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In menig boulevard-, sensatie-, week- of
dagblad kon je al wel de goede voornemens en
voorspellingen lezen voor het nieuwe jaar en
aangezien ons clubblaadje er eentje is dat zichzelf
respecteert (en daar is potvolkoffie alle reden
toe !) dacht ik dus dat we zeker niet achterwege
konden blijven.
Het probleem was echter dat het toch
alweer een tijdje geleden was (verdorie, wat
vliegt die toch snel) dat ik mijn laatste
nieuwjaarsbriefje met wensen en goede
voornemens (die ik toch nooit nakwam)
neergepend en afgerateld heb (ge kent da nog
wel hé, zo in de genre van "beste meter en peter,
oe mjeir da je gift oe beter ..."· of nog "liefste
tante en nonkel, in u broek est donkel ( dat is om
te rijmen !), in u sleppe est kloar, gelukkig
nieuwjoar .. .") en in voorspellingen geloof ik ook
al niet te straf want die zijn meestal zodanig vaag
dat ze altijd kloppen, maar toen ik op
oudejaarsavond in Quick het ideale recept las om
precieze voorspellingen uit het occulte te
ontvangen werd het mij toch te machtig : ik
moest dit uitproberen en jawel hoor, na 1 fles
aperitief naar keuze, 1 fles witte en 2 flessen rode
wijn ( ook al naar keuze) plus nog 3 poeskaffee's
(naar smaak, maar met
Mandarin is aanbevolen)
verscheen
opeens
Nostradamus himself m
burger naast, boven en
onder
mij
en
hij
vertrouwde mij toe wat de
nabije toekomst specifiek
voor BC Excelsior in petto
heeft. Hou je vast aan je
bretellen, hier gaan we .. .

Het nieuwe sportjaar begint niet al te best
voor onze club want net voor zijn huwelijksreis
naar de Behama's wordt J.S . het slachtoffer van
een brutale overval van de beruchte U nited
Colours of Benneton-bende die per ongeluk (de
10-jarige chauffeur moest eigenlijk bij Joncheere

binnenrijden maar vergist zich tussen voor- en
achteruit) zijn voorgevel aan diggelen rijden en in
een mum van tijd (ongeveer 3 uur) ongezien de
grens overvluchten met de 4 biljarts ! J. probeert
hen nog tegen te houden door verscheidene keren
te schieten met zijn waterpistool maar hij mist
jammerlijk. Negen maand later wordt hij wel de
trotse vader van een flink uit de kl... , de kl.. ., de
kluiten gewassen zoon die het grootste
biljarttalent zal worden na E.W. (daar zorgt onze
voorzitter weeral voor maar hoe kon ik niet zien
want dat ligt nog ietske te ver in de toekomst) .
Deze tegenslag is het sein om de
solidarnosc onder onze leden wakker te schudden
en nog geen klein beetje. Onder impuls van o.a.
A.V., D .E. en D.F. en in samenwerking met
burgemeester en commissaris wordt subito presto
een burgerwacht ingesteld om te vermijden dat
de snoodaards zouden terugkomen om ook nog
de ballen en de stokken te pikken ...
Vanuit een andere hoek van ons lokaal
wordt dan weer koortsachtig naar initiatieven
gezocht om geld in het bakske vol met stro te
krijgen en het lumineuze idee van A.S . springt
daarbij het meest in het oog. Op de laatste
vrijdag van 1994 had hij het al uitgeprobeerd en
toen reeds bleek het een succesformule. Onze
ledenlijsttrekker had er toen immers niet beter op
gevonden zich, met het jeugdtornooi van 7 en 8
januari in het vooruitzicht en in het achterhoofd,
als "Monsieur Pipi" te installeren voor de ingang
van de toiletten en iedereen die daar moest zijn 5
lotjes aan de broek te smeren voor de sneltombola. Het wordt opnieuw een voltreffer en
dit mede dankzij J.-C. V. die stante pede bereid
wordt gevonden om al zijn bingo-ervaring ter
beschikking te stellen om deze winstgevende
zaak te runnen. Helaas, net op het moment dat
de business op volle toeren draait en er
rekordwinsten geboekt worden ( een eerste kleine
biljart is dan reeds volledig afbetaald) vertrekt J.C. , aangetrokken door een zuiders poesje stoei,
halsoverkop naar Parijs om er als "straffe tiet" te
gaan werken in de "Rue Pikt Al" . In navolging

van G.B. bouwt hij er na een tijdje een stevige
reputatie op als "Monsieur 1000 balies" 1! Later
zal uitlekken dat hij er nog schulden van een
eerdere uitstap moest terugbetalen aan enkele
zware jongens uit het milieu ...

duidelijk in zijn nopjes want hij kan meteen 3
internationale tornooien organiseren en hij
kondigt prompt aan dat E.M. de komende 3 jaar
de organisatie op zich neemt van het E.K. en
W.K. in alle kaderdisciplines ...

Een handvol andere leden proberen ook
hun steentje bij te dragen, ieder naar zijn
vermogen en op zijn manier natuurlijk en die zijn
soms nogal uiteenlopend. Een greep uit het
aanbod van de markantste feiten : L.C. en R.D .
verkopen enkele van hun talrijke prijsbeesten
gemaakt in vorige clubblaadjes per opbod (R.
doet zelfs afstand van zijn ponny voor het goede
doel) en R.C. verpatst zijn beruchte accordeon
aan een hard-rock formatie.

