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REGLEMENT
1. De handicap, zowel op klein als op groot biljart, is toegankelijk voor alle leden van B.C. Excelsior
Menen.
2. Er wordt gespeeld in één categorie, in de discipline drieband op matchbiljart én op klein biljart. Er
mogen maximum twee partijen gespeeld worden per tegenstrever en per handicap.
3.

Het seizoen loopt van 15 mei 1995 tot 15 april 1996.

4. Om deel te nemen volstaat het je naam te noteren op de inschrijvingslijsten die zullen voorgehangen
worden op het uithangbord in ons lokaal. Je kan ook je naam opgeven aan één van de bestuursleden.
Er wordt een inschrijvingsrecht gevraagd van 100 fr. per handicap. Dit inschrijvingsgeld zal in
rekening gebracht worden samen met de betaling van het lidgeld voor het volgende seizoen. Het
inschrijvingsgeld wordt terugbetaald op de algemene statutaire vergadering en dit van zodra er
evenveel partijen gespeeld worden als er deelnemers zijn (of vanaf 20 partijen, zo er meer dan 20
deelnemers zouden zijn).
5. De te spelen punten worden bepaald aan de hand van het reglement van de handicap van het vorige
seizoen. Het bestuur bepaalt enkel de te spelen punten voor spelers die nog nooit hebben
deelgenomen aan de handicapcompetitie.
6. Bepalen van de matchpunten:
1 punt per gespeelde partij
1 punt voor een gelijkspel
2 punten bij winst
1 punt als het gemiddelde 50 % beter is dan het minimumgemiddelde van de klasse waarin gespeeld wordt. Een speler die 22 punten speelt, zit in het gemiddelde tussen 0.405 en 0.495. Zo
die speler een partij speelt aan een gemiddelde van 0.405 +(0.405 x 50%) = 0.608 of meer, dan
krijgt hij een matchpunt bij. Winst of verlies speelt hier dus geen enkele rol. Een goede partij kan
dus 4 matchpunten opleveren, zijnde : l(voor de partij)+ 2 (bij winst) + 1 (50% beter dan het
minimum- gemiddelde) = 4 punten. .

**
**

7. Het klassement wordt opgemaakt op het minimum te spelen partijen. Het minimum te spelen partijen is gelijk aan het aantal ingeschreven spelers per handicap. Als er bijvoorbeeld 17 spelers ingeschreven zijn in de handicap op matchbiljart, dan wordt het klassement opgemaakt op de eerste 17
partijen van iedere speler. Er mogen meer partijen gespeeld worden, maar de partijen die erbij komen, worden enkel in rekening gebracht voor het bepalen van het gemiddelde, en dan enkel om het
algemeen gemiddelde te verbeteren ! Aangezien we nooit op voorhand weten hoeveel inschrijvingen
er zullen zijn, en omdat we moeilijk de leden kunnen verplichten om bijvoorbeeld 32 partijen te
spelen als er 32 deelnemers zouden zijn, wordt het klassement opgemaakt op de eerste 20 partijen,
wel te verstaan in het geval dat er meer dan 20 deelnemers zouden zijn.
8. Bij gelijkheid aan matchpunten, wordt de plaats in het klassement bepaald door het totaal van de
gemaakte caramboles (van die partijen waarop het klassement wordt gemaakt) te delen door het
maximum mogelijk te maken caramboles. Vb. : Er moeten 15 partijen gespeeld worden (er zijn dus
15 deelnemers). Speler X moet 22 punten maken. In die 15 partijen maakte hij in totaal 270 caramboles. Procentueel maakte hij dus 270/(22x15=330)=81.8 % van de punten. Speler Y moet 34 punten maken. In de partijen die in aanmerking komen voor het klassement maakte hij 483 caramboles.

Speler Y komt op 483/(34x15=510)=94.7 %. Als speler X en Y evenveel matchpunten hebben,
komt speler Y voor speler X.
9. Promoties : mogelijk door ofwel de helft van de gespeelde partijen met promotiegemiddelde te spelen of op basis van algemeen gemiddelde. De promotie wordt van kracht na één seizoen, ja zelfs
vanaf de finale die gespeeld wordt na afloop van het seizoen. Daardoor is het ook mogelijk dat een
nieuwe speler kampioen kan worden. De partijen in de finale kunnen bijgevoegd worden bij de
partijen uit de voorronde. Daardoor wordt het mogelijk in extremis toch een promotie af te dwingen
naar een hogere klasse (of een degradatie te ontwijken, .. .).
10. Degradatie: op basis van het algemeen gemiddelde. Degradatie is niet mogelijk als de speler de helft
van zijn partijen binnen het gemiddelde heeft gespeeld. De degradatie wordt van kracht na twee opeenvolgende seizoenen gespeeld te hebben onder het gemiddelde. Ze wordt van kracht vanaf de finale die volgt na afloop van het tweede seizoen
11 . Promoties en degradaties in de club kunnen enkel als ½ van de minimum te spelen partijen gespeeld
zijn. De handicap staat volledig los van de federatie ( de minimum- en maximumgemiddelden van de
verschillende klassen uitgezonderd), zodat federatiespelers ook kunnen stijgen of zakken ! .
12. De eerste acht spelers van het klassement spelen op het einde van het seizoen een finale met rechtstreekse uitschakeling, zoals weergegeven in ondergaand schema. Zo er een forfait is van een finalist, wordt zijn plaats niet ingenomen door de volgende speler in het klassement. Zijn tegenstrever
gaat automatisch door naar de volgende ronde.

13 . Er worden geldprijzen voorzien voor alle finalisten.
14. De partijen worden genoteerd op matchbladen, die speciaal ontworpen werden voor de handicap.
Om het de persoon die de matchbladen verwerkt, gemakkelijk te maken, zijn de matchbladen voor
de handicap op klein biljart gedrukt op wit papier. Voor de handicap op de matchtafel, wordt gekleurd papier gebruikt. De leden worden verzocht het matchblad volledig in te vullen, en het vervolgens te ondertekenen.
15 . Het bestuur behoudt zich het recht voor de handicap achteraf te annuleren, zo er te weinig interesse
is vanwege de leden. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt in dit geval onmiddellijk terugbetaald aan
de reeds ingeschreven leden.
16. Alle andere geschillen die niet voorzien werden in dit reglement, worden door het bestuur behandeld.

BILJART

::

ie werkt er nu op de eerste mei, het feest van de arbeid? Niemand, uitgenomen de
biljartfreaks. Jawel, op onze clubkalender werd deze datum aangeduid voor het
betwisten van de finale van de handicap op het klein biljart.
Van bij de aanvang van de partijen was het al duidelijk te merken. Hier werden
geen geschenken uitgedeeld. Jean-Claude Verstraete had geen medelijden met zijn
tegenstrever Gratiën Verschelde. Djiecie lukte zelfs een reeks van 7 ( de hoogste reeks in deze finale) en
dat was voor Gratiën van het goede te veel.
Op de andere tafel gaf Lucien Carton partij tegen André Seys. Op de eerste mei, met een "gelanceerde"
voorzitter was dat ambiance verzekerd. Onder het alziend oog van supporter van het eerste uur Karel
Defrancq gaf André commentaar als Rik de Saedeleer in zijn beste dagen. Lucien kon de goede kadans
maar niet vinden en strandde op 2 punten van de finish . Het moet gezegd dat Lucien in extremis promoveerde naar 27 en misschien de partijlengte nog niet helemaal onder de knie had.
Gaston Devos begon tegen Martin Ravestyn als een F1-bolide. Bij 19 punten in evenveel beurten leek
de situatie voor Martin hopeloos. Maar dan ging Gaston opeens uit de bocht, blies zijn motor op en
reed de rest van de koers uit op vier platte banden. Martin kreeg het in de "mot", stak nog een tandje bij
en reed de resterende kilometers van deze grand-prix uit alsof er geen bochten meer waren in het
parcours.
De laatste partij van deze eerste ronde leek een makkie voor de in grote vorm verkerende Jacques Bas.
Wat kan er nu in hemelsnaam nog misgaan als je nog 9 punten moet (op een totaal van 42) en je hoogzwangere tegenstrever moet er ook nog 9 (op 15 ! ! !) . En toch ... Skel "vermande" zich, liet zich niet intimideren en maakte in de laatste rechte lijn nooit geziene punten. Zo werd het 6 voor 6, 4 voor 4 en 2
voor 2. Jacques kreeg dan opeens een makkelijk driehoekje van Dirk, zeg maar een "cadeau maison".
Misschien mikte Jacques wat te lang, maar feit is dat hij het presteerde om knap ... door het gaatje te
spelen. Tuut, tuut, zei Dirk, en hij speelde cool uit met 2.
In de halve finales ging Dirk op zijn elan verder. Hij liet zich niet afleiden door onze voorzitter en
speelde uit in 39 beurten. De andere halve finale ging tussen Jean-Claude en Martin, zeg maar 22 tegen
60. Voor de aanvang van deze partij had Martin al zijn strategie bepaald: de deur toe van de eerste tot
de laatste beurt. En zo geschiede ... Jean-Claude wist niet wat hem overkwam. Tegen het einde van de
partij had hij zoveel "karoten" gekregen van Martin dat hij er makkelijk de markten mee kon doen ...
Voor de finale had Martin hetzelfde scenario in petto. Geen cadeaus voor Dirk. En dat scheen aardig te
gaan lukken. Dirk kwam moeilijk, heel moeilijk op gang. Maar de wegen van een biljarter als Dirk zijn
ondoorgrondelijk. Bij een stand van 53 - 11 vond hij het welletjes. Hij lukte twee onwaarschijnlijk
moeilijke punten. Twee beurten erna bewees hij dat zelfs de meest onmogelijke punten toch te maken
zijn, als je er maar in gelooft. En daarmee werd Martin voor het tweede opeenvolgend seizoen .verwezen naar de tweede plaats. Met deze verdiende kampioenentitel zette Dirk een orgelpunt op dit geslaagd
handicapseizoen. Proficiat.
1. Scheldeman Dirk

