
Clubgeschiedenis  door Fons Verreth 

 

   Na het heropenen van café paradijs in 1966 door coiffeur Jan Buelens en Mariake , toen 

nog twintigers, was er bij de klantenkring die regelmatig mekaars sterkte maten op het 

plaatselijk cafébiljart , een verzuchting om het op te nemen tegen spelers uit andere 

streken. 

   De toentertijd nog universiteitsstudent François Verbinnen bundelde dit verlangen door 

het oprichten van een biljartclub met de grootste initiatiefnemers als bestuur. 

Voorzitter – schatbewaarder  François Verbinnen , en secretaris  Herman Straetmans. 

  De aanvraag tot aansluiting bij het verbond Leuven werd afgewezen maar bij de Lierse 

federatie lukte het wel . Daar waren ze een grotere spreiding gewend met de Maanblussers  

uit Mechelen en Antwerpse , Brouwersvrienden , Scaldis en Rozenhof uit Antwerpen. 

   We startten de competitie 1967-1968  met een ploeg in de twee voorhanden zijnde reeksen 

. De A reeks bestond uit 15 ploegen van 8 spelers en de B reeks uit 10 ploegen van 5 spelers 

Die tijd werd een wedstrijd nog gespeeld in twee partijen zonder beslissingsspel 

Een der toelatingsvoorwaarden tot de competitie was een biljarttafel van het type Duque , 

die dan ook aangekocht werd door de uitbater Jan Buelens. 

Een omwenteling voor iedereen , en voor velen een marteling ! 

Van doelopeningen ter grootte van acht centimeter naar openingen van een paar millimeters 

groter dan de baldiameter 

Ook de zogenaamde bosopening was niet veel groter dan de doelen doordat de binnenste 

doppen verder verwijderd stonden van de buitenste als op dit moment 

De som van dat anders zijn ten opzichte van het hedendaags golfbiljart , noodzaakte een 

andere tactische aanpak van de wedstrijd dan nu  

  Peulis deed het van in het begin voortreffelijk en eindigden dat eerste jaar op de vijfde 

plaats met het achttal  Philemon Luytens , Paul Rams , François Roelants , Marcel Van Den 

Wijngaert , Willy Van Den Brande , Herman Straetmans , Jos Van den Zegel en François 

Verbinnen. 

De B ploeg eindigden vierde in hun reeks 

  Er heerste die tijd een euforische stemming die oversloeg op de andere cafébezoekers , 

zodat we met meerdere auto´s  naar de uitwedstrijden reden , met vrouwen en supporters , 

de cafébazen zagen ons dan ook graag komen . 

  Ook op het biljartfenomeen van die tijd, en later viervoudig kampioen van België , Leo 

Taelman , speler voor Handelshof , had ons jeugdig enthousiasme een grote 

aantrekkingskracht. 

Van rond de jaarwisseling 1967 / 1968 was hij bijna dagelijks te vinden in café Paradijs . 

Toen al was hij een onverbeterlijk instructeur , en heeft ons in enkele maanden een hoop 

technische en tactische vaardigheden bijgebracht . 

Zelfs het componeren en schrijven van een clublied was van zijn hand , het is echter verloren 

gegaan en niemand kent het nog. 

Het voornemen om voor Peulis te spelen vanaf ´68-´69 is in duigen gevallen door een 

onmogelijke liefde. 

   

 



Vermits er bij het café Paradijs een zaal Paradijs hoorde , ondertussen afgebroken en 

vervangen door appartementen , lag het voor de hand een grote prijskamp te organiseren op 

vijf tafels met 10000 frank geldprijzen , een voor die tijd niet onaantrekkelijk bedrag , op 8 

en 9 juni ´68 , en gewonnen door de Antwerpse speler Omer Braem. 

  Om een gelijkaardige reden als Leo is onze eerste voorzitter van het club- toneel 

verdwenen en werden de bestuursfuncties herverdeeld . 

François Roelants , toen nog wonende in Duffel , werd voorzitter, Herman Straetmans bleef 

secretaris en Paul Rams schatbewaarder.  

 

 

 

 

Boven links : Willy Van Den Brande en Ivo 

Vereyt 

Daaronder van l.n.r.en van o.n.b. : Karel 

Verreth, Raymond Weyts, Willy Janssens, 

Paul Rams, Maurice (ke) Van Bosstraeten 

,Theo Lieckens , Gerard OP De Beeck , 

Willy Weyts , François Roelants , Herman 

Straetmans , Frans Van Calster , Philemon 

Luytens , François Verbinnen , Gerard 

Schoovaerts en Jos Corbeel 

Achter het biljart ; Jef De Mayer , 

Albert Gijsemans , Frans Straetmans , 

Leo Taelman , Jos Van den Zegel en 

Herman Van Den Wijngaert 

 

 

 

Begin ´68 ben ik getrouwd met Maria van de Kai , een dochter uit een ander café in Peulis , 

mijn stamcafé vanaf mijn prille jeugd en van vele Peulenaren in de jaren 60 

Maar die moeilijke biljart “Duqué” in café Paradijs werd een ware obsessie , en waar Rams , 

Straetmans en anderen , meestal het onderspit moesten delven bij de Kai , kon ik niet meer 

winnen tegen die mannen bij een bezoek aan ´t Paradijske 

De leerrijke onderrichtingen van Taelman  brachten mij vlug op hetzelfde peil , en ik werd 

gevraagd om in de A ploeg te spelen ter vervanging van François Verbinnen voor het 

biljartseizoen ´68-´69 

   Op 15 juli ´68 werd op een vijftal km verder naar Mechelen , de nieuwe , federatie 

Bonheiden gesticht , die enkele jaren later omgedoopt werd tot het meer tot de verbeelding 

sprekende verbond Mechelen 

Uitgebroed door Emiel Geens , alias Milleken baas , van café  “ Adler” , en bij ons gekend als 

Milleke van ´t kiekenkot, het latere restaurant “ Zellaer”. 

    Van het seizoen ´68-´69 hebben we omzeggens geen documentatie teruggevonden , zelfs 

onze eigen uitslag weten we niet meer met zekerheid . 

Enkel vage herinneringen , nu ja , pas getrouwd , op eigen benen staan ; een eerste eigen auto 

, dat zijn vele nieuwigheden op korte tijd in het jonge leven ! 



En dan spreek ik nog niet van die krijsende kleine nachtverstorende mensjes die er vlug 

waren en de politieke toestanden , mei ´68 spreekt nu nog tot veler verbeelding  met slogans 

als “Walen buiten” en “Leuven Vlaams” 

   De “A” ploeg was bij mijn weten ; François Roelants , Herman Straetmans , Paul Rams , Jos 

Van den Zegel , Philemon Luytens , Willy Van Den Brande , Fons Verreth , en Jan Buelens en 

Theo De Preter in plaats van de naar het carambolespel teruggekeerde Marcel Van Den 

Wijngaert 

   In Leuven vergaderden de afgevaardigden van de toenmalige verbonden en stichten op 18 

juli ´69  de overkoepelende Belgische golfbiljartbond   

   De club beleefde ook enkele erg trieste momenten ! 

Herman Straetmans won te Vilvoorde in ´69, een van de grootste tornooien van België door in 

de finale de gekende Louis De Bolster te verslaan. 

De 1ste prijs was een salon of een koelkast , Herman koos de koelkast omdat zijn supporters , 

voorzitter Roelants , een stationwagen had en , samen met Marcel Van Den Broeck nog naar 

Vilvoorde gekomen was om de buit mee naar huis te brengen .Na zijn zus nog naar het werk 

gebracht te hebben die ochtend is Marcel om het leven gekomen door een verkeersongeval op 

de pasbrug , een levenslustig kereltje van amper 19 , het ganse dorp bleef achter in diepe 

verslagenheid en de zege van Herman verdween in de anonimiteit 

   Voor het seizoen ´69-´70 werd Theo De Preter op eigen vraag vervangen door het 

aankomend 15 jarig Peulis talent Paul Bastiaens , die dat jaar onze beste speler leek te 

worden. 

De laatste wedstrijd tegen Vremde werd de druk te groot , en verloor hij zijn twee partijen 

terwijl Herman Straetmans tweemaal won en onze clubkampioen werd.  

Aan die titel werd door het Liers verbond het ticket gekoppeld voor deelname aan de dag der 

kampioenen van Lier, het jaarlijks tornooi tussen enkel clubkampioenen. 

Voor Paul , die het ganse jaar was opgepept door vader Swa , was de teleurstelling te groot , 

en hij is gestopt tot zijn herbegin in ´71-´72 voor Maanblussers. 

    De “A” ploeg eindigde vierde na Schranske , Vremde en Heide-lo. 

De “B” ploeg kroonde zich kampioen in hun reeks met het vijftal ; Raymond Wuyts , Willy 

Bogaerts , Frans Van Calster , Jan Vloeberghs en Theo Peeters. 

Hierdoor mochten ze promoveren naar de in ´69 opgerichte tweede afdeling als er drie 

spelers bijgevonden werden, want alleen in de reserve reeks speelde men met vijf.. 

   Onze voorzitter François Roelants was verhuist naar Antwerpen en verliet hierdoor de club 

.Herman Straetmans schoof op van secretaris naar de voorzittersstoel , en Paul Rams van 

kassier naar secretaris, Raymond Wuyts werd bereid gevonden om de schat (die er niet was) 

te bewaren . 

   Van de club Heide-lo uit Heist op den Berg kregen we de belangstelling van drie jonge 

talenten , die hun geluk wilden beproeven in de eerste ploeg te Peulis , en zo werden Herman 

Goris , Hugo Aerts , en Louis Wijns , via transfer lid van de club voor het speeljaar ´70-´71 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deze biljarters gingen  

geen uitdaging uit de weg ! 

Voetbalwedstrijd op het  

veld van Wavria ´69-´70 ? 

st. van links naar rechts:  

Herman Straetmans 

Willy Janssens  † ? 

Emiel Van Der Auwera 

Paul Rams,Willy Bogaerts † 

Jan Vloeberghs †  

Raymond Wuyts,  

Jan Buelens 

Gehurkt; Frans Van Calster 

Fons Verreth 

(Andre Bastiaens) ? 

Jos Van den Zegel en 

François Roelants 

 

 

 

   Alhoewel we door die aanwinsten tot de titelkandidaten behoorden , zou het dat seizoen 

nog niet lukken , want we eindigden op de 3de plaats , na handelshof en Schranske. 

In het biljartblad van de Lierse federatie zoals de federatie “ Amerikaans biljart Lier “ 

ondertussen omgedoopt was , werden we door de begenadigde verslaggever Roger Bruinseels 

en zijn compagnon , Gommaar Janssens , alias “spanky”, de hemel ingeprezen. 

De toen nog jonge ploeg viel ook op tussen handelshof , Schranske en Vremde , waar ook 

veertigers en vijftigers aan de slag waren. 

Onze ouderdomsdeken , Phillemon Luytens , ook bekend van garage Luytens aan het kruispunt 

te Rijmenam , was 32 jaar , Herman Goris , Hugo Aerts en Louis Wijns 19 , Jos Van den Zegel 

20 , Paul Rams 22 , Fons Verreth 24 , en Herman Straetmans 26 jaar. 

