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B.C. Excelsior Menen
Lokaal : Café De Kerpel

Redactie:

Bruggestraat 23
8930 Menen
Tel : 056 / 51 59 04
Prijs leden van E.M. : gratis
Prijs voor niet-leden : 50 fr.

Seys André
Ravestyn Martin

Verschijnt tweemaandelijks
Vierde jaargang Nr. 22
September - oktober 1995
Verantwoordelijke uitgever
Seys André

Koninginnestraat 22
8930 Menen Tel : 056/51 45 76

egin september. .. De vakantie is praktisch voor
iedereen voorbij. Een nieuw biljartseizoen staat
voor de deur. Hopelijk werden de "batterijen" op
punt gesteld en zijn jullie goed uitgerust om het
39ste sportjaar van onze club vol goede moed aan
te vatten. Jawel, beste clubvrienden, ik citeer wel juist: het
39ste sportjaar! We zijn amper één jaar verwijderd van een
"zogenoemd jubileumjaar" . Dit is een duidelijk bewijs van een
goed gestructureerde club sedert het ontstaan ervan in
september 1957. Dit jubileumjaar mag zeker niet onopgemerkt
voorbijgaan. Integendeel, ik kan jullie nu reeds verklappen dat
daaraan gedacht wordt door het bestuur om iets.. . speciaals te
orgamseren.
Toen ik verleden jaar in het artikel "editoriaal" van ons clubblad september/oktober gewag maakte om
de verstandhouding tussen leden, bestuur en lokaalhouders te behouden en zelfs nog te verbeteren, ben
ik ervan overtuigd dat wij in dit opzet geslaagd zijn. Ook is de samenwerking, praktisch op alle niveaus,
optimaal te noemen. Laat ons op de ingeslagen weg verder gaan, want de biljartsport in onze stad kan
er maar wel bij varen. Het bestuur doet in ieder geval de nodige inspanningen, teneinde het voor
iedereen zo aangenaam mogelijk te maken bij het beoefenen van hun geliefde biljartsport.
Daarom bevat ons activiteitenprogramma diverse competities, om alle leden aan bod te laten komen,
zowel deze die in clubverband spelen als deze die in club- én federatieverband spelen.
Sedert enkele jaren organiseert het bestuur eveneens activiteiten buiten de biljartsport. Denk maar aan
onze "zoektocht" ... en er was zelfs reeds een buitenlandse "trip" naar de lichtstad Parijs. Dit kan alleen
maar de vriendschap bevorderen tussen de leden en hun families. Ons Bestuur is daar zeer gevoelig voor
en zal deze diversiteit van activiteiten blijven stimuleren. Daarom zijn alle suggesties welkom ...
Op 3 juli jl. heeft ons clubbestuur het activiteitenprogramma 95/96 goedgekeurd. Het clubblad houdt je
op de hoogte van alle activiteiten. Daar zorgt onze hoofdredacteur voor. Ik maak dan ook graag van de
gelegenheid gebruik om hem daarvoor hartelijk te danken, niet alleen voor de publikatie van ons
activiteitenprogramma, maar eveneens voor het besteden van zijn vrije tijd en vele werk aan dit
clubblad.
Opnieuw heeft ons bestuur gestreefd naar evenwichtigheid bij het opmaken van dit programma. Ook
werd beslist om dit sportjaar een ploeg van onze club in te schrijven voor de Nationale Interclub
Driebanden op matchtafel (Europabeker) ... met een sterke ploeg. Het wordt zeker uitkijken naar hun
prestatie.. . Ook wordt er druk gezocht naar een sponsor voor deze ploeg, die eventueel kan zorgen
voor een nieuwe uitrusting (8 gelijke "giletjes"). Vanzelfsprekend kan daar de nodige reclame op
aangebracht worden. Afwachten is dus de boodschap, misschien lukt het ons nog ...
Alvast wens ik alle leden een succesvol biljartseizoen met zoveel mogelijk kampioenen. Hopelijk
mogen we evenveel "nationale" kampioenen vieren als het voorbije sportjaar. Een kleine terugblik op
het afgelopen sportjaar leert ons dat B.C. Excelsior een "positief' bilan kan voorleggen. Naast diverse
gewestelijke en distriktkampioenen, telt onze club nogmaals twee nationale kampioenen (Christ
Calemein in Excellentie kader 47/1 en Hervé Famchon in Excellentie kader 38/2).
Tenslotte wens ik nog iedereen te bedanken voor de medewerking en steun tijdens de organisaties in
ons clublokaal. Hou er de moed in tijdens het nieuwe "seizoen" en daarvoor wens ik jullie graag veel
SUCCES. Lang leve B.C. EXCELSIOR MENEN.
ANDRÉSEYS
VOORZITTER
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nze hoofdredacteur heeft
reeds diverse
keren een oproep gedaan
tot onze clubleden om één of ander verhaal
neer te pennen voor ons clubblad. Hoe men zijn vakantie
doorbrengt. .. of hoe men een
nationale finale doorstaat in een
andere club en/of stad ... Tot nu
toe was z~in oproep tevergeefs. ..
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sommigen wel eens te veel van
het goede.

Portugal aan Spanje; de grenslijn
is ± 1.215 km lang, terwijl het
Zuiden en het Westen van het
land bespoeld wordt door de
Atlantische Oceaan. De kusten
hebben een lengte van 832 km.
De grootste lengte van het land
van Noord naar Zuid bedraagt±

Visvangst

Al eeuwenlang doet de v1ssenJ
in de Algarve goede zaken,
maar de hausse begon l 00 jaar

Bilbao•

hijzelf en Luc C. schreven hun v-.reder-

varen in een mooi artikel neer.
Graag sluit ik mij aan bij zijn·
oproep en vraag oprueuw aan
alle leden of zij geen verhaal of
artikel (over vrijetijdsbesteding,
vakantie in het buiten- of binnenland, enz.) kunnen schrijven. Wij
wachten vol ongeduld op jullie
reactie.
Ik zal d_an maar nogmaals in
mijn pen kruipen en wat van
mijn vrije tijd afnemen om jullie
enige informatie te bezorgen
over mijn reis naar Portugal,
meer bepaald naar Villamoura,
... een pittoresk vissersstadje
met een mooie jachthaven, gelegen in de provincie Algarve, het
uiterste zuiden van Portugal.
Ik heb wat "gesnuffeld" in de
gids van mijn reisagentschap en
nota's genomen ter plaatse van
mijn ontdekkingen en alzo volgt
hierna wat nuttige en volgens
mij leerrijke lectuur.

•Madrid
Barcelona.

SPANJE
Valencia •

561 km en de grootste breedte,
van Oost naar West ± 218 km.
Portugal telt 11 provincies met
Lisboa als hoofdstad, gelegen
aan de oever van de Tejo
(Taag). De steden Lisboa, Porto
en Coimbra hebben een universiteit, waarvan die van Coimbra
de oudste en bekendste is.
Klimaat

De Algarve (Zuiden van Portugal) is op zijn mooist in de lente
· en heeft het meest aangename
klimaat van Portugal met meer
Portugal
dan 3.000 zonsuren per jaar.
Het klimaat is echter het hele
Ligt in het Westen van Europa jaar goed. De winteravonden
aan de Atlantische Oceaan. De kunnen soms vrij kil zijn en een
oppervlakte is ± 92.000 km2 . In hittegolf in de zomer is voor
het Noorden en Oosten grenst

geleden toen de eerste conservenfabrieken van de streek werden opgezet. De problemen van
de voedseldistributie in twee
Wereldoorlogen verhoogden de
noodzaak van de visvangst. Tot
op de dag van vandaag worden
jaarlijks duizenden tonnen vis
gevangen, ingeblikt en uitgevoerd. De meeste gevangen
vissoorten zijn de sardienen en
tonijn, die eigenlijk in alle warme zeeën voorkomen.
Streek en de mensen

Algarve is, zoals reeds gezegd,
de meest zuidelijke provincie
van Portugal en heeft voldoende
zandstrand plus talloze verrukkelijke verscholen baaitjes. Algarve ligt wel aan de Atlantische

Oceaan, maar het klimaat is er
mediterraan.
In de dorpen (met wit geschilderde huisjes) zitten gerimpelde
oude vrouwtjes met vilten hoeden op, onder zwarte paraplu's.
Enkele ezelskarren kunnen voor
verwarring zorgen en veroorzaken dan wel eens een heuse verkeersopstopping! In dit tempo
komt zelfs de meest afgebeulde
manager tot rust.
De Zuidkust, met ongeveer 160
km fantastische stranden, is in
tweeën gedeeld. De Westelijke
helft is ruig met stranden omzoomd door klippen en surrealistische rotsformaties, maar de
oostelijke helft is een harmonische samenstelling van
de zee met de kust,
van mooie stranden en
geleidelijk oplopend,
begroeid met dennen,
mimosa, eucalyptus en
heide. Deze hooglanden, met hun ligging
op het Zuiden, betekenen een weldaad
zowel voor de vakantiegangers als voor de
boeren. De negatieve
kant van deze Zuidkust is spijtig genoeg
nog het bestaan van echte
"sloppenwijken". Weliswaar niet
veelvuldig, maar men treft deze
wijken nog aan zoals wij daar
kennis van hebben via TV (cfr.
Mexico, Manilla, enz.). Het is
echter onvoorstelbaar dat men
nog een dergelijke sloppenwijk
aantreft langs de kustlijn tussen
de badsteden Villamoura en
Quarteira. Deze "krotten" zijn
opgetrokken in betonplaten, met
als dak eternitplaten en praktisch zonder vensters. Tussen
deze "sloppen" lopen aardewegen, maar die lijken meer op
"aardepaden".
De bewoners van deze armtierige "krotten" zijn voor de helft
Portugezen (die meestal leven

van visvangst) en voor de andere helft negers, uit Afrika.
Wat deze "negers" uitspoken is
voor mij een raadsel, maar volgens informatie die ik kon bekomen van een barman in het
hotel, werd er tijdens mijn verblijf nog een "razzia" gehouden
in deze sloppenwijk op zoek
naar drugstrafikanten ... De blanken die er wonen houden er de
visvangst op na en gaan dagelijks (ook bij valavond) met
schamele en soms vuile visserssloepen of boten op visvangst.
Zij verdienen daar waarschijnlijk
juist genoeg geld mee om te
kunnen overleven.
Dit 1s een wraakroepend con-

trast van weelde en armoede,
aangezien luxueuze toeristenhotels op amper 100 meter gevestigd zijn van deze sloppenwijk.
Niet te geloven dat dergelijke
situaties nog bestaan in een land
dat deel uitmaakt van de Europese Gemeenschap.
Een beetje geschiedenis
• 200 voor Christus tot 410 na
Christus: Romeinse heerschappij.
• 410 - 711 : Germaanse invasie
- Koninkrijk Portucale
• 711 na Christus: Moren veroveren het Iberisch schiereiland.

