40 jaar jong
Het sportjaar 1997-1998 betekent voor B.C. Excelsior Menen haar 40-jarig bestaan.
Geen écht jubileum, maar toch zeker een moment om even bij stil te staan. Als
Voorzitter ben ik trots dit evenement te mogen vieren. Daarom achtte ik het nuttig om
een brochure uit te geven met een samenbundeling van de bijzonderheden uit deze
voorbije 40 jaar. Hoe is deze club ontstaan...? Wie stond er aan de wieg bij de
geboorte...? Wie waren de leiders gedurende deze lange periode...? Wat waren de
meldenswaardige biljartactiviteiten...? Talloze vragen waarop ik zo nauwkeurig mogelijk
tracht te antwoorden.
De verzamelde informatie is het resultaat van mijn diepgaande opzoekingen in de goed
bewaarde archieven van de club. Tevens ben ik te rade gegaan bij enkele personen die er
vanaf het begin bij waren, waaronder Roland FEYS (32 jaar onafgebroken Voorzitter uit
de periode 1959-1991). Hij mag werkelijk, samen met wijlen Henri DEBUNNE, als één
van de pioniers beschouwd worden van B.C. Excelsior.
Mijn oprechte dank gaat naar allen die mij bijgestaan hebben om deze brochure te
kunnen publiceren. Moest er toch één of ander fundamenteel feit ontbreken dat de club
gekenmerkt heeft tijdens dit 40-jarig bestaan, gelieve daarvoor mijn excuses te
aanvaarden.
Het carambolebiljarten (met de disciplines vrij- en kaderspel in de eerste plaats) vierde
in de jaren vijftig hoogtij te Menen. Er bestond namelijk een “Interclub” met diverse
aangesloten clubs. Uit deze “Interclub” kwam de afzonderlijke biljartclub Excelsior tot
stand, die tot op heden uitgegroeid is tot een gerenommeerde club. Zowel in het binnenals buitenland wist Excelsior Menen algemene erkentelijkheid te verwerven met een zeer
positieve reputatie.
Uiteraard is het dank zij de intensieve inzet van de verschillende bestuursleden welke de
club gekend heeft dat men de kaap van 40 jaar overleefde. Daardoor kunnen wij nu met
fierheid terugblikken op de talrijk geslaagde organisaties.
Het is mij dan ook een aangename plicht en een groot genoegen bijzondere dankwoorden
te richten aan alle bestuurs- en clubleden die tijdens deze voorbije vier decennia hun
steentje hebben bijgedragen tot de groei en bloei van B.C. Excelsior. Het is evident dat ik
bij dit feestvierende sportjaar eveneens het Stadsbestuur van Menen wens te bedanken
samen met de Stedelijke Sportdienst en de Sportraad. Nooit werd door B.C. Excelsior
tevergeefs een beroep gedaan op de medewerking van de Stadsoverheid. Door hun
spontane steun konden de verantwoordelijken van de Club steeds het voorziene
activiteitenprogramma met succes afwerken.
Ten slotte houd ik er aan onze Sponsors, samen met de Pers, oprecht te danken voor
hun gewaardeerde inbreng ten bate van onze biljartsport.
Hoe dan ook, dit 40-jarig bestaan moet een unieke gelegenheid worden om, samen met
de clubleden, ex-clubleden, sponsors, persmensen, Stadsoverheid en ALLE biljartsympathisanten uit de Menense regio, een gepaste feestviering op te zetten tijdens het
sportjaar 1997-1998.
Het huidige clubbestuur nam reeds het initiatief om enkele opmerkelijke
biljartmanifestaties te voorzien. Hopelijk kunnen wij jullie dan allen verwelkomen op
deze speciale biljartfeesten.
Lang leve B.C. Excelsior Menen.
Lang leve de Biljartsport.

André SEYS,
Voorzitter.

Hoe het groeide
In 1957 bestond te Menen een “Interclub”, die samengesteld was uit zes clubs: Vooruit,
't Zonneke, Fancy, Nieuwe Karper, Paul Vanackere en Carpe d'Or. Door enkele spelers
uit deze “Interclub” werd besloten om op 18 juli 1957 een stichtingsvergadering te
houden met als doelstelling de oprichting van een nieuwe afzonderlijke biljartclub die
moest aansluiten bij de Belgische Federatie (in die tijd genoemd Koninklijke Belgische
Biljartbond Liefhebbers of kortweg K.B.B.B.L.). Deze voorlichtingsvergadering had plaats
op hoger vermelde datum in het lokaal “A la Carpe d'Or” in de Bruggestraat te Menen.
Waren aanwezig de heren Henri Debunne, Hilaire Lefebvre, Maurits Parmentier, Roland
Feys, André Joncheere, Jules Huys, Jean Lesage, Ansèlme Soenen, Joseph Devree en
André Hubbrecht.

