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Woord van de voorzitter. 

Onze Zuiddorpse biljartclub, genaamd Z.B.C. De 

Kaaimannen,  werd in 1938 opgericht en kan daarom nu, 

in 2013, dus haar 75-jarig bestaan vieren. 

Met trots presenteren we dan ook dit boekwerkje 

waarin het een en ander over die periode wordt 

beschreven. Het woord  “trots”  is zeker  wel op zijn 

plaats want niet iedere vereniging houdt het zo lang vol. 

Een bijzonder jubileum dus in dit kleine dorp. 

Onze biljartclub beschikt op de bovenverdieping van  

“ ’t Kaaike” over twee zogenaamde kleine 

wedstrijdtafels (230 cm) en één kleinere tafel ( 210 cm). 

De kleinste tafel wordt gebruikt om te oefenen terwijl 

men moet wachten om een partij te spelen in de 

onderlinge competitie. Van oktober tot en met maart 

spelen we op de maandagavond die competitie. We zijn 

niet bij de biljartbond aangesloten en spelen ook niet 

tegen andere clubs. We zijn een gezelligheidsclub waar 

de spelers hun best doen maar de sfeer en die 

gezelligheid is zeker net zo belangrijk. In onze biljartzaal 

heerst er dan ook nooit een doodse stilte.  

Een groot succes is ons jaarlijks invitatietoernooi  

waarbij een lid  samen met een door hem uitgenodigd 

persoon (hoeft helemaal geen biljarter te zijn) twee 

wedstrijden moet spelen tegen een ander koppel. 
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Groepsfoto Invititatietoernooi 2011 

Na afloop is er voor alle deelnemers dan natuurlijk een 

leuke prijs.   

Naast de wekelijkse onderlinge competitiewedstrijden 

houden we gedurende het seizoen een drietal keren een 

gezellige prijskamp voor onze leden.  

Door loting worden er dan koppels gevormd die 

onderling de strijd aanbinden. 

Het biljartseizoen wordt altijd afgesloten met de 

zogenaamde teeravond.  

 
Lekker eten tijdens de Teeravond 
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Op deze teeravond worden o.a. naast het lekker dineren 

ook de prijswinnaars bekend gemaakt.  

Wie die winnaars zijn is altijd een verrassing want 

gedurende de competitie worden geen tussenstanden 

bekend gemaakt.  

En iedereen kan kampioen worden want we spelen 

volgens het zogenaamde handicapsysteem waardoor 

iedereen evenveel kans heeft.  

Trouwens nieuwe leden zijn van harte welkom.  

Het moet voor onze biljartclub dan eigenlijk ook geen 

probleem zijn de mijlpaal van 100 jaar te bereiken. 

Wim Allonsius, voorzitter. 
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Oprichting Z.B.C. in 1938. 

De Zuiddorpse Biljart Club werd opgericht in 1938 onder 

impuls van Robert Schoubroeck, Richard v.d. Vijver en 

Frans Moerdijk  met als thuisbasis het café annex 

kapperszaak van Aloïs Gerres en Clementine Seghers. 

Hun dochters Pelagie en Brigitta werkten ook in de zaak. 

Het was daar een gezellige boel. Mannen die naar de 

kapper moesten zaten tijdens het wachten, tot ze aan de 

beurt waren, in het café te kaarten of speelden een 

partijtje biljart. Een pilsje kostte in die (guldens)tijd 10 

cent.   Deze zaak bevond zich trouwens  op het adres 

waar nu de familie le Feber-de Vaan woont aan de 

Hoofdweg Zuid  11. 

In het eerste jaar bedroeg de contributie hfl. 1,20 per 

jaar maar werd voldaan in 12 maandelijkse termijnen 

van 10 ct.  

De directeur van de plaatselijke Boerenleenbank, de 

heer Alphons van Haelst, werd donateur. Hij wilde 

blijkbaar iets extra’s doen want  hij betaalde  zelfs meer 

dan de jaarcontributie. Zijn bijdrage was namelijk  hfl. 

