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KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 
 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

      Belgisch Olympisch en Inter federaal Comité 
 

Zetel : Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven  
 

Gewest Antwerpen 
 

Verslag vergadering van de gewestelijke sportcommissie, gehouden op 05/06/2019 te Schil-Dorp. 

 

Aanwezig: Louis  Masson, Marcel Van Mensel, Op De Beeck Dirk, Luc Verkuringen, De Bondt Rudy 

Verontschuldigd: 

1. Opmerkingen verslagen:  GSC: geen opmerkingen 

NSC: geen opmerkingen 

DV T/M: antwoorden zie bijlage 

 

2. Bestuur:   

Matthias Smits kan door zijn vele werkzaamheden de functie van district sportbestuurder 

Lier/Mechelen niet meer uitoefenen. 

Taakverdeling volgend seizoen: 

 

MASSON Louis: Gewestelijk sportbestuurder, Voorzitter/secretaris GSC. Maken kalenders BWM en 

NIDM en alle zaken NIDM op nationaal vlak. Organisaties Nationaal KB. BvB MB. alle organisaties 

district vlak Lier/Mechelen, sportbestuurder Jeugd. 

VAN MENSEL Marcel: Adjunct Sportbestuurder. Maken kalenders BWM. Alle organisaties gewestelijk 

vlak KB.  BvB KB. Verantwoordelijke informatica. Verwerken uitslagen BWM. 

OP DE BEECK Dirk: Sportbestuurder district Antwerpen. Alle organisaties district vlak Antwerpen. Alle 

organisaties gewestelijk vlak MB. Jeugd  

VERKURINGEN Luc: Sportbestuurder district Turnhout/Mol. Alle organisaties district vlak 

Turnhout/Mol. 

DE BONDT Rudi: Verantwoordelijk arbitrage 

 

3. Voorbij sportjaar: Alles verlopen zoals gepland  

 

4. Inschrijvingen:    

Wat met te weinig inschrijvingen individueel? 

Kan met poules gewerkt worden, maar welke club wil dit inrichten, kunnen ook altijd dezelfde clubs 

zijn, deze club moet ook voor scheidsrechters zorgen, is wel voordeliger voor de verplaatsingen, alle 

wedstrijden worden op één dag of avond afgewerkt. 

Dan, als er maar 1 of 2 inschrijvingen zijn in een district, word(en) deze toegevoegd aan het district 

met de laagste deelnemers. Hiervan gaan de eerste 2 naar de GF de andere 2 komen dan van het 

andere district. 

Er zal nog gewacht worden op de inschrijvingen om te bepalen wat en hoe, volgende vergadering. 

 

5. BWM:  

Te spelen punten MB DB volgend jaar terug naar 2/3de van de punten spelen. 

Mixt kalender kan nog aangepast worden naargelang de inschrijvingen (dubbele ronde) 

Trachten steeds 12 ploegen in een reeks te plaatsen, zal afhangen van het aantal inschrijvingen. 
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Nieuwe regelementen BWM staan op onze website. 

Prijsuitreiking BWM 14 juni 2019 in Biljartcentrum DE PLOEG 

Ook BWM Mixt kampioen krijgt prijs 

 

6. NIDM:  Nieuw voorstel kalenders zal kortelings rondgestuurd worden. Indien uw club meer of 

minder ploegen inschrijft, graag reeds een seintje. 

Ook van clubs die nieuw willen starten. 

 

7. Jeugd: Ouderdom jeugd zou opgetrokken zijn naar 21 jaar! Bevestiging in RvB of DC van volgende 

week. 

 

8. Sportreglementen:  

Kleine aanpassingen zijn er gebeurd zoals berekening promotie. 

Meer dan 5 wedstrijden is de helft van wedstrijden in prom, dan prom 

Zie art 10/3 A/4 blz 33 van Nationale sportreglementen 

 

Nationale Sportreglementen zijn afgewerkt uitgezonderd Art 2, hier moet nog terug een aanpassing 

aan gebeuren door de uitspraak van BAS betreffende de lakens. 

Goedkeuring door RvB zou dan op 20 juni klaar zijn. 

 

9. Arbitrage:  

Overlopen verslag NAC, Bart Van Den Bulck geen kandidaat voor NAC secretaris. 

Sport en Arbitrage reglementen stemmen niet overeen, moeten nog aangepast worden. 

   

10. Allerlei:. 

- Stock Kris vraagt om promotie naar 34, wordt toegestaan, opvolging 1 jaar. 

- Grote Licentie in het gewest Antwerpen, volstaat dan een kleine kaart in een ander gewest voor    

BWM? 

Nee, voor BWM in een ander gewest heeft men steeds een Grote kaart nodig. Zie art 15/12 E blz 47 

van Nationale reglementen. 

- Er zijn wat problemen met de nieuwe inschrijvingen bij nationale ledenlijst als men bestuur wil 

aanpassen. 

Dit kan men oplossen door in “controleren” op “beveiliging blad opheffen” te klikken. Geen code 

nodig. Dan kan men in gele vakken aanpassingen doen. 

- Voor volgend jaar enkel nog naar de volgende e-mailadressen uitslagen doorsturen. 

voor NIDM wedstrijden sturen naar nidmwedstrijden@kbbb.be 

voor BWM sturen naar bwmwedstrijden@kbbb.be  

voor individuele wedstrijden DF en GF sturen naar indivwedstrijden@kbbb.be  

Op deze wijze krijgen de gewest- en district sportbestuurders uw uitslagen binnen. 

 

 
 

Einde van de vergadering 22:30 u.   Volgende vergadering nog te bepalen.  

 

 

Louis Masson        Van Mensel Marcel 

 

Voorzitter/Secretaris       Onder Voorzitter 
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