1. DE Stichting
Op 08 augustus 1957 organiseerde men de stichtingsvergadering in het lokaal
't Zonneke, Wervikstraat te Menen. Tijdens deze vergadering kwam uiteindelijk de
definitieve beslissing om een nieuwe onafhankelijke biljartclub op te richten. Waren
aanwezig als “stichters” van de nieuwe club: de heren Hilaire Lefebvre, Roland Feys,
Maurits Parmentier, Jules Huys, André Joncheere, Henri Debunne Joël Demeester en
Etienne Vandenbussche.
Opmerkelijk is het feit dat op heden nog steeds diverse “stichters” lid zijn van de club,
namelijk de heren Roland Feys, Joël Demeester en Soenen Ansèlme. André Joncheere is
nog altijd aangesloten als “Erelid” van de club. Ook kwam men tot een unaniem akkoord
op deze stichtingsvergadering over volgende beslissingen:

a) Samens t elling B es t uur
Ere-Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Afgevaardigde-vennoot
Commissarissen

PARMENTIER Maurits
DEBUNNE Henri
HUYS Jules
LEFEBVRE Hilaire
FEYS Roland
JONCHEERE André en DEMEESTER Joël

b) Naam v an de club
Biljartclub “EXCELSIOR MENEN”.

c) E mbleem v an de club
“Schild van de Stad Menen” omzoomd met de letters “Biljartclub Excelsior”.

d) A ans luit ing bi j de K.B . B .B . L.
07 september 1957 is de officiële datum. De stichtingsdatum van de club werd eveneens
aangegeven bij het Stadsbestuur.

e) D oel
Deze nieuwe onafhankelijke biljartclub “Excelsior Menen” werd opgericht met als doel de
liefhebbers van de biljartsport uit Menen en omliggende te verenigen in een
hoofdzakelijk tijdverdrijvende en sportieve geest. Daartoe zal deze nieuwe club in het
bijzonder alle rechtmatige middelen ter beschikking stellen van haar leden.

f) St ruct uur
B.C. Excelsior bestaat uit een bestuur, spelende leden, steunende leden en ereleden. De
leden van de vereniging worden in Statutaire Algemene Vergadering éénmaal per jaar
bijeengeroepen. Deze vergadering is het hoogste orgaan van de club. Onafhankelijk van
deze vergadering, mag het bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij het nodig acht.

g) H uis houdelij k reg lement of s t at uut
De club bezit een dergelijk reglement dat goedgekeurd werd door de Algemene Statutaire
Vergadering. Alle clubleden zijn verplicht zich eraan te houden.

2. hEt BEStuur
Het bestuur kan maximum acht leden tellen. Zij worden aangeduid, ofwel bij geheime
stemming, ofwel bij algemene instemming, door de Algemene Statutaire Vergadering
voor een termijn van drie jaar. De bestuursleden oefenen hun functie gratis uit. Het
bestuur vergadert iedere maand, behalve in de vakantiemaand. Ook duidt het bestuur
onder zijn leden één kandidaat aan voor de functie van Voorzitter, één Ondervoorzitter,
één Secretaris, één Penningmeester, één Sportbestuurder, één Adjunct-Sportbestuurder
en eventueel twee Commissarissen.

3. hEt LokaaL
Sedert haar ontstaan beschikte B.C. Excelsior niet altijd over hetzelfde lokaal. Aangezien
het van essentieel belang is dat een biljartclub een degelijk lokaal bezit (waarin de
nodige accommodatie voorzien kan worden), acht ik het nuttig een korte historiek te
geven over de verschillende lokalen die onze club rijk was tot op heden.







Bij de stichting in 1957 werd het lokaal “De Nieuwe Karper” in de Bruggestraat te
Menen aangeduid om de “Federatiematchen” te spelen. In de archieven van de club
heb ik notities gevonden waaruit blijkt dat er tijdens de eerste sportjaren officiële
Federatiematchen plaats hadden in clubs te Menen die eveneens aangesloten
waren bij de Menense “Interclub”.
Bij aanvang van het sportjaar 1960-1961 kreeg de club een definitief lokaal
toegewezen, namelijk Café “Du Centre”, Rijselstraat 274 te Menen, met als
lokaalhouder wijlen Henri Debunne.
In 1975 stopte Henri Debunne zijn actieve loopbaan als caféhouder en werd het
café ”Du Centre” in de Rijselstraat 274 te Menen, overgenomen door een nieuwe
“lokaalhouder”. Ongelukkiglijk genoeg werd het sportjaar 1978/79 voor de club een
droevig sportjaar. Wegens interne moeilijkheden met de nieuwe cafébaas kon men
het lokaal “Du Centre” in de Rijselstraat te Menen niet meer langer behouden. “In
nood kent men zijn vrienden”, zegt het spreekwoord en bij aanvang van het
sportjaar 1978/79 hadden wij het geluk een voorlopige thuishaven te vinden bij
onze vrienden van B.C. Risquons-Tout Moeskroen, Chaussée de Lille in Café “Au
Drapeau Français”. Vanaf september 1978 tot eind april 1979 speelden wij met een
twintigtal spelers onze federatiematchen in dit zogenoemd “noodlokaal”. Door de
medewerking van onze Moeskroense vrienden van deze club (het ter beschikking
stellen van hun biljartmateriaal én het lokaal) kon B.C.
Excelsior Menen verder de federatiematchen afhandelen.
Maar wat belangrijker was, door dit vriendelijk gebaar
van B C. Risquons-Tout, bleef onze club verder bestaan.
Daarom houd ik eraan van deze gelegenheid gebruik te
maken om hun Bestuur, samen met de lokaalhouders
Roland en Anita, van harte te danken voor deze enorme
vriendendienst aan onze club tijdens deze donkere
periode.
28 april 1979 werd dan opnieuw een grote dag voor B.C.
Excelsior. Toen kenden wij het geluk, één jaar later een
nieuw aangepast lokaal te vinden in Café “De Kerpel”,
Bruggestraat 23 te Menen. Tot op heden verblijven wij Johan SOEN, lokaalhouder
nog steeds in dit prachtig vernieuwde lokaal van Café “De Kerpel”.

