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I 1e 
Maandblad van het Gemeenschapscentrum 
voor Neder-Over-Heembeek en Mutsaardwijk 

Wat hebben Nobelprijswinnaar Heinrich Böll, 
(Tv)Eén-personage Wltse en een (niet dé) 
Eddy Merckx gemeen ? Oe eerste schreef een 
boek "Biljarten om halftien" , van commissaris 
Wltse is geweten dat hij een biljarttafel in zijn 
salon heeft en de derde is een niet onaardig 
driebandkampioen en een gewaardeerd 
kaderspeler. Dus : biljart Hoog tijd dus voor 
Uii&Spiegel om ook eens een artikel te wijden 
aan deze sport. 
Het dient gezegd dat waar er vroeger in onze 
Heembeek-Mutsaardwijk praktisch in elk café 
een biljart stond, wij de laatste jaren erg karig 
bedeeld zijn. Ook de - mede door de kabel 
populair geworden - snooker boette in. 
Momenteel zijn er in Heembeek nog een drie
tal clubs actief. In het bestek van dit artikel 
was het moeilijk om deze alle drie aan het 

woord te laten. We dienden ons daarom 
noodgedwongen te beperken tot één dub en 
onze keuze viel op Biljartdub Neder-Over
Heembeek. Eens te meer viel het ons op dat 
er toch zo weinig geschreven - en dus veri
fieerbare - bronnen overgeleverd werden. 
Aan dit euvel wordt echter verholpen. leest u 
maar verder ... 

Historiek 
De vorige paragraaf indachtig mag het dan 
ook geen wonder heten dat de oprichtingsda
tum van onze biljartclub niet helemaal vast 
ligt. In het Gildenhuis werd reeds jaren de 
edele biljartsport beoefend. In 1962 werd 
samen met de nieuwe school ook het 
parochiecentrum verbouwd en een biljarttafel 
mocht hierin zeker niet ontbreken. Dit was 



meer dan waar
schijnlijk het ge
knipte moment 
om een biljartclub 
in het leven te 
roepen . Laat ons 
ook niet vergeten 
dat in die jaren er 
nog een bloeiend 
en rijk verenig
ingsleven was. 
Niet alleen heb
ben we het over 
de Golden Sixties 
maar ook en 
vooral over een 
periode waarin de 
mammon TV nog 
helemaal niet was 

ingeburgerd. Slechts weinigen mochten zich toentertijd de 
trotse bezitter noemen van een ondertussen alledaags en 
vanzelfsprekend beeldscherm. 

De ideale voed ingsbodem voor het oprichten van een club 
was er dus. Verder waren er ook enkele pioniers, echte 
bezielers waaronder Guillaume Buelens, Antoine Rombout, 
Robert Vijverman en andere Henri De Langhes die rond 
1962 de biljartclub oprichtten als B.C. Familia. Omdat er 
later gespeeld werd in de Interparochiale Biljartfederatie van 
Brussel en er daarom waarschijnlijk wel meerdere "Familia's" 
zullen zijn geweest, werd de club dan omgedoopt tot 
Biljartclub Neder-Over-Heembeek (B.C. N.O.H.) 

In het eerste jaar van haar bestaan had de club begaafde en 
begeesterende spelers. Bovenvernoemde voortrekkers wer
den versterkt met andere spelers van het eerste uur zoals 
daar zijn Jef Wallyn, Jef Van Brabant, Jan Boomans, Willy 
Coomans, Gustave Devries, Theo De Boeck en Jef Peeters. 
Nog later vervoegden Roger Hellebaut, Jef De Backer, 
Oswald Beys, Jef Verbelen, Gilbert Thiry en Fons Coopmans 
de club. Nog velen zouden in de ko
mende jaren volgen. Indien er onder 
one lezers nog personen zouden zijn die 
zich nog namen uit deze tijd herinneren 
mogen ze deze overigens gerust door
spelen in de Kleun of op de Mutsaard of 
rechtstreeks aan Marc Vanbeneden, de 
huidige schatbewaarder. 

Een buitenbeentje van het eerste uur is 
en blijft toch wel Jos Verdonck. Samen 
met zijn echtgenote kwam hij zich uit 
het Kempense Vorst een tijdje na de 
Expo 58 in Neder-Over-Heembeek ves
tigen. Ook hij sloot zich in 1963 bij de 
club aan. 

