteraan en zonder zijeffect. Afstoot: lenige en indringende afstoottechniek, voornamelijk met de pols
uitgevoerd. Techniek en speelwijze: de speelbal moet slechts net voorbij bal 2 en 3 rollen, om dan onmiddellijk
te caramboleren.

Figuur 68 : 11 punten

Keustand: niet te vertikaal. Voorhand: de vingers mogen een steun zoeken op de band ofwel mag de hand
geheven zijn. Steeds een korte keuspits aanwenden. Achterhand: gewoon. Speelbal: achteraan met een beetje
rechts zijeffect. Afstoot: indringende, lenige en juiste afstoot, die zonder enige overmaat moet uitgevoerd worden.
Techniek en speelwijze: mik precies dicht bij het kegeltje ofwel in de richting van de hoek CD, door in dat geval
krachtiger afte stoten om een langere boogvorm te verkrijgen.

UIII BALI
n ons vorig clubblad werd al aangehaald dat
er meerdere wijzigingen werden aangebracht
in de structuur van de Koninklijke Belgische
Biljartbond. Eén daarvan is het feit dat er
geen individuele uitslagen meer worden gestuurd naar de spelers en clubverantwoordelijken,
maar dat de totaaluitslagen verschijnen in BI (dat
staat voor ''Biljart International"). Dit wekelijks
verschijnend tijdschrift, waar onze club vroeger al
op was geabonneerd, wordt nu gratis ter beschikking gesteld van alle clubs die aangesloten zijn bij
de federatie. Dit boekje wordt dan ook met aandacht gelezen door de fervente biljartliefhebber.
En soms loont het de moeite. Er staan dingen in die
echt onder de noemer "nieuws" kunnen gecatalogeerd worden. Zo staat er in BI 241 een heel interessante uitslag. In het kader van de ID (de "Interclub drieband", de vroegere Europabeker drieband)
wekte de uitslag van de Kortrijkse Biljartvrienden tegen de Risquons Tout de bijzonder aandacht van
onze voorzitter André Seys: 6 - · 2 voor de Biljartvrienden. De enige die zijn partij verloor voor de
Kortrijkse was ... Michel Lagat! Hij behaalde welgeteld 15 punten in 30 beurten tegen Béghîn. En ik die
dacht dat alleen Roger Coussement voor een andere club uitkwam in de ID.
De eerste keer dat we Michel zagen, ''begaarden we van pikens". Maar al vlug kon Luc Couckuyt zich
niet meer houden, en "pelde" de tong van Michel. Dat Michel geen Nederlands kan lezen wisten we,
maar dat lijntje had hij toch onmiddellijk gesnapt. Michel kennende, verkeerde hij onmiddellijk in alle
staten, bestelde stante pede "nen alven liter" en liet verstaan dat hij klacht zou indienen tegen Rob Vandersteen. Nou ja, "Michel Lagat" in plaats van "Roger Lagage", dat kan je toch geen typefout meer
noemen hé. Hoe krijgt Van Gansbeke het voor mekaar. ..

ist u dat de nationale voorwedstrijden kader 38/2, reeks B, die gespeeld werden in het lokaal
van de Kortrijkse Biljartvrienden en waar Hervé Famchon aan deelnam, moeten worden overgedaan. Om de een of andere reden werd er de tweede dag afgeweken van de wedstrijdkalender, waardoor alle matchen naderhand ongeldig werden verklaard door de nationale sportbestuurder.
Twee personen, de sportbestuurder van dienst te Kortrijk én de gewestelijke sportbestuurder "Albert
Demaere" - die telefonisch de raad gaf Nico Verschueren en Hervé Famchon uit competitie te nemen zouden een blaam gekregen hebben vanwege de K.B.B.B. !