4. JEugDBELEiD
Zoals in alle andere sporttakken is bij de biljartsport de jeugd eveneens van primordiaal
belang. B.C. Excelsior Menen heeft dit tijdig ingezien en is dan ook constant bezig met
hun begeleiding. De jongeren krijgen de opleiding via erkende monitors van de
“biljartschool” die bestaat bij de “Afdeling Jeugdzaken” van de K.B.B.B. en waarvan B.C.
Excelsior deel uitmaakt. Alzo kadert de jeugdwerking van onze club perfect in
samenspraak met het jeugdbeleid van de Belgische Biljartfederatie.
In 1981 begon B.C. Excelsior intensief met een gestructureerd jeugdbeleid (twee jaar na
intrek in ons nieuw lokaal aan de Bruggestraat 23 te Menen). Niet alleen werd er dan
gestart met wekelijkse gratis biljartlessen voor de jongeren vanaf 8 jaar (aangeslotenen
en niet-aangeslotenen bij de K.B.B.B.), maar eveneens met de organisaties van
jeugdtornooien.
Tot op vandaag is B.C. Excelsior nog steeds actief bezig met de jeugdopleiding. De
jongeren kunnen wekelijks terecht voor het volgen van de biljartlessen op
zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u.

De jeugdwerking van B.C. Excelsior


Biljartlessen: de zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u. Niet tijdens de maanden
juni, juli en augustus, behalve op aanvraag.



Tornooien vrijspel op klein biljart: om de jongeren de mogelijkheid te bieden de
“competitiegeest” bij te schaven en ervaring op te doen, organiseert onze club
erkende jeugdtornooien.
a)

Gewestelijke tornooien: onze club organiseerde reeds 8 tornooien in ons
lokaal, namelijk op 09 en 10/05/81, op 20 en 21/11/82, op 05/12/82, op
17/09/83, op 25-26 en 27/11/83, op 29 en 30/09/84, op 27 en 28/04/85
en op 12 en 13/10/85.

b)

Nationale tornooien: reeds 10 dergelijke tornooien werden gehouden in ons
lokaal en dit op 20-21 en 22/12/85, op 27 en 28/12/86, op 26 en
27/12/87, op 22 en 23/12/90, op 28 en 29/12/91, op 19 en 20/12/92, op
08 en 09/01/94, op 07 en 08/01/95, op 06 en 07/01/96 en op 21 en
22/12/96.

c)

Internationale ontmoetingen: sedert mei 1994 organiseert B.C. Excelsior, in
samenwerking met de afdeling “Jeugdzaken” van de K.B.B.B., jaarlijks
tijdens het weekend van Pinksteren een ontmoeting met Frankrijk (La Ligue
du Nord). Er nemen aan deze “Jeugdinterland” 20 spelers deel, namelijk 10
uit diverse clubs uit “La Ligue du Nord” van de Franse Biljartfederatie en
10 uit het “Gewest Beide Vlaanderen” van de Belgische Biljartfederatie.

1. De galerij van de leiders
DE VOORZITTERS

Henri DEBUNNE
1957 - 1959

Roland FEYS
05.09.1959 - 16.08.1991

André SEYS
24.08.1991 - ...

DE EREVOORZITTERS
PARMENTIER Maurits
VERMANDEL Gilbert
ESPRIET Lucien
DELBAERE Jozef
RAEMDONCK Roland

1957
1961
1965
1968
1979

- 1961
(26/08/61)
(04/09/65)
(10/12/68)
(01/09/79)

- 1965 (25/08/65)
- 1968 (01/12/68)
– 1977 (31/07/77)
- ...

DE ONDERVOORZITTERS
Pas in 1961 werd er een Ondervoorzitter voorzien in het Bestuur.
CLOET Pierre
DELAERE Leon
VERHELLEN Marcel
SEYS André
LECOMPTE Etienne

1961
1968
1971
1979
1991

(26/08/61)
(07/09/68)
(28/08/71)
(30/08/74)
(24/08/91)

-

1968
1971
1974
1991
...