• 750 - 1250: Reconquista
(herovering door . de christelijke ridders). ·
• 1139 - 1383: Het Bourgondisch Huis (Borgonha) - verdrijving van de Morèn, onafhankelijkheid van Spanje,
economische en culturele
bloei.
• 1385 - 1580: Het Huis Aviz opkomst als wereldmacht ontdekkingen - bloeitijd van
kunst en literatuur.
• · 1385 - 1433 : Koning Joao I
(Hendrik de Zeevaarder,
1394 - 1460).
• 1418 - 1432: ontdekkingen
van de Madeira-archipel en
de Azoren.
• 1495
1521:
Koning Manuel I
de "Gouden
Eeuw".
• 1500: Cabral ontdekt Brazilië.
• 1580
1640:
Portugal
onder
Spaanse
heerschappij - onderdrukking en uitbuiting in het binnenland,
verzwakking van de
macht overzee, verlies van
een deel van de koloniën.
• 1640 - 1910: Het Huis Bragança - teruggave van koloniën - rijkdom van overzee verarming van een groot deel
van de bevolking - economische afhankelijkheid van Engeland - verlicht absolutisme
onder Pombal - Franse en
Engelse bezetting - afscheiding Brazilië - einde van de
Monarchie.
• 1910: op 5 oktober wordt de
republiek uitgeroepen.
• 1910 - 1926: de Portugese
Republiek - 7 parlementen en
45 regeringen in 16 jaar.
• 1928 - 1974: Dictatuur van
Salazar - sanering van staats-

financiën - opheffing van het
Parlement - instelling benoemde kamer van afgevaardigden - eenpartijstelsel onderdrukking democratische
rechten (Pide), verzet in land
en koloniën.
• 1974: 25 april - militaire
staatsgreep - einde dictatuur.
• Sinds 1974: democratisch
Portugal. Socialistische her-

Datum

Organisator

11.11.1995

K.B.B.B ..

16+17.12.1995

K.B .B.B.

06+07.01.1996
24.02.1996

K.B.B.B.
Exc. Menen

18.05 .1996

Exc. Menen

25.05 .1996

K.B.B.B.

26.05.1996

K.B.B.B.

07.07.1996

Exc. Menen

30.08 .1996

Exc. Menen

Hmm, gezien
mijn stoot van
gisteren ...

vormmgen - pogmgen tot
staatsgreep - verdere democratisering - koloniën zelfstandig - toetreding tot de
Europese Gemeenschap.

Dit was een summiere bijdrage
over mijn vakantiereis naar de
Algarve in Portugal. Ik hoop
dan ook dat jullie hebben genoten van dit artikel. Tot een volgende keer.

ÀNDRÉSEYS

Activiteit
Finale van de schaal EXCELSIOR, ereprijs "Gilbert Vermandel".
Individueel nationaal tornooi in de speelwijze kader 4 7/2 voor
Excellentieklasse en 1ste klasse. (220 ptn en 160 ptn).
Nationale finale van het kampioenschap van België Excellentie
kader 3 8/2 met als uitgenodigde speler : Famchon Hervé!
Nationaal jeugdtornooi vrijspel op klein biljart.
Finale van ons individueel driebandentornooi op klein biljart,
enkel toegankelijk voor leden van onze club.
Finale van de 15de editie van de schaal ''Ere-Voorzitter", ons
individueel mini-triathlon tornooi op klein biljart, enkel toegankelijk voor leden van onze club.
Heenmatch van het Internationaal jeugdtornooi vrijspel op klein
biljart tegen "La Ligue du Nord" (in ons lokaal).
Terugmatch van het Internationaal jeugdtornooi vrij spel op klein
biljart tegen "La Ligue du Nord" (te Rijsel).
Finale van de schaal ''De Kerpel", ons open driebandentornooi
per ploeg met twee spelers, op klein biljart.
Algemene Statutaire Vergadering van onze club - vanaf 19u30 gevolgd door de kampioenenviering

Kan ik maar
beter de keu voor
beginners nemen ...
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Clubkampioenschap vrijspel kategorie 30 / 70
L _,

1.
2.
3.
4.

GA THY J.J,

Carton Lucien .. .. ... .. ................. ... ...... ... ....... .. .... .. .... 0 ...................... 25 ...................... 19 ... ... ...... ... .... 1.3 1 ................ .. 6
Migneaux Jurgen ... .. ...... ............ .......... .. .... ............. 0 .. ...... .............. 25 .......... ....... .... . 15 ............ ....... 1.66 .......... ........ 5
Scheldeman Dirk ........... .... ... ......... ... ...... ...... ...... .... 2 ........ ....... ....... 30 .......... ............ 10 ..... .... .. ........ 3.00 ........ ..... ... 11
fa.peel Dirk ............. .. .. ... .............. ........... ..... .......... 2 ...................... 30 .. ..... ..... .......... 16 ............. ...... 1.87 ......... ....... 10

............................................................................ 4 .................. 110 .................... 60 ................. 1.83 ............... 11

:2-"' EXPEEL DIRK
1. Gathy 11 .................... ....... ....... ..... ...... ..................... 0 ... ... ... ... .......... 10 ..... ..... ..... ... .. .. 16 ...... ....... .... .. 0.62 ...... ..... ....... 3
2. Carton Lucien ...... ................ .......... ......... ... .... ......... 2 ...................... 30 ............. .. ..... .. 33 ........ ... ........ 0.90 .. ...... ... .... ... 4
3. Migneaux Jurgen .. ......................... .... ........ ... ... ....... 0 ........ .... .......... 27 ...................... 24 ................... 1.12 .... ... ... .... .... 7
4. Scheldeman Dirk ..... ............................................... 0 .... .................. 29 .......... ............ 32 .. .. .... .... ....... 0. 90 ............ ...... 4

............................................................................ 2 .................... 96 .................. 105 ................. 0.91 ................. 7

3~ MIGNEAUX JURGEN
1.
2.
3.
4.

Gathy 11 .. ...... .......... ...... ...... ...... ............ ..... ..... ........ 2 .......... ............ 30 ........... ..... .. .... 15 ................... 2.00
Carton Lucien ......................................................... 0 ...................... 21 .. ... ... .............. 23 ........... ........ 0.91
Scheldeman Dirk ........................ .................. .......... 2 ..... ... ............ .. 30 ............ ..... ..... 29 .................. . 1.03
E.x:peel Dirk ................................................. ....... .... 2 .. .......... ....... ... 30 ........ ....... ... .... 24 .... ... ........ .. .. 1.25

....... .. ...... . 13
.................. 3
.......... .. ...... 5
...... .... ..... ... 4

............................................................................ 6 .................. lll .................... 91 ................. 1.21 ............... 13

4#'

CARTON LUCIEN

1. Gathy 11 ... .............. .... .... ..................... ...... .. ............ 2 ........ ...... .. ..... . 55 ................. ..... 19 ................... 2.89 ................ 10
2. Migneaux Jurgen ... ....................... ........... ............... 2 ............ .. .... ... . 55 ..... ...... ........... 23 ..... ....... .. ..... 2.39 ..... .... ........ . 7
3. Scheldeman Dirk .................................................. .. 2 ...................... 55 ...................... 26 ..... ..... .. ....... 2.11 ..... ....... ...... 7
4. Expeel Dirk ...... ..... .. ........... ......... ........ .............. ..... o.·..................... 41 ...... ........... .... . 33 ...... ... ......... . 1.24 ..... .. ...... ..... 6

............................................................................ 6 .................. 206 .................. 101 ................. 2.03 ............... 10

5_,

SCHELDEMAN DIRK

1. Gathy 11 .......... ... .. .... .... ... .................... .. .. ... ............. 0 .......... ............ ll .. ..... ... ... .... ... .. 11 ................. .. 1.00 ............. ..... 3
2. Carton Lucien .. ... ..... ... ........ ....... ............ ..... ............ 0 ... ................... 35 .......... ... ... ...... 26 ...... .. .... .... ... 1.34 .................. 8
3. Migneaux Jurgen ... .................... ............ .... .... .. .... ... 0 ... ... ............. .. . 21 .......... ............ 29 ................... 0.72 ......... ......... 5
4. Expeel Dirk .... .. ........ ... ... ... ....... ... .. .. ..... .............. .... 2 .................. :... 40 ...................... 32 ......... ....... ... 1.25 .................. 5