Bas Jacques ..... ....... .. ... ... .. ..... 2 ..... ...... ...... 15 ....... ... .... ... 49 ... ... ...... 0.306 .. .... ...... .. 3
Seys André .... .......... ....... .. .... . 2 ... ... .. ....... .. 15 ... ... ........... 39 .. ... .... ... 0.387 .... ... .. ... ..3
Ravestyn Martin .. .... .... ...... .... 2 ... ....... .... ... 15 ... .... .... .. .... 4·0 ..... .. ..... 0.375 .. ...... ... ...2
............................................. 6 ................. 45 ............... 128 ............ 0.352 .............. 3

2. Ravestyn Martin

Devos Gaston .. .... .... ............. . 2 .... .... .. ... .... 60 ... ... ...... .... . 38 .. .. .. ...... 1.579 .... .. ....... .7
Verstraete Jean-Claude .......... 2 ............... .. 60 ........... .... .. 44 .... ........ 1.363 ....... ....... 5
Scheldeman Dirk. ...... ......... ... 0 .. ...... ......... 54 ....... ...... .. .. 39 ..... .. .... . 1.385 ... ..... ..... .6
............................................. 4 ......... ;..... 174 ............... 121 ............ 1.438 .............. 7

3. Seys André

Carton Lucien ....... ... .. ....... .... 2 .. ......... ...... 34 ..... ............ 67 .. .... .... ..0.507 ...... ........ 3
Scheldeman Dirk. ...... .... ... .... . 0 ............ ... .. 25 ...... ........ ... 39 ... ....... .. 0.641 ... ... ....... .3

Verstraete Jean-Claude .......... 2 ............ ... ..34 ................. 58 ............ 0.586 .......... .... 6
............................................. 4 ................. 93 ............... 164 ............ 0.567 .............. 6

;;

4. Verstraete Jean-Claude

Verschelde Gratiën ...... ....... ... 2 .... .. .. .... ..... 22 ......... .. ..... . 42 ...... ... ... 0.524 ..... ..... ... ;7
Ravestyn Martin .................... 0 ..... ...... ... ... 13 ........ ....... .. 43 ....... .. ... 0.302 .............. 3
Seys André ........... .............. ... 0 ................. 21 .. ............ ... 58 ............ 0.362 .. ............ 3
............................................. 2 ................. 56 ............... 143 ............ 0.392 .............. 7

5. Bas Jacques

Schcldeman Dirk. .... .............. 0 .... ..... .. ... .. .41 ........... ..... . 49 ..... ....... 0.837 .............. 4

6. Carton Lucien

Seys André ..... ...... ................. 0 ........ ......... 25 ...... ... ........ 67 ....... ..... 0.373 .............. 3

7. Devos Gaston

Ravcstyn Martin .................... 0 ................. 23 ...... ........... 37 ......... ... 0.622 .............. 3

8. Verschelde Gratiën

Verstraete Jean-Claude .. ....... . 0 ................. 24 ................. 42 .... .... .... 0.571 .............. 4

BBILJART
wee weken na de finale van de handicap drieband op klein biljart was het aan de matadors van de matchtafel om uit te vechten wie zich dit jaar keizer kon laten kronen in de
koninginnediscipline van het carambolebiljarten: driebanden op de matchtafel.
Het is geen toeval dat, van de acht finalisten, er reeds zes de finale hadden gespeeld van
de handicap op het klein biljart. Deze zes, aangevuld met de tandem Defrancq-Demeester, die toch algemeen beschouwd worden als echte "routiniers" in het vak, ziedaar een ideale voedingsbodem voor een spetterende namiddag biljarten.
Het begon zoals verwacht. Karel Defrancq moest partij geven tegen Lucien Carton. Karel begon uitstekend, want in de eerste beurt maakte hij reeds een "half' varken. Lucien repliceerde gevat met zo nu en
dan een "heel" varken. Toch bleef de spanning tot op het einde van de partij. Karel nog 2, Lucien nog
één. En, laten we nu eens eerlijk zijn, Lucien deed wat van hem verwacht werd: hij "stekte" uit met een
varken van boven de 150 kg.
De partij Devos Gaston tegen Verschelde Gratiën beloofde veel goeds. Want na 12 beurten was de
stand 9 / 9 gelijk. In zijn vorige finale had Gaston zijn motor opgeblazen, maar nu bleek dat hij sedertdien grondig gesleuteld had aan zijn vehikel. De dubbele turbo bleek wonderen te verrichtten, want
Gaston schoot met een fenomenale G2-versnelling recht naar te finish toe. In 29 beurten was de zaak
geklaard.
De partij van Jacques Bas tegen Joël Demeester was een finale waardig. Knap verdedigend werk van
Joël versus aanvallend en gretig spelende Jacques. Dat waren de ingrediënten voor een spannende partij .
En zo geschiede. De partij ging gelijk op totdat de scheidsrechter voor beide spelers "en nog drie" aankondigde. De aanval won uiteindelijk van de verdediging, alhoewel moet gezegd dat Jacques in die
laatste rechte lijn twee "halve" varkentjes maakte. Ge moet het maar doen hé ...
De)aatste partij in deze kwartfinale ging tussen Martin Ravestyn en André Seys. Normaal gezien had
Martin (50 ptn) geen schijn van kans tegen de zopas gedegradeerde voorzitter (22 ptn). De partij kabbelde rustig verder, totdat Martin in de gaten kreeg dat hij hier toch een winstkans had. André kon (of
wilde) zich tegen het einde van de partij niet meer concentreren, waardoor zijn naam toegevoegd werd
onderaan het eindklassement.
In de halve finale tegen Lucien Carton gaf Martin zich meer winstkansen dan tegen André. Hij trakteerde Lucien op goed geconcentreerd en verdedigend spel. Lucien zocht tevergeefs naar oplossingen,
maar hij kwam niet verder dan een reeks van 22 ... brossen. De tussenstand na 32 beurten sprak
boekdelen: 48 - 5. Toen zat Martin door zijn beste krachten heen, maar de opgebouwde voorsprong
was groot genoeg om door te stoten naar de finale.

In de andere halve finale stonden de twee ''Daizelnaars" tegenover elkaar. Misschien was Gasten nog
niet volledig gerecupereerd van zijn sublieme partij tegen Gratiën. Feit is dat hij er in het begin van de
partij werkelijk niets van bakte. Jacques, die blijkbaar over een betere fysiek beschikt dan Gasten,
smeedde hij ijzer terwijl het goed heet was. Hij maakte er een one-man show van en in 34 beurten (echt
knap hoor) was de zaak bekeken
En dan die finale . Terwijl ze op biljart 2 de kleine finale betwistten, zocht Martin, aanvankelijk tevergeefs, naar een scheidsrechter en een aantekenaar voor de finale. Eenmaal begonnen, was het duidelijk
wie hier de scepter zwaaide. Op Jacques Bas stond werkelijk geen maat. Martin had alle moeite van de
wereld om gelijke tred te houden met hem, laat staan om de handicap van 23 punten te overbruggen. Na
41 beurten was de zaak in kannen en kruiken. Jacques, die kan terugblikken op een sterk seizoen, zette
hier de kroon op het werk door clubkampioen te spelen in de moeilijkste discipline van het biljarten:
drieband op de matchtafel. Proficiat.