Waarschijnlijk was onze jeugdige leeftijd en het gebrek aan ervaring wel de oorzaak van die 

derde plaats. 

Herman Goris zou de volgende drie jaren onze kampioen worden en telkens in de top drie van 

de Lierse federatie eindigen ! 

   Ook in het eerste officieel kampioenschap van België ´71, door de Lierse federatie 

ingericht , lieten onze spelers zich opmerken. 

Herman Straetmans werd 3de , en Hugo Aerts verloor de finale van de toen ongenaakbare Leo 

Taelman. 

   De gepromoveerde B ploeg gaf in de 2de afdeling velen het nakijken en kwam aan op de 5de 

plaats met Emiel Bemus als primus , Jan Buelens , Willy Bogaerts , Frans Van Calster , Emiel 

Van Der Auwera , Raymond Weyts , Aloïs De Swert , Frans Straetmans en Karel Verreth , die 

elf maal als invaller optrad. 

 

 

 



     

 

 

 

1ste  kampioenschap van België. ´71 

 

Halve finales : 

Taelman Leo – Straetmans Herman 

Aerts Hugo – Van Luyten Louis 

 

Finale : 

Taelman Leo – Aerts Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het organiseren van het kampioenschap van België door de Lierse federatie bracht nogal wat 

wrijvingen en geringschattende of schampere opmerkingen teweeg van bestuursleden en 

organisatoren onder elkaar . 

Het gevolg , exit de vorig jaar gevierde eerste voorzitter met het 10 jarig bestaan , Jos De 

Swert en het jaar nadien opponent en verantwoordelijke uitgever van het golfbiljart echo , 

Roger Bruinseels. 

   Op nationaal vlak waren de meningsverschillen ook niet te onderschatten. 

De voorzitter van de reglementencommissie , Marcel Lejeune uit Vilvoorde trachtte de 

verschillende spelreglementen en speelwijzen op één lijn te krijgen in een nationaal reglement 

maar botste in heel wat verbonden op oude gewoonten die men niet zomaar wilde opgeven , 

ook toen al bleken golfbiljarters zeer conservatief ingesteld ! 

In de Lierse federatie speelden we met acht spelers , zonder beslissingsspel 

Het nationale reglement beoogde ploegen van zes spelers , met eventuele belle. 

De mogelijke sanctie , uitsluiting uit de Belgische bond , werd door een stemming getrotseerd 

, en dat zou zo blijven tot 1983. 

   Via de transferperiode van ´71  kwam François Van Brussel en Herman Wijns van heide-lo 

de club versterken . 

François in de A ploeg , in de plaats van Louis Wijns die afhaakte voor ??? Herman was naast 

het lokaal komen wonen als pas getrouwde en viel zoveel mogelijk in waar nodig. 

   Voor de eerste ploeg werd het een droomjaar en we veroverden de titel met vier punten op 

de tweede , handelshof en 37 partijen méér gewonnen ! 

 



De Lierse golfbiljartreporters noemden ons lovend “de zes van Peulis” , waarop Phil 

Verhaegen van handelshof repliceerde dat die overige twee ook in alle andere ploegen welkom 

waren. 

   De B ploeg deed het ook buitengewoon goed in tweede afdeling en moest alleen Schranske 

B laten voorafgaan . 

   In de beker , waar we voor het eerst aan deelnamen , klopten we achtereenvolgens ; 

vliegende bil , Schranske  en handelshof , maar in de finale tegen Vremde , die met zeven man 

werd gespeeld , sloop de twijfel in de ploeg en we gingen de boot in met  5 – 2. 

   François Van Brussel werd benaderd , versta  gekocht , door B.G.B. voorzitter Jan 

Verbinnen , die het met een truc klaarspeelde om Van Brussel nog in te palmen na de 

transferperiode , voor zijn club  eendracht half maantje Leuven. 

Het zou nog een reeks van vijandige correspondentie veroorzaken tussen de Lierse federatie 

, het verbond Leuven en de Belgische bond . 

Een dreigende afscheuring van Lier uit de B.G.B werd door een tolerant clubbestuur van 

Peulis vermeden ! 

   Op zondag voormiddag kwam Gustaaf Liekens met zijn tienerzoon Dirk regelmatig een 

balletje stoten ,en groeide bij hen de belangstelling in het clubgebeuren. 

We hebben hen aangesloten en Stafke heeft Van Brussel op een waardige wijze vervangen in 

het seizoen ´72 -´73. 

 

 

   

“ de zes van Peulis” 

 

v.l.n.r. 

Jos Van den Zegel 

Paul Rams 

Herman Straetmans 

Fons Verreth 

Herman Goris 

Hugo Aerts 

 

 

 

 

 

Als voorbereiding op het eerste nationaal juniorenkampioenschap , dat zou plaats hebben op 

19 oktober ´72 in Vilvoorde , had Leo Taelman 17 jeugdspelers van de federatie Lier 

uitgenodigd in ons lokaal te Peulis , om via testwedstrijden een jonge speler te selecteren 

voor dit evenement . 

Rudi Van Eester van “ons vermaak” uit Vremde kwam als primus uit de testen , maar kon zich 

niet doorzetten in Vilvoorde , mede door het experiment van de heer Lejeune , voorzitter van 

de reglementencommissie , die voorstander was van biljarts zonder doelkap , oorzaak van 4 á 

5 ballen uit het biljart per wedstrijd . 

Julièn Govaerts van ?????????????????? pakte de titel en een woedende en teleurgestelde 

Taelman  verluchtte zijn gemoed in het toenmalige bondsblad  



   Peulis nam dat jaar deel aan de beker van België voor kampioenenploegen , en niet zonder 

succes , Brukom werd tweemaal verslagen met 5-1  

De tweede ronde op Robic boys , een nederlaag 4-2 maar thuis werd dat rechtgezet met 5-1 . 

De halve finale tegen Paradis Waasmont , in een dorpje zo mogelijk nog kleiner dan Peulis , 

ergens op de taalgrens bij Landen , werd gewonnen met 1-5 en  thuis met 6-0 

Van die uitwedstrijd is me een anekdote bijgebleven .  

In de bellepartij van onze nieuwkomer Staf Liekens wilde een scheidsrechter van de 

tegenpartij een fout bestraffen , maar pakte daarbij een verkeerde bal , toevallig in de 

schemerzone , maakbaar of niet , toendertijd waren de lijnen , boven of onder, nog niet 

opgenomen in het reglement. 

De terugplaatsing van de bal was het onderwerp van discutie ! 

Het overtuigend optreden van Paul Rams deed de tegenstand toegeven om de manche te 

herspelen waardoor Stafke vier partijen aan de beurt was . 

De finale werd betwist op 28 januari ´73 , tegen Sportman Grimbergen ,  een zestal 

kilometer van Peulis , bij Louis De Winter in zaal Cross op den yzerenveld zoals wij zeggen . 

Louis had danig zijn best gedaan en de gaten zo dicht gezet dat een bal recht voor doel niet 

kon ingerold worden , maar tussen de doeldoppen doorgeperst moest worden. 

Het gevolg laat zich raden , er zijn die dag wel twintig ballen gemist ,  we gingen tenonder 

met 1-5 , en van een hoogstaande wedstrijd was geen sprake. 

   De finale van de toekomstbeker , die voor de eerste keer ingericht werd , vond plaats in 

ons lakaal te Peulis , en is gewonnen door Eendracht half maantje Leuven tegen Posthoorn 

Vilvoorde . 

   In de beker van Lier klopten we Vliegende bil , om in de kwartfinale van Handicappers te 

verliezen. 

Vremde versloeg dat jaar Handicappers met 5-1 in de finale 

    De dag der kampioenen van de Lierse federatie werd door Jos Van den Zegel gewonnen van 

Leo Taelman , die zijn opportunisme niet kon bedwingen. 

Bij de “B”spelers kroonde Herman Wijns zich tot kampioen ten nadele van Jef Dierckx van 

handelshof. 

    De “A”ploeg strandde in de competitie op de tweede plaats , na Vremde , maar met 5 

partijen méér gewonnen. 

De “B”ploeg pakte de titel in tweede afdeling waar 17 ploegen aan deelnamen . 

Het reglement dat verbood met twee ploegen van één club te spelen in dezelfde reeks werd 

opgeheven , waardoor Peulis B het volgend jaar ook uitkwam in de hoogste reeks , en  twee 

derby´s plaatsvonden tussen Peulisse ploegen per seizoen. 

De kampioenenploeg van toen ; Emiel Van Der Auwera , Jan Buelens , Herman Wijns , Frans 

Van Calster , Alois De Swert , Jan Vloeberghs , Karel (Sjarel) Verreth en Leon Frans 

    Willy Corbiaux verliet het degraderende Maanblussers om het gepromoveerde Peulis B te 

versterken voor het speeljaar ´73-´74 , en de piepjonge Dirk Liekens verving garagist en 

smalfilmliefhebber Philemon Luytens die liever reserve was voor de A ploeg. 

 

De heibel tussen de BGB en de Lierse federatie , ontstaan met het eerste kampioenschap van 

België , bleef maar voortduren , en was eigenlijk een opeenvolging van meningsverschillen en 

van BGB kant , machtsontplooiing. 

We weten al van de onwettige transfer van Van Brussel gevolgd door een minderwaardig 

jeugdkampioenschap. 



Het volgende feit in de reeks was dat Lier geen ploeg mocht laten spelen in de 

kampioenenbeker ter vervanging van Vremde , die in de federatie kampioen en bekerwinnaar 

waren en kozen voor deelname aan de beker der bekerhouders. 

Vermits Peulis tweede was geëindigd , kwamen wij hiervoor in aanmerking, maar voor BGB was 

het de competitiekampioen of niets . 

We hebben dan deelgenomen aan de toekomstbeker waarin we in de eerste ronde Ciroux 

Winksele versloegen met 3-3 en 4-2 , maar verloren de volgende ronde tegen Eendracht 

Leuven met 6-0 , om thuis te winnen met 5-1 

Op het kampioenschap van België voor jeugdspelers op 30 september 1973 te Aalst werd ook 

geen afvaardiging van Lier vernomen , met als excuus , geen of laattijdige uitnodiging. 

Het grote jeugdtalent van Mechelen , Marc Schoovaerts , die lid was van BC Leeuwen op de 

Putse steenweg , zou dit tweede kampioenschap op zijn naam schrijven. 

Eerste B.G.B. voorzitter Jan Verbinnen wenste zijn mandaat niet meer te verlengen  en vanaf 

14 feb.´74 werd André Van Oeyen de nieuwe praeses. 

Door de autoloze zondagen van begin ´74  waren de bekerfinales voorzien op zaterdag 16 

februari. Toen het verbod op autorijden op zondag eerder opgeheven werd , verscheen in het 

BGB golfbiljartmagazine, dat de finales doorgingen op 3 maart. 

Handelshof zag op 16 februari ook een zware competitieavond tegemoet tegen Handicappers 

A en was van mening op 3 maart de bekerfinale te spelen , gevolg , verlies door forfait. 