.......................................................................... 22 .................. 107 .................... 98 ................. 1.09 ................. 8

·Clubkampioenschap vrij spel kategorie 90 / 300
1"' BLA NQ.UAER T CHRIS
I. Deconinck Franky.... .. ............ .. .......... ........ .... .. .. .. ... 0 .................... 232 ........ ..... .. ....... 15 ........... ...... 15.46 ................ 83
2. Toye Romain .......................... ... ...... ...... ........... ...... 2 ......... ........... 300 ...... ....... .... ... .. 14 ................. 21.42 ... ..... ... ..... 90
3. Tyberghein Jacky ............... ..................................... 2 ... ..... ............ 300 ....... .......... ..... 19 ........ .... ..... 15.78 ... ..... ...... 154
4. SeysAndré ....... .............. ... ..... ....... ............. ...... ...... 2 .................... 300 ..... ....... .. ... .. ... 15 ...... ......... 20.00 .... ...... .... 191

............................................................................ 6 ................ 1132 .................... 63 ............... 17.96 ............. 191

2-"°

DECONINCK FRANKY
1. Blanquaert christ ... .. ..... ......... .... .. .... ..... .... ... ...... .... . 2 .. .... .. ... .... ..... 300 ......... . .'........... 15 .... ... .......... 20.00 ...... ... ... .. .. 69
2. Toye Romain ..... .. ..... ........ ...... ......... .. ............... ...... 2 ........ ...... ... .. . 300 .. ... ..... ............ 17 .... ...... ....... 17.64 .... ... .. ..... 142
3. Tyberghein Jacky ... .. ...... ....... .. ... .......... ... .... .... .. ... ... 2 .. .. .. ........ .. ... . 300 ...... ........ .... .... 29 .. .. ...... ....... 10.34 ...... ..... ... .. 65
4. Sevs André ........ ... .. ... ... ... .... .... .... ........ .. .... ..... .... .... 0 . .... .. ... . ... .. .. .. 178 .. ... ...... ..... ... ... 15 .. .... ... ... . .. .. 11. 86 ....... ...... .. . 37

............................................................................ 6 ................ 1078 .................... 76 ............... 14.18 ............. 142

3"°

§EYS ANDRÉ
1. Dcconinck Franky .... .. ..... .... .... .... ... ... .......... .. .......... 2 ...... ........ ...... 300 ....... ..... .. ........
2. Blanquaert Chris ....... .......... .. ... .... ..... .. .... ....... ......... 0 ....... .. ......... .. 150 ... .. ... ..... .. .... ...
3. Toye Romain ....... .... .... ......... ..... ....... ............. ... ...... o......... .......... . 121 ...... ........... .....
4. Tyberghein Jacky .... .. .... ...... .................. ............ ...... 2 ......... ........... 300 ....... ..... ..... .....

15 ........... ..... . 20.00 ................ 71
15 .... .... ......... 10. 00 ......... ... .. .. 58
14 ...... ... .. .... .... 8.64 .... .... ........ 44
19 ..... ............ 15.78 ... .. ........... 93

............................................................................ 4 .................. 871 .................... 93 ............... 13.82 ............... 93

4.;,
1.
2.
3.
4.

TOYE ROMA IN

Deconinck Franky ....... ..... .. .... .... ..... ..... .... ...... .... .... . 0 ... ........... ........ 61 ....... .. .. .... .. ..... 17 ... .... .. .... ...... 3.58 ..... .... ....... 16
Blanquaert Chris .... ...... .. ...... .... ... ..... ... .. ... ........... .... 0 ........ ..... ....... .. 60 .... ... ..... ... .. .. .. . 14 .... ... ............ 4.28 .. .. ............ 24
Tyberghein Jacky ..... ....... .. ........... ........... ................ 0 ........... .... .. ... .. 89 ..... .... ... ..... ... .. 31 .... ... ............ 2.87 ................ 13
Seys André .................. ... ............ .. .. ... ... ... .. ..... .. .. .. .. 2 ..... ....... ....... ... 90 ....... ...... .. ....... 14 ....... ... ....... .. 6.42 ...... ........ .. 20

............................................................................ 2 .................. 300 .................... 76 ................. 3.94 ............... 24

5.J

TYBERGHEIN .JA CKY

1. Deconinck Franky..... ....... .... ....... ...... .... ... .... .... .. ... .. 0 ..... ... ...... .. ...... 58 ....... ...... ......... 29 ...... ............ . 2.00 ....... ... ........ 7
2. Blanquaert Chris ... .. .. .. .. .... ....... .. ... ...... ... ..... ... ...... ... 0 ... ..... .............. 47 ..... .... .. .. ....... .. 19 ....... ......... ... 2.47 .. .... ...... .... .. 8
3. Toye Romain .... ..... .... ... .... ....... ..... ............. ............. 2 ...... ......... .. .... . 90 ... .. ...... .... ....... 31 .. ..... ... ......... 2.90 .......... ...... 16
4. Sevs André .............. ... ....... .......... ... .. .......... ..... ... .... 0 ..... ..... ........ .... 77 ....... ............... 19 ... ... .... .... .. .. .4.05 .. .......... .... 15

............................................................................ 2 .................. 272 .................... 98 ................. 2.77 ............... 16

Clubkampioenschap bandstoten
1(1 TOYE ROMAIN

1. Famchon Daniël .... ........ .. ... ..... ... ...... .... ......... ... ... .. . 2 ..... .......... .. .. ... 40 ... ...... .. .... .... ... 10 ................... 4.00 ................ 22
2. Deproost Marcel ..... ... .. ... ...... ... ..... ... .... .. ...... ... ... .. ... 0 .... .................. 26 .... .... ........ ...... 18 ............ .. .. ... 1.44 ..... .. ..... .... .. 5
3. Vandenberghe Frank ........ ...... ... ..... ....... ..... ............ 2 .... .... .... ..... ..... 40 .... ....... ........... 17 ............ ..... .. 2.35 ... ........ ... .. 17

............................................................................ 4 .................. 106 .................... 45 ................. 2.35 ............... 22
~

r1

DEP ROOST MARCEL

1. Famchon Daniël ..................................................... 0 ..... ... .. ....... ..... 33 ............. .. .... ... 18 .......... ......... 1.83 .................. 9
2. Toye Romain .. ........ ..... .. ................ ............. ..... ....... 2 .... ...... ... ..... .... 40 .. ............... .. ... 18 ... ... .. ........ .. . 2.22 .. ... ... .... .. .... 6
3. Vandenberghe Frank .... ... ... ... .. .... ..... .... ...... ............ 2 ... .. .... ... .......... 40 ....... .. ........ ..... 28 .............. ..... 1.42 ...... ... ....... 12

............................................................................ 4 .................. 113 .................... 64 ................. 1.76 ............... 12

3(1 FAMCHON DANIËL
1. Toye Romain .. ..... ... .... ... ...... ..... ........... .... .... .... .. .... . 0 .. .. .. ................ 12 .. ......... .......... . 10 .. ..... ... ... ... .. . 1.20 ....... ... ... .. ... 7
2. Deproost Marcel ... ........ ... .... ..... ... ... .......... .... ....... ... 2 ............... ....... 20 ... .... ... .. .. .... .... 18 ... .. ... .. ......... 1.11 ....... ..... .. .... 3
3. Vandenberghe Frank ... ........ .... ...... .... .. .. .......... .... .. . 0 ........ ..... ..... .... 13 .. ..... ..... .. ..... ... 20 ..... .............. 0.65 .. ................ 4
.•..•.•..............•..•..••.•••..••••..•••.•.•.•..•.•••...•.••....••..•..• 2 •........•.•....•.•. 45 .................... 48 ................. 0.93 ................. 7

4

it

VANDENBERGHE FRANK

1. Fan1chon Daniël ..................................................... 2 ...................... 20 ...................... 20 ................... 1.00 .. ................ 8
2. Toye Romain .......................................................... 0 ........................ 9 ...................... 17 ............... .... 0.52 .................. 4
3. Deproost Marcel ....... .. .. ... .... ... ................................ 0 ...................... 19 ......... ... ... ....... 28 ................... 0.67 .................. 3

............................................................................ 2 .................... 48 .................... 65 ................. 0.73 ................. 8

Clubkampioenschap kader 38/2
1#' BLANQ.UAERT CHRIS
1. Deconinck Franky.................. .......... ... .. .............. .. .. 2 .... ................ 120 ................ .. .... 21 .......... ... ... .. . 5.71 .......... .. .... 32
2. Couckuyt Luk ............. ........ ............. ...... .......... .. ..... 2 .............. .... .. 120 ...................... 13 ...... .. ........... 9.23 ................ 34
3. Verschelde Gratiën ................................... .. ........... . 2 .................... 120 .. ... .. ............... 11 ................. 10. 90 ........... ..... 43

............................................................................ 6 .................. 360 .................... 45 ................. 8.00 ............... 43

Z

#'

DECONINCK FRA NKY

1. Blanquaert chris .......... .. ... ....... ...... .......... .... ........... 0 ...................... 83 ...................... 21 ......... .......... 3.95 ................ 15
2. Couckuyt Luk ..... .................. ....... ........................... 2 ...... .............. 120 ........... ....... .... 16 ................... 7.50 ... ... .. .. .... .. 23
3. Verschelde Gratiën ................................................. 2 .................... 120 ........................ 7 ................. 17.14 ................ 61

............................................................................ 4 .................. 323 .................... 44 ................. 7.34 ............... 61

3

#'