Palmares 
In datzelfde jaar 1963 besloot de club 
zich aan te sluiten bij de Interparochiale 
Biljartfederatie. Deze bestond toen uit 
10 ploegen (vandaag is dit teruggezakt 
naar 6). De club uit Neder-Over
Heembeek zouden ze rap leren ken
nen ... 

Na een inspeelperiode van twee seizoenen behaalde BC 
NOH zijn eerste kampioenschapstitel in hogervernoemde 
Federat ie in het seizoen 1965-1966. Deze t itel smaakte naar 
nog en in het seizoen 1967-1968 volgde een tweede bekro
ning. Na een sabbatsseizoen veroverden zij voor de eerste 
maal de Vriendschapsbeker in 1969-1970. 

De club bleef zijn reputat ie trouw (elke twee jaar een prijs) 
en won aldus in 1971 -1972 een derde maal het kampioen
schap. Op dat moment hielden enkele sterkhouders het voor 
bekeken. Leeftijd en andere interesses waren hier niet 
vreemd aan. Zeven magere jaren zouden volgen. 

De reputatie van de club was toch gevestigd en nieuwe spe
lers brachten nieuwe impulsen. Onder deze spelers vinden 
wij Jean Bogaerts, Romain Carton, Filip Deroo, Bart Jacobs, 
Yves Malfroid , Karel Puttemans, Pierre Vander Jeugt, 
Maurice Van Lancker, Bob Verdonck, Pierre Van Muylders en 
Marcel Hosten. 

Toen de nog spelende oude garde dan nog versterking kreeg 
van nieuw bloed in de persoon van Eddy De Backer, Patriek 
Boey, Johan Franssens, Jef Van Den Breen, Walter Van 
Eyken, Dirk Van Kerckhove en René Blondeel hebben ze het 
in de Federatie geweten. BC NOH stond er terug en hoe ! 
Vanaf 1979-1980 tot en met het seizoen 1994-1995 werd er 
opnieuw alle twee jaar minstens één prijs behaald en één 
keer ook de dubbel Beker-Competitie. 

Toen was het opnieuw voor zes jaar gedaan. De andere 
deelnemende clubs konden nu eindelijk ook hun graantje 
meepikken. Maar ondertussen rustte BC NOH zeker niet op 
zijn lauweren en likte ook niet uitgeteld in een hoekje zijn 
wonden. Er werd aan serieuze verjonging gedaan. En dit 
wierp zijn vruchten af. Vanaf 2001 tot en met vorig jaar viel 
de club alle seizoenen in de prijzen. Voorlopig orgelpunt was 
het vorige seizoen : kampioen, definitieve Bekerwinnaar (de 
eerste club die de Beker driemaal won sinds het seizoen 
1994-1995) en als toetje ook nog de Challenge Magda 
Del motte. Er was maar één uitschuiver. De club greep naast 
de Supercup, wedstrijd die wordt ingericht tussen de respec-
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tievelijke winnaars van het kampioenschap en de Beker. 
Omdat dit twee keer BC NOH was, werd de toenmalige 
tweede uit het kampioenschap heropgevist Maar helaas : 
de zenuwen speelden hun parten. Het mocht niet zijn . De 
club treurt er echter niet om en verkiest dit te zien als een 
ultieme uitdaging voor één der volgende seizoenen, mis
schien dit seizoen al. ... 

mogelijke info betreffende bestuur, leden, kalender, stand 
(zowel eigen competitie als in het interclubkampioenschàp, 
de vriendschapsbeker alsook de wisselbeker Magda Del
motte). Verder vind je er info over alle activiteiten alsook ver
slagen van de voorbije Algemene Vergaderingen. 

Dat de keu niet altijd kan aangevezen zijn (je kan nu immers 
moeilijk spreken van de boog die gespannen staat wanneer 
het over biljart gaat) moge blijken uit de foto's die dit artikel 
larderen. Geïnteresseerden springen best eens binnen in 
Familia op maandagavond of kunnen surfen naar bovenge
noemde website. 

Heden en Toekomst 

Momenteel zijn er 22 leden verdeeld over een A- en een B
reeks (lees : beginnende spelers en speelsters). Het huidige 
bestuur is een viermanschap bestaande uit Walter Van 
Eyken, voorzitter, de reeds genoemde schatbewaarder Marc 
Van Beneden en twee heuse PR-verantwoordelijken René 
Siondeel en Eddy De Backer waarvan de eerste verder ook 
verantwoordelijke Sportdirecteur is en de tweede ook het 
secretariaatswerk voor zijn rekening neemt. De voorzitter 
ziet met lede ogen het tanende aantal clubs in competitie
verband aan. Hij zou er mede daarom ook geen graten in 
zien naar een andere federatie uit te wijken. 