1. Bas Jacques

Demeester Joël... ... .... ......... .. ....... 2 .............. ...27 ....... ........ .. 50 ... ......... 0.540 ... ..... ..... .4
Devos Gaston ....................... .. ..... 2 ..... ............ 27 ..... .. .......... 34 ...... ... ... 0.794 ........ ... .. .4
Ravestyn Martin .............. .. ..... .... 2 ... .... ..... ... .. 27 ..... ...... ...... 41 ... .... ..... 0.659 ............. .3
................................................... 6 ................. 81 ............... 125 ············ 0.648 .............. ...

2. Ravestyn Martin

Seys André .... .......... .. ..... .. .... .... .. 2 ........ ... ...... 50 ..... .... .... .... 53 ..... ...... .0.943 ...... ... ..... 5
Carton Lucien ... ... .. ............ .... .. ... 2 .. ......... ... ... 50 ................. -1-2 ....... ..... 1.190 ... ......... ..7
Bas Jacques .. .. .... .......... ... ...... ..... 0 .......... ....... 32 .... ..... .... .... 40 ............ 0.800 ..... ......... 4
.................•................................. 4 ............... 132 ............... 135 ............ 0.978 .............. 7

3. Dnos Gaston

Verschelde Gratiën ..................... 2 .. ............... 27 ................ . 29 ........ .. .. 0.931 ....... ....... 6
Bas Jacques .... ......... ............ .... ... 0 ..... ... ..... .... 15 ... .. ... ......... 33 .. .. ....... .0.455 .... ... .... .. .3
Carton Lucien ....... ..... .... ... .......... 2 .. ...... ......... 27 ... ..... .. ....... 58 .. .......... 0.466 .. .. .. ...... .. 3
................................................... 4 ................. 69 ............... 120 ............ 0.575 .............. 6

4. Carton Lucien

Defrancq Karel ........ .. ...... .... ....... 2 ....... .. .. ...... 18 .... ... ..... ..... 52 ....... ... .. 0.346 .. :.... ....... 3
Ravestyn Martin ... ................ .... .. 0 ....... ........... 7 ....... .. ...... .. 41 ............ 0.171 .............. 1
Devos Gaston ............ ... .. .... ......... 0 ...... ....... .... 13 .... ..... ...... .. 58 ............ 0.224 ......... ..... 3
................................................... 2 ................. 38 ............... 151 ............ 0.252 .............. 3

5. Demeester Joël

Bas Jacques .. ..... ......... .. .... ....... ... 0 ... .... .......... 24 ... ........ ...... 50 .... ........ 0.480 .......... ....3

6. Defrancq Karel

Carton Lucien ...... ...... ........ ......... 0 ............ ..... 20 ....... ... ...... . 52 .... .. ...... 0.385 .............. 2

7. Seys André

Ravestyn Martin ......................... 0 ..... .. ....... ... 18 ... .. ...... ... ... 52 .. .......... 0.346 ............. .3

8. Verschelde Gratiën

Devos Gaston ........ .... .... ... ... ...... .. 0 ...... .... ..... .. 10 ...... ..... ...... 29 ........ .... 0.345 ...... ....... .3

et tornooi "De Leiestreek" is reeds een tijdje achter de rug. De seizoensstart verliep
eerder moeizaam. De eerste vier ontmoetingen waren weinig hoopgevend, met drie
verliespartijen en slechts één winstpartij.
Onze ploegverantwoordelijke, Dirk Expeel, verzette hemel en aarde, maar hij slaagde
er niet in het tij te doen keren. Erger nog, de laatste zes ontmoetingen werden de één
na de ander verloren, waardoor den Excelsior van Menen hopeloos als laatste eindigde in het klassement.

Zal deze "rode lantaarn" de zwanezang betekenen van de deelname van onze club aan het tornooi "De
Leiestreek"? D'er is er maar ene die daarop kan antwoorden en dat is de "Nostradamus" van onze club.
Vraag het hem eens ...

5de ronde uit tegen B.C. Union Halluin, 19.01.95: 12 - 6
Remi M. - Vandenberghe
Vancoillie - Carton
Kindt - Coussement
Monserez - Famchon
Verhaeghe - Scheldeman
Monserez Chr. - Expeel

drieband .............. 15 ....... ..... .. .. ........ 8 ........... ..... .... .. 25 ........ ... ...... 0.320 ...... ..... ....... 1
drieband ........ ... ... 22 ......... ............. 12 .............. ........ 24 ... ..... .. ....... 0.500 ....... .. ......... 1
drieband .............. 50 ...................... 45 ...................... 55 .... ............. 0.818 ................ .. 0
overband ............. 20 ..... .. .... ............. 8 ........................ 8 ........ ......... 1.000 ......... ......... 0
vrij .. .............. .. .... 40 .. .. ... ............... 40 ....... ....... .. ...... 15 ...... ..... ...... 2.666 .... .. .......... .. 3
vrij ......... ... ......... 30 ..... .. .... ... ........ 18 ..... ....... .. ........ 25 ...... .... ....... 0.720 ..... ...... ...... 0

6de ronde thuis tegen l' Abatoir Menen, 13.01.95 : 7 - 10
Vandenberghe - Americkx
Carton - Poelvoorde
Famchon - Vanhaesebrouck
Bour - Droogenbroodt
Scheldeman - Descamps
Gathy - Persyn

drieband .............. 15 .. .... ......... ..... .. 13 .. .................... 53 .... ...... ....... 0.236 .................. 0
overband .......... .. . 30 ..... .. ............... 11 ...................... 15 ... .............. 0.733 .. .. ... .... .... .. . 0
overband .... ......... 20 ........... ... ........ JO ............. .. .. ..... 30 ................. 0.333 ... ...... .... ..... 0
kader.... ........ ....... 60 ...... ..... ........... 49 ........ .... .......... 14 ................. 3.500 ... ...... .... ..... 1
vrij: ......... .. .......... 40 ....... ........ ....... 40 ··· ···· ············ ·· · 14 ···· ··· ··· ·· ····· 2.857 ·· ····· ····· ····· · 3
vrij ... .... .......... .. .. . 40 ..... .... ..... ........ 40 ...... .. ..... ..... ... . 26 ... .. .... ....... 1.538 .... ..... ... .. ... . 3

7de ronde uit tegen de Macote Wervik, 03.02.95: 9 - 8
Glorie - Vandenberghe
Logghe - Carton
Bouquelloen - Famchon
Duyck - Serrus
Castelein - Scheldeman
Beernaert - Robaey

drieband ....... ....... 15 .......... .. .......... 12 ..... .. ....... ........ 48 ...... .. ......... 0.250 ....... ........ ... 0
drieband ....... ....... 22 ...... ... ...... ....... 19 ........ ........ ...... 55 ..... ... ........ . 0.345 ... .... .... ....... 2
drieband .. .... ........ 15 .... .. ... ..... ...... .. 12 ..... .. ...... ..... .... 49 ..... .. .. .. ...... 0.244 .. ..... ...... ... .. 0
kader................... 60 ........ .. ... .. ....... 60 ..... ...... .. .... ..... 19 ......... ........ 3.333 ....... ... ........ 3
vrij ........ .. ... .. .... ... 40 ................ ... .. . 40 ..... ...... ..... ...... 12 ........ ......... 3.333 ....... ........... 3
vrij ......... ..... ........ 90 ........ .. .... ........ 46 ... ..... ... ... ........ 21 ................. 2.190 ...... .. .... ...... 0

8ste ronde thuis tegen OC Menen, 24.02.95 : 6 - 13
Vandenberghe - Rigolle
Carton - Vandenbroucke
Famchon - Lagrou
Seys - Vanlandeghem
Scheldeman - Denijs
Gathv
...... - Camelbeke

drieband ....... .... ... 15 ........................ 5 .. ..... .... .. .. ..... .. 28 ................. 0.178
overband ..... ........ 30 ...................... 27 ............. ......... 21 .... .. ... ........ 1.285
overband ....... ..... . 20 ............ ...... .... 17 ........ .. ... ... .. ... . 17 ...... .. ......... 1.000
overband ..... ........ 55 ...................... 55 ........ ..... ......... 25 .......... ..... 2.200
vrij ... .. .... ... .. ........ 40 ............. ... ... .. . 40 .... ......... ... ...... 24 ........ .. ....... 1.666
vrij .................. .... 40 ...................... 27 ....... .. .... ... ...... 23 ...... .. ......... 1.173