VERSCHELDE GRATIËN

1. Deconinck Franky................................ .. ... ..... ......... 0 ........ .... .......... 77 ........................ 7 ................. 11.00 .. ......... .. ... 40
2. Blanquaert Chris ........ ......... .. ................ .. .. .. .. .......... 0 ....... .. ........... 134 ...................... 11 ....... .......... 12.18 ....... .. .... ... 28
3. Couckuyt Luk ........... .... ........ ........ ...... .................... 2 ............. ....... 160 ...................... 20 ................... 8.00 ....... ......... 23

............................................................................ 2 .................. 371 .................... 38 ................. 9. 76 ............... 40

4-

COUCKUYT LUK

1. Deconinck Franky.......................................... ...... ... 0 .................... 112 ...................... 16 ................... 7.00 ................ 59

2. Blanquaert Chris ..................................................... 0 .. .................... 78 ................. ..... 13 ................... 6.00 ................ 17
3. Verschelde Gratiën ................................................. 0 .................... 104 .. .. .................. 20 ...... ........ ..... 5.20 ................ 34

............................................................................ 0 .................. 294 .................... 49 ................. 6.00 ............... 59

Vrijdag 8 september om 19u00
in het stadhuis van Menen
Huldiging van onze
kampioenen van België
sportjaar 1994 - 1995

n Hervé & Calemein Chris
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DISTRIKTKAMPIOENEN UIT DISTRIKT ZW-VLAANDEREN
Vri.ispel klein bil.iart
lSTË
ZDE

3de
4de
5de
6de
7de
8ste
3de
4de
5de

E.M.
E.M.
G.H.O.K.
D.O.S.
D.O.S.
H.O.H.
G.H.O.K.
H.O.H.

BUNQUAERT CHRJST
··. VERSCHELDE GRATIËN .

Vercouillie José
Casteleyn Henk
Alleman Marc
Rigole Johan
Benoit David
Van Gouwbergen Antoon
Kader 38/2 (klein bil.iart)
Callewaert Jozef
V.R
Houthaeve Jean-Marie
D.O.S.
V ercouillie José
G.H.O.K.

2de
3de
4de
5de
6de
lste
2de
3de
4de
5de
6de

Bandstoten klein bil.iart
Duyck Peter ·
Meseure Dirk
Beghin Fréderic
Van Mechelen André
Declercq Jacques
Driebanden klein bil_iart
LammensRaf
Lin Eddy
Librecht Geert
Mostrey Peter
Bossaert Karel
Benoit Karel

D.O.S.
V.R.
RT.
V.R.
D.O.S.
RT.
V.R.
D.O.S.
D.G.D.
A.I.

G.H.O.K.

GEWESTELIJKE KAMPIOENEN UIT DISTRIKT ZW-VLAANDEREN
Vri_ispel klein biljart
lSTE ·.

3de
4de
7de

lJÊAilQl.f&iiiCiiRisr , <::

1··

E.M.
G.H.O.K.
D.O.S.
G.H.O.K.

··.•

Vercouillie José
Casteleyn Henk
Benoit David

2de
3de
5de
3de

,

Kader 47/2 (Matchbil_iart,
lSTE'

2de
4de

:tFÁ.Mciióivil!iiivri •
.

.

.
. i.i

..

,. •·•

Verschuere Nico
Demoor Willy

E.M.
K.K.
G.H.O.K.

lste
2de
3de
4de

Bandstoten klein bil_iart
DuyckPeter
Meseure Dirk
Van Mechelen André
Driebanden klein biliart
Librecht Geert
Driebanden (Matchbil.iart1
Verschuere Nico
LinEddy
Librecht Geert
Dedier Georges

D.O.S.
V.R.
V.R
D.O.S.
K.K.
V.R
D.O.S.
D.O.S.

NATIONALE KAMPIOENEN UIT DISTRIKT ZW-VLAANDEREN
Kader 38/2 (klein bil.iart)

.Exc .·flEifMéiilóitllERVÉ}':A

>:::,.:-:?:?·: .

··•. EM'.

3de

Kader 47/1 (Matchbil.iart)

Exc..

2de

· :èA.i tiiiiiiêfIRisr' •. "> . ·t · E.M.
Kader 47/2 (Matchbil.iart1
Nico Verschuere

lste
2de

Driebanden (klein bil.iart)
Librecht Geert
Driebanden (Matchbil.iart
Verschuere Nico
LinEddy

D.O.S.
K.K.
V.R

K.K.
LECOMPTE ETIENNE

D.S.B.

e patron van ons lokaal hield er ook dit jaar aan, zijn stilaan klassiek geworden
tornooi "De Kerpel" te laten doorgaan. Alhoewel dit tornooi traditioneel
samenvalt met het begin van de grote vakantie, ontving onze voorzitter 24
inschrijvingen. Dit is 8 minder dan verleden jaar. Maar, ... er zaten wel enkele
gerenommeerde "tandems" bij. Onze club werd vertegenwoordigd door 10
koppels.
De eerste ronde werd zoals verleden jaar zo ingericht , dat de winnende ploeg
van de eerste partij onmiddellijk zijn volgende partij mocht spelen. Dit is
uiteraard heel interessant voor spelers die de verre verplaatsing naar Menen moeten maken.
Maar blijkbaar is dit systeem niet zo interessant voor onze eigen clubleden. Immers, van de
tien ploegen van B.C. Excelsior, bleef er na de eerste ronde slechts ... één ploeg over. En
verleden jaar was het net eender. Is het de schuld van het systeem? Ik betwijfel dit ten zeerste.
Het is een feit dat de vreemde ploegen soms verdacht sterk presteren. Zo behaalde D'Hondt
Steven - één van de twee winnaars - dubbele promotie. Vanderjeucht Luc, die derde werd,
behaalde eveneens promotie, net als Chris Lagrou. Hij eindigde samen met zijn vader op de
vierde plaats. Pikant detail, Chris Lagrou speelde twee jaar geleden in datzelfde tornooi "De
Kerpel" aan een algemeen gemiddelde van 0.626. Dit is het gemiddelde van een 34-er. Nu
moest hij er 27. En dat zijn geen alleenstaande gevallen. Men plaatst deze spelers normaal
onder eenzelfde noemer: tornooispelers. En dit is een algemeen aanvaard principe. Het is
duidelijk véééél interessanter om juist onder de limiet van "promotie" te spelen, dan de eer te
hebben te spelen in een hogere klasse. De olympische gedachte: "Deelnemen is belangrijker
dan winnen" is wel mooi en eerbiedwaardig, maar als die deelname zich beperkt tot één ronde
in een tornooi, dan is het leuke er toch wel van af. Elders in dit clubblad worden de eerste
resultaten gepubliceerd van onze handicapcompetitie. Er is geen enkel vergelijk mogelijk
tussen dit recreatief biljarten en een deelname aan een tornooi. Toch staan er onderaan de
tabellen enkele hoogst interessante getallen. Op klein biljart worden 51 % van alle partijen
gespeeld onder het minimumgemiddelde. Op de matchtafel is dit opgelopen tot 60%!
Misschien worden onze spelers toch een ietsiepietsie overschat.
Na dit zwartgallig gebrabbel, zou ik bijna vergeten dat die ene overgebleven ploeg van onze
club - de tandem Bas/Devos - heel knap presteerden. Ze wonnen achtereenvolgens van
Bultheel/Moutton, Descheemaeker/Soen (onze patron won hééél verrassend zijn eerste partij
tegen één van de kanshebbers: Expeel/Vandenberghe), Steelandt/Goeminne en Lagrou/Lagrou.
Enkel in de finale moesten ze passen, maar Steven D'Hondt speelde tegen Jacques Bas zijn 27
puntjes wel uit in ... 23 beurten, goed voor 1.173 ...

1. Decuyper René (22 : 98 - 252 - 0.388) - D'Hondt Steven (27 : 147 - 183 - 0.803)

2. Devos Gaston (34: 97 - 128 - 0.757) - Bas Jacques (42: 189 - 243 - 0.777)
3. Vanderjeucht Luc (27: 135 - 212 - 0.636) - Gillade Luc (42: 195 - 223 - 0.878)
4. Lagrou Lucien (18: 75 - 236 - 0.317)- Lagrou Chris (27: 148 - 197 - 0.751)

P•e&tatie& van on~• &pele•& in
het to~nooi ~~·1r1e Ke~pel ""
aterdag 1 juli speelde Roger Coussement en Albert Desmedt (57 ptn) tegen
Lerminez/Schollaert (57 ptn) van de Aalsterse B.C. Ze wonnen hun partij (40/57) in 89
beurten. In de 2de partij moesten zij het onderspit delven tegen de andere Aalsterse ploeg
Vanderjeugt/Gillade (69 ptn). In deze partij werd zeer goed gespeeld door Roger, die 45
punten scoorde in 34 beurten, maar dat was niet genoeg om door te dringen naar de
volgende ronde. Ze verloren met 69/51 .

wwwwwwwwwwww~~ww

Scheldeman Dirk en Lucien Carton (45 ptn) werden al in de eerste partij eruit gespeeld door Dierickx
MurielleNandenhauwe Filip van de Aalsterse BC. Dirk speelde een heel slechte partij. Hij behaalde slechts 13 ptn
in 63 beurten. De oorzaak van deze slechte prestatie ligt mijns inziens in het feit dat hij, waarschijnlijk voor het
eerst in zijn leven, moest spelen tegen een vrouw .. . In ieder geval, het was voor Lucien een onmogelijke opdracht
om deze ontmoeting alsnog te winnen. Zij verloren in 113 beurten met 33/49.