W

nlangs werden de nationale voorwedstrijden ereklasse kader 47/2 betwist. De beste vier van de
voorwedstrijden mogen dan, samen met de Belgische kampioen van het vorig seizoen, de finale
betwisten van wat de koninginnediscipline onder de seriedisciplines mag genoemd worden.
Voor die voorwedstrijden kwamen welgeteld ... 6 deelnemers opdagen ! Vele ereklassers schreven zich
niet in voor deze discipline (het hoge inschrijvingsgeld zal daar wel voor iets tussen zitten), en enkele,
waaronder Frédéric Caudron, gaven gewoon forfait. ..
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Vanlandeghem - Coussement Ro~er
Camelbeke - Carton Lucien
Rigolle - Vandenber~he Frank
Depoorter - Serrus Walter
Lagrou - Famchon Daniël
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,,.. .,
sveêtwiizê:r ZT(S/P:C
/ttfrPln ·
:;;:

drieband
drieband
drieband
band
band
VTTJ

. · ·,:-,,;

50
22
15
40
20
40

<Brtn

33
16
15
18
6
32

45
37
34
17
15
24

Gëm.

M.P.

0.733
0.432
0.441
1.05
0.400
1.333

0
1
3
0
0
1

4de ronde uit tegen .:,;,c, .Z,u Centre tJt)enen/ ZJ',ff,94 - ff I 7
=;======;i
)S, eé/ivl W:èFl'G.'8J~j;,:fftJ?et.t,i\ }; 1Jr&i
·&fM.P.
.•. J ,S,nHHIP'<l' '"

De raeve - Coussement Ro er
Fe s J.C. - Carton Lucien
Verfaillie - Vandenber he Frank
T ber hein - Famchon Daniël
Slosse - Scheldeman Dirk
Devos - Verstraete Jean-Claude
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BIT VARICIN

AAND

Elders in dit clubblad wordt er aan de leden gevraagd om aktief mee te werken aan ons clubblad. Sommige leden
moeten echter helemaal niet aangespoord worden. U vraagt ? Wij draaien.. . Zo ook op een grijze
zaterdagnamiddag in ons lokaal. Ik had net gezegd dat het clubblad n° 18 zo goed als af was, maar dat ik nog
helemaal geen varken van de maand had, laat staan 4 varkens. Niet getreuzeld. Ronny kreeg van André Seys deze
figuur op te lossen, op de match wel te verstaan . Ikke als aandachtig toeschouwer, merkte op : "Als ge dit punt
maakt Ronny, dan komt ge in het boekske". En, beste clubleden, had ik gelijk of niet .. .
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Ik draaide me om van het lachen. En wat zag ik op de andere tafel? Djiecie Verstraete legde aan om een
zesbanderke te maken, mikte even met één oog en ... feu ! Dat rood ondertussen eventjes gaan wandelen was, had
hij zelfs niet gezien, zo geconcentreerd was hij aan het spelen.

Lucien Carton kreeg na dit abominabel zwijn van Jean-Claude Verstraete volgend patroon voorgeschoteld. "Tis
ne bloten, ge moe möa duwen", zou Gratiën Verschelde zeggen. Maar Lucien had andere plannen. Hij had een
uurtje voordien gezien hoe de turk Sayginer loeiharde kogels afvuurde op het biljart. "Als Moestafa dat kan, dan
kan ik dat ook", zei Lucien. Hij gaf een "vlam" op zijne bal van het kan niet meer, kreeg onderweg ne "kouter" die
te horen was tot in de Koningstraat, pakte nog net het hoekje mee achter bal drie, en wonder boven wonder, nu
pas begon dat turks effect te werken (en het was van dat averechts ... ). Eh voilà, een renverseetje van de bovenste
plank. Drie varkens in één minuut, als dat geen service is van onze leden !

En wat had je gedacht van deze 7-bander om een clubmatch uit te kletsen? Wie wil weten hoe hard zo'n accident
aankomt als je op het punt staat je tegenstander bij te benen moet maar eens navraag doen bij ene Michel Lagat,
maar ik waarschuw je : blijf enkele meters uit de buurt want je weet nooit wat je allemaal achter je hoofd
geslingerd krijgt. De auteur van dit kunstwerkje : onze eigenste sterreporter van het Wekelijks Nieuws (Skel), die
enkel nog "Caramba" kon uitbrengen. Gelukkig liet hij deze keer alle lampen heel...
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