................. . 0
...... .. .. ........ 0
......... .. ...... . 1
....... .... . ..... 2
...... .. .. ........ 3
.... ...... ....... 0

9de ronde thuis tegen Du Centre Menen, 17.03.95 : 3 - 11
Vandenberghe - Tyberghein
Carton - Slosse
Coussement - Braems
Verstraete - Feys
Serrus - Verfaillie
Bour - Devos

overband ..... .... .... 20 ................... ... 15 ...................... 19 ........ ... ...... 0.750 .......... ........ 0
drieband .. ........... . 22 ...... ..... .. ..... .... 19 ...................... 47 ..... ............ 0.404 ....... .. ........ . 0
drieband .............. 50 ... ..... ........... .. . 41 ...................... 44 ................. 0.931 .... .......... .. .. 0
drieband ...... .. ... ... 22 .................. .... 20 ... ............... .... 51 ..... ... ...... ... 0.692 ... .. ... .. .. ...... 0
vrij ................. ..... 90 ........... .......... . 90 ..... ... ... .. .. ....... 10 ........ ......... 9.000 ........... ..... .. 2
vrij ............... ....... 90 .......... ....... .. ... 90 ... ...... ............. 17 ..... .... ... ..... 5.290 ..... ... ... ....... l

lOde ronde thuis tegen Union Halluin, 14.04.95 : 5 - 15
Famchon - Remy
Ca1ion - Vancoillie
Coussement Kindt
Verstraete - Vancoillie R.
Gathy - Monserez
Scheldeman - Verhaeghe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OC Menen
Union Halluin
Du Centre Menen
Macote Wervik
Abatoir Menen
Excelsior Menen

T

overband ... ... .. .... . 20 .. ...... .. ............ 14 ...... .. .. .. ........ .. 11 ... ... ... ..... ... 1.272 ......... .. ....... l
drieband ....... ....... 22 ..... .... .... .. ..... .. 22 ..... ..... .... .. ...... 39 ........ ..... .... 0.561 ....... :..... ..... 3
kader.... .... ...... .. . 160 .... ..... .... .. .. ... .. 82 ............... ...... . 11 ......... ....... . 7.454 ........ ....... ... 0
Vrij ..................... 55 .. ... .. ...... ... .... .. 45 ... .... ... .. .... .. .... 31 ..... ........ ... . 1.451 ..... ........ .. ... 0
vrij .... ..... ... .. ..... ... 40 .................. .. .. 22 ..... .... .. .... ....... 23 .... ..... .... .... 0.956 .................. 0
vrij .. ... ...... ........... 40 ... ... .... ....... .. ... 39 .. .. ....... ..... ... ... 25 ....... .......... 1.560 .. .... .. .... .... .. l

ontmoetingen

winst

verlies

drawl

setounten

setptn tegen

10
10
10
10
10
10

7
5
6
5
3
1

2
3
3
4
6
9

1
2
1
1
1
0

119
105
98
74
71
64

68
83
74
95
106
113

BIN Dl S[OEP IN Dl PATATTINoooo~

Een computercrash ten huize van de hoofdredacteur zorgde ervoor dat de deadline
van ons clubblad 11° 21 twee weken werd verlaat (waarvoor onze excuses). Om toch
niet te veel vertraging op te lopen, moest nog gauw een halve bladzijde gevuld
worden. No problem at all. Op maandag 3 juli traden de Sumo-broeders Jimmy en
Johan in de arena, ter gelegenheid van de schaal "De Kerpel". Veel volk op het
appèl, want telkenjare demonstreren de "mannen" enkele nieuwe punten. En, ja
hoor. Nadat Jimmy enkele halve liters brandstof had getankt, pakte hij uit met een
niet te evenaren snijstoot. Applaus op de tribunes en een druk op de bel van Jimmy.
Alleen hun tegenstrevers, Dirk en Frank, zagen het niet meer zitten en verloren
uiteindelijk hééél verrassend hun strijd tegen de gladiatoren.
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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 kwmen 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 fmale. 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 vem1eld op de wedstrijdkalenders . Wijzigingen
kum1en 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 hilll 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 pW1ten 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 omniddellijk verwittigd worden).
PROMOTIES : h~ 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 pW1ten, datum,
enz ... (zie ook uw wedstrijdkalender) .
RANGSCHJKKING: 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 03 juli 1995

Het bestuur van B.C. Excelsior Menen
C:\CLUBBLAD\2 1'.CLlJBREGL.DOC

Doptngsu.&stA.nties
en methoden

Doping is het gebruik door een sportbeoefenaar van een substantie of methode die verboden is door de wetgeving of door de reglementen van
sportbonden.
Verboden substanties en methoden.
De Vlaamse dopinglijst, gebaseerd op
de internationaal erkende reglementering van het Internationaal Olympisch Comité, maakt onderscheid tussen de verboden substanties en de
verboden methoden. Voor alle in
Vlaanderen uitgevoerde dopingcontroles, zowel deze in opdracht van de
overheid, als deze opgelegd door een
sportfederatie is enkel deze lijst van
verboden substanties en methoden
wettelijk van toepassing.
Waarom een verbod op doping?
Dopingpraktijken
zijn
verboden
omwille van :
® het mogelijk oneerlijk voordeel in
de wedstrijden en het respect voor
de fair-play;
® de nadelige effecten op de eigen
gezondheid;
® de mogelijke gevaren voor medesporters of tegenstanders.
Van slechts weinig substanties is het
wetenschappelijk bewezen dat ze
prestatieverhogend werken.
Vele
stoffen staan echter op de dopinglijsten omdat ze in de sport dikwijls
langdurig en in zeer hoge dosissen
worden gebruikt of omwille van een
vermeend effect, en omdat ze ernstige
gevaren kunnen opleveren voor de
gezondheid. Geneesmiddelen zijn bedoeld om mensen met medische problemen te helpen en kunnen bij aangepast gebruik levens redden. Niet
medisch of niet-therapeutisch gebruik
kan ernstige gevolgen hebben.
1

A. Verboden substanties
1. Stimulantia

De groep van de stimulantia omvat
een hele reeks verschillende substan-

ties (bv. amfetamine), die allen een
opwekkende, stimulerende werking
hebben op het centraal zenuwstelsel
(hersenen en ruggemerg).
Sporters gebruiken stimulantia omdat
ze de alertheid en de waakzaamheid
verhogen, het vermoeidheidsgevoel
onderdrukken, het
zelfvertrouwen en
de
agressiviteit
,,,,"\... ,r,.doen toenemen en
,.X ~ "l;;....
een gevoel van
~
euforie geven.
Het gebruik is zeker niet zonder gevaar. De stimulantia
verminderen het beoordelingsvermogen en het vermogen tot zelfkritiek,
wat uiteraard risico's inhoudt voor
vriend en tegenstander. Overdosering
kan, door ontregeling van de normale
fysiologische regelingsmechanismen
in het lichaam, leiden tot een fatale
afloop. Hitte, uitputting en vochtverlies verhogen het effect van amfetamines. Verschillende gevallen van
dodelijke afloop zijn gekend
Andere nadelige effecten zijn: bloeddrukstijging,
hartritmestoornissen,
nervositeit, remming van de eetlust en
verslaving.
Welke stoffen vergen een beetje meer
uitleg?
1. Cafeïne
Cafeïne komt voor in koffie, thee, coladranken, chocolade. Een urinestaal
wordt pas als positief beschouwd als
de concentratie aan cafeïne hoger ligt
dan 12 microgram/ml. Bij normaal
gebruik van koffie of cola zal men deze concentratie in de urine nooit bereiken.
2. Efedrine
Efedrine heeft slijmvliesontzwellende
eigenschappen. Daarom bevatten vele
hoestmiddeltjes en neusdruppels een
kleine dosis efedrine. In hoge dosissen
werkt het centraal stimulerend
3. Anti-astmatica
Het gebruik van sommige verstuivers
(niet alle bèta-2-sympathicomimetica)
voor de behandeling van astma is toegelaten.

