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G E W E S T  A N T W E R P E N  
 

Verslag van de gewestelijke vergadering van maandag 15/01/2018 (73) 
 

Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, De Coninck 
          François, Van Raak Peter, Verstraelen Leo, Mintjens Patrik, Peeters Luc, Van Mensel  
          Marcel 
Verontschuldigd : Geeraerts Gustaaf, Smits Mathias 
 

1. Openingswoord door de voorzitter 
2. Toelichting door de voorzitter  van de GSC in verband met de schorsing uitgesproken op vorige 

vergadering van de GSC (18/12/2017) en het beroep ingediend door de heren Jossen en Aerts. 
Er wordt een uitvoerige toelichting gedaan met bewijsstukken en verklaringen waarop hun 
uitspraak gebaseerd is. 

3. Behandeling beroep van de heren Josson en Aerts (de heren Masson, De Coninck en Van 
Mensel verlaten de vergadering).  De vergadering geeft dan het woord aan de heer Aerts om 
zich te verdedigen.  Hij beweert dat door BC Zevenbergen matchbladen van het systeem 
“Hyperscore” niet werden gebruikt voor officiële wedstrijden en dit terwijl er toch matchbladen 
van dit systeem werden gevonden, die nogal wat afweken van de door hen doorgezonden 
matchbladen. Na dit betoog is de vergadering tot het volgende besluit gekomen :  

- dat de klacht van dhr. Josson ontvankelijk en gegrond is.  

- Dat de aangeleverde bewijzen tonen in voldoende mate aan dat de uitslagen van  de ontmoeting BC 

Zevenbergen  - KBC Real 1 werden gemanipuleerd.   

- dat de aangehaalde argumenten ter verdediging door dhr. Luc Aerts, maar ook het schrijven vanwege het bestuur 

van BC Zevenbergen onvoldoende zijn om deze overtuiging te ontkrachten  

- meent dat uit de voorgelegde verklaringen en stukken in deze zaak blijkt  dat zowel dhr. Luc Aerts als dhr. 

Guido Neuhard een bepalende rol hebben gespeeld, de andere betrokkenen Jan De Meyer, Jozef Vercammen en 

René Van den Eynde speelde in deze een eerder ondergeschikte rol  
  
 
 
Volgende straffen werden uitgesproken : 
 
 
 
 



 

 

 

a. De heren Vercammen Josef (6134), De Meyer Jan (0604) en Van den Eynde René 
(5059) worden geschorst voor  één maand en dit vanaf 01/01/2018 

b. De heer Neuhard Guido (5060)) wordt geschorst voor 18 maanden, waarvan 12 
voorwaardelijk. Dit voor een proefperiode van 3 jaar.  Dit wil zeggen dat hij geschorst is 
voor 6 maanden effectief vanaf 01/01/2018 en 12 maanden voorwaardelijk vanaf 
01/07/2018.  

c. De heer Aerts Luc (8159) wordt geschorst voor 18 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. 
Dit voor een proefperiode van 3 jaar.  Dit wil zeggen dat hij geschorst is voor 6 maanden 
effectief vanaf 24/01/2018 en 12 maanden voorwaardelijk vanaf 24/07/2018. Tevens 
bekomt hij promotie op bevel naar 3de klasse band. P.S. Door het in beroep gaan van de heer 
Aerts werd zijn schorsing, uitgesproken door de GSC en ingaande op 01/01/2018,  opgeschort 

 
De waarborg betaald door dhr. Luc Aerts (BC Zevenbergen) wordt verbeurd verklaard.  

De waarborg betaald door dhr. Dirk Josson (KBC Real) dient te worden terugbetaald.  

   

  
4.   Goedkeuring vorig verslag (18/12/2017) 
5. Briefwisseling 

- Ontslagbrief van jeugdvoorzitster  en dit wegens familiale omstandigheden.  Dit ontslag 
wordt voorlopig in beraad gehouden 

 

6. Verslagen :  
a. RVB 27/12/2018 : geen opmerkingen 
b. District Lier/Mechelen 05/01/2018 : geen opmerkingen 
c. District Turnhout/Mol 03/01/2018 : geen opmerkingen 

7. Sport  
- Nog geen verslag van de NSC van dec. 2017. 

8. Jeugd 
- Louis Masson zal de taken van Sonja voorlopig overnemen 
- Organisatie Coupe van Beem wordt door gewest voorlopig stilgelegd 
- Een proficiat aan de spelers Stef van Kevin Van Hees voor hun uitslag op het 

kampioenschap van België met hun 1ste en 2de plaats. 
9. Arbitrage  

- Arbitrage op 20 en 21/01/2018 (nat. Voorwedstrijden 50 punten drieband match in KBC 
Biljartvrienden) en 20 en 21/01/2018 (nat. Finale jeugd 3 B in De Noorderkempen) 

10. Financiën 
a. Nog één club dient de rekening van het gewest (sportkalender e.d.) te betalen 

11. Allerlei 
- Herziening vergoeding ADSL 
- De heer Luc Peeters stelt zich kandidaat voor de Raad van Bestuur 
- Communicatie tussen de verschillende kanalen (leden, clubs en gewest) te optimaliseren 
- Prijsuitreiking BWM op vrijdag 22/06/2018 

 
 
 
Volgende vergadering : 19/02/2018 
 
 
 



 

 

 

Karel Adriaensen        François Van Crieckinge 
Gewestelijk secretaris       Gewestelijk voorzitter 
 

 
 

 


