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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, Videoconferentie 15/5/20 via Skype 

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

Verontschuldigd: 

1. Corona einde seizoen: Alle competities van nationaal worden stopgezet. De huidige stand blijft 

behouden ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden. Zie verslag NSC . 

BWM verantwoordelijkheid gewest:  Reeksen worden niet verder afgespeeld.  

Geen kampioenen.  

Geen promoties en dalers. 

Geen prijzengeld. 

 De RvB zal op 30 mei budgetcontrole doen en zullen beslissen over de financiën voor de nat competities. 

 

2. Bestuur: Nog steeds is de functie van District sportbestuurder Lier/Mechelen vacant. De nodige 

opleiding en inlooptijd zal geboden worden. 

 

3. Clubs: Te verwachten wijzigingen: 

B.C. Deurne gaat van locatie veranderen en van naam. 

Fantastika stopt. 

Waarschijnlijk nieuwe club in BC Arena. 

 

4. Promoties: Enkele spelers werden verrast door het stopzetten van de competitie BWM. 

Het basis principe is dat als men drie wedstrijden gespeeld heeft in een bepaalde 

competitie deze ook tellen voor promotie. De GSC wenste hier niet van af te wijken. 

Spelers die niet akkoord zijn moeten in beroep gaan bij het gewestelijk bestuur. 

Dit binnen de vijf werkdagen na het verschijnen van dit verslag. Zij mogen zich schriftelijk 

verdedigen vragen gehoord te worden of zich laten vertegenwoordigen. 

 

Een waarborg moet niet gestort worden. …… nog horen GV. 

 

Voor volgende spelers die reeds bezwaren hadden, is dus besloten dat hun prom behouden 

blijft:  

 

Swinnen Antoine: Wint bijna al zijn wedstrijden. 12 op 15 en 1wedstrijd met 1 punt 

verloren in 31 beurten. Promotie blijft  behouden. 

Verbeek Cyriel: Geen uitzondering  

Van Thielen André:   Promotie op bevel; Algemene indruk. 

Nijs Rudi Prom op bevel. Tweewedstrijden met dubbele promotie 

Van hout Ludo: Prom 120 vrij MT, Speelde mee in kader naar 90 punten. 

 

Individueel: Promoties doorgeven aan Louis 
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Promotielijst 26 staat op de site. Indien de oude promotielijst Nr23 verschijnt, moet u andere 

brouwser gebruiken. 

 

5. NIDM: Beslissing prijzengeld RvB op 30 mei a.s bij budgetcontrole. 

 

6. BWM: Klacht DB MT Lugo 5 – Lugo 1. Te behandelen door het gewest bestuur. 

Een waarborg van 75 € is reeds betaald.  

 

7. Sportreglement: Voorgestelde wijzigingen werden rondgestuurd.  

Biljartballen Dynasphere toegelaten door NSC. Ballen met puntjes ook voor klassieke spelen. 

(Nog bevestigen door RvB en opgenomen worden in aangepast reglementen.) 

 

8. Nieuwe website: Een proefperiode voor het maken van een nieuwe website is bezig. 

Mogelijk in samenwerking met nat (Databank). 

 

9. VT werd besproken: Een nieuwe VT is opgemaakt met implementatie van drieband KB en MT. 

NSC gaat dit nog bespreken. 

 

10. Jeugd: Nationale voorzitter zal uitgenodigd worden op RvB  

 

11. Arbitrage:  Lijst scheidsrechters na te zien door Rudi. 

 

12. Allerlei: Volgende vergadering wijze van klassement individueel bespreken. Informeren bij beide 

Vlaanderen. 
 

 

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

 

 

Louis Masson        Van Mensel Marcel 

 

Voorzitter/Secretaris       Onder Voorzitter 

 