~

2. Narcotische analgetica
Narcotische analgetica zijn in wezen
pijnstillers, scheikundig afgeleid van
opium (bv. morfine). Zij werken in op
de hersenen en hebben er een pijnstillende en verdovende werking. Zij onderdrukken daarbij angstgevoelens en

leiden tot euforie, een gevoel van welbehagen.
Deze substanties worden in de sport
gebruikt om de pijndrempel te verhogen, en zo beter te kunnen "afzien".
Dit is nochtans niet zonder gevaar.
Pijn is een alarmsignaal van het lichaam, en het uitschakelen of onderdrukken van het pijngevoel kan tot
ernstige en blijvende schade leiden.
De verboden stoffen onderdrukken de
ademhaling en leiden tot lichamelijke
en geestelijke verslaving.
Het gebruik van codeïne met zijn
hoestremmende eigenschappen is
sinds 1993 toegelaten.
3. Anabole steroïden

Anabole steroïden, ook anabolica genaamd, zijn
synthetische
hormonale substanties, die alle
scheikundig zijn
afgeleid van het
mannelijke
geslachtshormoon
testosteron. Testosteron wordt in het
lichaam zelf geproduceerd, ook bij de
vrouw, zij het in een kleinere hoeveelheid.
Werking op het menseliJKe lichaam :
® een androgene werking : dit is de
virilizerende of vermannelijkende
werking;
® een anabole werking : dit wil zeggen de bevordering van de opbouw
van eiwitten, o.a. in het skelet, de
spieren en in het bloed
In de sport worden ze veel gebruikt
omwille van de spieropbouwende
werking, de
mogelijk snellere
krachtwinst bij gewichttraining en de
snellere recuperatie na zware inspanningen. Reden waarom ze genomen
worden tijdens de trainingsperiode.
Daarom worden meer en meer dopingcontroles uitgevoerd buiten de
wedstrijdperiode.
De gevaren voor de gezondheid zijn
talrijk:
® Algemeen : vette huid, acné, leverfunctiestoornissen (geelzucht,
kanker), hoge bloeddruk en arteriosclerose, psychische veranderingen (agressie)
® Bij de vrouw : menstruatiestoornissen, onvruchtbaarheid, borstverkleining, baardgroei, stemverlaging, mannelijke lichaamsbouw

® Bij de man : onvruchtbaarheid,
prostaatvergroting,
borstvergroting, libidovermindering.
® Bij de jongeren : verstoorde
groei.

4. Corticosteroïden
Cortisone wordt in het lichaam geproduceerd in de bijnierschors. De
afgeleide synthetische corticosteroïden
worden gebruikt om allerlei ontstekingsreacties en allergische reacties af
te remmen of te onderdrukken en zo
de pijn te verminderen. Corticosteroïden hebben ook een euforisch effect,
wat mogelijk een verklaring is voor
hun gebruik in de sport.
Langdurig gebruik leidt tot ongunstige effecten, zoals een daling van de
natuurlijke afweer, een vertraagde
wondgenezing, botontkalking en suikerziekte.
Lokale toepassing van corticosteroïden in huidzalven, oog- en oordruppels, inhalatiebehandeling (bij astma
en hooikoorts), lokale en intraarticulaire injecties is toegelaten mits
voorleggen van een doktersattest.
Het algemeen gebruik (oraal, rectaal,
intramusculair of intraveneus) is verboden.

tragen de hartslag en verlagen de
bloeddruk.
De bètablokkers hebben een kalmerende invloed en sommige venninderen het beven. Daardoor zouden zij
een voordeel , kunne opleveren in
sporttakken waar fijne coördinatie en
lichaamsbeheersing belangrijk zijn,
zoals het schieten, het boogschieten,
golf, skispringen, duiken, biljarten, ...
Bij duursporten werken ze ongunstig
in op het prestatievermogen.
De belangrijkste nevenwerkingen zijn
stoornissen van de normale werking
van hart en bloedsomloop.
7. Diuretica

Diuretica zijn vochtafdrijvende middelen ("plaspillen"), die hun werking
uitoefenen ter hoogte van de nieren.
Zij verhogen er de wateruitdrijving.
Deze stoffen werden (en worden) veel
gebruikt in sporttakken met gewichtscategorieën, om door een verhoogd
vochtverlies snel onder een bepaald
gewicht te geraken.
Overmatig vochtverlies kan gevaarlijk
zijn: het leidt tot stoornissen in de
warmteregeling met mogelijke oververhitting van het lichaam, spierkranlpen, hartritmestoornissen en
stoornissen van de electrolietenbalans.

5. Peptidehormonen.
Peptidehormonen zijn complexe stof- 1 B. Verboden methoden
fen (bv. groeihormonen) die de groei
regelen en in het lichaam de eigen 1. Bloeddoping
produktie van bepaalde hormonen
Bloeddoping is het toedienen van
stimuleren.
Deze groep omvat onder andere het bloed of bloedprodukten met als doel
groeihormoon, het ACTH, het ery- het aantal rode bloedcellen te verhothropoietine en een aantal geslachts- gen. Rode bloedcellen transporteren
zuurstof naar de spieren en zijn één
hormonen.
Bijvoorbeeld het hormoon erythro- van de bepalende factoren van het
poietine (EPO) stimuleert het been- zuurstofverbruik en het uithoudingsmerg tot een verhoogde aamnaak van vermogen.
rode bloedcellen. Het geeft gevaarlijke De gezondheidsrisico's zijn : allergineveneffecten : bloeddrukverhoging, sche reacties, overdracht van infecverhoogde viscositeit van het bloed, tieziekten (hepatitis, AIDS), overbemet meer ns1co op trombose lasting van de bloedsomloop, vonning
(klontervonning) en plotse dood Het van bloedklonters en nierbeschadiHCG (Human Chorion Gonadotrofi- ging.
ne) stimuleert de eigen produktie van
testosteron. Misbruik leidt tot hoofd- 2. Farmacologische, chemische en
fvsische manipulatie
pijn, prikkelbaarheid, borstgroei bij
mannen en depressie.
Het betreft hier alle middelen en/of
methoden die de betrouwbaarheid en
6. Bètablokkers.
de integriteit van een urinestaal verIn de geneeskunde worden bètablok- anderen. Voorbeelden zijn : catheterikers gebruikt bij de behandeling van satie, substitutie van de urine in de
hart- en vaataandoeningen : zij ver- blaas door andere urine, beïnvloeding

van de nieruitscheiding (bv. het gebruik van Probenicid of van diuretica
om de urine te verdunnen en zo de
aantoonbaarheid van andere, verboden substanties te bemoeilijken).

Goede raad is goud waard
Wanneer de arts u een geneesmiddel
voorschrijft is het raadzaam telkens te
melden dat u aan wedstrijden deelneemt en dat u kan worden opgeroepen om een dopingcontrole te ondergaan. Vraag duidelijk aan de arts na
te gaan of er geen verboden substanties voorkomen in het voorgeschreven
geneesmiddel. In elke klasse van geneesmiddelen zijn er ruim voldoende
middelen beschikbaar die geen verboden stoffen bevatten.
Wees zeer voorzichtig wanneer u
zonder voorschrift zelf bepaalde geneesmiddelen neemt (automedicatie)
of gaat kopen bij de apotheker. In veel
geneesmiddelen, zonder voorschrift te
krijgen, komen verboden substanties
voor. En gelijknamige geneesmiddelen uit het buitenland kunnen een andere samenstelling hebben.
Wanneer het om één of andere medische reden toch noodzakelijk is verboden stoffen te nemen, is het best
gedurende de periode van inname aan
geen wedstrijden deel te nemen. In
zulke gevallen is sportbeoefening
meestal tegenaangewezen. Extra rust
is dan heilzaam en zal een snelle genezing bevorderen. Een gewoon doktersvoorschrift of -attest ontheft u niet
van een dopingcontrole of sportieve
sanctionering. Sommige kruidenprodukten en voedingssupplementen bevatten verboden substanties, die niet
op de verpakking vermeld staan. Ginseng op zich bijvoorbeeld bevat geen
verboden substanties, maar sommige
produkten, die de naam Ginseng dragen, kunnen ingrediënten bevatten die
wel verboden zijn. Voor kruidenprodukten en voedingssupplementen bestaat er geen sluitende controle op de
samenstelling.
Hebt u twijfels over een bepaald geneesmiddel neem dan contact op met
de medische commissie van uw .
sportfederatie of met de administratieve gezondheidszorg, tel. : (02)
507.35.37.; fax (02) 507.36.35 . Markiesstraat 1, 1000 Brussel.
■ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Mevr. Uona Detiège.