Ondertussen gaan ook de hervormingen op
federatiegebied lustig verder. Zo wordt er beslist
om vanaf het volgende sportjaar in excellentie
vrijspel op klein biljart te spelen met nog grotere
hoeken (dezelfde als op de match, ja). Indien het
experiment een succes wordt ( en dat wordt het
gegarandeerd, geloof me vrij !) wordt het
uitgebreid naar de overige klassen, dit met het
oog op het afschaffen van enkele klassen en
misschien zelfs de hele discipline binnen
afzienbare tijd (besparingen noemen ze dat
zekers, nietwaar J.-L. ?). L.C. en R.C. konden
dit seizoen trouwens al van een voorproefje genieten want in hun voorwedstrijden in B. C. "The
Beach" in Destelbergen moesten ze willens
nillens noodgedwongen meewerken aan een
vooronderzoek. Groot was hun verbazing en
zwak hun prestatie maar de bonzen waren
kontent want ze zagen dat het goed was en ze
noteerden alvast in hun verslag : "geslaagd". Het
stond toen reeds al vast dat de verandering er
zou komen want in "Het Strand" waren er dan
zelfs reeds al geen kleine modellen kaders meer
te bespeuren ... Onze club verliest meteen al zijn
excellentiespelers want vanaf volgend seizoen
wordt ook beslist van de degradaties op dezelfde
wijze toe te passen als de promoties.
De
combinatie van deze 2 maatregelen zorgt er voor
dat L.C. er eventjes stijf aan denkt om zijn biljartmateriaal om te bouwen tot visgerei om
zeemeerminnetjes te vangen maar hij bedenkt
zich (gelukkig) want in het seizoen '96-'97 zal hij
zijn club de 50ste nationale titel aanbieden .. . in
3de klasse vrijspel, net onder het gemiddelde ...

M.L. van zijn kant verkoopt zijn artistieke
biljartkeus als brandhout maar vindt echter het
bedrag nogal aan de lage kant en doet er dan
maar zijn (ivoren) ballen en zijn kamion bovenop
en alsof dat nog niet genoeg is wordt hij samen
met L.C., F.D. en nog enkele andere komiekskes
afgevaardigd naar de opening van het 13 de
Kortrijkse biljartlokaal. De delegatie keert terug
met 4 lakens, 3 stellen ballen en een elektronisch
scorebord ...
Al deze moedige reddingspogingen zijn
echter slechts druppels op de hete plaat maar alle
beetjes helpen zei de mug en ze deed een plaske
in zee, vandaar. . Het wordt dus wachten tot
M.R., na tips van J.D., J.S. en M .V. de extreme
middelen inzet en de Space Shuttle kaapt en
ermee naar het Turkse "Estalboel" trekt alwaar
hij een benefietconcert eist tegen Sayginer. De
wedstrijd wordt na het 4de varken echter uit
veiligheidsoverwegingen ( er was immers een
bommelding binnengelopen opgeëist door leden
van
het
V.I.S.,
de
radicale
mosselfundamentalisten) stilgelegd en M. wordt met de
opbrengsten het land uitgewezen. ·Hij wordt
door 3 uitbundige supporters als een nationale
volksheld ontvangen op de luchthaven van
Wevelgem. Aangespoord door het doortastende
optreden van M. voelen 2 anonieme schenkers
die anoniem wensen te blijven zich geroepen er
nog een deftige schep bij te doen en ook hun duit
in het zakje te doen. Zodoende is ons clubje
meteen uit de financiële put en het
spiksplinternieuwe Europabekerteam (met o.a.
T.B., F.D., R.C., L.D., e.c., G.V., R.C., M .R.
e.v.a.) stoot in de kortst mogelijke tijd door tot
de internationale top. Onze voorzitter is ook

Dit zijn slechts een paar veranderingen die
ons boven het hoofd hangen ; ik "zag" nog veel
meer maar niet alles was even duidelijk, vaak
waren het slechts flarden maar sommige ervan
wil ik jullie toch niet onthouden :
D. wordt opgepakt op verdenking van
het snuiven van after shave.
Ze wordt
geïnterneerd voor een ontwenningskuur maar
deze faalt jammerlijk.
Haar dossier wordt
geklasseerd als "hopeloos" (Allee, allee, zo erg is
't nu ook weer niet zulle en ik kan 't weten) ...
6V'

De inderhaast opgeroepen E.L. (om
RL. te vervangen ; bij nader onderzoek bleek
diens stokske immers ietske te kort) wint op 6
december de nationale finale kader 3 8/2 van
vorig seizoen in G.H.O.K. ...
w"

<Y'' RR wordt door NAVO secretarisgarnaal Sinter Claes ingehuurd om te bemiddelen
in de oorlog tussen de B.W.A en de
U.M.B./C.E.B. . De B.W.A wint de eerste set
maar verder geraken ze niet want R vergeet het
doel van zijn missie (hij herinnert zich enkel nog
het bedrag van zijn premie) en zo blijft de
biljartsport nog enkele tijd in het slop ...

Er vallen 3 gewonden en er sneuvelen
8 lampen bij een schermutseling in ons lokaal
tijdens de wedstrijd RC . - L.D. voor de Beker
van België. Er bieden zich namelijk 17 scheidsrechters en 9 aantekenaars aan die met elkaar op
de vuist gaan om uit te maken wie de wedstrijd
mag leiden. De oproerpolitie moet er bij gehaald
worden om de gemoederen te bedaren.
Uiteindelijk
wordt
de
wedstrijdleiding
toegewezen aan R.V.H. uit B. en S.S. uit K. ...
w"

De K.B.B.B. besluit werk te maken
van de jeugdwerking en begint met het
aantrekken van peuters ter vervanging van het
nationale scheidsrechterskorps nu het begrip
"deurestuk" toch geschrapt wordt uit de
sprotreglementen. De enige voorwaarden zijn
dan ook : boven het biljart kunnen kijken en tot
w"

15 kunnen tellen zonder je schoenen hoeven uit
te doen. Ze roepen ook meteen 28 december tot
nationale feestdag ...
w" De terreurorganisatie "Gaai ? Jaa !!"
bezet een tijdlang ons lokaal en eist een betere
behandeling van die schaapjes van "zwins" . Het
heeft heel wat voeten in de aarde om hen uit te
leggen dat het hier eigenlijk een biljartterm
betreft en hun "leader van den band" geeft pas
zijn hongerstaking op als onze sportbestuurder
belooft in het vervolg niet meer dan 5 zwijntjes
per partij te maken ...

