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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2016
JAARVERSLAG 2015/2016 VAN DE GEWESTELIJKE SPORTCOMMISSIE
Geachte vergadering, dames en heren
Een van mijn taken als gewestelijk sportbestuurder is u het jaarverslag ( sportjaar 2015/2016 ) van
het gewest Antwerpen op sport gebied te brengen. Dit is een herhalende opsomming van
verschillende winnaars en dien meer, vandaar dat ik zal proberen om hier snel door heen te
pendelen.
In tegenstelling tot vorige jaarverslagen wik ik nu aanvangen met diegene te eren die het gewest
Antwerpen sinds vele jaren op het gebied van de sport hebben gedragen. Dit zijn uiteraard de
district sportbestuurders voor het district Lier / Mechelen is dit Louis Masson, voor het district
Turnhout / Mol is dit Ludo Jennen en voor het district Antwerpen is de eer aan Marcel Van Mensel.
Dit trio zorgt er voor dat al de kompetities op district vlak vlotjes verlopen. Bij deze houd ik er aan
deze geweldige drie mensen te bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet gedurende de vele jaren
die zij ten dienste van ons gewest hebben gepresteerd. Dank u wel vrienden.
Het afgelopen sportjaar werd er de nieuwigheid ( nl. samengevoegde klassen ) aan de individuele
kompetities afgeschaft. Verschillende leden van diverse commissies vonden dat dit budgettair niet
meer nodig was. Deze maatregel zal na afloop van het sportjaar met argus ogen opgevolgd
worden.
Hier moet ik dan dit probleem bij schroeven en u melden dat voor dit sportjaar dat zaken enigszins
anders zijn. De Raad van Bestuur en de algemene vergadering heeft de nationale sport commissie
opgedrongen dat er om budgettaire reden de samengevoegde klassen terug moeten ingevoerd
worden dit tot groot ongenoegen van de zes verschillende gewestelijke sportbestuurders. Na vele
vergaderingen in de N.S.C. werd er een vergelijk gevonden en volgende goedgekeurd, dit houd in
dat de klasse en spelsoorten met weinig inschrijvingen dit sportjaar worden samengevoegd. Deze
zijn de volgende ;
Klein biljart :
90 & 120p. vrijspel – gewestelijk vlak
160 & 210p. vrijspel – gewestelijk vlak
110 & 150p. bandstoten – nationaal vlak
120 & 160p. kader 35/2 – gewestelijk vlak
220 & 300p. kader 35/2 – nationaal vlak
150 & 200p. kader 57/2 – nationaal vlak
Matchtafel ;
90 & 120p. vrijspel – gewestelijk vlak
200 & 300p. vrijspel – nationaal vlak
70 & 90p. kader 47/2 – gewestelijk vlak
120 & 160p. kader 47/2 – nationaal vlak
220 & 300p. kader 47/2 – nationaal vlak
120 & 200p. kader 47/1 – nationaal vlak
150 & 250p. kader 71/2 – nationaal vlak
30 & 40p. bandstoten - – gewestelijk vlak
55 & 80p. bandstoten - – gewestelijk vlak
110 & 150p. bandstoten – nationaal vlak
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34 & 42p. driebanden – gewestelijk vlak een ronde en dan 1/3e nationale voorronden.
De klassen en spelsoorten die op gewestelijk vlak worden betwist zullen als volgt worden gespeeld
Tot de gewestelijke samengevoegde finale zullen zij een of twee ronde spelen in hun klasse en
naar hun punten, de eerste twee van de laatste ronde zullen dan deze gewest finale spelen naar
hun punten en de winnaar van de gewest finale zal dan ook de nationale finale spelen. Door deze
ingrijpende wijzigingen zal er inderdaad veel geld worden bespaard, hopelijk kunnen wij in de
nabije toekomst wanneer de KBBB terug financieel gezond is deze maatregelen terug schroeven.
Door het feit dat we reeds in juni van dit jaar de kompetities van de beker Willy Meulders uitvoerig
belicht hebben tijdens de prijsuitreiking van deze kompetitie gaat ik hier in dit verslag geen melding
maken van deze verschillende spelsoorten en afdelingen.
Daar de sport het belangrijkste item is in de Belgische Biljartbond en verschillende zaken behelst
moet ik hier geordend te werk gaan. Verschillende onderdelen moeten in het daglicht gesteld
worden zoals ; de verschillende kampioenen op gewestelijk en nationaal vlak, de inrichters van de
finales, de promoties , ploegen kompetities en allerlei andere zaken.
