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, zaterdag 26/9/21 Schil dorp 11:00u.
Aanwezig: Louis MASSON, OP DE BEECK Dirk , VAN LOY Jozef en DEBONDT Rudi

1. Klacht Meerlese : Is blijkbaar opgelost, Kot meer heeft hier foutief gedacht. Uitslag blijft behouden.
2. De Deken: Ploeg band te lage spelers. Antwoord van sportbestuurder De Deken zal op 2/10
besproken worden
3. Van Den Broeck Gustaaf: Herklassering DB MT medische reden vervalt (uitslag Vrij).
4. BWM: Verduidelijking Art 15 / 6 H
5. Uitslag verplicht invullen: Voorstel: Ploegen trachten te overtuigen, programma werkt zeer goed en
de uitslag mag de volgende dag worden ingevuld. Voor elke ploeg is dit slechts 5 min werk voor Rudi zou
dit enkele uren per dag betekenen. Bespreken met Peter Verreyde om oplossing voor sommige ploegen te
zoeken.
6. Promoties: Jos gaat promoties opvolgen.

7. Voor NS na drie gespeelde wedstrijden, prom naar nieuwe punten, gewoon volgens behaalde gem. Nieuwe
reeks van drie wedstrijden begint dan terug. Retro met max één reeks is mogelijk.
Voor DB volgen we het oude systeem.
Individuele kampioenschappen: voor NS zie hierboven,
voor gekende spelers 1 – 2 of 3 reeksen = volledige promotie.
4 reeksen = 3 reeksen promotie, vanaf 5 reeksen = max 4 reeksen prom.
Dit per speelronde.
Na twee speelrondes is men geklasseerde speler.
Retro is mogelijk, maar men moet min. twee reeksen te laag uitkomen om max. één reeks te dalen.
Slechts éénmalig mogelijk per seizoen.
2de Retro via BWM op einde seizoen is mogelijk maar ook slechts met één reeks.
Steeds nieuwe lijn op fiche aanmaken, doorsturen naar Jos voor promotielijst.

Einde van de vergadering 14:30 u.
Louis Masson
Voorzitter/Secretaris
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Volgende vergadering 2 okt.