Nostra verklapte mij nog veel meer zulle
die heldere nacht maar ik kan toch ook niet alles
verklappen éh, de spanning zou er vanaf zijn en
daarbij, de patisseriemuziek uit mijn wekkerradio
(AR n.b.
!!!
Nee, nee A , niet
AR maar AR !)
rukte mij met alle
geweld uit mijn
trance. Bim bam,
bim bam ... Ik
smeet
mijn
wekker door het
raam en stond op
met een houten
kop ... Bimbam
bom, bim bam
bom ...
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H

et 9de Wereldkampioenschap driebanden voor Landen- teams (ploegen van
twee spelers), dat doorging van 9/2 tot
en met 12/2/95 in Viersen (Duitsland), werd
gespeeld zonder een Franse ploeg. In datzelfde
W.K. was het voor wat de twee Belgen betrof
een urucum.
Leslie Menheer (de man die onze Roger
Coussement uitschakelde in de Beker van
België driebanden matchtafel in februari 1994 in
ons lokaal), 50 jaar in augustus 1995 en Leon

Smolders, 50 sedert november 1994, maakten
hun debuut op dit hoog niveau. Hun resultaat:
dit duo eindigde op een 8ste plaats, na tweede
te zijn geëindigd in de groep D na Portugal.
Eigenaardig is wel dat de Duitse biljartfederatie
reeds voor de 6de maal achtereenvolgens dit
W.K. heeft ingericht.

a

1995 dit E.K. door. Het hypermoderne Yip
Plaza in de Carnotstraat 123 te 2000 Antwerpen
stelt zijn tafels ter beschikking.

D

rbitrage bij federatiematchen in ons
lokaal. Alles blijft zoals het was. De
Clubsportbestuurder staat verder in voor
het uitschrijven van de arbiters en aantekenaars.
Geen paniek dus. Het Bestuur rekent op ieders
medewerking en op hun fair-play tegenover hun
clubgenoten. Indien belet, gelieve ten minste te
verwittigen, zodat onze clubsportbestuurder
voor geen onaangename feiten komt te staan
zoals op 21 januari 199 5. Er waren praktisch
nooit problemen in het verleden en wij vragen
wat begrip en goede wil voor de arbitrage van
onze federatiematchen in ons lokaal. Einde
goed, alles goed ...

it een aantal diepgaande enquêtes is
g~blek~n dat biljarten geen sport is die
diepe mdruk maakt op de lezers. Dit
volgens het Hoofd van de sportredactie van
"Het Laatste Nieuws" ... of heeft dat misschien
iets te maken met een gebrekkige doorstroming
van informatie naar de journalist die verslag
geeft over het carambolebiljarten???

e herspeelde nationale voorronden van
de Excellentieklasse kader 3 8/2 in de
Koninklijke Kortrijkse B.C. op 4 en 5
februari 1995, hebben geen noemenswaardige
feiten gekend! !! Wel te vermelden waard is dat
Hervé Famchon van onze club op de eerste
plaats eindigde (de enige van deze poule die
trouwens het minimumgemiddelde van 26
haalde). Hij dient de nationale finale te spelen
op 18 en 19 maart 1995 te Bree, samen met
Nico V erschuere (H. 0. Heule) die zich als
tweede in de poule wist te plaatsen.

audron Frédéric, amper 27 jaar sedert 27
januari 1995, is de ,nieuwe lesgever van
C.R .S. Léopold Série Brussel. Iedere
maandagnamiddag is hij dus te gast in het
Zuidpaleis te Brussel (aan het Zuidstation) om
het carambolebiljarten op een goede manier aan
te leren.
Daarmee treedt hij in de "voetsporen" van zijn
leermeester Emiel Wafllard en een vroegere
illustere lesgever uit onze Belgische Biljartsport,
namelijk ... Van Leemput.

C

H

et
Poolbiljarten
wordt
alsmaar
populairder. In Duitsland heeft het spel
met de genummerde ballen zelfs het
al
overtroffen.
Enkel
het
snooker
carambolebiljarten gaat in dit land nog het
poolbiljarten vooraf Toen België de kans kreeg
om
het
Europees
Kampioenschap
te
organiseren, waren de sinjoren er als de kippen
bij om deze organisatie naar hen toe te trekken.
Te Antwerpen gaat dus van 18 tot 26 maart

A

V

olgens
de
geschiedenis van
het
carambolebiljarten in België wordt als
eerste club beschouwd de m 1883
opgerichte B.C. Garnier te Leuven. In 1906
werd de Belgische Biljartbond opgericht en die
kreeg in 1933 het predikaat "Koninklijke".

-,...-•--......1'".. •-,......,-✓'--...,

nze Belgische topspeler
Frédéric
Caudron wordt sinds enkele maanden
gesponsord
door
de
Franse
biljartfabrikant "Chevillotte", waarvan de
werkhuizen gevestigd zijn te Orléans.
Er staan in zijn lokaal twee prachtige
matchtafels van dit merk. Onze hoofdredacteur
heeft trouwens met d~ biljarts van "C.hevillotte"
reeds kennis gemaakt tijdens het internationaal
tornooi te Ronchin, enkele jaren terug. Je kunt
altijd te rade gaan bij Martin om te weten of het
gemakkelijker is op deze biljarts caramboles te
maken. .. dan op de Belgische... In ieder geval,
voor Frédéric Caudron zal dit wel geen
probleem zijn, want hij maakt op alle biljarts
veel punten, zeker weten ...

O

De handicap drieband loopt stilaan naar zijn einde. Je kunt de reglementen van de handicap nog eens
rustig nalezen in ons clubblad n° 14. Dit reglement vermeldt dat de driebandmatchkes gespeeld na 15
april niet meer geldig zijn, want op die datum wordt het eindklassement opgemaakt.. De eerste acht van
het klassement, zowel op het klein biljart als op de matchtafel, spelen dan een finale met rechtstreekse
uitschakeling én aan de nieuwe punten.