Het voorstel van de Lierse federatie om de finale toch nog te spelen op een van de zondagen 

in maart, werd door BGB niet aanvaard , en de Belgische toekomstbeker bleef voor Op en 

over Zaventem. 

Het Liers bondsbestuur reageerde met een voorstel tot afscheuring , maar op de algemene 

vergadering van 25 april waren maar 6 clubs bereid om hierin mee te stappen. 

   In de beker van Lier sneuvelde de B ploeg tegen Maanblussers via een superbelle 

De A ploeg versloeg achtereenvolgens ; Vremde , Marnix en Schranske. 

De bekerfinale , ingericht door bc Belle-vue op 7 april tegen Handicappers A werd gewonnen 

door Peulis met 4-2 . 

   De competitie werd afgesloten met een derde plaats voor de A ploeg , maar wel met zes 

partijen méér gewonnen dan kampioen Handelshof. 

Onze B ploeg , voor het eerst in de hoogste reeks, verraste vriend en vijand en pakten de 7de 

plaats op 14 ploegen. 

   Kampioen van de drie voorgaande jaren , Herman Goris , kende een zware terugval en zou 

nooit meer het peil van voorheen halen . 

Jos Van den Zegel en Fons Verreth , beiden met gelijk aantal overwinningen speelden een 

testmatch om de deelnemer aan de kampioenendag van Lier aan te duiden , waar ik later de 

4de plaats behaalde in een puntenklassement, nadat iedereen tegen iedereen gespeeld had. 

Voor de B ploeg nam Willy Corbiaux deel. 

   Onze kassier Raymond Wuyts had al langer aangekondigd ,bestuur- en biljartmoe te zijn en 

gaf er de brui aan . 

Paul Rams , gerespecteerd speler en secretaris van de club zag nieuwe uitdagingen bij de pas 

opgerichte KWB voetbalvereniging en wilde de twee niet combineren . 

Frans Van Calster aanvaarde de taak van kassier en ik was vanaf dan secretaris van de club. 

Louis Wijns , die het jaar voordien getransfereerd was naar Pallieters , kwam op zijn stappen 

terug om Paul Rams te vervangen in de A ploeg en Herman Wijns die verhuist was en 

getransfereerd naar Douro , werd vervangen door Marcel Bogaerts in de B ploeg. 



   De huidige doppen en doelkappen werden verplicht in de Lierse federatie vanaf het seizoen 

´74-´75 , maar dat was natuurlijk niet de belangrijkste gebeurtenis in de wereld. 

   Door het Watergateschandaal werd president Nixon afgezet en vervangen door Gerald 

Ford ,  en de Amerikanen verlieten Vietnam. 

Eddy Merckx won zijn 5de ronde van Frankrijk en West-Duitsland versloeg Nederland in de 

finale van het W.K. voetbal. 

De illegale zeeradiozender Veronica werd uit de ether genomen. 

 

   Peulis sloot de competitie in ´75 af op de 3de plaats , de B ploeg strandde op 9  

Schranske en Handicappers eindigden met gelijke punten op de eerste plaats en hadden in 

een nastrijd tot drie ontmoetingen nodig om Schranske als winnaar aan te duiden. 

Ook voor de 2de daler was een naronde nodig tussen Handicap. B en zwarte raven , die 

ondanks een bonus van 16 partijpunten toch degradeerden naar een lagere afdeling. 

Handicappers A , die in de mening verkeerden dat ze al kampioen waren door die gelijke  

eindstand , waren al aan ´t feesten gegaan maar na de bijkomende eindstrijd was een 

rechtzetting in de kranten en lokale bladen nodig om de voorbarig gepubliceerde 

kampioenstitel te verbeteren.  

  Ook in de finale voor de beker , die doorging op 30 maart ´75 in ons lokaal te Peulis moest 

Handicappers A de duimen leggen tegen Handelshof met een superbelle tussen Leo Taelman 

en Eddy Liekens. 

Onze B ploeg legde een mooi parcours af voor deze beker door van Peulis A te winnen waarna 

ook de Pallieters er moesten aan geloven 3-3 en 4-2 . 

De halve finale tegen Handicappers A beëindigde hun zegereeks , 6-0 en 3-3. 

   In de Belgische beker van ´74-´75  was geen enkele ploeg van de Lierse federatie aan de 

slag door een boycot als reactie op wat voorgaande jaren was gebeurt. 

   Bij de eerste ploeg behaalde ikzelf de meeste overwinningen en Aloïs De Swert deed dat 

voor de B ploeg. 

   Op de verbondskampioenendag die dat jaar doorging met niet alleen de clubkampioenen , 

kon niemand zich doorzetten , we verloren in de eerste ronde. 

Louis De Bie won de titel ten nadele van Ronny Degeldere.   

  Ons 15 jarig talent Dirk Liekens stopte het biljarten om zich toe te leggen op wielrennen en 

werd vervangen in de eerste ploeg door Gaston Brocken , die bevriend was met Staf Liekens 

en eerder voor ware vrienden speelde , maar transfereerde naar Peulis.  

In de tweede ploeg kwam Herman Van Den Wijngaert als vaste speler in plaats van Willy 

Corbieaux voor het seizoen ´75-´76. 

  Het kampioenschap van België ´75 te Laken werd gewonnen door de 19jarige Ludo 

Keersmaekers van bc Berlaar. 

   Bernard Thevenet won de ronde van Frankrijk en in Spanje werd de monarchie terug 

ingesteld na de dood van dictator Franco. 

De communisten van noord Vietnam bezetten zuid Vietnam en in Cambodja kwamen de rode 

Khmer aan de macht , ze zouden in de volgende vier jaar plus minus 1,5 miljoen burgers en 

tegenstanders uitmoorden , maar de wereldpolitiek deed alsof haar neus bloedde.   

 



Jong Peulis talent uit 1967 

 

Van L.n.R. Herman Van Den Wijngaert 

15j 

 Paul Rams 19j 

Jos Van den Zegel 17j 

Frans Straetmans 17j 

Willy Van Den Brande 22j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Door de aangevochte , maar door BGB goedgekeurde transfers van Vilvoordse betaalde 

topspelers naar hun nieuwe sponsor Brukom zennevallei , wat hadden die biljarters uit het 

Gentse anders te zoeken zo ver van huis, was zowat het pronkpotentieel verdwenen uit de 

Vilvoordse competitie . 

Een prestigeverlies voor de fiere bestuursleden , die meestal zelf een laag biljartvermogen in 

zich dragen. 

Ook andere heikele twist- en egopunten zullen wel meegespeeld hebben , maar Vilvoorde 

dreigde met afscheuring vanaf 15juni´76 en bezocht zelfs andere verbondsvergaderingen om 

steun te zoeken voor hun standpunten en grieven. 

Op de algemene BGB vergadering van 31jan.´76 stemden de 12 aanwezige verbonden voor de 

uitsluiting van de federatie Vilvoorde met 9 stemmen voor,  

2 tegen , en 1 blanco , waardoor honderden biljarters  plotseling in een piratenverbond 

speelden. 

Vilvoorde zou helaas nooit meer terugkeren onder BGB vleugels. 

Op en over Zaventem die in de nationale kampioenenbeker de finale bereikt hadden werden 

vervangen door verliezend halve finalist Nachtridders Neerlinter  

Ook deze uit de lucht gevallen finale werd verloren met 5-1 van R.V.A. Leuven 

   Peulis maakte dat jaar een mooie campagne in de toekomstbeker en versloeg 

achtereenvolgens  ; Kerniel  Landen , Effect-Donk  Demerstreek , Nieuwe vijfhoek  

Pajottenland , en Cosmos Aalst. 

De finale , die gespeeld werd tijdens het kampioenschap van België in de zaal van brouwerij 

Stella , verloren we echter van Ciroux Leuven met 4-2. 

  Leo Taelman werd daar voor de derde maal individueel kampioen van België en Peulisspeler 

Hugo Aerts bracht het tot de kwart finale. 

  In de Lierse federatie beëindigden we de competitie op de 2e plaats , na  Schranske  , en de 

B ploeg hield het op de 9e plaats, net als het jaar voordien. 



Jos Van den Zegel won het meest voor de A ploeg , en Herman Van Den Wijngaert deed dat 

voor de B ploeg. 

  Voor de beker klopten we Maanblussers en Antwerpse , maar verloren de halve finale van 

Schranske dat ook de finale won van Spieke met 6-0 in zaal Berkenhof te Berlaar statie. 

De B ploeg versloeg Belle-vue , maar verloren de kwart finale van Handelshof. 

   Buiten de biljartwereld won Lucien Van Impe de ronde van Frankrijk , Anderlecht , 

Europacup II , en het entourage van Jean Pièrre Coopman versierde een bokskamp tegen 

wereldkampioen Muhammad Ali , die hij kansloos verloor. 

De eerste commerciële vluchten van de concorde werden een feit en in het Italiaanse Seveso 

ontplofte een chemische fabriek , waardoor die plaats nu nog steeds onbewoonbaar is. 

 

    Bij de “B”ploeg was Frans Van Calster 6 weken voor het seizoeneinde gestopt waardoor de 

taak van schatbewaarder enkele maanden een onzeker bestaan leidde. 

Vanaf 1 september ´76 nam Herman Van Den Wijngaert de kassiersfunctie waar. 

  De stichting van de club “De vrienden” door spelers van de Lierse federatie in een lokaal te 

Duffel, een gemeente die ingedeeld was bij het grondgebied van het verbond Mechelen , 

zette daar heel wat kwaad bloed. 

Na een Mechelse klacht , verplichtte B.G.B. , aan De Vrienden om over te stappen vanaf het 

speeljaar ´76-´77. 

Voor de spelers kwam dit totaal ongepast omdat ze enkel op zaterdag wilden of konden 

spelen , en de Mechelse competitie op vrijdag plaats vond. 

Het Liers bestuur kreeg de zegen van zijn clubs om De Vrienden toch bij Lier te houden , 

ondanks een mogelijke uitsluiting uit B.G.B. 

Het Belgisch bestuur vreesde voor een tweede Vilvoords scenario , ook met Leuven boterde 

het niet al te best , en ze maakten met een Salomonsoordeel , Duffel tot beider terrein , 

toch zou het gekrakeel nog enkele jaren aanhouden.   

   Herman Goris stopte het biljarten , zoon Jurgen was geboren en dan worden nog al eens 

verheven voornemens gemaakt of beloften gedaan 

Ook ik had aangekondigd , door het zelf bouwen van mijn huis, reservespeler te zijn voor het 

speelseizoen ´76-´77, en geen tijd meer te hebben voor de secretaristaak. 

   De sterk gemotiveerde B ploeg kampioen Herman Van Den Wijngaert promoveerde naar de 

eerste ploeg , en Maurice Nijs kwam over van Schranske.  

Herman nam er ook nog het secretariswerk bovenop , en bij de tweede ploeg kwam vader 

Marcel , speler van het eerste uur , Herman vervangen. 

Willy Bogaerts verving Marcel Bogaerts , Willy Corbiaux ruilde de reserveplaats met Emiel 

Van Der Auwera en Guido Olbrechts kwam als kernspeler in de plaats van Frans Van Calster. 