Geen Wereldbeker
meer voor Ceulemans

Ceulemans verzoent
met sponsor

Ceulemans: nieuw
onderhoud met Minolta

Raymond Ceulemans heeft vandaag een
gesprek met de top van Minolta. De firma
overweegt om het sponsorcontract dat ze
nog heeft lopen met de biljartkampioen af
te breken. Of het zover komt, is nog maar
de vraag. Ceulemans heeft zich immers bij
voorbaat al een beetje ingedekt.
"Ik verneem via de kranten dat Minolta
wil dat ik een keuze maak. Ze willen met
andere woorden dat ik niet meer speel
voor Bayer. Welnu, afgelopen weekend
heb ik die knoop doorgehakt. Ik kap met
de Wereldbeker van de BWA. Het
betekent niet dat ik stop met driebanden.
Er zijn nog mogelijkheden genoeg om te
spelen: in België, in de Europabeker, in
demonstratietoernooien... Het toernooi in
Velden
was
zo'n
invitatietoernooi. Het werd
georganiseerd door collegaspeler Pills en het viel
toevallig onder de auspiciën
van Bayer. Ik kon er
onmogelijk
wegblijven,
omdat ik anders een sanctie
riskeerde."
Er blijven echter hete
hangijzers. Minolta wil per se
dat Ceulemans eind deze
maand deelneemt aan de
grand prix van de UMB-CEB
in Hooglede. Mister 100
heeft
diezelfde
week
toegezegd voor een toernooi
in Griekenland.
Ceulemans houdt bovendien
de deur op een kier voor de
BWA, waarmee hij ZIJn
lopende
contract
niet
helemaal wil opzeggen. Probleem ten
opzichte van Minolta is dat Bayer
blijkbaar een serieuze vinger in de pap
blijft hebben.
"Om de macht binnen de BWA helemaal
in handen te krijgen, moet ik de aandelen
van Bayer afkopen. Dat heb ik er niet voor
over", aldus Ceulemans.
Kortom,
de biljartkeizer wil
uit
verschillende ruiven blijven eten en dat
zou het struikelblok kunnen zijn voor
Minolta. Ceulemans logenstraft overigens
het vermoeden dat hij met een andere
privé-sponsor in zee wil gaan.

Drie uur duurde gisteren het onderhoud
tussen Raymond Ceulemans en zijn privésponsor Minolta. Het leidde tot een
verzoening tussen beiden met enkele
aanpassingen van het contract, dat blijft
lopen tot eind '97.
Ceulemans deed een grote toegeving door
te bevestigen dat hij in de toekomst afziet
van deelneming aan alle BWA-toernooien.
Een beslissing die hard zal aankomen bij
Werner
Bayer.
"Volgende
week
donderdag heb ik een gesprek met de
Duitser. Hij zal me proberen onder druk te
zetten, maar hij kan me niet verplichten te
spelen voor hem. Ik moet alleen zien dat
ik wegblijf van alle toernooien van de
UMB-CEB. Anders kan ik zwaar beboet

Zoals gemeld in de meeste artikels van de
zaterdagkrant, wil Raymond Ceulemans
toch betrokken blijven bij het reilen en
zeilen van het BWA-circuit, waarvoor hij
aan p.r. en management zou doen. Dat zet
zijn pas aangepaste contract met privésponsor Minolta weer op de helling.
Daarover hebben beide partijen dinsdag
een nieuw onderhoud.
Het Volk, 29.05.95

Het Volk, 16.05.95

worden. Volgens een clausule in mijn
spelerscontract kan Bayer me echter niet
verbieden te spelen in België en
Nederland."
Minolta deed ook water in de wijn door de
eis te laten vallen dat Ceulemans eind van
de maand moet meedoen aan het UMBCEB-toernooi in Hooglede.
De vraag rijst inmiddels wat er van de
BWA moet worden. Meer en meer spelers
zijn het
semi-professionele circuit
afvallig. Medestichters Rini Van Bracht
en Richard Bitalis stapten er al uit,
komend seizoen volgen zowel Ceulemans
als Ludo Dielis hun voorbeeld.
Het Volk, 17.05.95

Ceulemans-Minolta:
contract opgeschort
Het nieuwe onderhoud tussen Raymond
Ceulemans en zijn privé-sponsor Minolta
heeft gisteren niet tot een
definitieve breuk geleid. Het
contract
tussen
beide
partijen is opgeschort voor
onbepaalde
duur.
Dat
betekent dat Minolta geen
(financiële) verplichtingen
meer
heeft
tegenover
Ceulemans en vice versa.
"De bruggen zijn niet
opgeblazen. Misschien gaan
we ooit weer samen in zee.
Die oplossing stemt me
gelukkig", aldus Ceulemans.
"Ik werd gedwongen een
keuze te maken tussen
Minolta enerzijds en Werner
BWA
Bayer
en
de
anderzijds. Ik heb IDIJn
intuïtie
gevolgd
en
uiteindelijk voor de BWA
geopteerd. Mijn verbintenis
met de groep Bayer is nog iets ouder dan
die met Minolta en ik stond mee aan de
wieg van het circuit."
Deze wending laat Ceulemans in theorie
toe om toch weer deel te nemen aan de
Wereldbeker en de GP-toernooien van de
BWA. "Ik moet er nog eens rustig over
nadenken of ik dat zal doen", aldus nog de
grootmeester van het driebandeJ1. "Ik zal
in ieder geval nog invitatietoernooien en
demonstratiewedstrijden spelen. Voor de
Nederlandse interclub heb ik nog een
contract met Van Dongen-De Roo. Voor
wat België betreft, wacht ik af wat de
houding zal zijn van de KBBB. Voor de
interclub heb ik geen interesse, wel voor
de individuele toernooien."
Het Volk, 02.06.95

flDIRATII ~
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Distriktfinale 4de klasse drieband klein biljart, 22 ptn, 0.415/0.510 gem., 02.04.95 in Degiddis

,Yl11minc~ o4chie/ ~de pl1111ts
1. Bekaert E .. .. .... ................... .... ... ............ ...... ............ 0 ...................... 16 ........ .. .. .......... 36 ................ . 0.444 .................. 3
2. Mostrey ................. ...... ............ ..... ..... ... ........ .. .. ...... 0 ... ....... ... .... ..... 21 .. .... ... .... ... ... ... 45 ......... ... .. ... 0.466 .................. 3
3. Arteel L ... ..... .............. ....... .. ....... .. .... .... .. ......... ....... 2 ...................... 22 ...... ................ 44 ................. 0.500 .. ...... .......... 4

............................................................................ 2 .................... 59 .................. 125 ............... 0.472 ................. 4

Distriktfinale 3de klasse drieband klein biljart, 27 ptn., 0.510/0.625 gem., 02.04.95 in D.O.S.

Couc~U!ft "f/uc ~de p/1111ts
1. Houthaeve JM ... ... ..... ............................ .. ................ 2 ........ ...... .... .... 27 ...................... 37 ................. 0.729 .... .. .. ........ .. 3
2. Cools Fr. ...... ... .... ..... ..... ................. ..... ............ ..... ... 0 ..................... . 24 ...................... 45 ................. 0.533 .. ... ... ......... . 7
3. Librecht G .............................................................. 0 ...... ... ............ . 26 ...... ..... ... .. ...... 33 ... ... .' .......... 0.787 .. ............... . 2

............................................................................ 2 .................... 77 .................. 115 ............... 0.669 ................. 7

Alhoewel Luc slechts derde werd in deze distriktfinale, presteerde hij bijlange niet slecht. Hij behaalde
niet alleen de hoogste reeks ( 7 ), maar promoveerde tevens naar de tweede klasse. Proficiat Luc.