H;.\ND)C;.\P 2~30J'J\
Speler
1. Carton L.
2. Ravestyn M.
3. Verschelde G.
4. Bas J.
5. Scheldeman D.
6. Coussement R.
7. Seys A.
8. Verstraete JC.
9. LagatM.
10. Demeester J.
11.Expeel D.
12.Couckuvt L.
13 .Defrancq K.
14.Vandenberghe F.
15 .Deneut J.
16.Vlaminck A.
17.Devos G .
18.Serrus W.
19. Decloedt R.
20.Famchon D.
21 .Dep roost M.
22.Trefel L.
23. Descheemaker J.
24.Bour F.
25. Libbrecht J.
26.Blanquaert C.
27.Migneaux P.
28 .Raemdonck R.
29.Robaey D.

Ptn

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

22
22
Totalen

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

T.S.
Matchen M.P
Gem.
0.415/0.510
29
55
1.163/1.395
20
55
0.625/0.790
21
54
0.625/0.790
21
52
0.280/0 .345
18
49
0.975/1.163
21
41
0.625/0.790
18
37
16
37
0.415/0.510
0.625/0 .790
22
34
0. 625/0.790
13
29
0.280/0.345
19
26
0.625/0.790
15
25
24
0.510/0.625
11
24
0.280/0 .345
12
8
23
0.625/0.790
13
22
0.415/0.510
17
0.625/0.790
9
8
17
0.415/0.510
14
16
0.280/0.345
7
11
0.280/0.345
6
10
0.510/0.625
4
7
0.280/0.345
4
6
0.280/0.345
5
5
0.415/0.510
2
2
0.415/0.510
1
1
0.415/0.510
0.510/0.625
1
1
1
1
0.415/0.510
1
1
0.415/0 .510

340
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Speler
1. Carton L.
2. Devos G.

Ptn

18
27

Spil
gem.
0.503
0.743

YLffe. matcfte.n tot en met 10fe6rnari 1995

!JL{{e

T.S.
Gem.
0.335/0.405
0.495/0.610

Tot.
Ptn
595
1119
677
663
243
929
552
323
607
389
201
424
270
145
250
235
233
144
141
79
147
55
36
86
36
16
17
4
16

Tot.
Brtn
1140
819
856
832
779
1013
916
760
1156
585
902
754
522
545
329
499
403
359
821
319
303
278
210
289
101
29
27
29
59

Gem.
0.501
1.366
0.791
0.797
0.312
0.925
0.603
0.425
0.537
0.665
0.223
0.562
0.517
0.266
0.760
0.471
0.578
0.401
0.172
0.248
0.485
0.198
0.174
0.298
0.356
0.552
0.630
0.138
0.271

Gem
8
4

682 8632

15634

0.552

3
4
12
10
7
19
5
14
10
6
7
1
3
5
3
14
3
3
3
3
5
2
0
0
1
1

In
Gcm
8
8
6
6
8
7
6
5
2
3
4
3
1
1
3
6
3
5
0
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0

Gem
13
8
12
12
6
2
2
4
1
5
1
2
4
4
4
4
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0

159

92

89

0.

Alg.

3

Pr.

matchen tot en met 10februari 95

Matchen
20
19

M.P Tot.
Ptn
53
334
45
487

Tot.
Brtn
935
986

Alg.
Gem.
0.357
0.493

0.
Gem
10
12

In
Gem
4
4

Pr.
Gem
6
3

3. Ravestyn M.
4. Seys A.
5. Bas J.
6. Demeester J.
7. Verschelde G.
8. Deneut J.
9. Defrancq K.
10.Coussement R.
11.Lagat M.
12.Scheldeman D.
13 .Deproost M .
14.Vermandel G.
15. Verstraete J-C
16.Decloedt R.
17.Serrus W .
18.Bour F.
19. Calemein C.
20.Mümeaux P.
21.Toye R.

50 1.425 0.950/1.135
27 0.743 0.495/0.610
27 0.743 0.495/0.610
27 0.743 0.495/0 .610
27 0.743 0.495/0.610
27 0.743 0.495/0.610
22 0.608 0.405/0 .495
34 0.915 0.610/0.765
27 0.743 0.495/0.610
15 0.413 0.275/0.335
22 0.623 0.405/0.495
27 0.743 0.495/0.610
18 0.503 0.335/0.405
15 0.413 0.275/0 .335
18 0.503 0.335/0.405
18 0.5 03 0.335/0.405
34 0.915 0.610/0.765
22 0.608 0.405/0.495
18 0.503 0.335/0.405
Totalen

0.943
0.410
0.535
0.523
0.443
0.519
0.411
0.607
0.348
0.226
0.426
0.383
0.347
0.097
0.267
0.311
0
0
0

12
14
5
6
9
6
8
4
12
6
3
6
4
7
3
2
0
0
0

6
4
6
3
5
2
2
6
0
2
0
2
3
0
0
0
0
0
0

4
2
3
5
2
4
4
l
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0

438 5058 10811 0.468

129

49

38

39
37
33
33
31
29
28
26
18
14
13
12

22
20
14
14
16
12
14
11

12
8
6
8
7
7
3
3
0
0
0

11

7
5
4
0
0
0

216

984
448
338
359
369
287
271
329
241
96
106
169
110
41
48
41
0
0
0

1043
1082
632
686
833
553
659
542
692
425
249
441
317
424
180
132
0
0
0

Hoe goed en ... hoe slecht wordt er gespeeld in de driebandenkompetitie van onze club? Wel, ik kwam
op het idee om eens een top vijf te maken van de kortste, maar ook van de langste partijen die gespeeld
werden in de handicap van dit seizoen. Even een overzicht.

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~

DE KORTSTE PARTIJEN
1. Carton L. (18) - Deneut J. (7)

2.
3.
4.
5.

Defrancq K. (8) - Ravestyn M. (50)
Deneut J. (27) - Ravestyn M. (17)
Defrancq K. (22) - Demeester J. (21)
Defrancq K. (22) - Deneut J. (19)

26 b.
26 b.
28 b.
31 b.
31 b.

1. Ravestyn M.(60) - Bas J.(19)

2.
3.
4.
5.
6.