Nog nooit waren de ploegen zo veranderd in het tussenseizoen , en we waren nog niet aan het 

einde want na de eerste speeldag stopten onverwacht Hugo Aerts en Louis Wijns 

Wielrenner Dirk Liekens heeft ons gedepanneerd voor de heenronde en Frans Straetmans 

nam de terugronde voor zijn rekening. 

Ikzelf heb ondanks mijn bouwwerken dat seizoen maar zeven wedstrijden gemist 

   Voor de Lierse beker, waar we met één ploeg aan deelnamen , verloren we in de eerste 

ronde van Vliegende bil. 

Schranske heeft later de beker gewonnen van Handelshof met 4-2. 

    



In de toekomstbeker van België versloegen we Hand in hand Aalst en nogmaals Kerniel , om 

dan kansloos te verliezen van Nachtridders Neerlinter. 

Welkombroeders won deze beker in de finale tegen Moorsel. 

   De competitie sloten we af op de 4de plaats na winnaar Handicappers A, Schranske A en 

HandelshofA , de tweede ploeg eindigde 10de   

Stafke Liekens won het meest voor de A ploeg en coiffeur-cafebaas Jan Buelens deed dat 

voor de B ploeg . 

  Aloïs De Swert die twee jaar na elkaar overvleugeld was als B ploeg kampioen , en toch vond 

dat hij zijn plaats verdiende in de eerste ploeg, kreeg een aanbod van Schranske A en 

vertrok voor het seizoen ´77-´78. 

Emiel Van Der Auwera die als reserve 17 partijen had gewonnen uit 11 deelnames, 

hervatte als kernspeler. 

Frans Marien uit Beerzel en Polle Peeters uit Itegem kwamen in de plaats van Willy Bogaerts 

en Guido Olbrechts die door hun uitslagen begrepen hadden dat de erereeks eigenlijk te 

zwaar was voor hun kunnen , ze speelden liever mee in de zogenaamde kiekenploeg , waarmee 

cafébaas Jan Buelens het grote aantal jonge gasten aan de biljarttafel trachtte te binden op 

vrijdagavond. 

Zo waren er in de streek nog wel een tiental caféploegen waarmee men kon afspraken maken 

over een prijs voor elke winnaar , of een geldprijs voor de ploeg, ook het aantal spelers was 

een punt van overleg.  

De eerste ploeg bleef voor ´77-´78 in dezelfde opstelling als het vorig seizoen.  

   Buiten het biljartgebeuren was er veel gesprekstof over de fusies van gemeenten , die in 

aantal gereduceerd werden van 2359 naar 596. 

Raymond Ceulemans werd wereldkampioen driebanden en Freddy Maertens won 13 van de 19 

ritten , en de eindzege in de ronde van Spanje. 

Elvis Presley overleed aan een overdosis pillen. 

   

    

 

(Van L.n.R.) Fons Verreth, Herman Straetmans, Maurice Van Bosstraeten,  

Maurice Nijs, Jos Van den Zegel en Frans Straetmans (1977) 



   Op zaterdag 3 september´77 organiseerden we onze eerste reis naar ik weet niet meer 

waar, zeker is dat we met 43 personen zijn afgereisd met autocars Van Eyken uit Tremelo 

   Vanaf ´77-´78 richtte het verbond Lier een vrijdagcompetitie in voor reserves. 

   Peulis , dat op dat ogenblik met een arsenaal aan jonge gasten zat die wel eens biljarten  

maar door de beperking van twee ploegen niet volwaardig aan bod kwamen , of op zaterdag 

liever in de dancings vertoefden of rokken joegen , schreef in met het zestal ; Paul 

Straetmans , Ivo Hendrickx , Louis Kleykens , Daniel Croonen , Luc De Weerdt en Paul De 

Wezer. 

Ze eindigden 4de op 12 deelnemende ploegen met Paul Straetmans als uitblinker. 

  In de erereeks op zaterdag ging het iets minder met de 5de plaats voor de 1ste ploeg en een 

12de voor de B ploeg. 

Maurice Nijs won het meest en voor de 2de ploeg was het weer cafébaas Jan Buelens . 

  De dag der kampioenen werd voor de 2de maal gewonnen door Jos Van den Zegel 

Aan de federale beker hebben we dat jaar niet deelgenomen. 

De Handicappers verloren voor de 4de keer de finale, ditmaal tegen Berlaar. 

   Voor de Belgische toekomstbeker versloegen we Kerniel tweemaal met 6-0 , 

Strijtemboys , en vervolgens Cosmos Aalst met 4-2 en 3-3. 

De halve finale thuis tegen Welkombroeders Zichem 4-2 , maar op de Keiberg kregen we van 

hetzelfde laken een broek . 

Maurice Nijs die had aangekondigd te willen transfereren naar Central Berlaar. speelde de 

superbelle , om hem een beetje te paaien had ik voor hem gestemd ,  

Maar het was boter aan de galg , hij verloor van Willy Schoeters en is toch naar Central 

vertrokken . 

De Welkombroeders haalden in de finale de beker binnen tegen De Parel Breisem  

    Het eerste kampioenschap van de provincie Antwerpen , ingericht door de Tisseltse club 

De Golvers werd gewonnen door Omer Braem , Maurice Nijs werd 3de en in de B reeks verloor 

Willy Schoovaerts de finale tegen Frank Vermeêren van Vliegende Bil. 

    B.G.B. had begin ´77 een oproep gedaan aan alle ploegen om deel te nemen aan een 

nationale competitie. 

Zeven ploegen engageerden zich uiteindelijk en na één seizoen hield het terug op in ´78 met 

Eendracht Leuven als kampioen.  

   1978 zal ons altijd herinneren aan de dood van Paus Paulus VI , zijn opvolger Johannes-

Paulus I stierf al na 33 dagen , maar de volgende , Johannes-PaulusII hield het vol tot 2008. 

In Jonestown Guyana leidde goeroe Jim Jones 918 sekteleden  naar een zogenaamde massa 

zelfmoord en in Spanje stierven meer dan 200 toeristen op een camping door de ontploffing 

van een tankwagen. 

Frans Miseur won in Tienen het kampioenschap van België. 

 

  Zaterdag 9 september ´78 hadden we onze tweede daguitstap met bestemming Brugge , 

Damme en Sluis , waar die tijd vele Belgen naar de sekswinkels gingen  die in België toen nog 

niet bestonden, en voor hilarische toestanden hebben gezorgd die dag. 

   Voor het seizoen ´78-´79 was Aloïs De Swert , die bij Schranske niet veel succes had 

geboekt, teruggekomen in de eerste ploeg in plaats van Maurice Nijs. 

In de B ploeg gaven Emiel Van Der Auwera, Willy Corbiaux en Polle Peeters er de brui aan als 

vaste speler, ze werden vervangen door Louis Straetmans , Willy Bogaerts en Maurice 

Vertommen. 



Een kwaliteitsvermindering zou blijken aan het einde van het seizoen want ze stranden op de 

voorlaatste plaats waardoor ze na een verblijf van zes jaar in erereeks degradeerden naar 

1ste afdeling 

De A ploeg eindigde net als het jaar voordien 5de en behoorden sinds ´77, voor een lange 

periode niet meer tot de titelkandidaten. 

   Het biljarten op vrijdag was een zodanig succes dat de Lierse federatie een tweede 

reservereeks startte . 

Op dat niveau hadden we potentieel genoeg en we deden mee met een D ploeg , bestaande uit 

; Paul Verhoeven , Guido Olbrechts , Leo Croons , Paul Wouters , Marcel Lembrechts en 

Marcel Bogaerts. 

Geen groentjes , die mannen speelden al enkele jaren en waren bekwaam om hun mannetje te 

staan in eerste afdeling , maar die zaterdagavond opofferen was er te veel aan. 

Ze wonnen deze 2de reservereeks los met 5 wedstrijdpunten op de tweede , Spieke . 

De  C ploeg, die het jaar eerder in competitie waren gestart in de reservereeks 1 

eindigden op de 5de plaats. 

Victor Ceulemans , die in plaats van Luc De Weerdt meedeed , werd meteen de primus van de 

ploeg. 

Voor de D ploeg was dat Paul Verhoeven , bij de B ploeg, het 3de jaar op rij Jan Buelens en 

ikzelf won het meest voor de A ploeg. 

  De federatiebeker begonnen we met winst tegen Handicappers B en Handelshof  

Om dan de halve finale te verliezen van Berlaar A met tweemaal 5-1. 

Berlaar won later ook de finale tegen Schranske met 5-1 , en de Belgische beker der 

bekerhouders tegen Loebes met dezelfde cijfers. 

Schranske won de toekomstbeker en Hedwig Van Den Borre werd algemeen kampioen van 

België in het ontmoetingscentrum te Hofstade Mechelen. 

  Vanaf de tweede week in februari ´79 werd Charel Verreth de nieuwe geldbeheerder van 

de club , wat voornamelijk inhield , de resultaten van de wekelijkse tombola’s bij 

thuiswedstrijden te innen en in te schrijven in het kasboek. 

   De daguitstap ging in ´79 naar ?????    

In Iran kwam het volk in opstand tegen de Sjah en de naar Frankrijk verbannen Ayatollah 

Khomeini werd het hoofd van de nieuwe islamitische republiek. 

Sadam Hoessein haalde het in Irak via verkiezingen. 

In Europa waren er de 1ste verkiezingen voor het Europees parlement. 

Bernard Hinault won de ronde van Frankrijk. 



   

 v.l.n.r. Marcel Van Den Wijngaert, Louis Straetmans, Herman Van Den Wijngaert 

Jan Buelens, Willy Bogaerts en Maurice Van Bosstraeten. 

 

 

 

  Staf Liekens en Gaston Brocken stopten het biljarten als vaste speler en werden vervangen 

door Jan Buelens en Louis Straetmans voor het speeljaar ´79-´80. 

In de B ploeg zocht men vier nieuwe spelers , waardoor we verplicht waren de D ploeg op te 

doeken , en Guido Olbrechts, Leo Croons , Louis Kleykens en Victor Ceulemans depanneerden 

het B team. 

Door het stopzetten van het café en clublokaal van b.c. De Vrienden in Duffel waren die 

spelers op zoek naar een andere club. 

Herman Vermeulen en Danny Bogaerts, twee jonge gasten uit Putte solliciteerden in Peulis 

voor een plaats in de A Ploeg.   Voor ons een welgekomen oplossing, maar na het tornooi van 

Schranske waren ze gecharmeerd en ingepalmd door deze club 

   Het biljartjaar ´79-´80 was misschien wel het slechtste uit ons toen 13jarig bestaan , 

alhoewel de verplaatsingen regelmatig eindigden in dancing “Den Dok” te Putte waar ook een 

stuk geschiedenis beleefd werd .   De Lierse competitie sloten we af met de A ploeg op de 

8ste plaats, de B ploeg in 1ste afdeling eveneens 8ste en in de 1ste reservereeks behaalde onze 

ploeg de 5de plaats op 11. 

   De ploegkampioenen waren voor de A ploeg Jos Van den Zegel en ikzelf, voor de B ploeg 

Marcel Van Den Wijngaert, en in de reservenploeg , met 25 op 40 Marcel Bogaerts , Daniël 

Croonen en Paul Wouters. 