wwwww~wwwwwwwwww

Op zondag 2 juli speelden vader en zoon Deneut (64 ptn) tegen de ploeg uit de Risquons Tout, met name tegen
Beghin Bemard/Vandecanere Laurent (68 ptn). Was Johan niet in goede doen, dan deed vader Gerard veel beter
dan van hem mag verwacht worden. Hij maakte zijn 22 ptn in 3 8 beurten, zodat het voor Johan klein bier was om
te winnen (64/44 in 94 beurten). In de volgende ronde moesten zij het opnemen tegen de latere winnaars
Decuypere/D'Hondt (49 ptn) uit Scraphout Blankenberge. Opnieuw speelde Gerard een grootse partij (22 ptn in
30 beurten), maar Johan verkeerde in een totale off-day. Hij vond nog een middel om deze ontmoeting te verliezen
(49/35 in 62 beurten).
Deconinck Franky en Couckuyt Luc (68 ptn) speelden tegen de ploeg van Degiddis Gits Verleye/D'Hondt Hervé.
Ze verkeerden allebei blijkbaar in zuurstofuood, want Franky scoorde slechts 34 ptn in 60 beurten, en Luc deed
zo mogelijk nog slechter met 19 ptn in 63 beurten. Niet getreurd echter; de ploeg van Degiddis zag het niet meer
zitten en weigerden nog verder te spelen, waardoor Luc en Franky niettegenstaande hun verlies toch doorstootten
naar de volgende ronde. Daar ontmoetten ze de Kortrijkse ploeg Steelandt/Goeminne (76 ptn). Franky had gezien
van zijn spitsbroeder hoe het niet moest, maar toch wilde hij niet onderdoen voor zijn collega. Hij scoorde slechts
6 punten tegen Serge Steelandt, waardoor Luc in een zeer moeilijke positie werd gemaneuvreerd. Ze verloren
uiteindelijk met 76/31 in 67 beurten.
Maandag 3 juli was het de showavond van het tornooi, want Jimmy Descheemaeker en Johan Soen (30 ptn)
zouden het gaan opnemen tegen Expeel Dirk en Vandenberghe Frank (30 ptn). Jimmy won verrassend van Dirk
met 15/14 in 59 beurten. Wat niemand verwachtte gebeurde uiteindelijk toch. De partij tussen Johan en Frank
ging gelijk op tot aan 24/23 in het voordeel van Johan. Toen liet co-piloot Jimmy enkele halve liters bier (of was
het doping ?) brengen door de charmante Daniëlle voor Johan. En het lukte zowaar. Waar anderen onmiddellijk
zouden in slaap gevallen zijn, spurtte Johan met 2 - 1 en 2 punten recht op de meet af In 116 beurten was de zaak
beklonken. Van een verrassing gesproken.

wwwwwwwwww~wwwww

Bas Jacques en Ravestyn Martin (92 ptn) wonnen van de ploeg uit de Risquons Tout Bultheel/Moutton (84 ptn).
Jacques speelde niet zo best, en haalde 34 ptn in 54 beurten. Hij liet dus 8 punten liggen voor Martin. Martin had
het geluk dat hij een excellentiespeler moest bekampen (50 ptn), en hij klaarde dan ook, niet zonder moeite echter,
de klus. Ze wonnen de wedstrijd met 92/71 in 101 beurten.

www~~ww~ww~~w~ww

Hun volgende opdracht was tegen de leeuwen Jimmy en Johan. Het werd voor de beide zwaargewichten echt
vechten tegen de bierkaai ... Jacques startte als een leeuw en speelde zijn 42 ptn uit in 33 beurten. Martin wilde
zeker niet onderdoen voor zijn partner. Hij startte onmiddellijk met een reeks van 12. Jimmy zei, amaai ... , als dat
zo gaat dan kunnen wij niet biljarten. Hij wierp zijn keu in de open haard, bestelde nog een paar halve liters en
ging dan aan den toog zitten. Martin van zijn kant trok het zich niet aan en speelde zijn 50 ptn uit in 31 beurten.
1,612 gemiddelde, a.u.b.

www~www~ww~wwwww

Vrijdag 7 juli was het de beurt aan Famchon Daniël en zijn zoon Hervé (52 ptn). Ze moesten het opnemen tegen
een ploeg uit de Risquons Tout Dumon Eddy/Lammens Raf (69 ptn). Daniël won zijn partij (18/26 in 54 beurten)
en Hervé deed hetzelfde in 52 beurten.

wwwwwwwwwwwwwwww

Op de andere tafel speelde André Seys en Michel Lagat (68 ptn) tegen de rondspringende Lagrou Lucien en zijn
zoon Chris, van het O.C. Menen. André strandde op 3 puntjes tegen de circusman Lucien. Michel moest dus niet
zoveel goedmaken maar het bleek toch een onmogelijke opdracht. Hij haalde slechts 18 ptn in 36 beurten.
Commentaar van Michel achteraf: "Ik kan niet spelen op vrijdag, want ik zit reeds 12 uur achter het stuur van
mijn kamion. " Alsof hij geen tijd genoeg gehad heeft om zijn match te verzetten. André schoot in een Vlaamse
colère en betaalde Michel eigenhandig zijn inschrijvingsgeld terug. Later werden de plooien terug effen gestreken
aan den toog van ons lokaal.
De volgende ploegen waren dus geklasseerd voor de volgende ronde. In Poule 1: Vanderjeugt/Gillade L, Gillade

A.Nan Goethem en Decuyper René/D'Hondt Steven. In poule 2: Steelandt Serge/Goeminne Gerry, Bas
Jacques/Devos Gaston (die de plaats van Martin innam) en Lagrou Lucien/Lagrou Chris.

wwwwwwwwwwwwwwww

In Poule 1 won de ploeg uit Blankenberge en plaatsten zich dus voor de finale. Tweede werden
Vanderjeugt/Gillade. Zij werden verwezen naar de kleine finale (3de of 4de plaats).

wwwwwwwwwwwwwwww

In Poule 2 moesten de Daizelnaars het in hun eerste partij opnemen tegen vader en zoon Lagrou. Gaston, die
Martin verving, speelde grandioos en won in 41 beurten. Ook Jacques speelde niet onaardig. Hij won, ondanks de
zeer zware tegenstand van Chris Lagrou, op één punt. (76/44 in 90 beurten).
De tweede partij in die poule ging tussen de Lagrou's en Steelandt/Goeminne. De spelers van het O.C. wonnen
45/52 in 79 beurten.
In de derde partij moesten Jacques en Gaston het opnemen tegen de Kortrijkzanen. Gaston speelde zeer sterk tegen
Serge. Hij won overtuigend in 38 beurten, waardoor Gerry Goeminne 13 punten moest goedmaken van zijn
ploegmaat. Jacques nam het iets te gemakkelijk op, speelde de voorsprong van Gaston bijna volledig kwijt, maar
kon uiteindelijk toch een vuist maken en winnen in 52 beurten. De sterke prestatie van de beide spelers van
Excelsior Menen werd zodoende beloond met een plaats in de finale.

wwwwwwwwwwwwwwww

In deze finale startte Gaston tegen Decuypere nogal nerveus. Op het einde van de partij ebden de zenuwen
langzaam weg, waardoor hij de schade kon beperken. 29 in 50 beurten, het had er lang vééél slechter uitgezien.
Jacques zag het nog zitten, niettegenstaande de handicap van 5 punten die hij meekreeg van Gaston. Hij had
echter geen rekening gehouden met zijn tegenstrever. Steven D'Hondt had bijna het ganse tornooi gespeeld aan
dubbele promotie. En ook in deze finalepartij was er geen houden aan. Hij speelde de 27 punten uit in ... 23
beurten. Zelfs een Jacques in supervorm kon daar niets tegen beginnen. De enige overgebleven ploeg van B.C.
Excelsior strandde toch heel verdienstelijk op een tweede plaats.