(07/09/68)
(28/08/71)
(19/08/74)
(24/08/91)

DE SECRETARISSEN
HUYS Jules
SOENEN Ansèlme
FAVOREEL Willy
QUIVRON Freddy
DECOENE André
DEJONGHE Jean

1957
1960
1961
1962
1971
1973

- 1960 (31/08/60)
(04/09/60) - 1961
(16/08/61) - 1962
(08/09/62) - 1971
(28/08/71) - 1973
(25/08/73) - ...

(16/08/61)
(08/09/62)
(28/08/71)
(25/08/73)

DE SCHATBEWAARDERS
LEFEBVRE Hilaire
DELAERE Leon
VAN ACKER Willy
VERGUCHT Jean-Pierre
VLAEMINCK Achiel

1957
1962
1965
1977
1981

- 1962 (31/08/62)
(08/09/62) - 1965 (25/08/65)
(04/09/65) - 1977 (26/08/77)
(05/09/77) - 1981 (28/08/81)
(14/9/81) - ...

DE SPORTBESTUURDERS
De eerste twee jaren van het bestaan van de club werd de taak van sportbestuurder
waargenomen door Debunne Henri.
CORNETTE Danny
DEBUNNE Henri
VERHELLEN Marcel
HOLVOET Hervé
DEMUYNCK Dirk
COUSSEMENT Roger
DE CLOEDT Ronny

1959
1962
1970
1973
1981
1986
1994

(05/09/59)
(08/09/62)
(05/09/70)
(03/12/73)
(14/09/81)
(06/10/86)
(01/09/94)

-

1962
1970
1973
1981
1986
1994
...

(31/08/62)
(31/08/70)
(03/12/73)
(28/08/81)
(29/08/86)
(27/8/94)

HET HUIDIG BESTUUR VAN B.C. EXCELSIOR
Erevoorzitter:

De Heer Roland RAEMDONCK

Voorzitter:

De Heer André SEYS

Vice-Voorzitter:

De Heer Etienne LECOMPTE

Secretaris:

De Heer Jean DEJONGHE

Penningmeester:

De Heer Achiel VLAEMINCK

Sportbestuurder:

De Heer Ronny DE CLOEDT

Achiel VLAEMINCK

Jean DEJONGHE

Etienne LECOMPTE

André SEYS

Roland RAEMDONCK

Ronny DECLOEDT

ONZE TROUWSTE LEDEN

Roland FEYS, 40 jaar
ononderbroken lid van E.M.

Joël DEMEESTER, 40 jaar
ononderbroken lid van E.M.

2. De kampioenen van België
Sedert de stichting van biljartclub Excelsior Menen in 1957 zijn volgende spelers (die
clublid waren bij het behalen van hun titel) Kampioen van België geworden. Tot op
heden werden niet minder dan 47 titels behaald!
BRION Jean-Pierre

CALEMEIN Christ

COUSSEMENT Roger
DEBOUCK Jozef
DEBUNNE Henri
DECONINCK Francky
DECRAENE Armand
DEFRANCQ Karel
DEMEESTER Joël
DUYM Ignace
FAMCHON Hervé
LAGAT Michel
MIGNEAUX Patrick
MYLLEVILLE Daniël
RAVESTYN Martin
SEYNHAEVE Kurt
VANCOUILLIE Franck
VANDENDRIESSCHE Philippe
VANLANDEGHEM Jean-Marie
VANSTEENKISTE Willy
VERMANDEL Gilbert
VERSCHUERE Nico

1985
1984
1984
1984
1985
1986
1992
1995
1996
1993
1994
1966
1958
1959
1962
1968
1971
1993
1969
1977
1980
1967
1978
1983
1984
1988
1994
1995
1989
1984
1985
1986
1979
1987
1988
1993
1986
1983
1986
1986
1987
1976
1976
1984
1985
1992
1986

Excellentie kader 57/2
Excellentie vrijspel jeugd K.B.
Excellentie kader 38/2 jeugd
Vrijspel Juniores op matchtafel - Exc.
Vrijspel Juniores op matchtafel - Exc.
1ste klasse kader 47/2
Excellentie kader 71/2
Excellentie kader 47/1
Excellentie kader 47/2
1ste klasse driebanden klein biljart
2de klasse bandstoten klein biljart
3de klasse kader 38/2
2de klasse kader 47/2
Excellentie kader 38/2
Excellentie kader 38/2
Excellentie kader 57/2
2de klasse driebanden klein biljart
3de klasse vrij matchtafel
Excellentie kader 38/2
Excellentie kader 38/2
2de klasse kader 38/2
2de klasse kader 47/2
2de klasse kader 38/2
Excellentie kader 47/2
Excellentie kader 47/1
Excellentie vrij klein biljart
1ste klasse kader 47/2
Excellentie kader 38/2
4de klasse driebanden matchtafel
3de klasse vrij match
2de klasse kader 38/2
1ste klasse vrij klein biljart
2de klasse driebanden klein biljart
1ste klasse driebanden klein biljart
Excellentie kader 71/2
Excellentie band matchtafel
1ste klasse vrij jeugd klein biljart
1ste klasse vrijspel matchtafel
1ste klasse vrij matchtafel
2de klasse kader 38/2
2de klasse kader 47/2
3de klasse kader 47/2
3de klasse vrij match
Excellentie kader 71/2
Excellentie kader 71/2
3de klasse driebanden matchtafel
2de klasse vrij jeugd klein biljart