1,25. …….Dat de oprichting aan een behoefte voldeed 

blijkt wel uit het feit dat men kon starten met 24 leden. 

Op het eind van het seizoen werd op de teeravond in het 

café door de leden een maaltijd genuttigd voor een prijs 

van 50 cent. 

Vier jaar later sluit de club zich aan bij de nationale 

biljartbond N.B.B. (voorloper van de huidige K.N.B.B.) 

waarvoor men hfl. 2,50 entreegeld dient te betalen.  
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Biljartlokalen. 

Om diverse redenen moest er in de loop der jaren 

noodgedwongen een aantal keren van lokaal veranderd 

worden. 

Van het café (annex kapperszaak) van Gerres verhuisde 

de vereniging in 1945 naar café De Halve Maan van 

Thuur en Anna Belaert die ook een taxibedrijf hadden.  

Dit café stond op de plaats waar op het Dorpsplein nu 

het houten bushokje staat. 

Van l n r; Het Gemeentehuis van Zuiddorpe 

Café “de halve maan”. Op de voorgrond het Dorpsplein met dorpspomp. 

Toen deze zaak werd afgebroken was men weer 

gedwongen uit te zien naar een nieuwe locatie. 

Gelukkig kon men terecht aan de andere kant van het 

Dorpsplein in Café Centraal dat nu beter bekend is als 

Restaurant Onder de Linden. Hier kreeg men in de loop 

der jaren wel te maken met drie verschillende uitbaters. 
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Café Centraal nu het huidige restaurant “Onder de Linden”. 

Als eerste waren dat, het is inmiddels 1959, Alex en 

Emmy Apers die op hun beurt in 1967 voor slechts 

negen maanden opgevolgd werden door de fam. 

Timmers. Daarna kwamen Lau en Riet Vermue het café 

uitbaten. In november 1976 overkwam de familie 

Vermue een ernstig auto-ongeluk waardoor het café 

werd gesloten. 

Achter de bar kasteleinsechtpaar Lau en Riet Vermue 

De biljartclub kwam toen noodgedwongen op non-actief 

te staan.De familie Vermue is uiteindelijk  niet meer in 

het café terug gekeerd en werd de zaak in maart 1978 
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overgenomen door Jaap en Riet Berkhey. Zij maakten 

van de zaak meer een bar en voor de biljarttafel was er 

dan geen plaats meer. 

Enkele jaren later had de toenmalige Gemeente Axel het 

parochiehuis St Aloysius gekocht en werd dit, met hulp 

van vrijwilligers van de Jeugdraad, verbouwd tot 

dorpshuis ’t Kaaike . 

Gelukkig had de gemeente rekening gehouden met 

wensen die er in Zuiddorpe waren voor wat betreft de 

indeling van het gebouw  en zodoende  werd er ook  een 

bovenverdieping in gemaakt. Deze bovenverdieping is 

nu al sinds 1983 naar volle tevredenheid het domein van 

de biljartclub die sinds die tijd zijn naam aanpaste van 

Z.B.C. naar Z.B.C. De Kaaimannen.   
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ETIENNE WAELPUT 

De man die jaren het gezicht van de biljartclub bepaald 

heeft was Etienne Waelput. 

  

In 1943 werd hij op zijn 18e jaar lid en bleef dat tot aan 

zijn overlijden in 2006. En hij is niet alleen 

gezichtsbepalend geweest omdat hij 63 jaar lang lid was. 

Van l naar r; R. de Groene, E. Waelput en W. de Boey  

Etienne was de beste biljarter die de club ooit gehad 

heeft. In zijn beste jaren speelde hij met een gemiddelde 

van 10. Tijdens het kampioenschap van Groot Axel 

speelde hij in 1981 tegen Rini Verstraeten. Hij moest 140 

caramboles maken en in de 4e beurt maakte hij de partij 

uit met een serie van 126. Een partijgemiddelde van 
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maar liefst  35. Naast lid van onze dorpsclub is hij ook 

een aantal jaren lid geweest van de club Ed Horemans in 

Axel en de seniorenclub in Koewacht. Over zijn goede 

biljartprestaties liep hij zeker nooit op te scheppen. 