Verschelde G.(34) - Decloedt R.(6)
Carton L. (22) - Vlarninck A. (12)
Bas J. (34) - Migneaux P. (17)
Coussement R. (34) - Deneut J. (34)
Carton L. (22) - Famchon D. (2)

22 b.
25 b.
27 b.
27b.
27 b.
27 b.

DE LANGSTE PARTIJEN
1. Seys A. (25) - Verschelde G. (27)

2.
3.
4.
5.
6.

Seys A. (18) - Vermande! G. (27)
Carton L. ( 18) - Decloedt R. (3)
Deneut J. (27) - Verstraete J-C (16)
Decloedt R. (13) - Lagat M. (27)
Lagat M. (20) - Scheldeman D. (15)

96 b.
82 b.
77 b.
76 b.
71 b.
71 b.

1. Trefel (15) - Decloedt R. (13)

2.
3.
4.
5.
6.

Coussement R. (45) - Verstraete (22)
Bour F. (17) - Couckuyt L. (34)
Decloedt R. (10) - Vandenberghe (15)
Lagat M. (34) - Verstraete JC (21)
Decloedt R. (12) - Seys A. (34)

118 b.
75 b.
73 b.
72 b.
71 b.
66 b.

FEDERATIE~

ITSLADE

Gewestelijke voorwedstri,iden excellentie drieband match, 42 ptn., 0.765/0.950 gem., in E.M. en K Brugse

~IIVeSt!fO "t}11rtin
l. Steyaert D. ···· ···· :···· ····· ·· ······ ····· ····· ·•·••·· ··· ····· ··········· 2 ... ................... 42 ....... ...... .. ....... 47 ...... ........... 0.893 ... ... ... ... .... .. 8
2. Dobbelaer T ........... .... ...... ......... .. .................. ......... 2 ...................... 42 ...................... 45 ...... .... ....... 0. 933 .......... .... .. .. 4
3. Bolle D ........... .. ..... ... ....................... .... ... ....... .... ..... 2 ...... ... .. ... ... ..... 42 .... ....... ... ........ 52 ..... .. .......... 0.807 .......... ........ 5
4. Saver A .......... ...... .............. .. ...... .. ......... ....... ...forfait

............................................................................ 6 ................... 126 .................. 144 ............... 0.875 ................. 8

Martin is daarmee geplaatst voor de eerste (van de twee) nationale voorwedstrijden, die gespeeld
worden in het weekend van 29 januari in Kapellen (een randgemeente van 't stad). Hij komt uit tegen
enkele pseudo-vedetten, waaronder zijn boezemvriend ... Willy Weesenbeek.

Voorwedstrijden lste klasse kader 47/2, 160 ptn, 12.00/20.00 gem., 14+15.01.95

...,:,t'Rmehon ~ervé
1. Lagage Roger..... .... .... ... .... ..... .... ......... .... ,.. ............. 2 ... ......... .... .. .. 160 ........ ..... ......... 12 ................. 13.33
2. Cappelle Herwig .................................. .......... ........ . 0 .. .......... .......... 70 ...... .......... ...... 11 .... ............... 6.36
3. De Hertog ......................... .... ....... ..................... .... .. 2 ....... ............. 160 .... ... .... ... ... ..... 11 .............. ... 14.55 ...... ... ..... .. 67
4. Debacker Frans .............................. .... .... ... ............ .. 2 ...... .. .. .... .. .... 160 ........................ 4 ....... ..... ..... 40.00 .............. 127

............................................................................ 6 .................. 550 .................... 38 ............... 14.47 ............. 127

Hervé is daarmee geplaatst voor de gewestelijke voorwedstrijden. Vooral zijn laatste partij, gespeeld in
ons lokaal op zondag 15 januari, mocht er zijn. Een reeks maken van zeg maar 250 is eigenlijk niet
moeilijker dan die reeks van 127 die ikje zag maken, Hervé. De concentratie een ietsiepietsie opdrijven
als je "uit positie" ligt, en de promotie naar excellentie (en ere) komt vanzelf.
Oh ja, dit moet ik toch nog even kwijt. Wij zitten allemaal graag op de "kap" van de scheidsrechters en
de aantekenaars, en dan vooral als ze er niet zijn. Voor die bewuste zondag had onze sportbestuurder
Ronny De Cloedt extra manschappen laten aanrukken. Hij redeneerde dat het geen kwaad kon een paar
man te veel op te roepen, er zijn er toch altijd die hun kat sturen. Maar wat bleek. Iedereen was op het
appèl. En als je weet dat er op hetzelfde moment dat Hervé op de matchtafel speelde, ook nog een
distriktfinale was op het klein biljart (met als deelnemers onder andere "onze hoop in bange dagen"
Franky Deconinck en Christ Blanquaert), dan waren er nogal wat "werkers" aanwezig. Het was
"ouderwets" gezellig druk in ons lokaal, echt! Ik vind dat ook dàt eens mag vermeld worden.

Gewesteli,ike voorwedstrijden excellentie drieband klein biljart, 50 ptn., 0.975/... gem

.:;'11vestun "l}11rtin
1. Verschuere Nico .. ...... .... .. ....... .... .. ... .......... .. .. ...... ... 1 ........ ... ........... 50 .. .. ......... .. ....... 46 ... .. .. .... ...... 1.086 ....... ..... .. .... 5
2. Dewickere Karel ...... .... .. ... ........ ....... ............ ...... ..... 2 ......... .... ......... 50 .................. .. .. 34 ..... .... ....... . l.4 70 ..... ... .... ...... 6
3. Goethals D ..... .... .... .. ...... .... .. .. ...... ... ... .... ... ..... ...... ... 2 .......... ...... .. .... 50 .. .... ... ...... ....... 40 ... .............. l.250 ....... .... ....... 6

4. Debruyne Willy ......... .... ........... ........ ................. ...... 1 .. ..... .. ... .. ... ..... 50 .... .. ................ 44 ................. l.136 ...... .. ... ....... 8

............................................................................ 6 .................. 200 .................. 164 ............... 1.220 ................. 8

Martin is daarmee geplaatst voor de eerste (van de twee) nationale voorwedstrijden, die gespeeld
worden in het weekend van 5 maart 1995.