Devos Gaston ...... ..... .... ... ... .... ... 34 .... ...... ..... .... 3 ................ .. . 4 ......... .... .... 97 .. ..... ....... . 128 ..... ....... 0.757
Bas Jacques ...... ... ... ..... ... .. .. ... ... 42 .... .......... ..... 5 ........ ....... .... 8 ... .... .. .... .. 189 .... ........... 243 .... ... ..... 0.777
Ravestyn Martin .. ...... ... .. ...... .... 50 ...... .... .. ...... .2 ........... .... .... 4 ......... ..... . 100 .... .... ....... .. 72 .... ........ 1.338
Coussement Roger .. ..... .... .. ... ... . 42 ... .. ...... ...... .. 2 ... ... .. ...... .... . 2 ..... ... ....... .. 88 ..... ...... ...... 81 ....... ..... 1.086 ....... Promotie
Scheldeman Dirk ...... ............ .... 18 .. ..... ...... .. .... 1... .... ......... ... 0 ... ..... ........ . 13 .... ... .. .... ... . 63 .......... .. 0.206
Carton Lucien ...... ...... .. .... .. ....... 27 .. ... ....... ....... 1.. .... .... .. .. ..... 0 .. .. .. .. .. .... ... 20 .. ...... .. .. ..... 50 .. .... .... ..0.400
Deneut Johan .... :...... ...... .. .... ..... 42 ... ..... .... ... .. ..2 .... .... .... .... ... 2 ....... .. ........ 55 .. ... ...... .. ... . 88 ........ ... . 0.397
Couckuyt Luc .. .. ... .... ..... .. .... .... . 34 ...... .. ... .... ... .2 ..... ... ... ... .... . 0 ... ..... .. .... ...40 .. ... ..... ... .. 106 ....... ..... 0.377
Deconinck Franky....... .... ... .... ... 34 .... ... ... .. ... .... 2 ... ....... .... ... .. 0 .... ...... ...... .44 ....... .. ........ 84 .... .. .. .... 0.523
Verstraete Jean-Claude ... .......... 22 ................... 1.. .......... .. .... . 0 ... .. ............ 13 .... ............. 46 ....... .... .0.282
Vandorpe Marc ... .... .... ....... .. ... .. 27 ... .. .... .... ... ... 1...... ... ... ..... .. 0 ... .... .. .... .... 20 .. .. ..... ...... .. 46 .. ... ....... 0.434
Descheemaeker Jimmy ........... ... 15 .. ..... ... .... ..... 2 .... ...... ..... .... 2 ..... ... ....... .. 20 ...... .... .... .. . 92 ...... ...... 0.217
Soen Johan ..... ...... ..... ...... .. .... ... 15 .. ................. 2 ....... .. .... ...... 2 ... .... ..... ... .. 24 .. .. ..... ........ 87 ...... .. .. .. 0.275
Famchon Daniël .......... .... .. .... ... 18 ....... .......... ..2 .. ..... .. .. ..... .. . 4 ..... .. .... ...... 36 ... ... ... ...... 118 .. ... .. .. .. . 0.305
Famchon Hervé ... .. .. ................. 34 .... .. .. ........... 2 ............... .. .. 2 ... .......... .... 56 ...... ...... ..... 82 .. ... ..... .. 0.682
Seys André .. .. ........ .. .... ...... ... .. .. 34 .. .... .... .. ...... . 1..... .... .. ... ..... 0 ... ... ... .. ..... .31 ..... ........ .... 53 ... ... ... .. . 0.584
Lagat Michel .... ...... .... ... .. .... .. .. . 34 .. .. ..... ... .. ..... 1.. ... ..... ...... .. . 0 .... ... ...... .... 20 ..... ..... ... .... 36 ..... .... .. .0.555
Vandenberghe Frank ... ... ..... ..... 15 ............. ...... 1........ .. ... ...... 0 ..... .. ... ..... .. 13 .. .......... ..... 57 ..... ..... .. 0.228
Expeel Dirk ... .. ..... ....... .. ........ ... 15 .... .. ... ... ...... . 1.. ... .. .. ..... ... 00 ........ ... ..... . 14 ... ..... ... .... .. 58 ........... . 0.241

COUSSEMENT ROGER
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34
35
36
37
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39
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- Voornaam 1

Bas Jacques
Blanquart Christ
Bour Fernand
Calemein Christ
Carton Lucien
Couckuyt Luc
Coussement Roger
Crunaire Antoon ( 0 )
De Cloedt Ronnv
Deconinck Frankv
Defrancq Karel
Deionghe Jean
Deleersnijder Pedro
Demeester Joël
Deneut Johan
Denijs Luc
Deoroost Marcel
Descheemaeker Jimmy
Devos Gaston
ExoeelDirk
Famchon Daniël
Famchon Hervé
FeysRoland
Gathy Jean-Jacaues
Lagat Michel
Laümeil Pierre
Lecompte Etienne
Libbrecht Jean
Migneaux Jurgen
Mümeaux Patrick
Mylleville Daniël
Raemdonck Roland
Ravestyn Martin
Scheldeman Dirk
Schoutetens Pieter
Serrus Walter
Sevs André
SoenJohan
Soenen Ansèlme
ToyeRomain
Trefel Laurent
Tyberghein Jackv
Vandenberghe Frank
Vandorpe Marc
Vanhaesbroek Didier
Vermeerch Reginald
Verschelde Gratien
Verstraete Jean Claude
Vlaminck Achiel

1

Straat + nummer I Code I

*
*

Mandellaan 26
Ezelsbrugstraat 57
139 avenue Pottier
* Wahisstraat 216
Acacialaan 6bis
* J.M. Sabbestraat 178
* Ter Beke 113
Rekkemstraat 155,
* J.M.Sabbestraat 180
* Komenstraat 58
Paoestraat 1A
* August Debunnestraat 35
* Transvaalstraat 75
Dronckaertstraat 142
Molenstraat 108
* Kunstenstraat 1
* Meulebekestraat 28B .
Moeskroenstraat 8
*. Niiverheidslaan 3
Bruggestraat 78
* Cité Notre Dame 26
* Petite Rue de I' Alma 5/32
Geluwestraat 15
Koning Albertstraat 3
* 22 rue G. Guynemer
* Conservatoriumplein 12
* Poedermagazijnstraat 33
Kortrijkstraat 205
Louis
Geutenwijk 16
*
Geluwestraat
74
*
Olmenlaan
25B
*
* Ieoerstraat 26
* Sint-Jansstraat 48
* Ter Wallestraat 8
* Oudenaardsesteenweg 154
Kortewagenstraat 27
* Koninginnestraat 22
Brue:e:estraat 23
Kazernestraat 15
Brue:e:esteenweg
71
*
Rue
de
la
Tossée
132
*
Konine:innestraat 3
Hoge Weg 141B
* V. Montgommerystraat 51
* Wilgenlaan 2F
Stijn Streuvelslaan 6bis
* Conservatoriumplein 3
* Dynastiestraat 45
* Kleooestraat 74 B25

8890
8930
59130
8930
8930
8930
8930
8510
8930
8940
8880
8930
8793
8930
8940
8930
8740
8930
8890
8930
59250
59800
8930
8930
59250
8500
8930
8930
8940
8940
8930
8930
8940
8930
8500
8880
8930
8930
8930
8500
59200
8930
8930
8520
8930
8930
8500
8930
8890

Stad

Dadizele
Menen
Lambersart (F)
Menen
Menen
Menen
Menen
Marke
Menen
Wervik
Ledegem
Menen
St-Eloois Vijve
Menen
Wervik
Menen
Pittem
Menen
Dadizele
Menen
Halluin (F)
Fives-Lille (F)
Menen
Menen
Halluin (F)
Kortrijk
Menen
Menen
Wervik
Wervik
Menen
Menen
Wervik
Menen
Kortrijk
Ledegem
Menen
Menen
Menen
Kortrijk
Tourcoing (F)
Menen
Menen
Kuurne
Menen
Menen
Kortrijk
Menen
Dadizele

1

Telefoon

1

056 / 50 54 59
056 / 51 03 69
00-33-20/92 58 02
056 / 51 84 27.
056 / 510704
056 / 51 55 12
056 / 22 04 16
056 / 519660
056/313105
056 I 50 91 42
056 / 51 15 25
056 / 60 47 75
056/412511
056 / 31 15 45
056 / 52 01 94
051/4669 20
056 / 513762
056 I 50 11 12
056 I 51 18 74
00-33-20 / 37 52 79
00-33-20 / 51 39 91
056/511867
056 / 5164 86
00-33-20 / 46 18 57
056 / 2145 89
056 / 512223
056 / 51 25 93
056/31. 09. 86
056/310453
056 / 53 07 54
056 / 51 21 58
056 / 312690
056 / 510865
056 / 25 95 99
056 / 50 94 35
056 / 5145 76
056 / 515904
056 / 5124 60
056 / 35 43 95
00-33-20 / 26 28 18
056 / 51 15 43
056 / 718944
056 / 517058
056 / 514687
056 / 25 78 82
056/511940
056 / 50 01 97

* Eveneens lid van de Koninklijke Belgische Biljartbond (F.B.B.B.)
(
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Erelid van B.C. Excelsior Menen
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18/08/95

JJ~©@W~® oo~® @11~oo®rnllJJll{ç 11~wrn~M1r w~oo
IID ~ ®© m~~11 uu ~ lfil w@@ rn~n1r1r~ rn uu
~Cl

