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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 donderdag 29-11-2018 (81) 

 
 

Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van Raak 
                   Peter, Van Mensel Marcel, De Bondt Rudi, Mintjens Patrik, Willems Eddy, Op de Beeck 
     Dirk 
Verontschuldigd : Smits Mathias, Peeters Luc, Verstraelen Leo 
 
 
1. Opening door voorzitter Van Criekinge Fr 
2. Vorig verslag : 23/09/2018 : goedgekeurd. Onder rubriek allerlei (punt 9) moet zijn :25 mailboxen 

ipv 10 
3. Briefwisseling    

- Mail Roger Van de Ven ivm lakens Royal Pro (zie verder) 
- Mathias Smits laat weten dat hij volgend seizoen wegens tijdsgebrek zijn job als 

districtsportbestuurder niet meer naar behoren zal kunnen uitvoeren  en het wenselijk  
is een nieuwe kandidaat districtsportbestuurder te zoeken.  

4.  Verslagen 
- RVB 18/09 en 16/10/2018 : geen opmerkingen 
- DC 10/09/2018 : geen opmerkingen 

5.  Sport 
- Verslag NSC 27/09 en 25/10/2018.  Punt 10.h van verslag van 27/09/2018 : In B.C. 

Mister 100 in Lier zijn er blijkbaar op alle matchtafels lakens van het merk « Royal Pro » 
gelegd. Deze lakens zijn niet conform met de sportreglementen en moeten vervangen worden 
door lakens van het merk « Simonis ».  De GS B van Antwerpen moet de club op de hoogte 
brengen van de beslissing vande NSC.  Deze lakens moeten vervangen worden door lakens 

Simonis en dit voor 01/12/2018.  Het gewest zal alle clubs van het gewest hiervan op de 
hoogte brengen dat wedstrijden gespeeld op deze lakens vanaf 01/12/2018 niet 
kunnen gevalideerd worden door de KBBB 

- Te betreuren dat noch de RVB, noch de NSC hiervoor enig initiatief genomen heeft  
- GSC zie afzonderlijk verslag 
- Te vermelden dat het gewest een aantal setten biljartballen (zonder puntjens)  ter beschikking 

heeft voor het spelen van nationale voorwedstrijden en nationale finales vrijspel, kader en 
band . Indien nodig kunnen deze aangevraagd worden bij Marcel Van Mensel of Louis Masson 

6. Jeugd :  



 

 

 

- Samenstelling nieuw jeugdbestuur : Mintjens Patrik, Willems Eddy, Op de Beeck Dirk, 
Masson Louis en monitor De Bondt Andy. Als eerste initiatief is er een jeugdinitiatie op 
zaterdag 08/12/2018 in KBC Biljartvrienden., vanaf 10.00 uur.  Zij rekenen op een 20 
tal deelnemers.  Een bedrag van max. 500,- € wordt hiervoor door het gewest 
toegekend. 

 
 
 

7. Arbitrage :  
- Op 25/10/2018 was er een lessenreeks in BC De Deken, waarop 12 deelnemers 

aanwezig waren ; Een volgende les wordt voorzien in BC. Herentals 
- Op 15 en 16/12 is  er nog er een nationale finale kader 1ste kl. + ex. in BC DE Deken.  

Nog enkele scheidsrechers gewenst.  
8. Financien : 

- Gewestelijk penningmeester wordt nog op juiste aantal inschrijvingen (leden gesplitst 
in grote kaart en kleine kaart en jeugsspeler) + deelnamers BWM  om de1ste 
afrekening te maken 

- Karel Adriaensen vraagt aan de verschillende sportbestuurder om bij een forfait een 
juiste aanduiding te geven voor het aanrekenen van een eventuele boete. 

9. Allerlei : 
- Prijsuitreiking BWM : normaal laatste weekend van juni 
- Waar zijn de licentiekaarten voor het seizoen 2018-2019 ? 

 
 
 
Volgende vergadering :  
Maandag 14/01/2019 
 
 
 
Karel Adriaensen        François Van Criekinge 
Gewestelijk secretaris       Gewesteliljk voorzitter 


