
 

                                           

 
 
 

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, 1 te 3000 Leuven         
 
   

Deurne, 16/52018    
 

ALGEMENE DISTRICT VERGADERING ANTWERPEN 

 

Verslag van 16/5/2018 in Lokaal NOVA (Schil Dorp) BC LUGO 

 

Aanwezig: Bestuur: Voorzitter:   Van den Bulck Bart 

  Onder voorzitter:   Van Mensel Marcel  

  Sportbestuurder :   Op De Beeck Dirk.  

  Secretaris/Penningmeester:    Masson Louis.    
Secretariaat: 

• Controle aanwezigheid van de clubs. 

Afwezig  BC Avenue, WEST SIDE, BPT, RIO en FIGUUR 2600. 

• Te verwachten veranderingen van Clubs: 

District Antwerpen: Lokaal BC Arena gaat terug open.  

Herstart BC ARENA gepland. 

 District Lier/Mechelen: B.C.   E.B.A. in Boom, spelen enkel artistiek. Daelman Eric 

opnemen in mailing list Lier.    

Opmerkingen verslagen:  DV Antwerpen 24/1/18: Geen opmerkingen 

    GSC 7/5/18: Zie verder verduidelijkingen: 

TAAKVERDELING voor het komende sportjaar: 

MASSON Louis:  Gewestelijk sportbestuurder: 

 Alle nationale individuele competities. 

 Alle competities op MT 

 Gewestelijke competities op KB die niet op districtsvlak gespeeld worden 

 BvB op MT 

 Interclub Mixte en beker Alexis 

 Jeugdsportbestuurder a.i. 

 Hulp inbrengen uitslagen BWM 

VAN MENSEL Marcel: Adjunct gewestelijk sportbestuurder: 



 

                                           

 
 
 

 Alle gewestelijk competities op KB na afhandeling op districtsvlak. 

 Opvolgen district sportbestuurders en verwerken van deze uitslagen op website 

 BvB KB 

 Verwerken uitslagen BWM (Hulp van LM) 

OP DE BEECK Dirk:  District sportbestuurder Antwerpen: 

 Alle competities KB op districtsvlak 

 Nog te bespreken : secretariaat district 

SMITS Matthias:  District sportbestuurder Lier/Mechelen 

VERKURINGEN Luc: District sportbestuurder Turnhout/Mol Opleiding door Ludo Jennen. 

DE CONINCK François: NIDM   

  

Sport:  NIDM: Geen punten 

 

1. BWM: Volgend jaar starten met competitie Classics BWM op MT. 

Laagste speler 60, 90 of 120 vrij. Middelste speler kader 47/2:  70, 90, 120, 160, 220, 

of 300.  Op verzoek enkele clubs 70 kader toegevoegd. 

Hoogste speler 55, 80, 110 of 150 band 

Voor Band moet een vaste speler ingeschreven worden die niet geforceerd speelt. 

Moeten minimum de helft van het te spelen aantal wedstrijden spelen. Reserve speler 

mag geforceerd spelen. 

Kader: Spelers moeten min 120 kader KB spelen. 

Eventuele promotie naar Ere klasse kan aan de NSC voor gelegd worden. Zie punt 2. 

Omwisselen spelers Band/Kader/Vrijspel is toegelaten 

Bijkomende kleine kaart is voldoende, men kan dus ploegen met spelers van 

verschillende clubs vormen. 

Aanpassingen aan deze regels zijn nog steeds mogelijk. Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen, vragen en suggesties,  kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden 

 

Te spelen punten MB DB volgend jaar. 3/4de van de punten te spelen, is één Klasse 

lager dan normale punten. 

Speler met handicap 34 zal naar 27 punten moeten spelen enz… 

 

3 band KB: Laagste speler is speler van 2de klasse (34) toegelaten. Evaluatiejaar. 

Voor de NF blijft een speler van max 22 noodzakelijk 

 

Rood is gewijzigde tekst na GSC. 

 

2. Wijzigingen NSC:  

Jeugd: Foutieve mededeling over verhogen ouderdom. 

