
 

                                           

 
 
 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 

 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

 Affilié     Confédération Européenne de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

                   Comité Olympique et Interfédéral Belge  
Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 te 3000 Leuven         
 
   

Deurne, 17/8/2017    
 

ALGEMENE DISTRICT VERGADERING ANTWERPEN 

 

Verslag van 24/1/2018 in Lokaal NOVA (Schil Dorp) BC LUGO 

 

Aanwezig: Bestuur: Voorzitter: Verontschuldigd  Van den Bulck Bart 

  Onder voorzitter:   De Coninck François  

  Sportbestuurder :   Van Mensel Marcel.  

  Secretaris/Penningmeester:    Masson Louis.    
Secretariaat: 

• Controle aanwezigheid van de clubs. 

Afwezig BC POLYGOON, BC DEURNE, BPT, MDC, RIO en FIGUUR 2600. 

• Geen opmerkingen over het vorige verslag. 

• Veranderingen van Clubs: 

District Antwerpen: BC De Kern terug naar lokaal “De Deken”. 

BC Lugo is verhuisd naar Schilde vroegere zaal NOVA. Lokaal zal 

voortaan “SCHIL DORP” noemen. 

   BC FANTASTIKA verhuist eveneens naar dit lokaal in Schilde 

District Lier: Nieuwe club: BC BVB café “Victoria” Booischot is verhuisd naar 

Café “Shooters” Schrieksebaan 55, 3120   TREMELO. 

Opmerkingen verslagen:  DV Antwerpen 17/8/17: Geen opmerkingen 

    DV Lier: vraag om klassen teug te splitsen. 

     MT: Alles blijft onveranderd 

KB: 120/160 kader, 90/120 vrij en 55/80 band worden terug 

gesplitst indien akkoord RvB. 

• Nogmaals de opmerking dat het samenvoegen niet enkel financieel is maar ook omdat 

sommige gewesten te weinig inschrijvingen hebben. Het is niet normaal dat zij dadelijk een 

NF kunnen spelen zonder voorwedstrijden. Dus nadeel van terug splitsen is dat mogelijk 

ineens nationaal zal gespeeld worden. 



 

                                           

 
 
 

• Met klok spelen is afgekeurd. 

• NF BWM met 6 ploegen: zaterdag 2 poules van 3 ploegen, nrs 1 en 2 spelen op zondag kruis 

finales. De ploegen die derde eindigden in hun poule hoeven niet meer te komen. 

• Gewesten met slechts 1 deelnemende speler: rechtstreekse finale. 

• Voor rechtstreekse nationale competities mag het organiserend gewest terug een speler 

uitnodigen. 

• Verdeling NF: -Nat Fin 90 kader KB 10/11 feb BC DE KERN 

-Nat Fin 42 DB KB 2/3 juni 2018 BC DE LEUG/ DBC DE LEUG 

-Nat Fin 55/80 band MT Op De Meir   5/6 mei 2018 ? 

   -Nat Fin 18 DB MT  26/27 mei 2018 MASTERS BA 

  

Sportleiding: 

OP DE BEEK Dirk is kandidaat sportbestuurder. Hij zal opgeleid worden door Marcel en indien 

mogelijk vanaf volgend jaar de functie van sportbestuurder district Antwerpen van hem overnemen. 

Welkom Dirk en we zijn overtuigd van een prettige samenwerking. 

Alle uitslagen van het district Antwerpen moeten dus voortaan doorgestuurd worden naar Marcel én 

Dirk. 

Marcel zal dan later taken van Louis overnemen en Louis taken van François, zodat deze zich 

uitsluitend met NIDM moet bezighouden en het maken van kalenders BWM en NIDM.  

Sport: 
 
Blijkbaar zijn er elk jaar minder inschrijvingen voor individuele competities. Dit is zeer goed 
voelbaar in het district Lier/Mechelen. 
De clubs aldaar hebben zich uitgesproken dat zij de voorkeur geven aan rechtstreekse 
gewestelijke competities boven samenvoegen van klassen. 
Mening van Antwerpen? Indien minder dan 4 inschrijvingen in een district, rechtstreekse GF. Zal 
besproken worden op GSC. 

 

NIDM: Geen punten 

 

BWM: BC BVB geeft volledig FF voor vrijspel in afdeling 2A. 

