Lokaal in de kijker : Vrij Polen
Voor Eddy Focket en Judith De Brabandere begon het in Oostrozebeke allemaal vijf jaar geleden
eerder toevallig. Na een tip van een vriend, dat er een lokaal vrij kwam in Oostrozebeke, besliste het
koppel om de zaak over te nemen in de Mandelgemeente. Er was al genoeg ervaring in huis om de
zaak weer nieuw leven in te blazen. Na een bloeiende periode onder leiding van Janine Tassaert zat
de zaak na overname in een serieus dipje. Vooral door goede service, hard werken en veel publiciteit
heeft de zaakvoerder de hoeveelheid publiek weer gevoelig kunnen opkrikken.

Vrij Polen telt tal van verenigingen nl. diverse biljartploegen, kaartclubs, piekclub, lottoclub,…
Er werd zelfs een tweede biljarttafel in de zaak gehaald om te kunnen voldoen aan de vraag van de
lokale spelers die het lokaal als thuisbasis uitkozen.
Vrij Polen was al jaren een begrip in de WGF biljartfederatie. Ondertussen zijn er vier ploegen
ingeschreven in deze vereniging. Door de omschakeling bij onze Gzv federatie van zaterdag naar
weekcompetitie, beschikt het lokaal hier voorlopig maar over één ploeg. Het was een beetje moeilijk
om nog kandidaten te vinden om twee ploegen te voeden. Ploegwerk en andere omstandigheden
zijn altijd een hindernis om aan te kunnen treden in een activiteit tijdens de weekdagen. Niet
vergeten dat er ook in Vrij Polen gebiljart wordt op nationaal niveau. Onder leiding van David
Verbeke reizen de mannen het hele land af om tegen de besten van het groene laken te strijden.

Op het bord van de lokale biljartclub “Sterrestoters” staan een twintigtal leden die in een
maandelijkse ontmoeting hun kwaliteiten testen. Dit is de oudste van alle biljartverenigingen van het
lokaal en wordt vooral vertegenwoordigd door spelers van de gemeente Oostrozebeke.
Aan de muren zie je een vijftal piekblokken hangen die bezet worden door de “Polenpiekers” die een
twintig tal leden telt. Het samen zijn en het drinken van een lekkere pint, is hier belangrijker dan het
halen van een : onehundredandeighty !
Er wordt ook al eens een kaartje gesmeten. Er zijn twee manille clubs en een whist of wiezen club.
Het lokaal is ook uitgerust met 3 televisies om alle sportevenementen op de voet te kunnen volgen.
Kortom alles is aanwezig, voor ieder wat wils.
Op de trofeeënplank staan al heel wat bekers, waaronder een tal met het opschrift “Kampioen”.
Voor onze federatie onthouden we vooral GZV Kampioen in 2010 en dan opnieuw winnaar in 2011.
Bekerwinnaar in 2010 en tweede plaats in 2011.
In de feestzaal met een capaciteit van 250 man worden al jaren de GZV Kampioenschappen betwist,
deze gaan dit jaar door op 18 en 19 april. Al twee jaar is er in de zaal een groot Master tornooi. Hier
kan men spelen tegen spelers van over heel België. De feestzaal is mits reservatie gratis ter
beschikking.
Drie kinderen en evenveel kleinkinderen. Zoon Jefry zorgde voor twee nakomelingen, Nathascha
heeft er ééntje en dan hebben we de jongste dochter Charlien die de zaak versterkt.