Jean-Pierre BRION

Franky DECONINCK

Martin RAVESTYN

Roger COUSSEMENT

Joël DEMEESTER

Gilbert VERMANDEL

Hervé FAMCHON

Michel LAGAT

Henri DEBUNNE

Karel DEFRANCQ

Christ CALEMEIN

Patrick MIGNEAUX

Nico VERSCHUERE

Jean-Marie VANLANDEGHEM

Philippe VANDENDRIESSCHE

Onze belangrijkste activiteiten
Tijdens dit 40-jarig bestaan van de club hadden diverse activiteiten plaats. Uit dit lijvig
activiteitenpakket heb ik mij beperkt tot de opsomming van de organisaties binnen de
K.B.B.B.

1. nationaLE tornooiEn
25 jaar Schaal “Henri DEBUNNE”

Kader 38/2 - Palmares van de winnaars
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1976/77
1977/78
1978/79

CAUWEL J., B.C. Geraardsbergen.
DELAERE Emiel, B.C. Excelsior Menen.
HANSSENS, B.C. Gent.
DEMEESTER Joël, B.C. Excelsior Menen.
LEMAN Willy, B.C. Floralies Gent.
VANLANDEGHEM Jean-Marie, B.C. Excelsior Menen.
D'HULST Carlos, Koninklijke Kortrijkse B.C.
SEYS André, B.C. Excelsior Menen.
LECLUYSE Noël, Kon.Gilde Hoger Op Kortrijk.
VANACKER Jan, B.C. Centrum Zelzate.
GOETHALS Armand, B.C. Centrum Zelzate.
DUYM Ignace, B.C. Onder de Toren Waregem.

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1991/92
1993/94

MOENTJES Milo, B.C. Picardie Gent.
COOLS Willy, Eeklose B.C.
DECOCK Carlos, Kon.Gilde Hoger Op Kortrijk.
GOETHALS Armand, Eeklose B.C.
VANDENBERGHE Thierry, B.C. Risquons-Tout Moeskroen.
CAPPELLE Herwig, Kon.Gilde Hoger Op Kortrijk.
VANDENDRIESSCHE Philippe, B.C. Excelsior Menen.
DEBAES Peter, D.O.S. Roeselare.
WYBAILLIE Carl, B.C. Volharding Rumbeke.
FAMCHON Hervé, B.C. Excelsior Menen.
COOLS Willy, B.C. Lubo Eeklo.
VANHAUT Georges, B.C. Elan Brussel.
Drieband Matchtafel met ploegen van twee spelers.
CISTERNINO D./BULTHEEL Pierre, B.C. Risquons-Tout Moeskroen

18 jaar Schaal “Excelsior” Ereprijs Gilbert Vermandel

Kader 47/2
Palmares van de winnaars
Gilbert VERMANDEL

1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97

VANBRABANDT Pascal, B.C. Risquons-Tout Moeskroen.
COOLS Willy, Eeklose B.C.
MARIEVOET André, B.C. Metro Gent.
LESAGE Jean, B.C. Centre Menen.
BRYON Jean-Pierre, B.C.Biljartvrienden Menen.
DEBLAUWE Bart, B.C. Risquons-Tout Moeskroen.
VERBEKEN Albert, B.C. Picardie Gent.
CALEMEIN Christ, B.C. Excelsior Menen.
BOSSUYT Guido, Koninklijke Kortrijkse B.C.
VANDENDRIESSCHE Philippe, B.C. Excelsior Menen.
LAGAGE Roger, Koninklijke Kortrijkse B.C.
BEYLEMANS Ben, B.C. 't Lammeken Gent.
DUMORTIER Roger, B.C. Excelsior Menen.
VERSCHUERE Nico, Koninklijke Kortrijkse B.C.
LABIE Kristof, KBC Geraardsbergen (drieband Matchtafel)
FAMCHON Hervé, B.C. Excelsior Menen.
RAVESTYN Martin, B.C. Excelsior Menen.
DEVOS Johan, C.R.B. Léopold Série Brussel.

2. kampioEnSchappEn van BELgië
Finales ingericht in ons lokaal:
20
05
03
12
09
23
21
05
02
15
16

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

21/01/1962
06/01/1980
04/01/1981
13/05/1984
10/03/1985
24/04/1988
22/01/1989
06/12/1992
03/04/1994
16/10/1994
17/12/1995

Excellentieklasse kader 38/2.
1ste klasse kader 38/2.
2de klasse kader 38/2.
Excellentieklasse vrijspel klein biljart, JEUGD.
Excellentieklasse kader 57/2.
Excellentieklasse vrijspel klein biljart, JEUGD.
Excellentieklasse vrijspel klein biljart.
Excellentieklasse kader 47/1.
3de klasse vrijspel op matchtafel.
19de Kampioenschap van België JUNIORES vrij matchtafel.
Excellentieklasse kader 38/2.