 
René van Mol, Herman Matthijs, Jo de Blok en Etienne Waelput 

Daarnaast heeft hij als voorzitter, en vaak ook nog 

tegelijk secretaris, jarenlang de kar getrokken. Ter 

gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de club is er 

door de leden Cees de Bruijn en Theo van Esbroek een 

videoreportage  gemaakt. In deze reportage zit er ook 

een uitgebreid interview met Etienne . Voor dit 

jubileumfeest waren ook alle oud-leden uitgenodigd die 

onder meer konden genieten van een optreden dat 

Etienne had geregeld met zijn nicht, de bekende uit 

Zuiddorpe afkomstige zangeres/boekenschrijfster Marie-

Cecile Moerdijk. 

Toen in 1993 Etienne 50 jaar lid was van de club werd 

door enkele leden een mosselmaaltijd klaar gemaakt en 

traden o.a. ook enkele leden op als “buikfluiters”. Bij zijn 

60-jarig lidmaatschap werd hij tot erelid benoemt. 
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Etienne 60 jaar lid en erelid 

De jaarlijkse teeravonden onder leiding van Etienne 

waren door hem altijd zo georganiseerd dat het min of 

meer bonte-avonden werden. De hoofdrolspeler was hij 

zelf, meestal staand op een stoel om “zijn volk” met 

weer een of ander bijzonder verhaal te vermaken. Een 

andere keer kon er weer genoten worden van een 

“modeshow” of had hij weer een leuk spelletje of quiz 

verzonnen. Zelfs het bekendmaken van de uitslag van de 

onderlinge competitie van een bepaald seizoen was 

altijd een humoristisch stuk op zich. En wie erbij was 

herinnert zich zeker de “sprekende pop” die hij gemaakt 

had en deze met een afstandsbediening bestuurde…… 

Maar op de wekelijkse clubavonden was hij ook altijd de 

sfeermaker met zijn grappige opmerkingen of bijzondere 

dorpsverhalen. Enkele jaren voor zijn overlijden heeft hij 

zelfs nog twee boeken geschreven met dorpsverhalen 

over Zuiddorpe en Overslag.  
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Als hij op een clubavond niet aanwezig  was, dan was de 

sfeer eigenlijk heel anders. 

De geest van Etienne zal nog lang in de club blijven 

rondwaren. 

 
 De muzikanten van ZBC De Kaaimannen: 

Los Carambolos. 

 René van Mol, Conny van Mol, Willy de Vliegher,  

Remy la Heijne en Theo van Esbroek 
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Anekdotes 

Een bekend persoon in de geschiedenis van onze 

biljartclub is vrijgezel Florent van Geersaem die woonde 

in een klein huisje aan het doodlopende straatje (achter 

de Hoofdweg Zuid) genaamd Kaaike.

 
Florent van Geersaem.  Bijnaam De Stravven 

Florent was nogal een opvliegend persoon, die tact en 

wijsheid miste, maar wel zo sterk was als een beer. 

Wellicht had hij hier zijn bijnaam aan te danken: “ De 

Stravven”. Hij was jaren uitsmijter geweest in een 

danstent op de kermis. Tijdens een biljartwedstrijd van 

Florent pikte hij een opmerking van burgemeester 

Kesbeke niet en wilde hij de burgervader met een keu te 

lijf gaan. Gelukkig wisten een aantal leden hem met 

vereende krachten tegen te houden. 

Een ander verhaal is dat van zijn voorzitterschap. De club 

had een nieuwe voorzitter nodig maar niemand stelde 



 

14 

zich verkiesbaar totdat De Stravven zijn diensten 

aanbood. Natuurlijk was niemand hier gelukkig mee 

maar zijn kandidatuur kon niet geweigerd worden.  