Hier volgt de lijst verschillende gewestelijke kampioenen op matchtafel individuele kompetities;
Bandstoten :
30 punten – Van Daef Fred BC. Op de Meir
40 punten – Willems Eddy BC. Arena
55 punten - De Smet Willem BC. De Leug
Kader 47/2 :
50 punten – Cloots Ludo BC. De Middel
70 punten – Vroemans Geert BC. Herentals
90 punten - Van Camp Freddy BC. Op de Meir
Vrijspel :
60 punten – Vervloet Steven BC. Woondecor
90 punten – Vroemans Geert BC. Herentals
120 punten - Van Camp Freddy BC. Op de Meir
Driebanden :
15 punten – Cools Nico Molse B.A.
18 punten – Beelaerts Jurgen BC. Lugo
22 punten – Van Laere Glenn Drieband Club De Deken
27 punten – Buelens Leopold KBC. Coloma
34 punten – Van der Auwera Yvan BC. Woondecor
Dit waren de verschillende gewestelijke kampioenen op matchtafel van het sportjaar 2015/2016.
gewestelijke kampioenen op klein biljart ;
Bandstoten :
20 punten – De Laet Johan KBC. Carambol
30 punten – Van den Maegdenbergh Ludo BC. De Noorderkempen
40 punten – Boeckx Marc BC. De Ster
55 punten – Bollansee Eddy KBC. De Goeie Queue
80 punten – Waumans Florent BC. Arena

Vrijspel :
30 punten – Leemans Patrick KBC. Carambol
40 punten – Verbruggen Frans BC. De Leug
55 punten – Verlinden Dirk KBC. Carambol
70 punten – Van den Bosch Luc BC. Herentals
90 punten – Van Osch Davy BC. De Coeck
120 punten – Van Genechten Gustaaf BC. De Ster
160 punten – Nicolai Frank BC. De Middel
210 punten - Vroemans Geert BC. Herentals
Kader 35/2 :
60 punten – Van Genechten Gustaaf BC. De Ster
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90 punten – Van Dijck Philippe BC. Woondecor
120 punten – Meel Hartwig KBC. Coloma
160 punten - Plasmans Jan BC. De Leug
Driebanden ;
15 punten – De Laet Johan KBC. Carambol
18 punten – Dierckx Eric BC. Biljart Express
22 punten – Cambre Prosper BC. Herentals
27 punten – Deckx Guido BC. De Ster
34 punten – Vroemans Geert BC. Herentals
42 punten – Vroemans Koen BC. Herentals
Dit is het lijstje van de verschillende gewestelijke kampioenen van het sportjaar 2015/2016,
felicitaties aan alle kampioenen voor het behaalde resultaat.
Van deze gelegenheid maakt ik tevens gebruik om namens de gewestelijke sportcommissie de
verschillende clubs en hun leden te bedanken die al deze finales hebben ingericht en wij hopen in
de toekomst nog op hun gewaardeerde diensten te mogen rekenen.
Nationale individuele finales op klein biljart ; leden uit ons gewest die een titel hebben behaald
vrijspel :
120 punten - kampioen Van Genechten Gustaaf BC. De Ster
300 punten – kampioen Van Hees Stef BC. De Coeck
Kader 35/2 :
120 / 160 punten – kampioen Van Hees Stef BC. De Coeck
Bandstoten :
80 punten – kampioen De Smet Willem BC. De Leug
110 / 150 p. - kampioen Van Hanegem Nico BC. De Noorderkempen
driebanden :
42 punten – kampioen Vroemans Koen BC. Herentals
Nationale individuele kompetities op matchtafel ; leden uit ons gewest die een titel hebben
behaald
Vrijspel ;
120 punten - kampioen Jacobs Yves KBC. De Goeie Queue
Kader 47/2 ;
120 / 160 p. - kampioen Van Hanegem Nico BC. De Noorderkempen
Bandstoten ;
40 punten - kampioen Willems Eddy BC. Arena
Driebanden :
27 punten - Kampioen Buelens Leopold KBC. Coloma
Artistiek biljarten :
Ere klasse - kampioen Bax Walter BC. De Coeck
Juniors – driebanden - kampioen Van Hees Stef BC. De Coeck
Juniors onder 17 jaar - vrijspel - Eelen Bryan BC. De Coeck
Beker van België – matchtafel - Eddy Merckx BC. De Maan
Dames : kampioen Buelens Jamie KBC. Coloma
Ere klasse klassieke spelsoorten ;
Bandstoten - kampioen Caudron Frédéric KBC. De Goeie Queue
Driebanden - kampioen Caudron Frédéric KBC. De Goeie Queue
Kader 47/1 - kampioen Eddy Leppens BC. Op de Meir
Hierbij hebben wij de aangename plicht de inrichters van de verschillende nationale finales te
bedanken voor hun inzet en de mannier waarop zij de vertegenwoordigers van de verschillende
gewesten hebben ontvangen in hun lokaal. Dank aan BC. De Leug – BC. Herentals – BC. Op De
Meir – BC. De Ploeg – BC. Arena – Merksem Drieband Club – BC. De Coeck en BC. De
Noorderkempen.