3. intErnationaLE tornooiEn
Ons lokaal was eind jaren tachtig het trefpunt voor de biljartspecialisten in de discipline
kader 47/2. Op het palmares vinden we namen van spelers terug die op dit moment tot
de absolute wereldtop behoren.

Palmares van de winnaars
07, 08 en 09/11/1986
09, 10 en 11/10/87
14,15 en 16/10/1988
06, 07 en 08/10/1989
05, 06 en 07/10/1990
27, 28 en 29/9/1991

Brahim DJOUBRY

JASPERS Dick (Nederland)
MASSE Marc (Frankrijk)
DJOUBRY Brahim (Frankrijk)
CAUDRON Fréderic (België)
CAUDRON Fréderic (België)
CAUDRON Fréderic (België)

Marc MASSÉ

62,50 alg. gemiddelde.
78,12
47,61
55,55
90,90
142,85

Fréderic CAUDRON

4. intErnationaLE kampioEnSchappEn
Volgende twee organisaties op internationaal vlak hebben onze club naam en faam
gegeven bij diverse Federaties in het buitenland.

8ste Kampioenschap van Europa - JUNIORES
Dit 8ste Kampioenschap van Europa voor juniores, gespeeld in de discipline ankerkader
47/2, werd betwist in het Ontmoetingscentrum te Menen op 12, 13, 14 en 15 april 1984.
Hierna de uitslag van de 8 deelnemers:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VAN DE VEN Harry (Nederland) ......... 53,60 gemiddelde en Europees Kampioen.
SIMANOWSKY Volker (Duitsland) ...... 29,48
VAN BRABANDT Pascal (België) ......... 24,10
NATALE Luigi (Italië) .......................... 20,05
MASSE Marc (Frankrijk) .................... 19,46
ALBERT José (Spanje)........................ 14,44
VERHELST Thierry (België) ................ 12,60
SCHMIED George (Oostenrijk) ........... 11,89

Op 15 april (de zondagvoormiddag) greep in de raadzaal van het Stadhuis Menen een
receptie plaats, aangeboden door het Stadsbestuur aan de deelnemers van dit E.K. en
biljartafgevaardigden uit binnen- en buitenland. Onze club heeft tijdens deze receptie
vanwege de vertegenwoordiger van de C.E.B. (Confédération Européenne de Billard), de
Heer J.A. Kauffman, lovende woorden gekregen. Hij stipte aan dat deze 8ste editie van
het E.K. juniores 47/2 hier te Menen ontegensprekelijk één van de betere organisaties
was. Alles werd piekfijn geregeld, merkte hij nog op, met een gesloten TV-circuit waarbij
men ook buiten de speelzaal alle wedstrijden sereen kon volgen. Ook waren er wachten rustplaatsen voor de spelers met daarbovenop nog een hoffelijk en vriendschappelijk
onthaal.
Tot daar deze veelbetekenende lovende woorden van de C.E.B.-afgevaardigde op het
Stadhuis te Menen ter gelegenheid van de officiële receptie.

21ste Wereldkampioenschap Kader 71/2
Dit officieel W.K., dat betwist werd in het Ontmoetingscentrum van Menen op 21, 22, 23
en 24 januari 1993, werd naar Menen gebracht door toedoen van Eric Calemein, die
tijdens deze periode lid was van onze Club. Samen met het Bestuur van B.C. Excelsior
werd een organisatiecomité gesticht om dit 21ste W.K. in te richten. Hierna de uitslag van
de 12 deelnemers:

Eindklassement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GRETHEN Fonsy (Luxemburg) ........ 54,68 gemiddelde en Wereldkampioen.
CAUDRON Fréderic (België) ............. 55,92
LEPPENS Eddy (België).................... 30,52
ZENKNER Wolfgang (Duitsland) ...... 29,71
HORVATH Stephan (Oostenrijk) ...... 24,25
MASSE Marc (Frankrijk) .................. 34,92
TILLEMANN Henri (Nederland) ........ 36,50
HIKL Michaël (Oostenrijk) ............... 30,18
GARCIA Rafaël (Spanje) ................... 31,68
CALEMEIN Christ (België) ............... 13,72
ROLON Hector (Argentinië) ................ 9,00
URABE Kouichi (Japan)................... 11,83