   Ook in de Lierse beker werden we uitgeschakeld in de 1/8 finale door van Schranske B 

thuis te verliezen met 2-4 waardoor het gelijkspel bij de terugwedstrijd  onvoldoende was 

om door te gaan. 

Deze beker werd later op 20 april ´80 gewonnen in de parochiezaal van Koningshooikt door 

Schranske A van Berlaar met 4-2. 

  Ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van de Lierse federatie werd daar buiten de 

federale kampioenschappen ook het 3de kampioenschap van de provincie Antwerpen 

georganiseerd en gewonnen door Karel Claes tegen Willy Schoeters, Jos Van den Zegel en 

Ludo Keersmaekers waren 3de . 

   Het individueel federaal kampioenschap dat dit maal via vrije inschrijving gebeurde werd 

gewonnen door Leo Taelman ten nadele van Victor De Decker. 

   In de beker van België voor bekerhouders waarin we terecht gekomen waren als verliezend 

halve finalist van Berlaar het jaar voorheen , en gezien Berlaar titelhouder was en Schranske 

in de kampioenenbeker uitkwam, mochten wij deelnemen voor de Lierse federatie. 

Die bekers werden dat jaar gespeeld in 4 poules , tegen Berlaar haalden we 4-2 en 3-3, tegen 

Rode Bal 4-2 en 2-4, maar de 3-3 tegen Oppuurs was een uitschuiver die het forfait in de 

terugmatch niet meer kon goedmaken. 

Berlaar ging door maar verloor de finale op het kampioenschap van België te Landen met 4-2 

tegen Hand in Hand Meldert Tienen. 

Bij de kampioenen won Schranske van Mimosa Gingelom met 4-2 en de toekomstbeker werd 

eveneens gewonnen met 4-2 door Lismont Haspengouw van Tornado Tienen.  

Individueel werd Gerrit Peetermans de kampioen van België. 

   Op 2november´80 werd de trofee der kampioenen ingericht te Tessenderlo met een 

beklijvende finale tussen Gerrit Peetermans en Hedwig Van Den Borre en door deze laatste 

gewonnen. 

   Van 23 tot 26 oktober1980  werd te Spa een groot biljartfestival georganiseerd door de 

firma van biljartlakens Simonis ter gelegenheid van hun 300 jarig bestaan .  Er werden negen 

verschillende biljartsoorten getoond en wedstrijden gespeeld door kampioenen van de hele 

wereld. 

Het Belgisch jeugdkampioenschap golfbiljart werd daar betwist en gewonnen door Yves Donni 

tegen Koen Scheppers. 

   Omdat de clubs en ook sommige spelers nogal eens buitenspel  gezet werden door transfers 

in mei, werd een spelerscontract uitgevonden met wederzijdse verbintenissen , de voorloper 

van de huidige clubovereenkomst. 

   In de  zomer van 1980 hebben we een intern ploegenkampioenschap georganiseerd dat naar 

ik mij herinner, gewonnen is in de A ploeg door Herman Goris, die terug de microbe te pakken 

had en 12 maal als invaller aan het werk geweest was in de competitie ´78-´79 en drie maal in 

´79-´80.  

Wie de winnaars in de andere ploegen waren , weet ik niet meer. 

 

  Buiten het biljartgebeuren won Joop Zoetemelk de ronde van Frankrijk na 5 tweede 

plaatsen. 

West Duitsland won in Rome het E.K. voetbal van België met 2-1. 

De Olympische spelen in Moskou met een half deelnemersaantal door protest tegen de inval 

van Rusland in Afghanistan leverde voor België de gouden medaille op van Robert Van De 

Walle in de categorie Judo half zwaargewichten 



België vierde zijn 150jarig bestaan en filmacteur Ronald Reagan won de 

presidentsverkiezingen in Amerika    

 

   Voor de competitie ´80 -´81 kwam Herman Goris terug in de A ploeg i.p.v. Louis Straetmans 

. 

In het B team stopten Willy Bogaerts en Louis Kleykens. 

Frans Van Calster en Polle Peeters die lid gebleven waren namen hun vroegere plaats weer in .   

Leo Croons voelde zich minder gestresseerd in de C ploeg en wisselde met Marcel Bogaerts. 

Willy Schoovaerts die liever optrad als reserve  werd vervangen door Jan Vloeberghs .   Dit 

resulteerde in de erereeks met een 4de plaats. 

In 1ste afdeling zakte de B ploeg naar de 11de plaats en de reserves op vrijdag bleven 5de . 

Jos Van den Zegel won het meest voor de A ploeg , Marcel Van Den Wijngaert voor de B-, en 

Leo Croons voor de C ploeg. 

   In de federale beker wonnen we van vliegende bil, maar in de 1/4finale kwamen we tekort 

tegen handelshof met 5-1 en 3-3.    Schranske won deze beker later overtuigend  van 

Antwerpse met 6-0. 

De federatiekampioenendag werd gewonnen in de zaal van Handelshof door Ronny Degeldere 

(Schranske) tegen Hedwig Van Den Borre (Handelshof) 

   Danny Bogaerts werd provinciaal kampioen in de stadsfeestzaal van Mechelen door de 

finale te winnen van Karel Claes. 

   Voor de beker van België was Peulis niet geselecteerd  door de slechte uitslag van het jaar 

voordien. 

In de keizershal te Aalst werden de finales gespeeld en bij de kampioenen gewonnen door 

Mimosa Gingelom tegen Hand in hand Meldert Tienen met 4-2 , 

Bij de bekerhouders , Lustige trappers Vissenaken tegen Schoonzicht Leuven , 4-2, en de 

toekomstbeker was voor De Parel Breisem tegen Sportkring Pajottenland  eveneens met 4-2. 

Individueel behaalde Leo Taelman zijn 4de titel “ algemeen kampioen van België ” 

Eddy Vervoort werd tweede na een wanvertoning waarbij op een gegeven moment in de strijd 

geen van beiden nog speelden om te winnen. 

De inrichters van Aalst hadden nochtans hun best gedaan door vele prominenten uit te 

nodigen op de finaledag, zelfs de wereldster biljarten , Raymond Ceulemans was aanwezig, 

maar de eindstrijd zal zeker niet het respect afgedwongen hebben waar de golfbiljartsport 

naar hengelde. 

   Op 12 april´81 werd in het lokaal van bc Zwanzeurs te Evere ,  Marcel Luyten van Central 

Berlaar , kampioen van België bij de oude gloriën  en Johan Vervaeck won het 

jeugdkampioenschap van Johnny Winters. 

   De trofee der kampioenen werd in de Leuvense verbondszaal gewonnen door Gerrit 

Peetermans van Hedwig Van Den Borre , wat de omgekeerde uitslag was van het jaar voordien 

te Spa. 

 

De politiek in België kende in 1981 het intermezzo van de regering Mark Eyskens die het een 

half jaar volhield tussen Martens 4 en 5. 

In Frankrijk werd voor het eerst sinds W.O.2 , de socialist François Mitterand verkozen tot 

president ,  en Bernard Hinault won de ronde van Frankrijk. 

In de west Europese hoofdsteden werd door honderdduizenden geprotesteerd tegen de 

opstelling van Amerikaanse kernbomraketten. 



 

   Federatievoorzitter , Frans Van Cauwenbergh, die al enkele malen tijdens vergaderingen 

was weggegaan , een tactiek waarvan bestuursleden regelmatig gebruik maakten om hun doel 

te bereiken , meende het deze keer terecht want hij opende een bouwmaterialenwinkel “fix-

it” genaamd. 

Secretaris Gommaar Janssens nam de open plaats in en werd voorzitter voor de rest van zijn 

dagen.  

   Binnen de club waren velen van mening dat het tweede biljartlaken dat gelegd werd voor de 

terugronde , en moest dienst doen tot het volgend seizoenbegin, te versleten  was om op een 

betrouwbare manier te bespelen in de zomermaanden. 

De meerderheid in het bestuur volgde deze zienswijze en eiste van cafébaas en speler Jan 

Buelens een derde laken voor het tussenseizoen. 

Zoals we al verwachten weigerde hij in te gaan op onze wensen , waardoor we als protest de 

ganse zomer niet biljarten . 

Het meningsverschil kreeg een onverwachte ontknoping toen op de ochtend van 12 augustus 

1981, een vuilniswagen die uit Onze Lieve Vrouw Waver kwam, de gevel van het café ramde en 

de biljarttafel tot tegen de toog duwde. De coiffeur, cafébaas nam van de gelegenheid 

gebruik, verplaatste het kapperssalon een kamer verder en voegde de vrijgekomen ruimte bij 

het café, hij plaatste daar een tweede biljart waardoor het dispuut over het derde laken 

enigszins geneutraliseerd werd. 

 

 

   

 Voor de competitie ´81-´82 kwam Hugo Aerts terug als vaste speler i.p.v. cafébaas Jan 

Buelens. Bij de B ploeg hervatte Willy Schoovaerts i.p.v. Marcel Van Den Wijngaert en Paul 

Verhoeven wisselde met Marcel Bogaerts tussen B en C ploeg. Roger Janssens werd ook in de 

kern van deze vrijdagploeg opgenomen. 

In het clubbestuur gaf Herman Van Den Wijngaert er de brui aan als secretaris en hernam ik 

deze taak.  

   Einde jaren ´70 en begin jaren ´80 waren er in de verbonden Lier en Leuven talrijke 

tornooien waaraan wij regelmatig deelnamen. 

Zo groeide het idee om wat te doen aan de verouderde manier om de werking van de club te 

financieren door tombola’s, te vervangen via het organiseren van een biljarttornooi. 



Herman Goris kwam samen met Jos Van den Zegel in de zomer van ´81 met de vraag  “ als gij 

dat nu eens organiseert dan zal ik de zorgen van toog en garçons voor mijn rekening nemen en 

Jos wil de tombola onder zijn hoede nemen, indien nodig komen we ook bij het bestuur van de 

club”. 

De andere bestuursleden hadden hiertegen geen bezwaar en via bierhandel Gierts kwamen we 

aan gratis affiches en een afspraak met de kapelaan van ´tkerkske voor het gebruik van de 

parochiezaal St. Ludwina.  De schiftingsdagen waren 5, 6, 8, 9 en 10 november, als finaledag 

hadden we 11 november gekozen.  

We voorzagen 32000 fr. geldprijzen , verdeelt over twee reeksen en een trofee voor de 

finalisten van elke reeks .  Het inschrijvingsrecht bedroeg 100 fr. per reeks .  Het waren 

hectische dagen met 450 inschrijvingen op 6 biljarts en 5 schiftingsdagen .  Etienne 

Vanaeken won een reeks tegen Hubert Evers, de andere werd gewonnen door Karel Claes van 

André Crabbe. 

De ganse organisatie , reclameomhaling, tombola en tornooi resulteerde een winst van 82000 

fr. waardoor de club terug vleugels kreeg. 

   Op het einde van de competitie in ´82, behaalde de 1ste ploeg een 4de plaats, 

De  B ploeg in 1ste afdeling, de 6de plaats, en in de 1ste reservereeks op vrijdag eindigde Peulis 

C als nummer 3. 