U17, U19 en U21 blijven onveranderd. NSBJ heeft zich  vergist, UMB had leeftijd verhoogd 

omdat de CEB kampioenen van vorig sportjaar zouden kunnen deelnemen. 

 



 

                                           

 
 
 

Promotie naar ere klasse: Aan artikel 10/2 zal punt 4 toegevoegd worden dat de NSC 

promotie naar ere klasse kan toelaten op een erkend tornooi of competitie. Iemand die na 

drie wedstrijden op twaalf stopt omdat hij promotie heeft zal bv kunnen geweigerd worden. 

 

Lijst van spelers die volgend jaar niet mogen spelen wegens FF in nationale competities zal 

opgesteld worden (in de competities waar FF is gegeven). 

 

Antwerpen moet volgend jaar 3 nat finale op KB en 2 op MT organiseren 

 

KB: 

1ste klasse vrij KB (210) 

Exc/1ste Kader 35/2 (300/220) invite van het gewest 

2de klasse DB (34) 

 

MT: 

3de/4de band MT  (30/40) 

Hoofdklasse DB MT 

 

Kledij: Ook een hemd met korte mouwen is in ploegverband toegelaten 

 

Hoeken vrijspel KB blijven behouden op formaat 2.3m ook voor 2.1m 

Acquit punten: Aanpassing volgens CEB normen: afstand tussen middenste en links- rechts 

acquit: 

 

  2.84m onv.  18.25 cm 

  2.30m  Actueel: 15.50cm  CEB: 14.80cm 

  2.10m  Actueel: 15.00cm  CEB: 13.50cm 

Ook op oude lakens aan te passen. 

 
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+6    € 70 

FIGUUR 2600 9 18 +6 +6 +6+6  € 42 

WESTSIDE 6 12 +6+6 +9 € 39 

DE DEKEN    +9 € 9 

BPT   +6  € 6 

AVENUE   +6  € 6 
 

zolang NIET BETAALD ontvangen zij geen inschrijvingslijsten 

Ronny Mathysen en Mario Borremans hebben de boekhouding nagezien en ontlasting 

gegeven voor de sportjaren 2016/17 en 2017/18, waarvoor dank. 

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



 

                                           

 
 
 

Ter info: Nationaal 60 € lidgeld. 2€ bijdrage DF per lid met grote Lic. in het district 

Antwerpen. 

Allerlei: Lessen arbitrage kunnen aangevraagd worden. Niet de bedoeling dat de mensen die de 

lessen volgen dadelijk als scheidsrechters worden ingezet, maar de algemene kennis verhogen. Info 

bij Bart Van Den Bulk. 

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

Uitreiking prijzen BWM 29 juni in BC De Ploeg  20.00 uur 

Inschrijvingen einde mei, zodra nieuwe forad02 in orde is 

De clubs moeten ook in orde zijn met de nieuwe wetgeving. Persoonlijke gegevens van leden 

mogen enkel toegankelijk zijn na login. 

Mario vraagt spelers geen 4 verplaatsingen te laten maken voor 4 wedstrijden. 

 Als tegenstrevers slechts alleen in een club spelen is dit voor verplaatsingen niet te 

vermijden. 

Soms als onvoldoende biljarts beschikbaar of bv drie spelers in een club en twee biljarts 

worden de thuisspelers twee maal opgeroepen zodat de bezoeker (normaal verste 

verplaatsing) maar 1 maal moet komen, zij kunnen dan ook voor elkaar tellen.  

BWM : bij de inschrijvingen zal het overzicht van de speelweken per discipline worden 

toegevoegd. 

 

Louis dankte de bestuursleden voor de medewerking tijdens het voorbije sportjaar. Zeker Marcel 

die ongelooflijk veel werk verricht heeft. 

François is momenteel ziek, wij wensen hem spoedig beterschap toe. 

 

 

Streefdatum volgende vergadering: Op afspraak half augustus 

 

Louis Masson 

Secretaris District Antwerpen 

Louis.masson@telenet.be.  
 