Zoals voor het Europees Kampioenschap van de Juniores greep
eveneens op zondag voormiddag (24/01/93) in de raadzaal van
het Stadhuis een officiële receptie plaats aangeboden door het
Stadsbestuur aan de 12 deelnemers van dit W.K., alsook aan alle
officials en biljartafgevaardigden van de diverse landen.
Tijdens deze receptie werd door de heer Jean-Claude Dupont,
afgevaardigde van de Union Mondiale de Billard (U.M.B.) met lof
gesproken over de organisatie en de uiterst vriendschappelijke
ontvangst van spelers, officials en publiek. Hij was een tevreden
U.M.B.-afgevaardigde die een positief rapport overmaakte aan de
“Wereldbond” over dit wereldkampioenschap in ankerkader 71/2.
De pers reageerde met positieve rapporten over dit groots
Fonsy GRETHEN
biljartevenement en het organisatiecomité kon met terechte trots
terugblikken op een geslaagd W.K., die na een voortreffelijke voorbereiding van vele, vele
maanden, in 4 dagen voorbij was.
Een niet te onderschatten opdracht werd feilloos afgewerkt.
Iedereen van het
organisatiecomité was op de afspraak en de tentoonstellingsruimte van het
Ontmoetingscentrum te Menen werd omgetoverd in een fraaie biljartzaal, die zowel aan
spelers als de talrijke opgekomen toeschouwers een ideale accommodatie bood.
Iedereen was tevreden en de biljartsport in de Menense regio had opnieuw gescoord.

5. nationaLE intErcLuB DriEBanD
Deze interclubcompetitie op de Matchtafel (kortweg N.I.D.-competitie) wordt betwist met
ploegen van vier spelers. Men noemt deze “Interclub” eveneens “Europabeker”, omdat de
eerste twee ploegen uit de 1ste Afdeling gerechtigd zijn deel te nemen aan de zogenaamde
“Europabekercompetitie”. B.C. Excelsior nam voor de eerste maal deel aan deze
nationale interclubcompetitie tijdens het sportjaar 1990-91 in de laagste afdeling, toen
de 3de Afdeling B. Sedertdien zijn er verschillende reeksen in de 4de Afdeling bijgekomen,
gezien de grote belangstelling van de clubs in België voor deze “Nationale
Interclubcompetitie”.
Dat B.C. Excelsior in deze “Interclub” tot op heden behoorlijke prestaties neerzette, kan
men afleiden uit de hierna vermelde resultaten:

Sportjaar
Sportjaar
Sportjaar
Sportjaar

90/91:
91/92:
92/93:
93/94:

3de Afdeling B, 4de plaats op 10 ploegen.
3de Afdeling B, 3de plaats op 10 ploegen.
3de Afdeling B, 8ste plaats op 10 ploegen.
4de Afdeling B, 3de plaats op 10 ploegen. Vanaf dit sportjaar werd de
4de Afdeling bijgevoegd door de K.B.B.B.
Sportjaar 95/96: 4de Afdeling A, 1ste plaats op 12 ploegen. Door deze kampioenentitel
bekwam onze ploeg de promotie naar de 3de Afdeling B.
Sportjaar 96/97: 3de Afdeling B, 3de plaats op 12 ploegen.

Huidige structuur van de “Nationale Interclubcompetitie”.
1ste Afdeling:
2de Afdeling:
3de Afdeling:

4de Afdeling:

samengesteld uit 12 ploegen. De eerste twee komen uit in de
“Europabekercompetitie”. De laatste twee dalen naar de 2de afdeling.
samengesteld uit 12 ploegen. De eerste twee ploegen promoveren naar
de 1ste afdeling en de laatste twee dalen naar de 3de afdeling;
onderverdeeld in twee reeksen van 12 ploegen. De twee kampioenen
promoveren naar de 2de afdeling. De laatste drie van beide reeksen dalen
naar de 4de afdeling. Tevens wordt een testmatch gespeeld tussen de
vierde laatste van beide reeksen om de 7de daler naar 4de afdeling aan te
duiden.
momenteel zijn er 7 reeksen, waarvan drie met 10 ploegen en 4 met 12
ploegen. De 7 ploegen die kampioen spelen, promoveren naar de 3de
afdeling.

Martin RAVESTYN, kampioen N.I.D. 95/96

Roger COUSSEMENT, kampioen N.I.D. 95/96

Jacques BAS, kampioen N.I.D. 95/96

Gaston DEVOS, kampioen N.I.D. 95/96

Grootmeesters uit de biljartsport
te gast bij B.C. Excelsior
Onze club heeft niet alleen nationale en internationale
kampioenschappen ingericht waar zeer bekwame biljartspelers aan
deelnamen, maar ook diverse grote namen uit de biljartsport naar
Menen laten komen om zogenoemde exhibitiematchen te spelen.
Vanaf het ontstaan van de club werd onder impuls van wijlen Henri
Debunne (toen reeds een goede en bekende biljarter) de sterkste
biljarters van ons land uit die periode naar Menen gebracht.
Uit de archieven van de club heb ik volgende ontmoetingen en/of
propagandamatchen teruggevonden:
 Op 04/10/1958 tussen de toenmalige Wereldkampioen Emiel
Wafflard en Jos Vervest. Er werd gespeeld in kader 47/2 en kader Emiel WAFFLARD
( 19.09.1994)
71/2. Voor zij die graag statistieken bijhouden heb ik eveneens de
uitslag van deze confrontatie gevonden.
In Kader 47/2

Wafflard Emiel ..................................................... 400 ptn ..................... 7 b. ......... 57.14 gem. ............. 154 H.R.
Vervest Jos .......................................................... 380 ptn ..................... 7 b. ......... 54.28 gem. ............. 193 H.R.

