KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W.
Aangesloten bij

Union Mondiale de Billard
Belgisch Olympisch en Inter federaal Comité

Zetel : Café Marie Therese, Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven

Gewest Antwerpen
Verslag vergadering van de gewestelijke sportcommissie, gehouden op 9/10//2019 in Schil - Dorp.
Aanwezig: Louis Masson, Marcel Van Mensel, Op De Beeck Dirk.
Verontschuldigd: Luc Verkuringen, De Bondt Rudi.

1. Opmerkingen verslagen:

GV: Geen opmerkingen.

2. Klacht Mister 100: Niet akkoord met de beslissing om de wedstrijd BWM B1006 Mister 100 – De
Coeck
Om te zetten in 0 – 6 voor BC De Coeck daar er op synthetische lakens gespeeld werd.

Na indienen van de klacht werd ten voorlopige titel de score terug op de werkelijk behaalde resultaten
gezet “onder voorbehoud”.

De verdediging van Mister 100 die Kurt Ceulemans naar voor bracht: Ik verdedigd de stelling van Mister
100 dat er wel degelijk klassieke disciplines op synthetische lakens mogen en kunnen gespeeld worden,
niet alleen vanwege de technische kwaliteiten maar bovendien gezien de onbetwistbare en overduidelijke
uitspraak van het BAS.
Ik ben ook de mening toegedaan dat het huidige reglement van de KBBB nog steeds te veel naar een
bepaald merk en structuur van laken verwijst waardoor synthetische lakens in gebruik worden beperkt,
dit in tegenspraak tot de beslissing van het BAS.
Wat de sancties ivm de competitie BWM overband KB Team M100 betreft, waarvoor wij verzet hebben
aangetekend, werd mij door de heer Masson bevestigd dat de wedstrijdresultaten tot aan het einde van
het seizoen of tenminste tot aan de uiteindelijke en definitieve uitspraak door externe instanties correct
zullen worden ingevuld, zei het dan onder voorbehoud.

De GSC blijft bij haar standpunt dat het huidige reglement moet gevolgd worden en correct werd
gevolgd waardoor de wedstrijduitslag terecht werd omgezet naar 0 – 6 voor BC De Coeck. Het
standpunt van de heer Kurt Ceulemens kan dan ook niet worden bijgetreden en is derhalve
ongegrond. De klacht wordt dan ook afgewezen.
Gezien de lopende klacht zal de behaalde uitslag gepubliceerd worden zoals hij werd gespeeld met
de uitdrukkelijke vermelding evenwel dat de uitslag “onder voorbehoud” is gezien de lopende
klacht.

3. Klacht over de heer Punnewaert: VL2A019. De GSC heeft een schrijven ontvangen dat de heer
Punnewaert in een wedstrijd BWM vrij KB zijn kansen niet heeft verdedigd om geen promotie te
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maken. Na een serie van 40 heeft hij 7 beurten geen punt gemaakt, zelfs enkele ballen expres naast
gespeeld en na opmerking van tegenstrever gezegd dat hij niet wou over spelen.
De aanwezige heer Punnewaert verdedigde zich door te verklaren dat hij steeds voluit gaat en lessen
volgde om zelf te trachten te promoveren.
Tevens was hij de mening toegedaan dat de klacht niet ontvankelijk was omdat er niets op het
wedstrijdblad vermeld was.
De GSC heeft na het ontvangen van de klacht de uitslag bestudeerd, de andere resultaten uit het
verleden bekeken (zeer veel gewonnen wedstrijden, steeds veel beurten als tegenstrever weinig punten
had). Zij heeft ook enkele andere tegenstrevers gesproken die allen de mening toegedaan waren dat de
heer Punnewaert ruim een promotie waard is.
De GSC is dan ook de mening toegedaan dat de heer Punnewaert prom moet krijgen naar 160 en
volgens VT naar 55 band.
Punnewaert kan hiertegen in beroep gaan, binnen de vijf werkdagen na verschijnen van dit verslag, bij
de GV mits het betalen van een waarborg van 75 €. Een beroep werkt opschortend voor de promotie.
4. Toekenning NF 42 DB MT: Gezien de uitslagen van vorig jaar mag de heer Delmez Dirk (Mister
100) deelnemen als vrijgestelde speler in de NF 42 DB MT door Antwerpen georganiseerd in BC
Mister 100.
5. Nationale finales: Nationale finales: Nog twee kandidaten gezocht, voor band KB en Band MT.
Enkel lokalen die voldoende tafels hebben met niet synthetische lakens. Dringend kandidatuur
doorgeven, de eerste die reageren hebben voorrang.

NF 160 Vrij KB 25/26-1-2020
BC DE MIDDEL
NF 110-150 band KB 21/22-3-2020 Rechtstreekse Finale met 6
NF 27 DB KB 6/7-6-2020
DBC DE LEUG
NF 200-300 vrij MT 18/19-4-2020 indien kandidatenDE NOORDERKEMPEN
NF 120 Ka 47/2 22/23-2-2020
BC LUGO (Rudy)
NF 70 band MT 25/26-4-2020
NF 42 DB MT DELMEZ Dirk Uitgenodigd
BC MISTER 100
Dirk is uitgenodigd wegens resultaten voorrondes vorig jaar.

6. BWM: Mixt: volgorde spelwijze van sportkalender volgen. Vrij bovenaan, Kader in het midden en
Band onderaan.
Is anders moeilijk te volgen om uitslagen in te brengen.
Marcel vraagt wedstrijden tijdig door te sturen. Zeker na aanmaning of vraag;
DADELIJK reageren.
7. NIDM: Programma voor rechtstreeks (na goedkeuring) inbrengen uitslagen loopt proef. Tiental clubs
aangeschreven om uit te testen.
Lijkt goed te werken, mogelijk nog enkele gebruik verbeteringen.
8. Jeugd: Bijkomende tornooi in Biljart Express op 1 dec.
9. Arbitrage: Vraag voor twee scheidsrechters Blankenbergen. Moeten wel ganse week aanwezig zijn.
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10. Allerlei: Geen punten
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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