Onder het bewind van De Stravven was de sfeer in de 

vereniging, door verschillende incidenten, verre van 

optimaal en nam het ledental zienderogen af. Maar hoe 

kon men hem op een nette manier lozen? Gelukkig vond 

Piet van Dongen de oplossing. Tijdens de 

ledenvergadering werd Florent tot erevoorzitter voor 

het leven benoemd. Hij moest dan vanzelfsprekend wel 

aftreden als voorzitter. Dat vond hij geen probleem. 

Zodoende werd hem een grote medaille met daarop een 

biljarter opgespeld. Hij was zo vereerd met zijn ere-

voorzitterschap dat hij in snikken uitbarstte en zijn 

biljartvrienden bedankte door op die avond 

verschillende rondjes te geven. 

Lau Vermue, de kastelein van Café Centraal en ook lid 

van de biljartclub liep in het café dikwijls op zijn 

gebreide sokken rond. Hij was zeker geen ster in het 

biljarten. Als hij aan de beurt was betekende dat meestal 

zonder eerst eens goed te kijken als het ware: 

aanleggen en vuur! 

Op een zekere avond was de club in Axel gaan spelen. En 

’s avonds bij terugkomst in Zuiddorpe neemt Lau de 

andere spelers mee naar zijn café om nog een 

afzakkertje te nemen. Echter alles is donker want zijn 

vrouw heeft de zaak  al gesloten. Lau belt aan, want hij 

had geen sleutel bij, maar zijn vrouw die al ligt te slapen 

hoort niets. De GSM bestond in die tijd nog niet dus kon 
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hij haar ook niet opbellen. Lau zag geen andere 

oplossing dan met de achterkant van zijn keu zo het glas 

van de voordeur eruit te slaan. “Kom binnen mannen”, 

zei hij. 

Vanaf het eerste jaar van oprichting is het altijd de 

gewoonte geweest om een teeravond te houden. De pot 

verteren. In de praktijk betekende dat meestal een 

stevige maaltijd klaargemaakt door de herbergier en zijn 

vrouw. Maar altijd was deze teeravond alleen bestemd 

voor de leden. 

 Tijdens een jaarvergadering wordt door Etienne 

Waelput voorgesteld om in het vervolg bij de teeravond 

de echtgenotes ook uit te nodigen. Voorzitter Prudent 

de Bruijne vraagt:  Wie hiervoor is steekt de arm op. Bij 

16 van de 18 aanwezigen gaat de arm omhoog maar dan 

merkt een lid op: Over zo’n belangrijke beslissing dient 

volgens het reglement anoniem op een briefje gestemd 

te worden. De voorzitter gaat akkoord en de briefjes 

waar alleen “voor” of “tegen” op vermeld dient te 

worden , worden uitgedeeld. Remy en Etienne die naast 

elkaar zitten laten hun briefje aan elkaar zien en allebei 

hebben ze “voor” opgeschreven.  Dan komt de uitslag 

van de schriftelijke stemming: 16 man tegen en 2 voor! 

Wat een sensatie, dat is geheel iets anders dan bij het 

arm opsteken! De verwarring wordt nog groter als 

Etienne het woord neemt en zegt: “Vrienden ik heb een 

slecht bericht. Remy en ikzelf waren de voorstemmers, 

het is dus geen geheim meer wie tegen gestemd 

hebben, dus doe thuis de groeten aan jullie vrouwen en 
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zeg haar dat je haar niet mee wil nemen naar de 

teeravond”. Dit voorval heeft in menig gezin tot 

discussie geleid want de daders waren niet meer 

anoniem en dus door de mand gevallen. 

In de jaren 80 deden de blauwe lakens hun intrede in de 

biljartsport. Daarvoor waren de lakens altijd groen. Maar 

onze Zuiddorpse biljartclub speelde kort na de tweede 

wereldoorlog al op blauwe lakens …. Er was in die tijd 

nergens aan biljartlakens te komen maar Piet van 

Dongen stelde een beddenlaken beschikbaar.  Op een 

wit laken spelen was geen gezicht maar er was wel 

blauwe verf voorhanden …..  