In Kader 71/2

Wafflard Emiel ...................................................... 200ptn ..................... 2 b. ....... 100.00 gem. ............. 177 H.R.
Vervest Jos ............................................................ 28 ptn ..................... 2 b. ......... 14.00 gem. ............... 22 H.R.

 Op 14/10/1960 tussen Vervest Jos en Tony Schrauwen. Er werd gespeeld in kader
47/2 en kader 71/2.
In Kader 47/2

Vervest Jos .......................................................... 400 ptn ..................... 4 b. ....... 100.00 gem. ............. 278 H.R.
Schrauwen Tony .................................................... 57 ptn ..................... 4 b. ......... 14.25 gem. ............... 33 H.R.

In Kader 71/2

Vervest Jos .......................................................... 250 ptn ..................... 7 b. ......... 35.71 gem. ............... 93 H.R.
Schrauwen Tony .................................................... 98 ptn ..................... 7 b. ......... 14.00 gem. ............... 43 H.R.

 Op 14/04/1961 tussen Jos Vervest en Laurent Boulanger. Geen uitslagen
teruggevonden.

 Vanaf het jaar 1966 tot in het jaar 1979 was niemand minder dan Raymond
Ceulemans jaarlijks te gast in ons lokaal, samen met Laurent Boulanger. Raymond
Ceulemans was in die tijd wel de allergrootste biljarter met enorm veel nationale en
internationale titels op zijn palmares. Hij was werkelijk de grote trekpleister voor de
biljartsport. De biljartliefhebbers uit Menen en omliggende konden jaarlijks de grote
biljartvedette aan het werk zien in het lokaal van B.C. Excelsior. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat men toen tijdens het optreden van Ceulemans/Boulanger een
uitverkochte zaal met biljartfans over de vloer kreeg. Deze twee wereldberoemde
spelers zijn elf jaar in ons lokaal te gast geweest. Traditiegetrouw speelden zij één
partij in de kaderdiscipline 47/2 met daarna een partij driebanden, gevolgd door wat
“exhibitiestoten”. Graag geef ik hierna de data van hun optreden: 18/03/1966,
23/03/1967, 22/03/1968, 21/03/1969, 27/03/1970, 08/04/1971, .../03/1972,
12/04/1973, 11/04/1974, 28/03/1975 en 25/05/1979.
 Op 24 en 25 september 1981 (het sportjaar 1981-1982 waarin de club haar 25-jarig
bestaan vierde) werd er een jubileumtornooi gehouden met volgende spelers:
Raymond Ceulemans, Laurent Boulanger, Ludo Dielis en Willy Vansteenkiste.

Raymond Ceulemans, Ludo Dielis, Vansteenkiste Willy en Laurent Boulanger, de vier
smaakmakers van het jubileumtornooi naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van B.C. Excelsior.

 Op 29 april 1983 is de “Eerste Voorzitter” van B.C. Excelsior, namelijk Henri

Debunne, overleden. Ter nagedachtenis werd door het bestuur van de club een
“Memorial Henri Debunne” ingericht op 7 oktober 1983. Aan deze “Memorial”, die
plaatshad in ons lokaal, hebben vier Wereldkampioenen uit de biljartsport
deelgenomen, namelijk Raymond Ceulemans, Ludo Dielis, Laurent Boulanger en
Raymond Steylaerts. Dat Henri Debunne aanzien werd als een “groot biljartkampioen”
in zijn tijd, was het feit dat men moeiteloos deze vier grote kampioenen op éénzelfde
dag rond de biljarttafel kon brengen. Hun gratis optreden bewees in ieder geval dat zij
Henri (en ook de Club) zeer genegen waren. Deze “Memorial Henri Debunne” is
trouwens een groot biljartevenement geweest, met een bomvolle zaal biljartliefhebbers
en prachtige partijen gebracht door deze vier “Wereldkampioenen”.

 Op 5 april 1997 presenteerde Jean Marty in ons lokaal zijn twee
recente boeken over het carambolebiljarten, nl. “Het biljart en
zijn waarheden” en “Het geheim van het biljart”! Het werd een
boeiende gebeurtenis voor de toeschouwers en een leerrijke
bedoening voor de biljartfanaten uit onze club. De afwezigen op
deze “biljarthappening” hadden zeker ongelijk. Jean Marty kan
wel als een legende in de carambolebiljartsport beschouwd
worden. In de zestiger jaren was hij één van de grootste
“kadristen”. Gerenommeerde biljartkenners uit diverse landen
aanzien hem als “dé grootste kadrist” die tot op heden op onze
aardbol heeft vertoefd. De Parijzenaar is trouwens tot op
vandaag nog altijd “Wereldrecordhouder” in de kaderdiscipline
71/2. Hij wist dit wereldrecord bijeen te spelen op het W.K. te
Brugge tijdens het sportjaar 1968/69 met een algemeen
gemiddelde van 92.30.

Jean Marty