eze 14de uitgave van de schaal "Ere-Voorzitter", een mini-triathlon (vrijspel,
bandstoten en driebanden) op klein biljart en voorbehouden aan de clubleden,
werd gekenmerkt door een positieve én een negatieve vaststelling.
Het positieve aan dit triathlon-tomooi waren de prachtige prijzen en de zeer
bevredigende deelneming van 21 spelers.
De negatieve kant was in ieder geval de zeer teleurstellende belangstelling
vanwege vele clubleden tijdens de finale . Zelfs een groot aantal deelnemers van dit tornooi hadden
eveneens hun ... kat gestuurd.
Als voorzitter van de club moet dit feit mij van het hart, want op de finaledag (zaterdag 27 mei 1995)
kon men de aanwezigen (zonder de spelers, de organisatoren en de schenker weliswaar mee te rekenen)
tellen op ... twee handen. Het werd bij sommigen aangevoeld als een soort blaam ... of was dit
fenomeen een egoïstische instelling vanwege menigeen onder onze clubleden tegenover de
organisatoren.. . ik heb er het raden naar. Ontegensprekelijk was het een domper op dit
vriendschappelijk tornooi, dat traditiegetrouw sedert meer dan een decennia wordt ingericht en dan nog
uitsluitend voor onze clubleden.
Hoe dan ook, de schenker van dit prachtig triathlon-tornooi heeft helemaal de moed niet laten zakken.
Integendeel, tijdens de prijsuitreiking heeft hij spontaan aangekondigd dat er een 15de uitgave volgt.
Het bestuur van onze club en ondergetekende zijn hem daarvoor zeer dankbaar.
Na deze wat sombere aanhef van mijn artikel, volgt uiteraard het sportieve gedeelte. Nadat vanaf 12 mei
de voorronden werden gespeeld in poules van drie, bleven er nog 9 spelers over om de drie voorziene
halve finales te betwisten.
De eerste halve finale bracht winst op voor Lucien Carton, die Jurgen Migneaux en Michel Lagat geen
schijn van kans liet. Michel verkeerde op donderdag (een feestdag trouwens) in een fantastische "offday". Hij bracht er tegen Lucien Carton werkelijk niets van terecht... zelfs de halve liters "hoppe-sap"
konden hem niet tot betere prestaties brengen.
De tweede halve finale tussen Marc Vandorpe, Jacques Bas en Gaston Devos werd een voltreffer voor
de toekomstige winnaar. Jacques wist zijn tegenstrevers, als een geroutineerde biljarter, op sublieme
wijze uit te schakelen voor de finale .
Tijdens de derde halve finale nam Karel Defrancq op zijn gekende "trage" manier afstand van Dirk
Expeel (die er soms de kriebels van kreeg - maar Dirk moet de grondige knepen van het
competitiebiljarten nog leren) en van Romain Toye. De drie finalisten waren dus gekend. Lucien, die
steeds te duchten is in finales (denk maar aan de clubfinales) moest .het opnemen tegen Karel Defrancq
(de winnaar van de schaal "Ere-Voorzitter" van verleden sportjaar) en Jacques Bas (de man die het
afgelopen sportjaar zich meermaals in de kijker had gespeeld).
De eerste ontmoeting in deze finale, tussen Jacques en Lucien, was wat "zoeken en tasten", of speelden
de zenuwen reeds een rol ??? Jacques won het vrijspel na een matte prestatie, namelijk 54 punten in 15
beurten tegenover 14 punten voor Lucien (juist de helft van zijn te spelen punten). Het bandstoten werd
opnieuw een winstpartij voor Jacques, 28 punten in 13 beurten. Lucien behaalde ... 13 punten. In het
driebanden won Lucien, na een flauwe partij ... 9 punten in ... 26 beurten. Jacques strandde öp 13 punten
(amper één puntje tekort van de 14 die hij moest scoren). De stand in deze ontmoeting was dus 4-2 in
het voordeel van Jacques.
De tweede ontmoeting in deze finale tussen Lucien en Karel werd een daverend succes voor de
geroutineerde Karel, die met 6-0 cijfers won. Na het verlies tegen Jacques, deemsterde Lucien compleet
weg tijdens deze ontmoeting, . Karel kwam aan de 6-0 cijfers door het vrijspel te winnen in 11 beurten ...
naar 100 punten, het bandstoten in 8 beurten naar 28 punten en het driebanden in 15 beurten naar 9
punten. Uit voorgaande cijfers blijkt dat Lucien helemaal niet in de vernieling werd gespeeld door Karel,

maar het is nu eenmaal alles of niets bij Lucien. Door zijn zwakke prestatie moest hij normaliter vrede
nemen met een derde plaats.
De uiteindelijke finaleontmoeting tussen Karel en Jacques werd een ware Hitchcock-thriller. Karel won
het vrijspel in amper ... 2 beurten (100 ptn). Daardoor moest Jacques de twee overige partijen
(bandstoten en driebanden) winnen om een testmatch afte dwingen.
Wat sommigen onder de .... schare aanwezigen in twijfel trokken, gebeurde toch. Maar hoe!!! Jacques
won het bandstoten (28 punten in 9 beurten tegen 20 punten voor Karel). In het driebanden werd het
een partij die zeker niet weggelegd was voor hartpatiënten. Inderdaad, Jacques won in 12 beurten (14
punten, goed voor meer dan één gemiddelde) tegen 8 punten voor Karel, die er maar 9 moest scoren.
Van sensatie gesproken.
Alzo was de totaaluitslag 8-8 voor de beide finalisten. Een testmatch (bij lottrekking om de speelwijze
te bepalen) moest beslissen wie dit prestigieus tornooi zou winnen. Het werd de speelwijze
"bandstoten", wat de spanning ten top dreef, aangezien beiden 28 punten moesten scoren.
Jacques mocht starten, maar maakte amper 3 punten. Na 8 zenuwslopende beurten kon Jacques de
winnende twee caramboles scoren. Karel was blijven steken op 21 punten. Eén ding was zeker, de beide
finalisten hadden hun zenuwstelsel hard op de proef gesteld, maar uiteindelijk werd Jacques de
verdienstelijke winnaar. Karel sneuvelde eervol en behaalde een mooie tweede plaats.
De plechtige prijsuitreiking had plaats in een gezellige sfeer. Zoals ter kennis gebracht in het begin van
mijn artikel, kondigde de Ere-Voorzitter de 15de uitgave aan voor toekomend sportjaar. Jacques mocht
de waardevolle prijs (een kleur TV met afstandsbediening) in ontvangst nemen uit handen van de
schenker. Zoals gebruikelijk had de club eraan gehouden een receptie aan te bieden aan alle ...
aanwezigen ... en in een gemoedelijke en vriendschappelijke stemming werd er nog wat nagekaart over
deze zeer spannende finale.
Een delegatie (bestaande uit de winnaar en enkele sympathisanten) van de club maakte dan een trip naar
de Take 5 om de echtgenote van de Ere-Voorzitter een prachtige bloemtuil te overhandigen als
bedanking voor dit geapprecieerd tornooi. Op het terras werden dan nog menigvuldige caramboles
gemaakt ...
ÁNDRÉSEYS

B.C. Excelsior biedt ook dit jaar de mogelijkheid om zijn
tweemaandelijks clubblad aan huis te laten bezorgen. De
portkosten voor het verzenden van het clubblad worden
echter niet door de club gedragen. Voor de luttele som van
100 fr. wordt het geliefd clubblad (de eerstvolgende zes
edities) met de post verstuurd. Dit bedrag moet persoonlijk
overhandigd worden aan ofwel de voorzitter André Seys, of
aan Martin Ravestyn.
Ieder lid van B.C. Excelsior Menen krijgt normaal zijn
clubblad gratis. Dit wordt voor hem twee weken na uitgifte
van het clubblad bewaard in ons lokaal. Om frustraties bij de
makers van het clubblad te vermijden, verliezen de leden die
hun clubblad in deze termijn niet hebben opgevraagd in het
lokaal, hun recht voor een gratis exemplaar voor één jaar!

Na weken van voorbereiding (met nog enkele
aanpassingen aan het parcours 3 dagen voor de start)
was het eindelijk zover, de tweede editie van onze
zoektocht kon van start gaan. Het aantal deelnemers
verdubbelde, van 13 verleden jaar naar 26 dit jaar
Het traject werd ook iets langer (70,4 km in plaats
van 65 km). Er werd terug gestart vanuit ons
clublokaal. Daar vond ook de eerste pratische proef
plaats, namelijk een partijtje spelen met de 'ballekens',
neen geen biljartballen maar knikkers. Onze biljarters
hadden het er toch moeilijk mee.
Daarna kon men vertrekken. Men vertrok richting
'Grote Markt' om daar een vraagje op te lossen. Van
daaruit was het richting station om een vraagje op te
lossen rond het openbaar vervoer, dat mochten we
zeker niet vergeten, he Martin ! Van daaruit vertrok
men richting Rekkem om dan via Lauwe en
Wevelgem aan te komen in onze eerste controlepost
te
Gullegem,
waar
men
eventjes
moest
eenentwintigen. Daarna werd de richting Moorsele
genomen, om vanaf daar de richting Rollegem te nemen. Het 'Kroontje' was geen voorstelling van een
huis, zoals er enkelen dachten, maar wel van een straat, namelijk de 'Fabiolalaan' . Eens deze weg
ingeslagen was het richting Dadizele, waar na het zoeken naar den 'Pompeschij ... ter' het eerste deel kon
worden afgegeven in het Basiliekske.
Na een stevige pint(en, voor sommige .. .) te hebben gedronken was het tijd om te beginnen aan het
tweede deel. Men nam de richting Moorslede om via Roeselare de richting Langemark te rijden. Eens in
Langemark aangekomen moest er een vraag worden opgelost in verband met onze Belgische provincies,
en dat mag toch voor ons geen probleem zijn he, of toch ? Daarna kon men naar de volgende
controlepost rijden, deze gelegen te Langemark. Eens daar aangekomen begon het moeilijke telwerk,
want uurwerken tellen en dan nog deze zoeken die continu werkte was niet zo gemakkelijk. Vandaar
vertrok
men
richting
Boezinge
waar
men
onderweg nog een vraag
moest oplossen in verband
met het cijfer '7'. Daarna
kon men via Ieper naar
onze laatste controlepost
rijden.
Na de zoektocht werd het
dan voor diegenen die
ingeschreven hadden voor
het eten, nog een lange en
gezellige avond.

DECLOEDT RONNY

CB.S.

et nieuwe seizoen staat voor de deur. Nu reeds wordt er druk gewerkt aan het opstellen
van kalenders, zowel door de nationale, gewestelijke als distriktsportbestuurders. En met
het verschijnen van deze kalenders, duiken ook de eerste problemen op. "Ik kan niet
spelen op die of die dag", hoor ik regelmatig zeggen. Soms kan één telefoontje genoeg
,....,,,--zijn om alle problemen te laten smelten als sneeuw voor de zon.
'
/ Onze distriktsportbestuurder Etienne Lecompte wordt geregeld geconfronteerd met
~1/
dergelijk probleem. Soms echter is het interessanter om onmiddellijk bij te juiste persoon
aan te kloppen. Met dit doel voor ogen, stelde Etienne een adressenlijst samen, waarop al de
clubsportbestuurders van ons distrikt Zuid-West Vlaanderen vermeld staan. Onderstaande lijst zou dan
ook best niet al te ver opgeborgen worden. Misschien kan ook U ze in de nabije toekomst gebruiken.