 

 
Op een gewone maandagavond bij De Kaaimannen. Van l n r; Gerard Coone, Leo Mol, 

Cok Broekhof,Jo Lucasse, Kees Nieuwelink en Eddy Herman. 
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Bestuursleden Z.B.C. De Kaaimannen 2013 

 Wim Allonsius, voorzitter 

  Ronnie Meeusen, secretaris./penningmeester 

 Gerard Verduyn, competitieleider 

 Eddy Herman, materiaal/bar 

 Olaf Droesbeke, Bestuurslid 
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Leden ZBC  De Kaaimannen 

Leden die in de vermelde periode lid geworden zijn. 
(Getal achter de naam geeft aan hoe lang deze speler momenteel al 

lid is.) 

Periode 1938 tot 1963 

Robert Schouwbroek  Florent van Geersaem 

Frans Moerdijk  I.de Mey 

Jozef Gerres   Allois Danckaert 

B. Waelput   Johan Buyck 

Thuur Belaert   Frans van Megroot 

Alphons v.d. Bilt  Leon de Neve 

Clement de Witte  Rene Steel   

F. de Witte   Rene Herman 

Philemon Herman  Richard v.d. Vijver 

G. Slock   R.  Verhoeve 

Theophiel Braeckman  Rene Danckaert 

J. Paepe   Rudolf Coppieters 

Alphons Waelput  A.Claeys 

M. de Bruijn   Theophiel Valcke 

Prudent Seghers  Rene Verhoeven 

Ben Wilmer   Etien Waelput 

Prudent de Bruijne  Joost Machiel 

Gustaf Audenaerde  L. v.d. Steen 

Tonnie  Apers   Cyriel v.d. Berge 

Rene de Groene  Eduard de Groene 

A.Pollet   Andre Slock 

Rene de Block   P. Smidt 
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Jo de Blok, Achiel Gerres en Eugene Thiron. 

G. Danckaert   R. Claeys 

Willy de Vliegher  Frans Lammens 

Lucien van Megroot  Marcel de Neve 

E. Apers   Levien de Block 

Jan Apers   Johan Roelandt 

Remy de Vos   Alex Apers 

Florent Impens  Eugene Thiron 

Jozef Moerdijk  Prudent de Bruijne 

Rene Belaert   R. Kindt 

L. Hemelaar   Gustaf Talboom 

Charles Waelput  Herman Bracke 

Johan Versijp   Lucien Kindt 

E. Wauters   Bennie Herman 

Piet Ivens   George v. Megroot 

Maurice de Cock  Cyriel Stroowinder 

Raymond de la Ruelle  Piet van Dongen 

Remy la Heyne  Arsene Verbiest 
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Willy De Vlieger, Jo de Blok en Remy la Heijne 

Periode 1963 tot 1988 

K. Kossen   Charles de Boey 

P. Timmers   R. de la Ruelle 

Eric Talboom   Lau Vermue 

Willy de Boey   C. Lammens 

Pierre Frankevijle  Freddy d’Hont 

Johan de Vos   Freddy de Theye 

Achiel Gerres   Piet van Ham 

Michel Plasschaert  Jozef de Cock 

Philip Plasschaert  Francois Acke 

Paul Arens   Stannie la Heyne 

Jo de Block   Rinus Sijs 

Henk Eulink   Oscar  van Rossem 

Piet van Geenen  Ger Grevelink 

Bas Goense   Hugo Kesbeke 

Herman Matthijs  Henry de Mul                   46 

Theo van Esbroek            38 Eddie Herman                  30 

Cees de Bruijn                  30 Jo Lucasse….                     30 

Jan Franken                       27 
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Groepsfoto ZBC De Kaaimannen  jaren ‘80 

 

 

Periode 1988 tot 2013 

Etienne Cams   Ronnie de Moor 

Jan Willem v.d. Bosch  Philip van Waesberghe 

Piet Bakker   Joop Viersma 

Rene van Mol                  25 Gerard Verduyn                21 

Guus Acke                        20 Piet Sanders                       20 

Olaf Droesbeke               12 Gerard Coone                    11 

Cok Broekhof                  11 Kees Nieuwelink                 8 

Leo Mol                              7 Ronnie Meeusen                6 

Wim Allonsius                 15 Etien la Heyne                     9 

Niels de Leeuw                  6 Nout van Waterschoot      2 



 

22 

 

Prijsuitreiking 2010-2011 vz. Wim Allonsius, Jo Lucasse(Rode lantaarn), Cees de 

Bruijn(1), Theo van Esbroek(2) en Guus Acke(3). 

