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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2015 

 
JAARVERSLAG 2014/2015 VAN DE GEWESTELIJKE SPORTCOMMISSIE 

 
Geachte vergadering, beste vrienden 
 
Een van mijn taken als gewestelijk sportbestuurder is u het jaarverslag ( sportjaar 2014/2015 ) van het gewest 
Antwerpen op sport gebied te brengen. Dit is een herhalende opsomming van verschillende  winnaars en dien meer, 
vandaar dat ik zal proberen om hier snel door heen te wandelen. 
 
Het is nu twee sportjaren geleden dat het gewest Antwerpen de structuur heeft gewijzigd en ons gewest hebben 
opgedeeld in drie districten ipv. Vijf districten. Dit was gedaan om drie even waardige districten te krijgen wat betreft het 
leden aantal. Hierdoor werd verkregen dat ieder district gelijk werd behandeld, wanneer we dit bekijken in het verdelen 
van het prijzen geld van de finales per lid in de districten. 
Ook werden de verschillende gewest finales gespeeld met vier spelers zodat de last voor de inrichters en 
scheidsrechters van twee dagen werd herleid naar een speeldag. Ook dit is voor de deelnemers van de finales op 
financieel vlak een verbetering ( een verplaatsing ipv. van twee ) Deze maatregel wordt zeer goed aanvaard door de 
verschillende clubs en finalisten. 
 
Ook het afgelopen sportjaar werd er een nieuwigheid toegevoegd aan de individuele kompetities. Er werd namelijk om 
budgettaire redenen bepaald om verschillende klasse samen te voegen vermindering van uitgaven voor finales nationaal 
en gewestelijk vlak. Dit om te voorkomen dat het lidgeld zou verhoogt worden. 
Deze maatregel werd na afloop van het sportjaar geëvalueerd door de verschillende gewesten en vijf van deze gewesten 
gaven een negatief advies ( alleen het gewest Antwerpen heeft zich hier op de vlakte gesteld ) zodat dit sportjaar ( 2015-
2016 )  deze samenvoeging van klassen werd te niet gedaan. 
 
Door het feit dat we reeds in juni van dit jaar de kompetities van de beker Willy Meulders uitvoerig belicht hebben tijdens 
de prijsuitreiking van deze kompetitie gaat ik hier in dit verslag geen melding maken van deze verschillende spelsoorten 
en afdelingen.  
 
Daar de sport het belangrijkste item is in de Belgische Biljartbond en verschillende zaken behelst moet ik hier geordend 
te werk gaan. Verschillende onderdelen moeten in het daglicht gesteld worden  zoals ; de verschillende kampioenen op 
gewestelijk en nationaal vlak, de inrichters van de finales, de promoties , ploegen kompetities en allerlei andere zaken.  
 
Hier volgt de lijst verschillende gewestelijke kampioenen op matchtafel  individuele kompetities; 
Bandstoten : 
30 punten – Aerts Eddy  BC. Fantastika  
40 / 55 punten –  Meersman Peter  Billiard Promotion Team   
Kader 47/2 : 
50 punten –  Peeters Jan  KBC. De Goeie Queue 
70 / 90 punten –  Van Roosbroeck Robert  BC. Herentals   
Vrijspel : 
60 punten – Cloots Ludo  BC. De Middel 
90 / 120 punten –  De Smet Willem  BC. De Leug   
Driebanden : 
15 punten – Sebreghts Luc  BC. De Ploeg 
18 punten – Neyen Glenn  BC. Woondecor 
22 punten – Vroemans Geert  BC. Herentals   
27 punten – Van Aspert Rick   BC. Billiard Promotion Team  
34 punten – Blankers Piet  KBC. De Goeie Queue   
Dit waren de verschillende gewestelijke kampioenen op matchtafel van het sportjaar 2014/2015.  
 
gewestelijke kampioenen op klein biljart ; 
Bandstoten : 
20 punten –  Claisse Jean-Paul  KBC. Coloma 
30 punten – Van Eester Jozef  BC. De Deken 
40 punten – Van Dael Fred  BC. Gambrinus 
55 punten – Gonçalves Jorge  Bilhar Barriguinhas 
80 punten – Waumans Florent  BC. Arena 
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Vrijspel : 
30 punten –  Stitschinsky Keanu  BC. Op de Meir 
40 punten –  Neyens Glenn   KBC. Carambol 
55 punten –   Van Hoeck Tim   KBC. De Goeie Queue 
70 punten –  Bacot Ronny   BC. Kapelse 
90 punten –  Boeckx Marc  BC. De Ster 
120 punten – Gonçalves Jorge  Bilhar Barriguinhas 
160 / 210 punten – Eelen Bryan  BC. De Coeck 
 
Kader 35/2 : 
60 punten – Dens Robby  KBC. Krijt op Tijd 
90 punten – Claes Achille   BC. Daf 
120 / 160 punten – Van Hees Stef  BC. De Coeck 
 
Driebanden ; 
15 punten – Van den Broeck Alfons   BC. Moeidig & Vrij 
18 punten – Murrath François   BC. Kapelse 
22 punten – Boels Bjorn  BC. Mister 100 
27 punten – De Weeze Eddy   BC. Op de Meir 
34 punten – Van Aspert Rick  Billiard Promotion Team 
42 punten – Bauwens Fonne  BC. Fantastika 
 
Dit is het lijstje van de verschillende gewestelijke kampioenen van het sportjaar 2014/2015, felicitaties aan alle 
kampioenen voor het behaalde resultaat. 
 
Van deze gelegenheid maakt ik tevens gebruik om namens de gewestelijke sportcommissie de verschillende clubs en 
hun leden te bedanken die al deze finales hebben ingericht en wij hopen in de toekomst nog op hun gewaardeerde 
diensten te mogen rekenen. 
 
