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Klasse spelers te komenKONINKLIJKE 
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 15/1//2020 In lokaal Schil Dorp. 

 

Aanwezig: Louis  Masson, Marcel Van Mensel, Op De Beeck Dirk, De Bondt Rudi en Luc Verkuringen. 

Verontschuldigd:. 

1. Opmerkingen verslagen:  GV: Geen opmerkingen. 

 

2. Kampioenen: Proficiat aan de nieuwe kampioenen uit ons gewest, Merckx als kampioen en Peter 

Ceulemans met zijn tweede plaats in het driebanden. 
Bij de dames ook beide ereplaatsen met Danielle Le Bruyn als kampioen en Jamie Buelens 

als tweede.  

Bij de junioren konden Kevin en Nino het niet waarmaken maar toch proficiat met hun 

prestatie. 

Bij de Wheelchair moest Stefan nipt de duimen leggen voor Johan Grimon. 

Voor de klassieke disciplines mocht Eddy Leppens het hoogste schavotje beklimmen in 

47/2, 71/2 en het bandstoten, een prachtige prestatie. 

Om af te sluiten de geweldige prestatie van Erik Vervliet, die kampioen is in het Artistiek 

Biljart. 

Natuurlijk ook een welgemeend proficiat aan ALLE deelnemers want hier mogen 

deelnemen is reeds een hele prestatie. 

3. Nationale finale: NF 160 kader 35/2 KB  8/9-1-20 

NF 160 Vrij KB 25/26-1-2020   BC DE MIDDEL 

    NF 110-150 band KB  21/22-3-2020 Rechtstreekse Finale met 6 BC LUGO (Rudy) 

   NF 27 DB KB 6/7-6-2020    DBC DE LEUG 

   NF 200-300 vrij MT 18/19-4-2020    DE 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 

NVW 50 DB KB zal maand naar achter verschoven worden. 

 

Gewestelijke finales, bij verschuiven volgens jaarkalender opletten dat er geen gelijklopende 

samenvallen. 

 

 

4. NIDM:  

 

5. BWM: Klacht BPT. 
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Op 27/11 werd uitslag 1ste ronde 42 DB MT rondgestuurd. Hierin staat duidelijk vermeld dat 

Meersman Peter promotie heeft behaald. 

Deze gaat in, twee dagen na verschijnen uitslag, zoals op zijn fiche vermeld op 30/11/19. 

Dit staat duidelijk vermeld op de promotielijst. 

 

Oorspronkelijk is de promotielijst gemaakt om de spelers die in BWM promotie behalen (Nieuwe 

spelers) hiervan op de hoogte te brengen. 

 

Deze wordt in principe de zaterdag gemaakt, op zondag of maandag verzonden, en de promotie 

(BWM) gaat dan de volgende zaterdag in. 

Om het nat reglement niet te overrulen is op de promotielijst duidelijk vermeld dat promoties in 

individuele voorrondes  twee dagen na verschijnen van de uitslag ingaan, of bij finales dadelijk 

omdat hier een proclamatie heeft plaatsgevonden. 

 

Peter moest dus op de hoogte zijn van de behaalde promotie en mocht niet meer spelen voor 

BWM op 19/12. Peter en zijn sportbestuurder hadden ruimschoots de tijd om te vragen waarom 

Peter niet op de promotielijst stond. De uitslag van de wedstrijd gespeeld op 19/12 blijft dus 0 – 6 

 

Ook de argumentatie dat het dan 4-2 zou worden en niet 0-6 vervalt. Dit staat ook duidelijk in het 

reglement bij verkeerde opstelling wordt de stand 0-6. 

 

In het gewestelijk reglement zal een waarschuwing bijgeplaatst worden. 

 

Klacht Hendrickx: De heer Hendrickx Arthur, (BC Real) heeft na het behalen van zijn promotie 

nog twee wedstrijden naar oude punten gespeeld. 

 

Op 18/11 behaalde hij prom door ¾ wed. met promotie. Op 23/11 werd de kalender gecontroleerd 

maar prom werd niet opgemerkt. 

Op 30/11 nieuwe controle, prom gezien en gaat dan een week later in 7/12. 

Op 5/12 vervroegde wedstrijd gespeeld (speeldatum aangepast bij maken kalenders in augustus) 

naar oude punten daar prom volgens Fiche pas inging op 7/12. 

 

De heer Hendrickx mocht dus nog naar 40 punten spelen. Score blijft dus onveranderd.   

 

 

 

6. Voorstel wijzigen indv. klassement: Voorstel om in voorrondes klassering volgens gemiddelde te 

doen. Zal nog verder besproken worden. Ideeën welkom. 

Wijzigingen doorvoeren is niet zo eenvoudig, wegens geen mogelijkheid om momenteel de 

berekening op de website aan te passen zou alles manueel moeten gebeuren. 

 

7. Synthetische lakens op MB in Biljart Expres: DE heer Proost  moet zijn wedstrijden 40 band elders 

spelen, af te spreken met tegenstrever. 

 

8. Jeugd: Tweespalt tussen Bianca/De Ploeg en P. Mintjens. Moet besproken worden op de GV. 

 

9. Arbitrage: Nieuwe badges van nationaal beschikbaar. 

Altijd zelfde mensen die komen arbitreren. Graag eens verse krachten aub. iedereen zou 

toch minstens 1 maal moeten komen 
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10. Allerlei: Vraag van de heer Roefs waarom De Groof en Menheer nog mogen deelnemen aan de NVW 

hoofdklasse nu zij meespelen in BB. 

Dit zijn vervangers voor Caudron en Leppens en geen Ere klasse spelers. Het is niet omdat zij één 

maal geforceerd mogen meespelen in een hogere klasse om aan 32 spelers te komen dat zij niet 

meer zouden mogen deelnemen aan hun normale competitie. 
 

 

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

 

 

Louis Masson        Van Mensel Marcel 

 

Voorzitter/Secretaris       Onder Voorzitter 

 