1

Club aangesloten bij de K.B.B.B.
B.C. Amicalleper

D.O.S. Roeselare

B.C. Excelsior Menen

B.C. Gilde Hoger Op Kortrijk

B.C. Hoger Op Heule

Koninklijke Kortrijkse

B.C. Risquons Tout Moeskroen

B.C. Volharding Rumbeke

B.C. Warden Oom Hooglede

Clubsportbestuurder
Bossaert Karel
Aardestraat 6 - 8900 Ieper
'U' 057 / 20 51 90
Delforce Chris
Krekelstraat 58 - 8800 Roeselare
ff 051 / 22 81 15
De Cloedt Ronny
J.M. Sabbestraat 180 - 8930 Menen
1:i' 056 / 51 96 60
Malfait John
Hof ter Walle 24 - 8500 Kortrijk
fi' 056 / 20 27 85
Bekaert Eric
Peter Benoitlaan 40 - 8793 Sint Eloois Vijve
fi' 056 / 61 30 19
V angansbeke Luc
Zonnestraat 2 - 8500 Kortrijk
1i" 056 / 35 71 15
LammensRaf
Vredelaan 50 - 8500 Kortrijk
ff 056 / 22 27 02
Lin Francky
Kwade straat 19 - 8800 Rumbeke
ff 051 / 22 10 77
D'Hondt Hervé
Kloosterstraat 2 - 88200 Torhout
ff 050 / 21 23 87

Lecompte Etienne
D.S.B.

ediageile figuren, zoals Deboosere en C 0 , hopen stiekem dat het niet meer zal
regenen in de maand augustus. Want dan zou er opnieuw een weerkundig rekord
gebroken worden: de droogste augustusmaand van de eeuw. En, zijn dat geen leuke
dingen voor de mensen?!! Dat we dat nog mogen meemaken ... Voor mij hoeft het
zeker niet. In die hitte is zelfs vakantie nemen een hele opgave. Je hoort het dagelijks
op radio en TV: de ozonconcentratie heeft weer eens het alarmpeil overschreden.
' '/Zware inspanningen moeten vermeden worden. En vooral, drink genoeg, want het
/
gevaar voor uitdroging is groter dan je denkt ...
.._____
Al deze problemen verdwijnen in het niets als een rasechte biljarter zijn "stal" ruikt.
Voor uitdroging is er zeker geen gevaar in ons lokaal. Onze patron zorgt ervoor dat de glazen tijdig
bijgevuld worden. Maar op een zware inspanning wordt er niet gekeken in café "De Kerpel". Ten
bewijze daarvan maakte ik nu reeds een totaal van alle gespeelde matchen voor onze handicap drieband.
En wat blijkt? Verleden jaar, op hetzelfde tijdstip, waren er 58 partijen gespeeld voor de twee
handicapcompetities samen. Dit jaar is dit opgelopen tot een totaal van 92 !! Dat is omgerekend een
stijging van 59% ! Als deze trend aanhoudt, dan overweeg ik om beroep te doen op een of ander
interimbureau, want ik zou wel best een part-time secretaresse kunnen gebruiken. Nee, niet voor wat je
denkt, maar wel om alle gespeelde partijtjes van de twee handicaps in de toekomst bij te houden. Ik zal
eens vragen aan onze penningmeester Achiel, of er in onze begroting voor volgend seizoen nog ruimte
is voor deze bijkomende onkost. Grapjeee ...
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Ptn

1. Ravestyn M.
2. Bas J.
3. Coussement R.
4. Demeester J.
5. Deneut J.
6. Devos G.
7. LagatM.
8. Defrancq K.
9. Verschelde G.
10.Blanquaert C.
11 .Seys A.
12.Couckuyt L.
13 .Carton L.
14.Toye R.
IS.Denijs Luc
16. Vanhaesebrouck D.
17.Famchon D.
18.Vandenbernhe F.
19.Verstraete JC.
20 .Vlaminck A.
21.Serrus W.
22.Scheldeman D.
23.Expeel D.

60
42
50
34
42
34
34
27
42
22
34
27
27
22
22
22
15
15
22
22
22
15
15

Spil
gem.
1.744
1.185
1.463
0.938
1.185
0.938
0.938
0.765
1.185
0.623
0.938
0.765
0.765
0.623
0.623
0.623
0.420
0.420
0.623
0.623
0.623
0.420
0.420

T.S.
Gem.
1.163/1.395
0.790/0.975
0.975/1.163
0.625/0.790
0.790/0.975
0.625/0.790
0.625/0.790
0.510/0.625
0.790/0.975
0.415/0.510
0.625/0.790
0.510/0.625
0.510/0.625
0.415/0.510
0.415/0.510
0.415/0.510
0.280/0 .345
0.280/0.345
0.415/0.510
0.415/0.510
0.415/0.510
0.280/0.345
0.280/0.345

9.,[[e, matclien tot en met 19.08.95
Tot.
Match
9
12
2
6
4
6
6
2
3
1
5
3
13
6
7
4
l
8
7
1
5
2
5

M.P
23
31
6
14
6
9
12
5
3
3
9
3
28
16
13
7
3
21
12
3
7
7
5

Tot.
Ptn
527
444
100
172
119
176

188
44
97
22
145
59
317
123
132

83
18
115
123
22
92
30
57

Tot.
Brtn
440
500
126
244
187
288
314
75
171
39
261
107

588
262
325
214
50
323
346
64
278
91
229

Alg.
Gem.
1.198
0.888
0.794
0.705
0.636
0.611
0.599
0.587
0.567
0.564
0.556
0.551
0.539
0.469
0.406
0.388
0.360
0.356
0.355
0.344
0.331
0.330
0.249

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

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

Pr.
Gem
2
6
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
5
2
2
0
1
5
1
0
0
1
0

24.Decloedt R.
25.Deproost M.
26.Gathy J.J.
27.Migneaux P.
28 .Raemdonck R.
29.Trefel L.

15
27
15
27
22
15

0.420
0.765
0.420
0.765
0.623
0.420

0.280/0.345
0.510/0.625
0.280/0.345
0.510/0.625
0.415/0.510
0.280/0.345

TOTAAL

1. Ravestyn M.
2. Mylleville D .

3. Bas J.
4. Devos G .
5. Defrancq K.
6. Demeester J.
7. Seys A.
8. Lagat M.
9. Deneut J.
10.Verstraete J.C
11 .Carton L.
12.Toye R.
13 . Expeel D.
14.Vandenbemhe F.
15.Blanquaert C.
16. Coussement R.
17.Decloedt R.
18.Denijs L.
19.Deproost M .
20.Mümeaux P.
21 .Scheldeman D.
22.Trefel L.
23 .Vanhaesebrouck D .
24.Verschelde G.

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

Tot.

gem.

Gem.

Match

1.425
0.915
0.915
0.743
0.608
0.743
0.623
0.743
0.743
0.503
0.503
0.503
0.413
0.413
0.503
0.915
0.413
0.503
0.623
0.623
0.413
0.413
0.503
0.623

0.950/1.135
0.610/0 .765
0.610/0.765
0.495/0.610
0.405/0.495
0.495/0.610
0.405/0.495
0.495/0.610
0.495/0.610
0.335/0.405
0.335/0.405
0.335/0.405
0.275/0.335
0.275/0.335
0.335/0.405
0.610/0.765
0.275/0.335
0.335/0.405
0.405/0.495
0.405/0.495
0.275/0.335
0.275/0.335
0.335/0.405
0 .405/0 .495

3
1
7
11
6
9
7
2
1
4
6
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spil

50
34
34
27
22
27
22
27
27
18

18
18
15
15
18
34
15
18

22
22
15
15
18
22

TOTAAL

66

Nog lang gebleven
isteren ?!

-----

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3205

5522

0.580

51%

24%

25%

Jt[{e matchen tot en met 19.08.95
T.S.

Ptn

0
0
0
0
0
0

M.P

7
.,,.,
11
29
18
11
16
2
1
10
13
12
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tot.
Ptn
139
34
202
285
129
195
139
34
19
67
92
90
13
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tot.
Brtn
167
56
353
544
297
453
351
89
51
182
302
321
53
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1452

3304

In

Pr.
Gem

Gem.

0.
Gem

Gem

0.832
0.607
0.572
0.524
0.434
0.430
0.396
0.382
0.373
0.368
0.305
0.280
0.245
0.165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
5
3
3
6
4
2
1
1
3
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
6
0
3
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2

0.439

60%

23%

17%

Alg.

Zeg dat wel ; ik kan me niet herinneren
hoe laat ik in m'n schulp gekropen ben ...

.,,.,

0
2
0
0
l
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Wie niet weg is, is gezien. Iedereen weet dat biljarten tegen vader Lagrou, geen
senicure is. Zonder dat je er erg in hebt, wordt je oorlelletje blauw gemaakt. ..
Maar zijn truukendoos is groter dan je denkt. Daniël Famchon mocht het tot
zijn eigen scha ondervinden in ons tornooi "De Kerpel".

Alhoewel er deze zomer meer gedrieband werd dan andere jaren, is de oogst
aan varkens eerder gering. Gelukkig had ik dit varkentje van eigen makelij
nog liggen in mijn voorraadkast. Het slachtoffer was ... Gastonneke. ..

?

ALLE BOUW- EN
VERBOUWINGSWERKEN
J.M. Sabbestraat 98-102
8930 Menen
Tel. : 056 / 51 05 29 - 51 13 95
Fax : 056 / 51 98 73
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