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, maandag 23/8/21
Aanwezig: Louis MASSON, OP DE BEECK Dirk , VAN LOY Jozef en DEBONDT Rudi Marcel Van Mensel

1. Uitleg updaten programma maken kalenders: Marcel gaf uitleg hoe de file Maken kalenders moest
geüpdatet worden
2. Lakens: Aangezien vele lokalen synthetische lakens hebben gelegd, nadat clubs zich hebben
ingeschreven voor klassieke disciplines is er een probleem ontstaan.

Voorstel: Bij BWM zullen door de tegenpartij geen klachten over de lakens worden ingediend . Dit is
een ”gentlemen agreement” onder de clubs van het gewest Antwerpen.

Alle competities op nationaal vlak voor klassieke disciplines moeten op wollen lakens gespeeld
worden.
Individueeel zullen wij trachten de wedstrijden op wollen lakens te laten spelen, daardoor kan het
thuisvoordeel vervallen.
3. BWM: Toegelaten klassen: Gezien vroeger toegelaten was dat een lagere klasse geforceerd als reserve speler
inviel, en met het nieuwe systeem slechts de betere spelers qua gemiddelde in een klasse stelt zich in
bepaalde clubs een probleem omdat zij geen vervangers hebben. De toegelaten klassen werden met één
reeks opgetrokken. De min te spelen punten blijven onveranderd.
4. BWM evaluatie punten: Voor de geklasseerde spelers zal na zes wedstrijden in BWM een evaluatie gemaakt
worden. Door invoeren van het nieuwe systeem zijn er te grote verschillen in te spelen punten ontstaan
5. Organisatie Mixte: Aangezien slechts drie ploegen zich hebben ingeschreven en BC Viroma maar over één MT
beschikt stellen wij volgende regeling voor: Om 10 uur ontvangt de thuisploeg een ploeg en om 13 uur komt
de andere ploeg ploeg.
6. Achtervolgings tornooi:
7. Allerlei:

Einde van de vergadering 17:30 u.
Louis Masson
Voorzitter/Secretaris
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Volgende vergadering nog te bepalen.