Distriktfinale 2de klasse drieband op klein biljart, 34 ptn., 0.625/0.790 gem., 07.04.95 in Risquons Tout

Çr11tiën ,Yerscl,elde ~de p/1111ts
1. Migneaux Patrick ......... ... ..................................... .. 2 ...................... 34 .. .. ..... ..... .... .... 43 ....... ..... .. ... 0. 790 .. .... ... .. .... ... 6
2. Beghin Fréderic ......... .... ......................... ....... ........ . 0 .. ......... ..... ... .. . 20 ....... ............. .. 32 ................. 0.625 .................. 3
3. Lin Eddv ................... ...... .. ... ...... ...................... ....... 2 .... ................ .. 34 ...................... 33 ........... ...... 1.030 ....... .. ....... .. 9

............................................................................ 4 .................... 88 .................. 108 ............... 0.814 ................. 9

"1:}i9ne11ux p11tric~ 4de p/1111ts
1. Verschelde Gratiën ................ ..... ............... .. ..... ...... 0 ....... ............... 28 ............ .......... 43 ..... ............ 0.651 ..... ............. 4
2. Lin Eddy ........................................... ...................... 0 ...................... 20 .. ........ ........... . 25 .. ... ...... ...... 0 .800 .... .., ........... 4
3. BeghinFréderic ........................ .. .......... ...... .... ........ 0 .......... ............ 28 ......... ............. 42 .............. .. . 0.616 ......... ........ 3

............................................................................ 0 .................... 76 .................. 110 ............... 0.690 ................. 4

Alhoewel onze club met twee spelers vertegenwoordigd was in deze distriktfinale, kon noch Gratiën
noch Patrick doordringen naar de volgende ronde. Het moet gezegd dat de concurrentie in deze klasse
heel zwaar was. Gratiën werd pas derde, niettegenstaande hij 4 matchpunten behaalde, de hoogste reeks
van deze finale had ( 9 ) én zijn promotie, behaald in de voorwedstrijden, ook hier bevestigde.

Distriktfinalc lste klasse dricband klein biljart, 42 ptn., 0.790/0.975 gcm., 08+o9.04.95 in Excelsior Menen

..7611s __;t,,c9ues ~de p/1111ts
1. Defour 0 .............. ...... ............................................. 2 ...................... 42 ...................... 51 ................. 0.823 ...... .. .... .... .. 5
2. La1nmens Raf .. ................................... ...... .. ............ 2 ... .. ...... .. ......... 42 ..... .. ....... ... ..... 42 .... ....... ...... 1.000 ......... ....... .. 3

3. Cistemino D .............................. ............ .. ....... ...... .. 2 ........ .... .......... 42 ....... .... ..... ... ... 68 .......... .. ..... 0.617 ....... ......... .. 3
4. Lagage Roger........ .... .............................. .. .. ......... 0 ............ .. ........ 35 .. .. .. ........... ..... 51 ................. 0.686 .. .... ......... 4

·····················································~---··················· 6 .................. 161 .................. 212 ............... o. 759 ................. 5

aar eigen zeggen heeft Jacques zich laten vangen aan het ploegenwerk van de tandem
Lammens-Cisternino. Immers, met 6 matchpunten ben je in een poule van 5 bijna altijd
1
eer~te, uitgenomen als je het minimumgemiddelde niet behaalt. Wat kan er nu nog misgaan
als Je de tweede dag aanvangt met een gemiddelde van boven de 0,900 ? De derde partij
111 1 ~ / moet gewonnen worden, zowieso, maar die vierde partij mag toch verloren worden, maar
~ dan moet je er wel voor zorgen dat er niet te veel beurten komen. En dat verloor Jacques
wel eventjes uit het oog. Misschien toch nog een beetje gebrek aan routine?

.1111

1

2de nat. voorwedstrijden exc. drieband klein biljart, 50 ptn., 0.975/... gem., 22+23.04.95 in Excelsior Menen

tY!}Rrtin ~Rvest!fn

~de plRRtti

1. Persijn R... ..... ...... ... .. .. .. ................................ .... ...... 2.. ................ .... 50 ....... .. .......... 38 ...... ... ... ..... 1.315
2. Hubar M ........ ..... .. ..... .... ................... .. ...... ............ 2 ......... ..... ........ 50 ........ ... ... ........ 48 ........ ......... 1.041
3. Verschuere N .... ......... ............. .. ... ........... .. ...... .. ... .. . 2 ... ................... 50 ........ .. .. ....... ... 37 ... .. .. .... ... ... 1.3 51
4. Donvil M ........ ................ .. ....... ...... ................ ...... ... 0 ...................... 45 ..................... . 38 .. .... .... ..... .. 1.184

1

.... ............ 7
.................. 9
.... .............. 5
.................. 5

............................................................................ 6 .................. 195 .................. 161 ............... 1.211 ................. 9

llllh
,11111
I

edereen die min of meer het driebanden in de excellentieklasse op de kleine tafel volgt, zal
beamen dat dit dé discipline is waar het lot meer dan één woordje te zeggen heeft
Voor het eerst dit seizoen mocht Martin aantreden in zijn lokaal: Excelsior Menen, met
name voor het betwisten van de tweede nationale voorwedstrijden driebanden excellentie
1 1,I
op de kleine tafel. Menig favoriet was toen al gesneuveld in de vorige rondes . En ook nu
was de concurrentie hard: slechts de eerste twee plaatsen waren goed voor een plaats in de
nationale finale.
Zijn eerste partij ging lekker snel en na 38 beurten was de klus geklaard . Maar die tweede partij was een
regelrechte ramp. OK, er werd gewonnen maar 48 beurten, dat is minstens 10 beurten teveel. Op de
andere tafel sloot favoriet De Laet zijn eerste dag af met een gemiddelde van boven de twee .
Ook op de tweede dag was de vorm er niet echt. Opnieuw winst, nu tegen Nico (dankuwel.. ), en jawel
6 matchpunten op 6 maar met een eerder zwak gemiddelde. De laatste partij tegen Donvil zou de
beslissing brengen. Beide spelers hadden genoeg aan een gelijkspel, want De Laet had een steekje laten
vallen tegen Rudy Persijn. Het werd, onder redelijk grote publieke belangstelling, een match die
gelijkopgaand was tot aan punt 30. Toen kon Martin een kloof slaan van 8 punten. Maar Donvil, die
ereklasser wordt volgend jaar, liet zich niet intimideren. Hij overbrugde onmiddellijk de opgelopen
achterstand, bleef geconcentreerd spelen en won uiteindelijk deze beslissende partij . Ondertussen had
De Laet zijn laatste partij gewonnen, in ... 52 beurten. Martin maakte dus toch nog een kans (met het
algemeen gemiddelde) op de tweede plaats. Etienne Lecompte, correct zoals altijd, nam zijn
rekenmachientje en kwam tot de spijtige vaststelling dat De Laet uiteindelijk O.02 algemeen gemiddelde
meer had dan Martin. Adieu nationale finale.
Je hebt
Ik. benijd
Waarom zeq
je schat
je dat nu 7

Nationale finale exc. drieband klein biljart, 50 ptn. , 0.975/... gem., 27+28.05.95 in Bon Biljart Bouverisois

"!}11rtin ~11vest11n ~,Ie pl1111ts
1.
2.
3.
4.

Willems Eddy .... ... ... .... .. ... ....... .. ..... ...... .... ... ..... ...... 2 ....... .. ... .. ....... . 50 .. .......... .......... 41
De Laet Rudy ..... ..... .. .. .... ..... ... ..... ....... ........... .. .. ..... 0 ... .. ........... ... .. 38 .. ..... ......... .... .. 31
Fossion Christian .. .. .... ..... ... .. .. ....... ... ..... ... ......... .... . 2 .. .. ...... .. .. .. .. ... . 50 .... .. ..... ..... .. ... . 23
Libert Stéphane ..... .... .......... ... .. ... .. .. .... .. .... .. .... ... ... . 0 .. ..... .... .. ..... .... 41 ....... ...... ..... ... . 31

.. ... .... ........ 1.219 .... ... ........... 6
...... .. ....... .. 1.225 .. ...... .... .... 11
... ..... .... ..... 2.173 .... .. ... ....... 14
..... ....... ... .. 1.322 ..... .. .... ...... 4