Uii&Spiegel wenst BC NOH nog een mooie toekomst en nog 
veel succes. 

MVL 

Met bi;zondere dank aan de HH. Marc Van Beneden en 
Eddy De Backer. 

Diezelfde persoon is ook de drijvende kracht achter de heel 
gebruiksvriendelijke website van de club http:/ /users.pando
ra.be/noh/bcnoh. Hierop kan je steeds terecht voor alle 

Bil;artclub Neder-Over-Heembeek, Familia, F. Vekemans
straat 131 Neder-Over-Heembeek 

Info : Walter Van Eyken tel. 0495155.97.38 
http://users.pandoro.be/noh/bcnoh 

Coiffure 
WILLY and ME 

" 

Peter Benoitplein 4 
Tel. 02/268.21 .85- GSM 0477/86.46.01 

. _! _W_A_N_D_EL_M_E_E _ _ 
Zondag 13 februari 

Meerbeek 
Namiddagwandeling in de Brabantse witloof
streek :t 12 km. 

13u30 achter de kerk van Neder-Over-Heem
beek 

14u00 aan de Sint-Antoniuskerk van Meer
beek. 

Info: 0476/86.28.35 

E WANDELING NEDER-OVER-H 

Winterwandeling 
Het nieuwe jaar is alweer een maand oud, 
maar het is nog net te vroeg voor onze maan
delijkse wandeling. Onze winterwandeling dit 
jaar zullen wij met veel enthousiasme begin
nen op zondag 6 maart. Ik heb dit de winter
wandeling genoemd omdat de natuur dan 
nog bijna geen " nieuw groen" te zien geeft. 
De oude vruchten en de vaak mooie contou
ren van takken en struiken geven een speciaal 
effect zowel bij nevel als zon, maar dat hangt 
af van het weer. In ieder geval afspraak vóór 
de kerk St.-Pieter en Pauwel op het Peter 
Benoitplein om 14.00 uur. 

Natuursprokkels van Fien 
Ook al staan de vruchtbomen in dit seizoen 
nog niet in bloei, ik zou u nu al de appelboom 
willen voorstellen. Er bestaat de wilde appel
boom (Malus Sylvestris), die in mei bloeit, 
bloemschermtrossen en kronen van buiten 
roze, van binnen wit. Wordt als een aparte 
soort gezien. Deze boom staat 

zegt een Engels spreekwoord en ook wij pro
moten het dagelijks eten van een appel. Maar 
de a~pel heeft meer! 

Verwerkt in muesli, een met granen en fruit 
ontbijt, heeft hij een hoge voedingswaarde en 
wordt niet alleen gebruikt als vermagerings
zuiverings- en versterkingsdieet maar ook 
voor personen met stofwisselingsproblemen. 

Voor heesheid, koorts en darmproblemen 
drinkt men appelwater via verschillende berei
dingen en met toevoeging van honing, citroen 
en andere kruiden. Zelfs voor lavementen 
gebruikte men een bereiding van appel. 

Voor al deze bereidingen gebruikt men de 
schors en de appels zelf. In stukjes, geraspt en 
gekookt. En wat denkt u van de overheerlijke .. 
niet medicinale cider? Ook al is door de • 
moderne manier van telen, het bespuiten en 
het laten rijpen in koelcentra de smaak van de 
appel sterk achteruit gegaan, ik blijf dagelijks 
appels eten! 

FM voorzitster 

vaak aan de rand van loofbomen .------..... -----!!'!!"~-------.. 
en is niet altijd duidelijk te onder
scheiden van de" Malus 
Domestica", de gewone appel
boom, die een kruising is van 
verschillende wilde appelsoorten. 
Hij wordt sinds de late Steentijd 
in Midden-Europa gecultiveerd. 
Overal vindt men de appelboom 
behalve in hete of zeer koude 
streken. Ik ga niet praten over de 
soorten en rassen, maar wel over 
medicinale toepassingen ervan. 
Een onverwacht groot aantal 
planten bezit een genees-
krachtige werking. "An apple a EnglischWlnterGoklpu.nnatn. day keeps the doctor away", ._ __________________ .,. 
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