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Ploegen kompetities : N.I.D.M. sportjaar 2015 – 2016
-

In de 1ste afdeling werd BC. Deurne 1 kampioen
3e afdeling A werd Billiard Promotion Team 1 kampioen
3e afdeling B werd BC. Biljart Express 2 kampioen
4e afdeling A werd BC. Woondecor 5 kampioen
4e afdeling B werd BC. Excelsior 1 kampioen

Met vijf kampioenen in deze kompetitie hebben we twee minder dan vorig sportjaar.
Op het gebied van de promoties in het sportjaar 2015 – 2016 kan ik mededelen dat niet minder
dan 224 spelers een promotie of herklassering hebben behaald, wanneer we dan ook nog de
vergelijkingstabel toepassen komen we op een getal van 311. Opvallend meer promoties dan vorig
sportjaar. Een productief sportjaar zou ik zeggen een proficiat aan al deze spelers.
Leden in het gewest Antwerpen – sportjaar 2015-2016;
Op dit ogenblik staat de teller ( leden gewest Antwerpen ) op 1533. Dit is een vooruitgang van 12
leden plus 1%. Dit is meer dan positief wanneer we in gedachte houden dat de vijf andere
gewesten van hun pluimen verliezen.
Aantal leden per district :
District Antwerpen - 719 leden
District Lier / Mechelen - 401 leden
District Turnhout / Mol - 412 leden
Wij tellen in totaal 44 aangesloten clubs in ons gewest, Verdeelt als volgt ;
Antwerpen – 21 clubs
Lier/Mechelen – 16 clubs
Turnhout/mol - 18 clubs
Nieuwe clubs – district Antwerpen – BC. Hemiksem
District Turnhout / Mol - Masters B.A.
District Lier / Mechelen - KBC. Krijt op Tijd - Goor
Opgehouden te bestaan – BC. Bilhar Barriguinhas – Molse B.A.
Mij rest nog een dikke merci toe te zwaaien aan de verschillende district sportbestuurders die elk
op hun beurt de district kompetities tijdens het sportjaar 2015 – 2016 voorbeeldig hebben verwerkt,
Dank u wel Marcel Van Mensel ( district Antwerpen ) Louis Masson ( district Lier/ Mechelen ) en
Ludo Jennen ( district Turnhout/Mol ),
Langs deze weg hou ik eraan een zeer speciale dank te brengen aan de adj. Sportbestuurder van
ons gewest Louis Masson, die buiten zijn taak als district sportbestuurder ook op gewestelijk vlak
de beide competities BVB heeft beheerd, alsmede alle gewest finales van de district kompetities,
niet te vergeten is ook dat Louis vanaf dit jaar ook de verantwoordelijke is voor de kompetitie
Beker Willy Meulders en ook nog is hij de man die onze site beheerd en alle publicatie hierop voor
zijn rekening neemt. Ook vergeet ik zeker niet de verschillende gewestelijke bestuursleden met wie
ik een aangenaam sportjaar heb doorgebracht.
In dezelfde hulde willen wij zeer zeker al de club sportbestuurders betrekken zij zijn het
verlengstuk naar de verschillende clubs toe en die ook bijdragen tot een zo goed mogelijk verloop
van al de kompetities, dank aan de verschillende club sportbestuurders.
Bedankt voor uw aandacht en geduld..
François De Coninck
Gewestelijk sportbestuurder
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