Distriktfinale 6de klasse band klein biljart, 20 ptn, 0.90/1.30 gem., 8 _januari in D.O.S. Roeselare

"cl,e/,lem11n .:Z,irk 4,le pl1111ts
1. Verslyppe Freddy ....... ..... .. ....... ...... ... .. .... ... ............. 2 .......... .. .......... 20 ................. .. ... 15 ..... ..... .... .. .. . 1.33 ... .... .... .. ..... 7
2. Van Uytven Luc ....... ... ...... ..... ...... .. .. ........ ..... ........ .. 0 .... .. ...... .. ........ 11 ....... ... .. .. ..... ... 11 ................... l.00 ..... ............. 3
3. Declercq Jacques ...... .... ....... ... .. .... .. .......... .. ............. 0 .... ... ............... 13 ...... .. .............. 15 .. ................. 0.86 .... .............. 2

............................................................................ 2 .................... 44 .................... 41 ................. 1.07 ................. 7

Goed begonnen is half gewonnen sloeg hier zeker niet op Dirks prestatie, want ondanks het
feit dat hij zijn eerste wedstrijd won met promotiegemiddelde, eindigde hij toch als laatste. Dat hij de
hoogste reeks had van alle finalisten, was maar een schrale troost.
Skel

Nat. voorwedstrijden ere vrijspel match, 400 ptn, 60.00/... gem., 17+18.12.94 in ABC Boussu

C11lemein Christ .Zde p/1111ts
............................................................................ 6 ................ 1200 .................... 12 ............. 100.00 ............. 343

Een erg knappe prestatie van Christ. Aan de totaaluitslag te zien, verschenen in Biliartlntematiana1, moest
Christ enkel de duimen leggen tegen Frédéric Caudron ( die een fenomenaal algemeen gemiddelde liet
noteren van 340, dit is 3 partijen in één beurt en één partij in twee beurten !). Nu, Christ kan in de
nationale finale revanche nemen tegen Frédéric. De andere deelnemers zijn o.a. Deraes en Leppens.

Nat. voorwedstrijden excellentie vrijspel match, 300 ptn., 25.00 / 60.00 gem., 17+18.12.94 in St-Truiden

..,,A,mchon ,Servé 4,le p/1111ts
••.•••..•.•••.•.•••••••••••••••••••••.•••.••••••••••••.••••••••••.•••.•.•••• 2 ••••••••.••••.•••• 628 .•••••••..•••••••••• 34 •••.••.•...•.•• 18.17 .•••.•••••••• 108

Hervé is met deze teleurstellende prestatie uitgeschakeld voor de nationale finale.

Nationale voonvedstrijden excellentie drieband match, 42 ptn, 0.765/0.950 gem., 28+29.01.95 in Kapellen

.:;'11vest11n 4t)11rtin 4,/e p/1111ts
1. Weesenbeek W ....................................................... 0 ...................... 22 ...................... 38 ................. 0.578 .................. 6
2. Janssen M ............................................................... 0 ...................... 23 ...................... 36 ................. 0.638 .................. 5
3. Bracke T ................................................................. 2 ...................... 42 ...................... 33 .. ............... 1.272 .................. 6
4. Desutter M............................................ ....... ........... 0 ...................... 24 ...................... 39 ...... .. ......... 0.615 ........ .. ........ 5

............................................................................ 2 .................. 111 .................. 146 ............... 0.760 ................. 6

Een bedenkelijk slechte prestatie van mezelf Zelfs die ene uitschieter tegen de benjamin van het
gezelschap, Tom Bracke Gawel, de zoon van ... ) kon aan dit weekend geen kleur geven. Het bleef egaal
grijs, met zeer zware regenval, zodat de overstromingen die België, maar vooral het land van Maas en
Waal in Nederland teisterden, er alsmaar slechter op werden.

Voonvedstrijden 2de klasse band klein biljart, 80 ptn, 3.50 / 5.00 gcm.

~11s _;tRe9ues ~,Ie p/1111ts
................................................... .. ... ......... ......... ......... 4 ........ ............ 263 ...................... 66 ........... .... .... 3. 98 ................ 34

4t}i9ne11ux ,P11trie1'
................................................................................... 2 .................... 276 ...................... 90 ................... 3.06 ... ............. 16

Jacques Bas speelt de distriktfinale op 24.02.95 in G.H.O.K., Patrick Migneaux daarentegen wordt
geherklasseerd naar derde klasse.

Voonvedstrijden 5de klasse drieband match, 15 ptn, 0.275/0.335 gemiddelde

/011e .:;'om11in ~,Ie p/1111ts
.......................................... ... ....................... ........... .... ........................ 55 .................... 194 ................. 0.283 .................. 4

Romain speelt de distriktfinale op 10 maart in de Risquons Tout.

Voonvedstrijden 4dc klasse drieband match, 18 ptn, 0.335/0.405 emiddeldc

"'l1erstr11ete ç.;1e11n-Cl11u,le ,7,le p/1111ts
................................................................................... 2 ...................... 52 .................... 156 ................. 0.333 .................. 5

Jean-Claude is uitgeschakeld voor de distriktfinale.

