
 

                                           

 
 
 

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, 4/4/2019    
 

ALGEMENE DISTRICT VERGADERING ANTWERPEN 

 

Verslag van 4/4/2019 in Taverne Arena 

 

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  BPT, FIGUUR 2600, MDC, De Ploeg, Rio en West Side. 

Lokaal DGQ (Salpho) is gesloten na 1 april. Alle wedstrijden verplaatsen naar de De Ploeg. 

Indien andere datum zullen clubs verwittigd worden. 

Sportbestuurder Lier: Nog geen vervanger voor Matthias. Indien deze onvoldoende tijd 

heeft, zal dit opgevangen worden door andere sportbestuurders. 

Sport:  Bij rechtstreekse DF moeten er 4 wedstrijden gespeeld worden.  

  Nog 1 kalender district te spelen. 

  Indien wedstrijden worden uitgesteld sportbestuurder verwittigen. 

Mister 100: Wachten op uitspraak BAS. Waarschijnlijk eind april. 

Stel: Mister 100 krijgt gelijk: Alle gespeelde wedstrijden zullen ingebracht worden. 

Stel: KBBB krijgt gelijk: alle wedstrijden, gespeeld na 1/12/2018 worden door Mister 100 verloren 

met 0 – 8 

Enkele clubs vinden dat een algemene uitslag 0-8 voor het volledige jaar gewenst. Mogelijk zullen 

zij bezwaar aantekenen.    

Opmerkingen verslagen:  DV Antwerpen 10/12/18: Geen opmerkingen 

    GSC 12/3/19:  



 

                                           

 
 
 

Dronken scheidsrechter tijdens individuele wedstrijd in Avenue. Gelieve uw clubleden er op 

te wijzen dat de scheidsrechters nuchter moeten arbitreren. Bij herhaling kan sanctie  

opgelegd worden. 

Betrokken scheidsrechter is niet gehoord en ontkent dit. Zal op volgende GSC besproken 

worden. 

 

Zelfde opmerking voor gebruik GSM tijden arbitreren. Dit kan geweldig storend werken bij 

spelers. Ook de schrijvers moeten zich concentreren op hun werk. 

Bij dubbele wedstrijd Lugo/Fantastika verliet scheidrechter het lokaal na de wedstrijd van 

Lugo; geen scheidsrechter voor wedstrijd Fantastika. Gelieve duidelijk afspraken te maken. 

Mister 100: Scheidsrechters gelieve geen moppen te tappen of commentaar te leveren tijdens 

de wedstrijd  

    NSC 28/3/18: Verwerkt in GSC 12/3 

Bestuursleden moeten een Gr Lic hebben (Voorzitter, Sportbestuurder, secretaris en 

schatbewaarder.) 

  

NIDM: Zie Mister 100 

 

BWM:  Wedstrijden BWM DB nieuw systeem, wedstrijden zouden te lang duren,  

Voor Lier geen probleem, Turnhout zou graag terug oude punten spelen (2/3de ipv 

3/4de) Ook Antwerpen voor  terugkeren naar oud systeem. We zullen dit dus aanhouden 

Mixt: Is succesvol afgelopen. Zal volgend seizoen terug ingericht worden. Mogelijk 

iets aanpassen toegelaten punten (Bv ook 40 band toelaten. 

14 juni prijsuitreiking 

 

Jeugd:  Dank aan organisatoren jeugd tornooien. Tornooi Verhoeven was groot succes met 

17 deelnemers. 

 

Doorsturen uitslagen: Momenteel loopt een proef met email adres wedstrijden. 

 

Dit zou algemeen worden voor de verschillende disciplines. Meer nieuws als alles is ingebracht. 

 

Met Koen afspreken. 

 

 
Financiën: 

    BE09 6511 4958 8857   BIC: KEYTBEBB 

 
Kolom1 Aantal Bijdrage DF  Boetes    5/12 en 4/4 Boeken Te Betalen 



 

                                           

 
 
 

Leden 

MDC   +6  € 6 

De Ploeg   +6  € 6 

Figuur 2600   +6  € 6 

BC RIO 20 40 +6 +6  € 52 

BC WESTSIDE 12 24 +6  € 30 

BPT   +6 +6  € 12 
 

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

Indien aantal wedstrijdboeken niet correct is gelieve zelf aan te passen. Ok als gekregen 

boeken niet vermeld zijn. 3€ per boekje 

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

Antwerpen. 

Ook ploegen die ophouden te bestaan moeten financieel in regel zijn. Spelers kunnen 

individueel verantwoordelijk worden gesteld. 

Allerlei: Voor de 3 laatste wedstrijden mogen enkel spelers opgesteld worden die reeds gekend zijn.  

Op hun fiche moet er dus reeds een regel voor de te spelen discipline aangemaakt zijn. 

 

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.  

Streefdatum volgende vergadering: begin juni in taverne “Arena” 

 

 

Louis Masson 

Secretaris District Antwerpen 

louis.masson@telenet.be.  
 