 

  Opmerking van district Lier/Mechelen dat BWM-band en drieband soms in 

dezelfde week vallen. Uitzonderlijk kan dit 1 of 2 maal gebeuren. We proberen dit te 

vermijden maar door het drukke seizoen en het spelen in reeksen van 10 en 12 ploegen is dit 

niet zo simpel. Als na het verschijnen van de kalender blijkt dat er data niet aangepast zijn 

kan men uitzonderlijk enkele wedstrijden een week vroeger spelen. Juiste kalender kan pas 

opgemaakt worden na verschijnen nationale kalender en dus niet mee opgestuurd worden bij 

de inschrijvingen. 

 



 

                                           

 
 
 

Opmerking district Lier/Mechelen dat volgens VT 27 Db maar 30 band moet spelen en 34 

DB maar 40 band. Dit is echter geen item uit de VT maar uit het sportreglement. 

Er is wel een wezenlijk verschil: 

 

Het sportreglement tracht logische zaken zoals dat men meer vrijspel moet spelen 

dan kader en meer vrij dan band en meer band dan drieband te regelen. 

 

De vergelijkingstabel geeft de MINIMUM-waarden weer die men moet spelen in een 

discipline als gekende speler in een andere discipline. Dit zijn werkelijk MINIMUM-

waarden, niemand belet u 55 band te spelen als u 27 DB Speelt. Ik zal art 10/7 ter 

sprake brengen op de NSC. 

 

Vraag: Te spelen punten laten stijgen naargelang de reeks, dit is ten nadele van de kleine 

spelers. Zij kunnen dan nooit in hoogste reeks dus ook nooit nationaal spelen. 

De GSC zal dit bekijken, ook voorstel Antwerpen om BWM MT DB naar één klasse lager te 

spelen i.p.v. 2/3de van de punten. 15 zou 12 worden i.p.v. 10, 18 zou 15 i.p.v. 12 worden 

enz. 

 

DV Turnhout/Mol vraag Van De Paer Hans in Turnhout te spelen. Heeft al FF gegeven. 

De kalender wordt volgens het slangensysteem gemaakt. Dwz dat men tracht in elke poule 

enkele spelers te zetten die in de vorige ronde hoge gemiddelden hebben behaald en enkele 

die minder gemiddelde hebben gespeeld. De poule met de meeste spelers uit een gewest 

tracht men dan in dat gewest te plaatsen. Men kan moeilijk alle spelers van 1 gewest in 

dezelfde poule zetten. Dan moet men geen nationale voorronden spelen. 

 

Klacht Lugo verlichting biljart vooraan. Licht is onvoldoende, geen wedstrijden meer spelen 

zolang als dit niet in orde is. 

 
Financiën: 

    BE09 6511 4958 8857   BIC: KEYTBEBB 

 

Kolom1 Aantal Leden Bijdrage DF 
 Boetes    en 17/8 
2/06  17/8  24/01 Boeken Te Betalen 

BC. RIO 20 40 +6 +6 +6 +6    € 64 

DE PLOEG 56 112 +6  € 118 

DEURNE 22 44 +6 +6 +6 + 3 € 65 

FIGUUR 2600 9 18 +6 +6 +6  € 36 

WESTSIDE 6 12 +6 +9 € 227 

AVENUE 31 62   € 62 

DE MIDDEL 19 38   € 38 

HEMIKSEM 12 24  +6 € 30 

KAPELSE 14 28  +9 € 37 

LUGO 32 64   € 64 

BPT 18 36 +6 +6  € 48 

DGQ 45 90   € 90 

MDC 7 14 +6 +6  € 26 



 

                                           

 
 
 

 

De verantwoordelijke personen voor het nazicht van de rekening, Ronny Mathysen en Rudi 

Maes, waren niet aanwezig, controle op volgende vergadering. 

U ontvangt geen andere rekening. Gelieve verslag door te sturen naar uw penningmeester. 

Allerlei: 

De Leug en DBC De Leug Bij aanschrijven graag juiste club vermelden. 

 

Vraag over verschijnen kalenders in pdf of Excel: 

We laten deze voor Antwerpen in Excel staan omdat ze dan bewerkbaar zijn. 

Nóóit mogen club sportbestuurders wijzigingen aanbrengen en dan rondsturen als komende 

van de district of gewest sportbestuurders. 

 

Streefdatum volgende vergadering: Op afspraak 

 

Louis Masson 

Secretaris District Antwerpen 

Louis.masson@telenet.be.  
 