Voonvedstrijden 3de klasse drieband match, 22 ptn, 0.405/0.495 gemiddelde

.,f;11911t 4t)iehel ~,Ie p/1111ts
......................................................... .... ...................... 6 ...................... 83 ... ................. 183 ................. 0.453 .................. 4

...,5eus c2Jndré Ilie p/1111ts
.... ...... .. .... .. .... .. ......... .. .......... .... ............ .. ........ ........ .. .. 6 ...... .. .. .... ..... .. . 87 ...... .......... .... 203 ..... ...... ... -... 0.428 ...... .. .... ...... 5

Coue"uut "f/ue f,,ie p/1111ts
................ ........ .. .. ...... ...... .. .. ...... ... ......... .. .... .. ............. 6 .... .. ... ... .. .. .. .. .. 83 .... .. .. ... .. .. .. ... 214 ....... .. .. .. .... 0.387 .... .......... .... 4

.2}eproost IJ1:111reel 7de p/1111ts
......... .. ............ ...... .................. ............ .. .. ............ .. .... .. 4 .. .. ...... .... .. ...... 68 ...... .. ............ 183 .......... ... .... 0.371 ..... .. .. ....... .. 4

De 3de klasse drieband op de matchtafel is één van de drukst bezette klassen. De concurrentie is
bijgevolg zéér groot, zo mag toch gesteld worden. Toch zijn er twee spelers van onze club erin geslaagd
om door te dringen tot de distriktfinale (die gespeeld zal worden in D.O.S . Roeselare op 11 maart 95) .
Nu is het woord concurrentie misschien wel wat overdreven. In deze klassen komt het er in de eerste
plaats op aan om binnen het gemiddelde te blijven. Slechts vier op de dertien deelnemers slaagden in dit
opzet. Ze gaan dan ook alle vier door naar de distriktfinale. En aangezien er twee spelers zijn van onze
club, wordt de eerste wedstrijd van die finale (tussen André Seys en Michel Lagat) heel belangrijk voor
beide spelers. Carotte is uit den boze ! ! !

Distriktfinale 2de klasse vrij op klein biljart, 160 ptn, 6.85/10.70 gem., 07.01.95 in VR

,Yersel,e/de Çr11tii!n fste p/1111ts
1. Warlop L ......... .. ... ..... .. ..... .. ...... .. .... .. .... ... .. .......... ... 2 .............. .. .. ..
2. Depauw M ... .. ............... ... .. .. .. .... .. .......... ... ... .. .. .... .. . 2 .. .. .. .... .. .. .. ....
3. Decru J........ .... .... .. .................... ...... ...................... . 2 .. .. .... .......... ..
4. Depauw M. ... .. .. ... .. ... ................... .... .. .. .. ....... .. ..... ... 2 ..... ........... .. ..

160 ........ .... .. .. ...... 19 .. ........ .. ....... 8.42 ............ .. .. 31
160 ...................... 15 ... ... ...... .. .. . 10.66 ...... .. ....... . 51
160 .. .... .. ...... .. .. .. .. .. 8 .. .. .. .. .... .. ... 20.00 ...... .. .... .. .. 66
160 .... .............. .... 19 .......... ........ . 8.42 ..... ... ....... . 24

............................................................................ 8 .................. 640 .................... 61 ............... 10.49 ............... 66

Een knappe prestatie, Gratiën. Geen enkele verliespartij en een gemiddelde dat mag gezien worden, zo
zien we het graag. Hopelijk ga je op hetzelfde elan verder in de gewestelijke finale, die gespeeld wordt
in de ajuinenstad op 28 en 29.01.95

Distriktfinale lste klasse vrij klein biljart, 210 ptn, 10. 70/19.00 gem., 15.01.95 in Excelsior Menen

.:t;l11n9u11ert Cbrist fste p/1111ts
1. Deconinck Franky.. ...... .. .. .... ....... .. .. .... .. ........... ....... 2 .. .. ... .. .. .. .. ..... 210 ............... ........ . 4 :............ .... 52.50 .: ............ 203
2. MesureD ......... ................ .. .. ...... .. .... ....................... 2 ........ .. .... ...... 210 ............ .. .... .... ll .. ........ .. ..... 19.09 .. .. .... .. .... 113
3. Nuyttens G.. .. .. .. .. ..... .. ............. .... .. .. .......... ... .... .... .. . 2 ..... ... .. .... .... .. 210 ..... ..... ... ..... .... .. 8 ...... .... ....... 26.25 .. .. .... .. .... 113

...........................................................-................. 6 .................. 630 .................... 23 ............... 27.39 ............. 203

.2Jeeonine" ._/r11n"!f 2de p/1111ts
1. Blanquaert Christ .... ...... .... .. ... ..... .................... ... .... 0 ... ...... .. .. ....... 120 ............ .. .. .. ... .. . 4 .. .. .. .. .. .. ... .. 30.00 .............. 116
2. Nuyttens G .. .... ..... ...... .. ....... ... .. .............. .... ......... .... 2 ............ .. .. .. .. 210 ........... .. .. .... ... 12 .. .. .. .... .. .. .. . 17.50 .... ...... .. .... 43
3. Mesure D ... ..... ............. .. ..... .... .. ... .. ... .. ... ... ... ... .. ..... . 2 ......... ...... ... .. 210 ... ........ .. ..... ...... 4 ............. .... 52.50 ....... ... .. .. 205

............................................................................ 4 .................. 540 .................... 20 ............... 27.00 ............. 205

Het is een waarheid als een koe. D' er kan maar één de eerste zijn. En dat is sptJtlg. De beide
vrijspelspecialisten van onze club, Christ en Franky, hebben in deze distriktfinale letterlijk de vloer
geveegd met hun tegenstrevers. Beiden speelden een partij uit in vier beurten. Ze maakten beiden een
reeks van boven de 200 en speelden ook allebei een algemeen gemiddelde van 27! Wie dergelijke
adelbrieven kan voorleggen wordt onmiddellijk aanvaard bij de "groten" in de excellentieklasse (waar ze
de derde musketier - Luc Couckuyt - vervoegen).
Kwatongen beweren dat onze "hoop in bange dagen" wat maturiteit tekort komen. Dat kan misschien
wel waar zijn. Toch speelden ze in hun eerste partij van deze distriktfinale (waarin ze logischerwijze
tegen elkaar uitkwamen) zoals het moet: zonder "track" maar ook met de deur op een kier. Sommige
van onze "routih.iers" kunnen daar een puntje aan zuigen! Bravo aan beide spelers en voor Christ:
succes in de gewestelijke finale.