De meeste overwinningen waren voor mezelf in de A ploeg , Karel(Charel)Verreth en volgens 

eigen telling ook Jan Vloeberghs in de B ploeg , in de C ploeg was het Roger Janssens en Marc 

Verschooten. 

   Voor de beker van Lier kregen we al onmiddellijk grote tegenstand van Antwerpse door 

thuis te verliezen met 2-4 en in Antwerpen de zaak te redden via een superbelle.  De 1/4de 

finale van Handicappers met 5-1 gewonnen , maar in taverne ”de Roskam” te Nijlen, waarnaar 

die club verhuist was kregen we een droge 6-0.   De finale werd echter voor de zoveelste 

maal verloren door Handicappers van Schranske in het zaaltje van café Hollywood te 

Boechout. 

   Het federaal kampioenschap dat plaatsvond in de zaal van ´t Handelshof, won Danny 

Bogaerts van Benny Ceulemans in de erereeks, en bij de 1ste reservereeks won onze Roger 

Janssens van Marc Geysen . 

   Het 5de provinciaal kampioenschap van Antwerpen dat eveneens in ´t Handelshof plaats 

vond werd gewonnen door Willy Schoeters van Luc Leirs. 

   In de nationale toekomstbeker die weer in poules startte zaten we in een groep met bil-

band-binnen, kliekske, moderne, afspanning en empereur.  Wat we thuis deden op 24 januari 

´82 tegen Afspanning pajottenland heb ik niet gevonden maar ginder verloren we met 4-2, 

tegen Moderne DML 6-0 en 3-3 , maar van de andere wedstrijden zijn mij geen gegevens 

bekent. 

De finale tijdens het kampioenschap te Itterbeek werd gewonnen door Nachtridders 

Neerlinter van Afspanning Ternat. 

Bij de bekerhouders door Hand in hand Meldert van Schranske Lier en bij de 

kampioenenploegen door Mimosa Gingelom van Het Wiel Bornem. 

Individueel behaalde Pièrre-Albert Conard de titel voor Hedwig Van Den Borre en in de 

Leuvense verbondszaal te Herent werd Ronny Wouters van Capri Landen  kampioen van België 

bij de jeugd en Gaston Thibaut bij de oude gloriën. 

   De trofee der kampioenen in zaal De Poort te Duffel verloor Conard echter van zijn 

ploegmaat bij Mimosa , Didier Mestrez. 



 

   Van 1982 is ons de devaluatie van de Belgische frank met 8.5% bijgebleven. 

De door Argentinië bezette Falkland eilanden werden heroverd door Britse militairen  en de 

Rubiks kubus werd een rage onder de jeugd. 

Raymond Ceulemans won de Europese titel driebanden en Bernard Hinault voor de 4de maal de 

ronde van Frankrijk. 

Italië won de wereldbeker voetbal van West-Duitsland met 3-1 

 

   In het café “Pie de nijper” te Kessel-lo  organiseerde nationaal secretaris François Lardot 

een golfbiljarttornooi voor gehuwde koppels waaraan we van Peulis met vier paartjes 

deelnamen.   Maria was verbazend sterk en scoorde zelfs van tegen de band , we plaatsten 

ons overtuigend voor de finale op zondag 24 okt.     Die dag was ze echter op van de zenuwen 

en miste haast alles. 

De tactiek van de tegenstander had meer succes , zijn vrouw moest zelfs geen bal wegspelen 

, enkel klaarleggen , het vertrouwen in de capaciteiten van mijn eega  deed ons de das om , we 

konden na de eerste ronde naar huis.  

   Voor het tweede BC Peulis tornooi konden we niet meer beschikken over de parochiezaal 

van ´tkerkske aan de Putsesteenweg te Bonheiden en zochten we naar een geschikte 

parochiezaal in de buurt omdat die doorgaans het goedkoopst waren. 

Zo kwamen we in Beerzel terecht waar de twee volgend tornooien plaats vonden. 

Schiftingen van 30okt.tot 10 nov.´82 en de finale op zondag 14 november 

48000 fr. prijzen gelijk verdeelt over drie reeksen en 16 finalisten per reeks. 

De hoge reeks werd gewonnen door Danny Bogaerts van Freddy Vleminckx, de gemengde  

door Jan Iwens van Jan Heylen en de lage reeks door Guy Speliers van Marc Verelst.   Het 

was met de voorbereiding inbegrepen een reuzenwerk waarbij iedereen ook nog een dagtaak 

te vervullen had , maar het bracht 87000 fr. in de clubkas. 

 

 Herman Van Den Wijngaert die op het einde van het vorige seizoen als van de aardbol 

verdwenen was werd vervangen door de transfer van Willy Van Aelst naar Peulis voor het 

biljartjaar ´82-´83. 

In de B ploeg kwam Jan Buelens terug i.p.v. Paul Verhoeven die toch liever op vrijdag speelde 

en ook Eddy Vertommen werd vaste speler in het C team.  

   We landen met onze ploegen in ´83 in erereeks op de 3de plaats , een 2de in eerste afdeling 

en eveneens 2de in eerste reservereeks op vrijdag. 

Op het eerste zicht een evenwichtig seizoen , maar zeker niet zonder turbulente perioden 

met de schorsing van toenmalig clubvoorzitter Herman Straetmans in de eerste ploeg.   Op 

het einde van de heenronde was hij in het zattebed gebleven zonder verwittigen.   Vermits 

we dat al langer vreesden hadden we enkele jaren eerder een reglement afgesproken ,  

dronken de biljartavond aanvangen resulteerde in een schorsing van twee weken , en de ploeg 

in de steek laten zonder verwittigen , vier weken.  Zoals meestal in dergelijk geval aanvaarde 

de zondaar zijn penitentie niet en stopte hij het biljarten voor het toen zo plezante 

voetbalbestuur.   Zijn broer Louis en cafébaas Jan Buelens hebben voor zijn vervanging 

gezorgd. Het clubvoorzitterschap werd vanaf dan waargenomen door de lokaalhouder.  Ook 

de C ploeg in de vrijdagreeks kende geen rimpelloos competitieverloop.  Tijdens de 

voorlaatste wedstrijd op Vliegende bil Vremde hadden ze toegegeven aan de vraag van Ludo 

Michiels om Luc Van Den Broeck , die verloren was tegen Marc Verschooten te laten winnen 



op het wedstrijdblad zodat Luc puntenkampioen kon worden van de reeks , natuurlijk ten 

nadele van iemand anders , in dit geval Danny Bresseleers van ´tSchranske C  

Maar daar wordt op het ogenblik van de vraag niet aan gedacht. 

Zoals gewoonlijk kunnen de betrokkenen hun zonden niet zwijgen , en moesten voor de 

geschillencommissie komen waar ze alles ontkenden om een zware straf te ontlopen voor 

henzelf, maar ook voor de clubs.  Ook nu gebeuren dergelijke naïeve domheden door pseudo 

Sint Niklazen en ook nu kan er geen rechtzetting komen door te zware straffen , waardoor 

de vervalsing bestendigd blijft.        

   De ploegkampioenen waren ; Jos Van den Zegel in de A, Willy Schoovaerts in de B , en 

Roger Janssens in de C ploeg. 

   Onze spelers deden het ook meer dan behoorlijk op het individueel federaal kampioenschap 

met een 2de plaats voor Jos Van den Zegel in ere -, een 3de plaats voor Jan Vloeberghs in 

eerste afdeling, en in de eerste reservereeks stond geen maat op Roger Janssens , Paul 

Verhoeven en Marc Verschooten die in diezelfde volgorde de eerste plaatsen bezetten. 

   Voor de Lierse beker versloegen we achtereenvolgens Handicappers, Central, en Schranske 

B om dan de finale te verliezen op 3 april ´83 van Handelshof via een superbelle tussen Jos 

Van den Zegel en Leo Taelman. 

   In de beker van België speelden Schranske bij de kampioenen, Handicappers bij de 

bekerhouders, en Handelshof en Antwerpse in de toekomstbeker. 

De finales die plaatsvonden in Tienen werden gewonnen bij de kampioenen door Schranske 

van Mimosa met 4-2, bij de bekerhouders door Zwanzeurs van Poelkspelers met 4-2 , en de 

toekomstbeker ging met een superbelle naar Handelshof ten nadele van Palace Aalst. 

Algemeen individueel kampioen werd Hubert Evers tegen Jacques Lemoine. 

   Het provinciaal kampioenschap van Antwerpen op 10 april in Geel-Winkelomheide werd 

gewonnen door Willy Schoeters van Leo Taelman, ik was samen met Danny Bogaerts 3de . 

   Eloi Cultiaux en André Crabbe werden duokampioen van België in ´tHandelshof 

En het jeugdkampioenschap op 30 oktober in het ontmoetingscentrum te Hofstade was voor 

Peter De Backer ten nadele van Johan Vervaeck. 

Bij de oude gloriën won Gaston Thibaut. 

De trofee der kampioenen in de gemeentelijke feestzaal te St.Jans Molenbeek werd 

gewonnen door Hubert Evers van Peter De Backer. 

 



 

(provinciaal kampioenschap van Antwerpen 1983, 1ste Willy Schoeters, 2de Leo Taelman, 3de 

Fons Verreth en Danny Bogaerts.) 

 

   De nog jonge tafelvoetbalclub in ons lokaal waren niet talrijk genoeg om apart te feesten 

en vroegen om samen met ons te teren in ruil voor de tombolawinst bij hun thuiswedstrijden 

waardoor ons eindeseizoensfeest met een tiental personen vergrootte tot 60 deelnemers. 

   Op 6 augustus hielden we een algemene vergadering met mosselsouper in de tuin bij Jos 

Van den Zegel , wat we jaren herhaalden en uitgroeide tot de huidige barbecue op de eerste 

zaterdag van augustus aan visvijver ´tBieswater. 

   Het Liers verbondsbestuur dat op een vergadering van de Belgische bond in ´82 

toegestemd had om het volgend seizoen de competitie te laten betwisten met ploegen van 6 

spelers  i.p.v. 8 en dat verslag ook hadden goedgekeurd, konden of wilden er niet meer 

onderuit waardoor een 10 jarig dispuut ophield. 

  Voor de eerste ploeg stopte Frans Straetmans en in het B team Karel Verreth , die spelen 

met een beslissend spel als niets voor hem zag.  Jan Buelens en Guido Olbrechts verkasten 

naar de C ploeg en C kampioen Roger Janssens promoveerde.   Terwijl Herman Straetmans 

nieuwe vrienden vond bij de B ploeg. 

In de derde ploeg stopte Marc Verschooten en door de mogelijkheden met 2 biljarttafels 

werd een 4de ploeg opgericht in competitie uit het grote aantal jonge mannen die op vrijdag 

wel eens meespeelden in de kiekenploeg.  Ze bestond uit Luc Janssens , Leo Van Immerseel, 

Danny Verheyden, Gerry Scheers , Danny en Rudy Van Bosstraeten , Paul Carthuyvels en Eric 

Hendrickx. 