............................................................................ 4 .................. 179 .................. 126 ............... 1.421 ............... 14

aar toch. De woensdag voor de nationale finale werd Martin opgebeld door Albert
1111
Demaere, met de vraag of hij de finale in ''Bon Biljart Bouverisois" kon spelen.
Uitgesproken Donvil moest wegend gezondheidsredenen forfait geven. Een dergelijke
1
aanbod mocht niet geweigerd worden. Voor een verlofaanvraag van Martin bij zijn
werkgever,
de NMBS, was het echter al te laat. Dan maar de twee combineren, én op
1
~
zaterdag en zondag de vroege doen tot dertien uur, hop in de wagen springen om één uur
later in La Bouverie de keu ter hand te nemen. Zo geschiede.
Martin kreeg eerst een opwarmertje voorgeschoteld . Eddy Willems (hij wipte ooit Raymond Ceulemans
uit de Beker van België) werd gewogen maar te licht bevonden. Dan kwam Rudy De Laet op het menu.
Ook hij werd gewogen, maar die was, niettegenstaande zijn kleine gestalte, iets te zwaar.
De tussenstand na de eerste dag zag er dan ook allesbehalve goed uit. De Laet had 4 matchpunten en
1.700 als algemeen gemiddelde, gevolgd door Fossion met eveneens 4 matchpunten (maar hij had de
twee zwakke broertjes Willems en Libert - de invité - reeds gehad) en dan pas Martin met 2 .
matchpunten en met een zwak gemiddelde.
De tweede dag is Martin altijd beter in vorm (gebrek aan matchritme???). Martin had dan ook beloofd
aan de sympathieke De Laet dat hij brandhout zou maken van De Laets enige overgebleven concurrent
Fossion (en met wie Martin nog een eitje te pellen had ... van in de tijd van de kader.. .). Van het begin
van de partij werd Fossi on onder druk gezet. Bij een tussenstand van 16 - 22 (in 18 b.) in het voordeel
van Martin, werd overgeschakeld naar een hogere versnelling. Vijf beurten later mocht Martin de keu
uit elkaar schroeven, na een mooie reeks beurten van 5 - bros - 3 - 14 en 6 punten.
De Laet trakteerde onmiddellijk een dubbele pint aan Martin (het was broeierig heet in het
biljartzaaltje). Immers, De Laet die Willems had meegenomen in zijn wagen, had genoeg aan een
simpele winst tegen hem en die had tijdens de heenrit in de auto herhaaldelijk gezegd dat hij mocht
wmnen.
Maar wat blijkt. De Laet raakt moeilijk op stoot tegen Willems. Meer nog, hij kan het tempo van
Willems niet aan. Willems van zijn kant, vergeet alles rondom hem en speelt gewoon verder alsof er
nooit geen afspraak is geweest. Toch komt de klasse van De Laet nog boven, hij speelt een sterk partijeinde en is als eerste aan de "meet". Willems, die moet er nog twee in de nabeurt. Nu moet het toch
gaan gebeuren zekers, nu zal Willems toch wakker schieten zekers. Nieks van aan, hij concentreert zich
alsof de titel van Kampioen van België voor hem is (en niet voor De Laet) en speelt "cool" uit met
twee. Niemand in de zaal, ook Fossion niet, kon zijn ogen geloven.
Mede door de "sportiviteit" van Willems, lag het kampioenschap weer volledig open. De Laet was nu
verplicht om minstens een gelijkspel te spelen tegen Fossion en liefst met een goed gemiddelde. Fossion,
die moest winnen met een goed gemiddelde en bovendien rekenen op verlies van Martin tegen de invité
van de finale: Libert. Martin, van zijn kant moest zowieso winnen, rekenen op verlies van De Laet, maar
hij had het grote voordeel het beste algemeen gemiddelde te hebben en een zwakkere tegenstander te
bekampen dan de andere twee titelpretendenten.
Die laatste ronde is er een om nooit te vergeten. De titel van kampioen van België lag zo voor het
grijpen voor Martin (het ging hier tenslotte om een echte titel, ttz. men kan zich slechts Kampioen van
België noemen als de titel gewonnen wordt in de hoogste kategorie van een discipline en dit was hier
het geval). Immers, De Laet kon maar niet geloven dat Willems hem een punt gestolen had in de vorige
partij en speelde bijgevolg als een strijkijzer. Fossion, die had dat in de gaten. Hij won dan ook die

1 !,1/

partij, zonder panache echter. En Martin? Die speelde het klaar om te verliezen tegen Libert. Libert had
hier natuurlijk niets meer te verliezen. Hij speelde voor eigen publiek en moest toch eenmaal tonen dat
hij met reden als invité was aangeduid. Hij werd bij ieder gemaakt punt aangemoedigd door zowel zijn
eigen supporters als door de supporters van Fossion. Dat hij uitgerekend tegen Martin zijn beste partij
speelde is dan ook niet verwonderlijk. Het feit dat Martin het hoogste algemeen gemiddelde liet
noteren, de kortste partij op zijn naam schreef en ook de hoogste
reeks van de ganse finale lukte kon hem maar weinig troosten.
Zelfs Besonhé, de sportbestuurder van dienst, gaf tijdens zijn
speech onder bedekte termen toe dat de beste (hij keek in de
richting van Rudy De Laet) hier eigenlijk niet gewonnen had, maar
..
dat de ploeggeest onder Walen het gehaald had van die onder
Vlamingen.
"En het ergste", zei De Laet achteraf, "is dat ik diene kastaar nog
moet afzetten aan zijn voordeur vanavond". "Stop 'm in jouw
koffer"adviseerde Martin hem. "Misschien doe ik het nog ook ... "

IÀ

Eindklassement
1. Fossion Christian ... ... .............. ..................... .. .. 6 .... .... .... ...... 172 ............ ...... 13 1.. ....... ......
2. De Laet Rudy ................... ... .......... ..... ..... .... .. .. 5 .................. 188 .................. 135 ... .. .. .... ....
3. Ravestyn Ma1iin ............................................. 4 .................. 179 .................. 126 ...............
4. Libert Stéphane ......................... ... ...... ...... ... ..... 4 .. ........ ...... .. 167 ............... ... 130 ...............
5. Willems Eddy .... ..... ..... .. ... ... ..... ... .... .. .... .... .. .... 1 .... .. ....... ..... 152 .............. .... 140 ....... ........

1.312 ........... ... ... 8
1.392 ... ... .. .. ..... .. 6
1.420 ............... 14
1.284 ............ .... . 9
1.085 .... .......... ... 9

In Vlaanderen zijn er momenteel 5 verschillende poolfederaties. De Onafhankelijke Liefhebbersbond voor
American Pool (OLAP) is de oudste. De Unie van Belgische Poolclubs Nationaal (UBPN) en de Midweek Cup
volgen in grote lijnen de spelregels van de OLAP en propageren het 8-ball. De Belgian Pocket Billiards Federation
(BPBF) daarentegen houdt enkel competities in het 9-ball. De enige federatie die niet rond Oostende en/of Brugge
geconcentreerd is, is de Belgian Pool League, die clubs verenigt uit Antwerpen, Limburg en Luik. De BPBF en
BPL onderstutten de organisatie van het Europees Kampioenschap, dat plaats vond in het "Yip Plaza" te
Antwerpen van zondag 19 maart 1995 tot en met zaterdag 25 maart. Alle pooldisciplines hebben dit gemeen dat
het erom gaat de ballen in één van de zes pockets van het biljart te laten verdwijnen. In het pool-biljart
onderscheidt men volgende disciplines:

• , 8-ball: behalve de witte speelbal liggen er nog 15 andere ballen op tafel. De ene speler moet de ballen 1 tot en
· met 7 potten, de andere de ballen 9 tot en met 15. De speler die zijn eigen groep eerst pot en daarna de 8-ball,
wint het spel.
•

9-ball: dit wordt gespeeld met één witte bal en genummerde ballen van 1 tot en met 9. Bij iedere stoot moet
de speelbal de laagst genummerde bal op tafel raken, maar de ballen moeten niet in volgorde gepot worden.
Wie de 9-ball geldig pot, is winnaar, ook als hij geen enkele van de vorige ballen erin geramd heeft.

Straight pool: wordt ook 14. i Continuous genoemd. Zoals in het 8-ball zijn er 15 ballen te potten. Een speler
moet aankondigen welke bal hij in welke pocket wil potten en bekomt één punt per correct shot. Als alleen de 15de
bal nog op tafel ligt, worden de 14 andere teruggelegd en gaat het spel gewoon verder. Wie als eerste 150 punten
bereikt, is gewonnen .

IT VARKIN VA

D
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Dirk Expeel aan 't trainen voor de schiftingen drieband . Aan de uitkomst
te zien is hij ook een beetje geschift en ik kan het weten want tegen mij
(Koekoek) produceeerde hij dit gedrocht. (Zijn voorlaatste punt dan nog
:,.>.
wel en hij geneerde zich niet om nog uit te marbelen ook).
Sf:~
,: Op de vraag: "Hoe heb je dat gedaan" kreeg ik volgend commentaar: Ge
L~~~~~:. :. . :. .~Báil moet è beetje al onder stekken ...

No comment, maar mijn gedachtengang ging à peu près azo: Ja, amai boer
Fernand, wa heb gemeier nu opgesulferd? Oe ga kik da doen zonder faute? Et
puis, what ' s the heil, ze keuren da tegenwoordig toch niet meer af en daarbij,
als ik hem nie heb is took een konijnehapje & hopla ...Oep zaain oeren meine
joegne! Tis nie moei lijk, tis gemakkelijk.

-------R.
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