Distriktfinale 5de klasse band op klein biJjart, 30 ptn, 1.30/1.75 gem., 04.02.95 in Volharding Rumbeke

1. Bekaert E ......... ......... .. ... .. .... .. .... ......... ........ .. .. ... ..... 2 ... ..... ...... ........ 30 .... ..... ..... ...... .. 17 .. .... ........ ... .. 1. 76 ......... .. ...... . 6
2. Debaes J....... .. .......... .. .. .. ..... .... .... .. ..... ... .......... .. .... . 0 ........ .... .... .. .... 22 .... .... .. .. .... ...... 16 ... .. .... .... .. .... 1.37 ...... ...... ...... 6
3. Van Mechelen .............. .. .... ..... .... .. .. ................. ... ... 2 .............. .... .... 30 ............ .. .. ...... 19 .. .... ...... .. ..... 1.37 ..... .......... ... 7

............................................................................ 4 .................... 82 .................... 52 ................. 1.57 ................. 7

Gewestelijke voorwedstrijden 2de klasse kader 47/2, 120 ptn, 7.50/12.50 gemiddelde

,,,,,,ermnn,le/ Çilbert 10,le pln11ts
.............. ............ ... ...... .. ... .. ... .... ...................... .. .... ... ... 0 .. .. .. .. .. .. .... .... 234 .. ........ ........ .... 67 .. .. .. .... .... .... . 3.49 .. .... ........ .. 17

Gewestelijke voorwedstrijden 3de klasse kader 47/2, 90 ptn, 5.00/7.50 gemiddelde

Coussement :;'oger 4,le plnnts
.. .. .......... .. .. .................. .... ............ .. .... .. ............... ...... .. 4 .. ............ .. .... 260 .......... ............ 46 .......... .. ..... .. 5.65 ........ .. ... ... 29

Met deze vierde plaats verzilverde Roger een plaats in de gewestelijke finale, die gespeeld wordt op
18.02.95 in de Sint-Niklase Biljartakademie.

Laatste drankje
Martin

DE CEU DDET El

DDDI

RDE

ACHT

Raymond Ceulemans overtuigde Bayer nog niet.
Tijdens het BWA-invitatietoernooi in Barendrecht
staken Werner Bayer, de baas van het semiprofessionele driebandencircuit, en Raymond
Ceulemans de koppen bij elkaar. De Billiards
World Cup Association raakt maar niet uit de
impasse met de traditionele biljartbonden.
Ceulemans wil een verzoening bewerken maar
heeft voorlopig te weinig macht om zijn plan voor
een overkoepelende driebandenliga door te
drukken. Binnen de BWA is de meerderheid van
de aandelen (66 % ) immers in handen van de
Duitse Bayer. De overige 34 % staat op naam van
Ceulemans en van ene Heinz Müller, een naar
Argentinië uitgeweken Duitse industrieel en
bilj artfreak.
"Bayer staat niet weigerachtig tegenover mijn
voorstel om het roer van de BWA over te nemen", zegt Ceulemans. "Ik wil alle aandelen. Dat ziet hij
niet meteen zitten. Hij wil er blijven in participeren, al is het minimaal. Voor mij kan dat niet. Ik kan zo
Minolta terugkrijgen als sponsor voor de Wereldbeker, maar die firma wil onder geen beding verder in
zee met Bayer. Ik zit dus tussen twee vuren."
Bayer heeft bedenktijd gevraagd. In de loop van volgende maand Iaat hij Ceulemans weten of hij al dan
niet volledig uit de BWA wil terugtreden.
Het Volk, 17.01.95

ALINDIR BIIZDI
Datum

xx.05 .95
xx.05.95

27,05.95
xx.07.95
26.08.95

14 ~ 1115

Onder
Activiteit
toezicht van
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 l 9.30u, gevolgd
E.M.
door clubfeest en kampioenenviering om 20.30u
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Goeienavond dezen avond zeg. De pret kan werkelijk niet op parce que de grond is
bevroren (wat wil je op een regenachtige winderige avond van 10°C eind december?) _
Hoe dan· ook, de kerstman is ons niet vergeten dit jaar en zeker onze tapkastbediende
(dat klinkt toch chique èh!) Johan niet! Wat er allemaal vanuit dendien zijne
(biljart)keu op den biijaar gekropen komt, (nen dubbelen 4-bander) dat is toch niet
meer mogelbaar zekers of wel soms? Une rencontre heureuse en na Sofie is dat zijn
tweede van 1994. Blombak en consoorten (Turken, Aziaten, Eskimo' s of nog andere
mosselmannen) kunnen daar een pintje aan zuigen zulle.

Astemwablief zeg! Terwijl onze hoofdredacteur brandhout maakte van Karel
Dewickere kan hij natuurlijk dit artistieke hoogstandje van Daniël Mylleville niet
vereeuwigen maar geen nood, ik was er ook nog zulle. Daniël trekt zich op zijn
zachtst gezegd niets aan van het MAP (Mestactieplan) en boert* rustig verder.
Straks komen de DOS-spelers ook nog betogen met Didier Goethals op kop, goe
weten.
* Ge moogt zekers zijn want terwijl ik dit hier aan 't tekenen was miste ik zijn drie
volgende ...
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En Martin maar klagen in het laatste clubblaadje dat hij enkele dagen voor de deadline nog geen varkens had.
Wel, als je 't mij vraagt zal dat voor deze keer geen probleem zijn mede dank zij ... hemzelf. Watch, see and enjoy
... een excellent zwijn van topklasse. De Baetselier zal in zijn haar "skarten" want zo is het mestoverschot nog
verre van weggewerkt zulle. Eigen schuld dikke bult Didier Goethals (alweer hij, die arme drommel) want die had
voor de match verklaard enkel "karot:te" te zullen spelen ...

De goochelaar (of moeten we zeggen "varken") van de maand
wordt dit keer Jacques Bas. Zelfs zijn tegenstrever, Christ
Blanquaert (die voor een keer een matchke drieband speelde, het
zal zo te zien nog een tijdje duren vooraleer hij zich nog eens aan
dat zwijnenspel zal wagen) wist niet wat hij zag. Van bal 2 bal 3
maken en omgekeerd, daar moet je toch nen echten "skamoteur"
voor zlJn ...
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Rijselstraat 229 - 8930 Menen
~ 056/51.10.72