 

Het was niet alleen een bewogen biljartjaar.   In Voeren werd José Happart burgemeester en 

weigerde Nederlands te leren , wat in strijd was met de grondwet.     De Bende van Nijvel 

overviel een Colruyt winkel in Nijvel en schoot 3 mensen dood.   Door een langdurige droogte 

was er hongersnood in Ethiopië , tussen twee en vier miljoen mensen kwamen om.  Laurent 



Fignon won de ronde van Frankrijk en beat-it van Michael Jackson was de grootste hit van 

het jaar´83. 

   Het derde tornooi ging door van dinsdag 1 november tot de finale op 13 nov. met een 

prijzenpot van 54400 fr. en 536 betaalde inschrijvingen . De hoge reeks werd gewonnen door 

Eric Van Den Acker tegen Marc Verneirt ,  de gemengde door Willy Schoeters tegen Marcel 

Vervaeck , en de lage reeks door Nancy Claessens van Julièn Verlent. 

 

   Het seizoen ´83-´84 eindigden we 3de na Schranske en Handelshof. 

De B ploeg overleefde de terugkeer naar ereafdeling niet en werden 14de en laatste.     De C 

ploeg, die op vrijdag speelden in 3de afdeling werden kampioen met de ploeg ; Paul Verhoeven, 

Emiel Van Der Auwera, Jan Buelens, Guido Olbrechts, Eddy Vertommen, Marcel Bogaerts en 

Mohammed Norabid die 4 keer won van zijn 6 opstellingen als reserve.   De nieuwe D ploeg in 

4de afdeling behaalden een 8ste plaats op 11. 

   De wedstrijden tussen Schranske en Peulis verliepen meestal in een geladen sfeer en dat 

jaar was het niet anders.      In de strijd op vrijdag 16 maart ´84 in 3de afdeling tussen Flor 

Goyvaerts en Paul Verhoeven, had deze laatste zijn opgangsbal die mogelijk onder lag tussen 

de doeldoppen, te hard gescoord volgens Flor van ´t Schranske.   Omdat Flor hetzelfde 

gedaan had in het eerste spel, door de scheidsrechter , Guido Olbrechts van Peulis, niet de 

kans te geven om te zien of de bal boven of onder lag, wilde Guido niet reageren . 

Na een officiële klacht van Schranske werd door de nationale wedstrijdleiders, Peulis in het 

gelijk gesteld en diende de wedstrijd niet te worden herspeeld zoals Flor wou.  De dag nadien 

moest Peulis B ook op verplaatsing naar Schranske. 

Om 8uur waren nog maar drie spelers van Peulis aanwezig, de anderen kwamen acht minuten 

te laat waardoor de ploeg een volledig forfait opliep met een boete van 400 frank bovenop. 

   Ook in het Liers bestuur laaide de meningsverschillen soms hoog op. Ondanks het bestaan 

van een Lierse afdeling van nationale wedstrijdleiders werd nogal eens solo opgetreden door 

de federatiebestuursleden  met voorzitter Gommaaar Spanky Janssens voorop, die nooit 

geheel afstand nam van zijn vorig mandaat als secretaris.    Als hij zijn zin niet kreeg maakte 

hij regelmatig gebruik van de verdwijntruck.    De andere bestuursleden wilden hem kwijt, 

maar bij een stemming op de in spoed bijeengeroepen algemene vergadering kreeg de 

voorzitter de steun van 17clubafgevaardigden, slechts 4 stemden voor zijn aftreden, waarop 

Paul Schellens niet wilde buigen en ontslag nam uit het bestuur.  

Op de vraag naar nieuwe bestuursleden stelde Ronald Herman zich kandidaat, maar bij een 

van zijn eerste opdrachten, de ophaling van reclame voor het jaarboekje, ging hij in de fout 

en werd geweerd door het bestuur. 

De volgende eindeseizoen vergadering zat hij achter in de zaal.   Op de vraag van de 

clubafgevaardigden waarom Ronald niet aan de bestuurstafel zat, werd na enige aarzeling 

geantwoord door Louis De Raedemaeker met het rijmende zinnetje “ hij heeft het geld op 

het kaske verspeld “.   Het klonk in de oren als de laatste regel van het bekendste 

driekoningenlied en ik kreeg de tranen in de ogen van ´t lachen. 

   De meeste overwinningen werden behaald in de A ploeg door mij, in de B ploeg door Roger 

Janssens , Paul Verhoeven in de C ploeg en voor de nieuwe D ploeg waren Leo Van Immerseel 

en Luc Janssens de besten. 

   Voor de beker van de Lierse federatie klopten we achtereenvolgens ; De Plas, Berlaar, Ons 

Vermaak en Handicappers.   De finale in zaal Forum te Berlaar op  21 april ´84 werd door ons 

gewonnen tegen Schranske na een superbelle tussen Danny Bogaerts en mij 
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In de nationale beker kwam Peulis uit in de toekomstbeker die onderverdeelt was in twee 

reeksen van vier poules , met vier ploegen. Half België bekerde toen mee. 

We klopten Viaduct zuiderkempen en Markthove west Vlaanderen met 5-1 en 6-0, Apollo 

haspengouw met 4-2 maar in Gelmen  verloren we met 5-1. De testwedstrijd op 25 maart ´84 

tegen Apollo werd gewonnen met 1-5.   

De kwartfinale tegen Palace Laar werd thuis 5-1 , maar op verplaatsing verloren we met 6-1 

via een superbelle tussen Yves Donni en Jos Van den Zegel die als startspeler gewonnen had 

van Wim Merckx. 

De finale die plaats had tijdens het kampioenschap van België te Opgrimbie werd gewonnen 

door Palace Aalst van Palace Laar via een superbelle tussen Peter De Backer en Yves Donni. 

Bij de bekerhouders won Mimosa Gingelom overtuigend met 5-1 van Sportclub Leuven.   De 

kampioenenbeker was voor Gouden Keu ten nadele van Hand in Hand Meldert 4-2. 

   Individueel won Etienne Vanaeken de titel tegen Ludo Keersmaekers. 

In de zaal van ´t Handelshof won Johan Vervaeck het jeugdkampioenschap en Gaston Thibaut 

bij de oude gloriën. 

   Het provinciaal kampioenschap van Antwerpen in zaal De Poort te Duffel werd gewonnen 

door Willy Schoeters en de trofee der kampioenen te Erembodegem, een thuiswedstrijd voor 

-, en gewonnen door Peter De Backer. 

 

Het 4de Peulis tornooi dat plaats vond van 24 oktober tot 4 november in zaal Kennedy te 

Beerzel werd in de hoge reeks gewonnen door Frank Spiritus van Eddy Vervoort,  in de 

gemengde reeks door Danny Bogaerts van Victor De Decker, en de lage reeks was voor 

Philippe Van Damme voor Marc Daems 

 

Terwijl wij biljarten gebeurden er ook nog andere dingen in 1984 zoals de boycot van de 

Olympische spelen in Los Angeles door de Oostbloklanden. 

De Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye die doodgeschoten werd door zijn vader 

Irak en Iran waren in oorlog met steun van de U.S. aan Irak. 



In India ontplofte een chemische fabriek te Bhopal waardoor 20000 mensen stierven.      

Ronald Reagan werd herkozen tot president van Amerika. 

Gastland Frankrijk won in Parijs het E.K. voetbal van Spanje met 2-0. 

Laurent Fignon won voor de tweede maal de ronde van Frankrijk. 

“Hello” van Lionel Richie en Queen met “ I want to break free” waren hits. 

 

   De A ploeg bleef met dezelfde samenstelling voor het seizoen ´84 -´85  en was in de 

tumultvolle zomer van ´84 het enige stabiele in de club.  Bij de B ploeg stopten Willy 

Schoovaerts en Victor Ceulemans , geschokt door een vriendschapsverraad van Jan 

Vloeberghs, voorheen waren ze twee handen op een buik,  ze werden vervangen door cafébaas 

Jan Buelens uit de C ploeg en ex kassier Frans Van Calster.   Was het uit onvrede of wat ?, 

maar de kampioenenploeg op vrijdag viel verder uit mekaar door het afhaken van 

ploegkampioen Paul Verhoeven, Emiel Van Der Auwera en Marcel Bogaerts .   Ook de vorig 

jaar gestarte  D ploeg met allemaal jonge gasten , gaven er de brui aan na één seizoen , de 

overgebleven gebroeders Van Bosstraeten speelden verder met de twee overgeblevenen van 

de C ploeg. 

Paul Bastiaens, het jong Peulis talent van de eerste jaren kwam de ploeg vervolledigen  samen 

met Ludo Debehets die als uit het niets in Peulis was beland , en samen met Flori Van De 

Vondel en andere werklozen in deze diepe crisis tijd zich kwamen verdrinken op café.   Hij 

had in een eerder leven en volgens eigen zeggen , in het Tiense gespeeld maar werd later 

herkend door de caféhouder van Ons Vermaak Vremde, waar hij gespeeld had onder de naam 

Louis Debehets. 

   We kwamen aan in ´85 , met de A ploeg, weer 3de na Schranske en Handelshof. 

De gezakte B ploeg werd 2de in 1ste afdeling na Belle-vue en promoveerde terug naar 

ereafdeling.  De nieuwe C ploeg op vrijdag werd 2de na Handelshof. 

De meeste wedstrijden werden gewonnen voor de A ploeg door Jos Van den Zegel, voor de B 

ploeg, Roger Janssens, die zelfs de hoogste score behaalde van het verbond in 1ste afdeling, 

en voor de C ploeg was het Ludo Debehets. 

In de Lierse verbondsbeker klopten we Hollywood en Relax B, om dan na tweemaal een gelijk 

spel, te verliezen van Handelshof via een superbelle tussen Victor De Decker en Jos Van den 

Zegel.   De bekerfinale werd gewonnen door Handelshof van Schranske met 4-2.  

   Voor de nationale beker der bekerwinnaars zaten we in een groep met Romain Gentbrugge, 

Teddybeers Anderlecht en Duivelshoek Grimbergen .  De strijd om door te gaan naar de 

volgende ronde ging eigenlijk tussen Peulis en Romain, maar door het verlies in Gentbrugge 

met 4-2 was het de ploeg van gewezen kampioen van België, Jean-Pièrre Course die het laken 

naar zich toetrok. 

De finales die plaatsvonden in zaal forum te Berlaar statie  tijdens het kampioenschap van 

België, aan het verbond toegekend ondanks de te kleine accommodatie, ter gelegenheid van 

het 25 jarig bestaan van de Lierse federatie, werden gewonnen bij de kampioenen door 

Mimosa tegen Schranske na een superbelle tussen Pièrre-Albert Conard en Danny Bogaerts. 

Bij de bekerhouders klopte Nachtridders Neerlinter de Nieuwelingen uit Reet met 4-2.   De 

toekomstbeker was voor Palace-Laar tegen Apollo-Gelmen met dezelfde score en de BGB 

beker werd gewonnen door Paradiso-Waasmont tegen Sportclub-Wilsele . 

Individueel kampioen van België werd Gerrit Peetermans, die won van de verassende Herman 

Vermeulen uit Putte en toen speler in de club”Berlaar”.  



   Het provinciaal kampioenschap van Antwerpen, georganiseerd door Vliegende- bil Vremde 

werd gewonnen door Danny Bogaerts.  Bij de duo´s wonnen Hugo Aerts en ik. 