 
 

 
Prijzenkast ZBC De Kaaimannen 



 

23 

Biljarttermen bij ZBC De Kaaimannen en betekenissen 

Een karre: ofwel biljardé houdt in, dat tijdens de afstoot 

de pomerans nog in contact is met de speelbal op het 

moment dat de speelbal reeds bal 2 raakt. Populair 

gezegd, heb je dan "2 ballen aan de stok hangen". 

Wanneer de speelbal vast aan een andere bal ligt, dien 

je de speelbal direct vrij van die aanliggende bal te 

stoten. 

Carambole: het raken van de speelbal en de twee 

andere biljartballen op een reglementaire manier. 

Poedel: het missen van een carambole. 

Trekken of trekstoot: het betreft een stoottechniek, 

waarbij de speelbal na botsing met bal 2 zoveel mogelijk 

zal willen terugkomen in de richting van de pomerans. 

De speler raakt met zijn pomerans de speelbal laag en 

relatief langdurig, waardoor de speelbal een terug -

waarts effect krijgt en zal terugkomen na botsing met 

bal 2. 

Doorschieten of doorschietstoot: betreft een 

stoottechniek, waarbij de speelbal na botsing met bal 2 

zoveel mogelijk zal willen doorgaan in de oorspronkelijke 

richting. 

De speler raakt met zijn pomerans de speelbal hoog en 

relatief langdurig, waardoor de speelbal een voorwaarts 

effect krijgt en zal doorschieten na botsing met bal 2. 

Piqué : wordt de speelbal d.m.v. geheven achterhand 

rechtstreeks (of via band) van bal 2 naar bal 3 gespeeld. 

Je kunt dit beschouwen als een trekstoot met de keu in 

een min of meer verticale stand. 
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Massé: wordt de speelbal d.m.v. geheven achterhand 

met een boogje om bal 2 heen naar bal 3 gespeeld, 

daarbij bal 2 (de bal die het dichtst bij de speelbal ligt) 

eerst rakend. 

 Touché: houdt in, dat een speler vóór, tijdens of na de 

afstoot een bal onbedoeld en/of ongemerkt aanraakt, 

hetzij met de pomerans, hetzij anderszins. 

Zeek spelen: de partij winnen zonder dat de 

tegenstander één carambole heeft gemaakt. 

 
Guus Acke, Theo van Esbroek, Jo Lucasse  

en Kees Nieuwelink 
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Op de foto’s zittend van l.n.r.: Richard de Groene, Florent van Geersaem. 

Staand: (voorzitter) Prudent de Bruijne en Etienne Waelput 

 

 
Van l n r; Guus Acke, René van Mol, Roger Herman, Cees de Bruijn  

en Henk Coppieters 



 

26 

 
Spelers invitatietoernooi 2008. 70 jarig jubileum 

 

ZBC De Kaaimannen 

Op naar de 100 

1938-2038 

Bezoek ons ook op internet 

www.zbcdekaaimannen.nl 

Het 75 jaar jubileum boekje van en over ZBC De Kaaimannen  

is tot stand gekomen door : 

Teksten: Wim Allonsius en Theo van Esbroek (met info uit verhalenboek van Etienne 

Waelput). 

Foto’s: Guus Acke, Fam. H. Buys-Waelput en mv. Riet Vermue 

Samenstelling: Guus Acke 

Beperkte oplage. 

http://www.zbcdekaaimannen.nl/

