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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, Zandhoven, sporthal “Het Veld”. 6/8/2020 

Aanwezig: Louis  Masson, Marcel Van Mensel, Op De Beeck Dirk , VAN LOY Jozef. En De Bondt Rudi 

1. CORONA: Voorlopig blijven de maatregelen gelden: 

 

Indien men niet wenst te spelen maakt men dit kenbaar aan de tegenstrever en indien mogelijk spreekt 

men een andere datum af, mogelijk in September. Ten laatste eind oktober. 

 

Zij die wensen te spelen spreken af hoe dit te organiseren. Gelieve tijdig contact te nemen en af te 

spreken. Wacht niet tot de ander u opbelt als u problemen ziet. 

 

 

2. NIDM: Indien beslissingen door de NSC zal dit tijdig meegedeeld worden. 

3. Nationale finales: Nog twijfels over 220/300 kader KB. Als info binnen is zullen aanvragen 

verzonden worden. 

4. Gewest finales: Marcel zal deze verdeling doorsturen. 

 

5. DF Finales:  30 vrij: deelnemer van Turnhout bij Antwerpen 
70 vrij: derde speler in Lier zoeken anders Turnhout/Lier rechtstreekse finale 

90 kader Tu en Lier bijeen 

15 DB KB rechtstree gewest 

 

Zullen verder op district vergaderingen besproken worden.  Planning van deze 

vergaderingen hangen af van Corona reglementering. 

6. Bijkomende competitie: Mogelijk zal als proef een competitie BvA ingericht worden. 

Bedoeling is te beginnen met vrijspel. Eventueel een vrije inschrijving met nieuw 

handicap systeem. Tegen volgende vergadering zullen voorstellen uitgewerkt worden. 
 

7. Individueel: Mogelijk zal een nieuw klassement voorgesteld worden: Voor de voorrondes: 

 

1. Volgens wedstrijdpunten boven gemiddelde. 

2. Volgens wedstrijdpunten in het gemiddelde. 

3. Volgens behaald gemiddelde (onder het gemiddelde.) 

Dit zal nog verder besproken worden. 

  

8. Nieuwe website: Door Corona en studies van webmaster is er wat vertraging. Hopelijk kunnen we 

binnenkort een  beslissing nemen. 

 

9. Arbitrage:  Momenteel enige kandidaat Nationale arbiter; Stefan Van Rumst. Zal een jaar gevolgd 

worden., volgens sportjaar dan examen. Indien nog kandidaten, dringend doorgeven aan Rudi 
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10. VT : Een nieuwe VT is opgemaakt met implementatie van drieband KB en MT. 

Deze zal kortelings verspreid worden. Zij is dadelijk geldig. 

 

Zie bijlage 

 

 
 

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

 

 

Louis Masson        Van Mensel Marcel 

 

Voorzitter/Secretaris       Onder Voorzitter 

 