   Op 26 oktober´85 in de Leuvense verbondszaal te Herent won Johan Vervaeck het 

jeugdkampioenschap van België, en de oude gloriën titel was voor Pièrre Claessens van 

Weerdhook. 

   De trofee der kampioenen in parochiecentrum De Kring te Merelbeke was voor de tweede 

maal voor Didier Mestrez ten nadele van Joseé Lanoo. 

De aanvraag voor het organiseren van de trofee der kampioenen tijdens ons 5de tornooi in de 

parochiezaal St. Ludwina was geweigerd wegens te kleine zaal.     We waren teruggekeerd 

naar deze accommodatie omdat de uitbaters van zaal Kennedy hun prijs verhoogd hadden met 

20000 fr. De toenmalige kapelaan van ´t kerkske  te Zellaer Bonheiden was nogal ingenomen 

met onze terugkeer en praatte honderduit over zijn hobby,  wijn maken van druiven uit zijn 

eigen aanplanting van ranken , geïmporteerd van Franse wijnboeren waarmee hij bevriend was 

en die hij jaarlijks een bezoek bracht.   Hij nodigde mij en Herman Goris uit in zijn origineel 

aangelegde wijnkelder ter degustatie van zijn productie en we kwamen er in een hemelse roes 

terug buiten. 

Enkele dagen later kwam de kapelaan ons verwittigen over moeilijkheden die hij verwachte 

met de belastingsinspectie voor het aan gang zijnde tornooi.  De vader van een in de buurt 

wonende belastingsinspecteur was gestorven en de koffietafel moest uitwijken naar 

Bonheiden dorp waardoor zoon inspecteur ons de duivel wou aandoen.  Op zondag, juist voor 

de finales begonnen was hij daar met een collega om  mogelijke overtredingen vast te stellen.  

Na het tornooi heb ik de gevraagde facturen bezorgd van alle toeleveranciers , samen met 

een verklaring van de werking van de club en waartoe de mogelijke winst diende.  Blijkbaar 

was alles in orde, maar de volgende jaren kregen we een belastingsaangifte toegestuurd. 

   Het 5de tornooi werd gewonnen door Yves Donni van Guy Vandevoort in de hoge reeks,  de 

gemengde reeks was voor Ronny Robijn tegen Eddy Maho en de lage reeks won Jean-Pièrre 

Van Den Bossche van Peter Claessens. 

 

   In 1985 kochten we onze precisie , supergevoelige machine waterpas. 

Er was onze eerste barbecue in plaats van mosselen op 24 augustus voor 45 personen aan het 

chalet van SK Peulis.   Het teerfeest was boven in de parochiezaal voor het eerst met D.J. 

Ricardo, voor 34 deelnemers, wat uitzonderlijk weinig was. !?? 

   De eerste Elfstedentocht na die van ´63 werd gewonnen door Evert van Benthum. 

Gorbatsjof kwam aan de macht in de Sovjet unie en introduceerde “glasnost” en 

“perestrojka”, wat zoveel betekend als openheid en herstructurering. 

Tijdens de finale van het Europees kampioenschap voetbal tussen Juventus en Liverpool in 

het Heyzelstadion te Brussel kwamen 39 mensen om het leven door verstikking en paniek 

toen Engelse fans het vak van Juventusfans binnendrongen. 

De 17jarige ongeplaatste Boris Becker won het tennistornooi van Wimbledon. 

Bernard Hinault won voor de 5de maal , de ronde van Frankrijk. 

Op muzikaal vlak scoorden Benny Neyman met “Waarom fluister ik jouw naam nog”,  Bruce 

Springsteen met “I´m on fire,  en Elton John met “Nikita” 

 

 



 

 

   Voor het biljartjaar ´85 -´86 veranderde weer niets in de samenstelling van de A ploeg.  

Bij de B ploeg verkoos kampioen Roger Janssens  de reserve status door persoonlijke 

problemen en Jan Vloeberghs begreep dat het beter was om te stoppen in de club na vorig 

jaar van grote spanningen.  Ze werden vervangen door de herstart van Willy Schoovaerts, en 

Paul Bastiaens uit de C ploeg.  In de C ploeg stopte Rudy Van Bosstraeten. De twee 

vrijgekomen plaatsen werden ingenomen door het herbeginnen van Marcel Bogaerts en de 

aansluiting van Jan De Raedt die als werkmakker van de Waverse Klaverke speler Daniël 

Baeten in Peulis terecht gekomen was.  Baeten was samen met Jan Feremans en Fons 

Pootemans getransfereerd om de herstart van een D ploeg mogelijk te maken samen met drie 

nieuwe spelers, Eric Op De Beeck, Patrick Dockx en Werner Winckelmans , Ook de 

overgebleven Danny Verheyden van de ploeg van twee jaar eerder was vaste pion terwijl 

Pootemans de reservestatus innam. 

Daniël Baeten werd meteen ploegkapitein en bestuurslid. 

   We beëindigden de competitie in ´86 op de 3de plaats na Schranske en Handelshof zoals de 

drie voorgaande jaren, de B ploeg werd 10de, mede door Schranske A een forfait aan te 

smeren wegens onvoldoende spelers aanwezig bij het startuur op 1 maart ´86 voor de 

wedstrijd Schranske A- Peulis B , waardoor hun forfait van twee jaar eerder gewroken was, 

en eigenlijk in´83 begonnen met de C ploeg. 

In 3de afdeling op vrijdag behaalde de vernieuwde C ploeg de 2de plaats na Vliegende Bil en de 

nieuwe D ploeg in vierde afdeling werd 5de van de 10 deelnemende ploegen. 

   De meeste overwinningen werden behaald in de A ploeg door Hugo Aerts, in de B ploeg 

maakten enkelen er een doel van om met drie gelijk te eindigen op de eerste plaats, weliswaar 

maar met minder dan de helft van de te behalen zeges en zelfs veranderen van het laatste 

wedstrijdblad werd aangewend. 



Uiteindelijk hebben we Herman Straetmans en Frans Van Calster als kampioenen in mineur 

gehuldigd waarna de B ploeg het teerfeest verliet om de avond verder te zetten in ´t café 

Bij de Kai.  Ze moesten dat week eind de spelerslijst tekenen  of afsplitsen , maar 

uiteindelijk was het een storm in een glas water. 

Bij de C ploeg trok Eddy Vertommen aan het langste eind en de ploegkampioen in de D ploeg 

was overtuigend, in die omgeving, ancien Danny Verheyden.  

   Voor de Lierse beker versloegen we Relax met 1-5  en 6-0,  Ossenkop  met 6-0 en 1-5 om 

de halve finale te verliezen met twee maal 4-2 van Schranske . 

De finales in de gemeentelijke turnzaal te Kessel werd eveneens door Schranske gewonnen 

van Handelshof met 4-2  Peulis speelde de troosting tegen Berlaar en verspeelde de 3de 

plaats via een superbelle tussen Luc Leirs en Alois De Swert, 

die zijn wedstrijd gewonnen had door het forfait van Herman Vermeulen.    

Het federatiekampioenschap in dezelfde zaal werd gewonnen door Ludo Keersmaekers van 

Hugo Aerts.    Van onze cafébaas en voorzitter Jan Buelens vernam ik dat er die avond een 

dissidente vergadering belegd werd door de B ploeg waarvan alleen de cafébaas lid was van 

het clubbestuur.  Omdat ik kenbaar gemaakt had , ook naar die vergadering te komen , vroeg 

Jan me daar weg te blijven, bang als hij was voor ruzie, met het oog op het feest ter 

gelegenheid van 20 jaar Café Paradijs op 1 mei ´86. 

   In de beker der Antwerpse verbonden , die ingericht werd voor ploegen uit lagere 

afdelingen van de verbonden Mechelen, Lier, Klein-brabant en Zuiderkempen, kwam een ploeg 

van Peulis uit in een reeks met Roxy Mariekerke, Brouwershuis Oevel en Vijfhoek St.Katelijne 

Waver.  Tegen Roxy en Brouwershuis werd verloren waardoor hun deelname eindigde na de 

poules. 

De finale op het provinciaal kampioenschap in Geel-Winkelomheide, werd met een superbelle 

gewonnen door Schranske C van Het Wiel C. 

Individueel won Danny Bogaerts van Karel Boels en kroonde zich provinciaal kampioen van 

Antwerpen. 

   Met de A ploeg speelden we voor de nationale beker der toekomst in een poule met 

Statievrienden  Aarschot, Brouwershuis Oevel, Rapste binnen Anderlecht en Rode duivels 

Mechelen.   Van Statievrienden wonnen we tweemaal met 5-1, Rapste binnen pakten we in met 

6-0 en 5-1 maar Rode duivels klopten ons thuis met 2-4 en in Mechelen stranden we op 3-3 

waardoor we , door het veranderde reglement als 2de uit de poule mee mochten naar de kwart 

finales.  Raar maar waar, we werden terug geloot tegen Rode duivels en deze keer was de 

uitslag andersom, thuis 3-3 en op verplaatsing 2-4.   De halve finale tegen Nieuwelingen werd 

het in Peulis 3-3 , maar in Reet verloren we met 4-2. 

De finales op het kampioenschap van België te Geel werden gewonnen voor de 

kampioenenbeker door Palace-Laar van Schranske met 5-1, bij de bekerhouders door Hand in 

hand Meldert tegen Voltreffers Herk met 4-2, de toekomstbeker door Nieuwelingen  Reet 

tegen Gouden keu Wilderen met 4-3, Benny Ceulemans won de superbelle tegen Guy 

Vandevoort. De BGB beker was voor Apollo Gelmen door Paradiso Waasmont te verslaan met 

4-2. 

   Algemeen kampioen van België werd Danny Bogaerts tegen Eddy Neirinckx,  bij de oude 

gloriën was het Gaston Thibaut en de titel bij de jeugd ging naar Hans Collin.      Later in ´86 

won Frans Miseur de trofee der kampioenen in de stadsfeestzaal van Mechelen tegen Yves 

Donni.        Het 6de Peulis tornooi in de parochiezaal van ´tkerkske  Zellaer werd gewonnen in 



de hoge reeks door Danny Bogaerts tegen Eloi Cultiaux, in de gemengde door Marc Verneirt 

van Marcel Vervaeck en de lage reeks was voor Jean Lisochup tegen Hector Boeckx. 

   Begin 1986 was er opnieuw een Elfstedentocht in Nederland die weer werd gewonnen door 

Evert Van Benthum.   Sandra Kim won het Eurovisiesongfestival voor België in het Noorse 

Bergen.    Een van de vier kernreactoren in het Oekraïense Tsernobyl ontplofte, bij de 

reddingsoperatie kwamen meer dan 4000 mensen om het leven en miljoenen anderen dragen 

de gevolgen van de vrijgekomen  straling.    De spaceshuttle “ Challenger” explodeerde 73 

seconden na de lancering.   Argentinië won met Maradona de wereldtitel voetbal door west 

Duitsland te verslaan met 3-2 en Greg Lemond won de ronde van Frankrijk.  

Hits uit ´86 waren “Don´t leave me this way” van The Communards en Cliff Richard & The 

Young Ones met “Living Doll”.      
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