Nationale individuele finales op klein biljart  ; leden uit ons gewest die een titel hebben behaald 
vrijspel : 
90 punten -  kampioen  Boeckx Marc  BC. De Ster 
120 / 160 punten – Van Hees Stef  BC. De Coeck 
Kader 35/2 : 
120 / 160 punten – Van Hees Stef  BC. De Coeck 
Bandstoten : 
80 punten – Waumans Florent  BC. Arena 
driebanden : 
22 punten – Boels Bjorn  BC. Mister 100 
34 punten – Van Aspert Rick  Billiard Promotion Team 
 
 
Dit is ten opzichte van vorig sportjaar een verbetering met een titel. 
 
Nationale individuele kompetities op matchtafel  ; leden uit ons gewest die een titel hebben behaald 
Driebanden : 
50 punten -  Kampioen  Roofthooft Marc  BC. Op de Meir 
Artistiek biljarten  : 
Ere klasse  -  kampioen  Daelman Eric 
 
Dames  : 
kampioen  Buelens Jamie   KBC. Coloma 
Ere klasse klassieke spelsoorten ; 
Bandstoten  -  kampioen  Caudron Frédéric  KBC. De Goeie Queue 
Driebanden  -  kampioen  Leppens Eddy  BC. Op de Meir 
 

Hierbij hebben wij de aangename plicht de inrichters van de verschillende nationale finales te bedanken voor hun inzet 
en de mannier waarop zij de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten hebben ontvangen in hun lokaal. Dank 
aan BC. Lugo – BC. Herentals – BC. Op De Meir – BC. De Ploeg – KBC. Biljartvrienden / Tu en BC. De Noorderkempen.  
 
Ploegen kompetities :  N.I.D.M. sportjaar 2014 – 2015 

- In de 1ste afdeling werd KBC. De Goeie Queue 1 kampioen  
- 2° afdeling A werd BC. Mister 100 – 1  kampioen  
- 2° afdeling B werd BC. Op de Meir 2  kampioen 
- 3e afdeling A werd  BC. Arena 2  kampioen 
- 4e afdeling A  werd Meerlese BC. 2   kampioen  
- 4e afdeling B werd BC. De Coeck 2  kampioen  
- 4e afdeling C werd KBC. De Goeie Queue 4  kampioen  
- 4e afdeling G werd KBC. De Goeie Queue 5 kampioen 

 
Met acht kampioenen in deze kompetitie hebben we een kampioen meer dan vorig sportjaar. 
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Op het gebied van de promoties in het sportjaar 2014 – 2015 kan ik mededelen dat niet minder dan 268 spelers een 
promotie of herklassering hebben behaald, wanneer we dan ook nog de vergelijkingstabel toepassen komen we op een 
getal van 352. Opvallend meer promoties dan vorig sportjaar. Een productief sportjaar zou ik zeggen een proficiat aan al 
deze spelers. 
 
Leden in het gewest Antwerpen – sportjaar 2015-2016; 
 
Op dit ogenblik staat de teller ( leden gewest Antwerpen ) op 1506. Dit is een grote vooruitgang van 305 leden plus 
25,39%. Dit is meer dan positief wanneer we in gedachte houden dat de vijf andere gewesten van hun pluimen verliezen. 
 
Aantal leden per district : 
District Antwerpen  -  699 leden  plus 44% 
District Lier / Mechelen  -  416 leden  plus 37% 
District Turnhout  / Mol  -  398 leden  min 2% 
 
Wij tellen in totaal 44 aangesloten clubs in ons gewest, Verdeelt als volgt ; 
Antwerpen – 21 clubs 
Lier/Mechelen – 15 clubs 
Turnhout/mol -  18 clubs 
 
Nieuwe clubs  – district Antwerpen – BC. Olympia en DBC. Figuur 2600 
District Turnhout / Mol  -  BC. Nooit Volleerd en BC. Den Toerist 
District Lier / Mechelen  -  BC. Sint Magaretha – BC. Vogelzang en BC. Den Wolschaerder 
Dit heeft alles temaken met de overeenkomst die gemaakt is met de A.D.L. 
 
Opgehouden te bestaan – KBC. Tijd & Krijt – BC. Rood Wit – BC. Stoempermoroep – BC. De Grens – BC. Breughel – 
BC. Gambrinus 
  
 
Mij rest nog een dikke merci toe te zwaaien aan de verschillende district sportbestuurders die elk op hun beurt de district 
kompetities tijdens het sportjaar 2014 – 2015 voorbeeldig hebben verwerkt, Dank u wel Marcel Van Mensel ( district 
Antwerpen ) Louis Masson ( district Lier/ Mechelen ) en Ludo Jennen ( district Turnhout/Mol ),  
Langs deze weg hou ik eraan een zeer speciale dank te brengen aan de adj. Sportbestuurder van ons gewest Louis 
Masson, die buiten zijn enorme taak als district sportbestuurder ook op gewestelijk vlak de beide competities BVB heeft 
beheerd, alsmede alle gewest finales van de district kompetities en ook nog is hij de verantwoordelijke die onze site 
beheerd en alle publicatie hierop voor zijn rekening heeft genomen. Ook vergeet ik zeker niet de verschillende 
gewestelijke bestuursleden met wie ik een aangenaam sportjaar heb doorgebracht. 
 
 
In dezelfde hulde willen wij zeer zeker al de club sportbestuurders betrekken zij zijn het verlengstuk naar de 
verschillende clubs toe en die ook bijdragen tot een zo goed mogelijk verloop van al de kompetities, dank aan de 
verschillende club sportbestuurders. 
 
 
Bedankt voor uw aandacht en geduld.. 
 
François De Coninck 
Gewestelijk sportbestuurder 

 

 


