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KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
 

Zetel : Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven  
 

Gewest Antwerpen 
 

Verslag vergadering van de gewestelijke sportcommissie, gehouden op 26/10/2015 te Zoersel. 

 

Aanwezig: Louis  Masson, Ludo Jennen, Marcel Van Mensel Sonja Don Porto Carero en Peeters Luc  

Verontschuldigd:  François De Coninck,  Mintjens Patrik 

1. Opmerkingen verslagen:   

GSC 17/8/15  Geen opmerkingen. 

NSC en AV: Geen opmerkingen 

2. Klacht BC De Noorderkempen: 

 Mail ontvangen van BC De Noorderkempen dat na de eerste wedstrijd van ontmoeting DM3B022 

De Noorderkempen – Avenue (14/10/2015) de speler van Avenue als verliezer het lokaal verliet en 

even later met een gebroken que terug naar binnen is gekomen. De volgende dag werd opgemerkt dat 

schade was toegebracht aan een terrasstoel en tafel, en een stuk hout van een que werd gevonden. 

De speler werd schriftelijk gevraagd om uitleg maar heeft hierop in eerste instantie niet gereageerd. 

Na mijn derde email, waarin ik hem waarschuwde dat een schorsing tot verschijnen tot de 

mogelijkheden behoorde heeft hij toch gereageerd.  

Daar volgens hem niemand heeft gezien wat er is gebeurt, kan ook niemand hem beschuldigen van 

onsportief gedrag. 

De lokaalhouders die klacht hebben ingediend, hebben ook niemand beschuldigd van onsportief 

gedrag. Zij hebben enkel de feiten weergegeven zoals zij die hebben vastgesteld. 

Volgens hun verklaringen is de speler buitengegaan na zijn wedstrijd en korte tijd later terug binnen 

gekomen met een gebroken que. De volgende ochtend als het licht was is de schade aan stoel en tafel 

vastgesteld en een stuk hout van een que ernaast gevonden. 

De GSC is van oordeel dat, ondanks dat de wedstrijd gespeeld was, de speler zich ordentelijk moet 

gedragen en schade aanbrengen aan het lokaal behoort hier zeker niet toe. 

Zij acht de feiten bewezen gezien de in elkaar vallende puzzelstukjes en verklaringen van de 

lokaalhouders. 

De GSC spreekt dan ook een schorsing uit van 3 maanden voor alle competities KBBB. De speler zal 

hier nog persoonlijk van verwittigd worden. 

  

3. Individuele competities: Vlot verloop, alle districten staan op schema. 

 

Herhaaldelijk werden blijkbaar spelers wel of niet ingeschreven, in tegenspraak met de inschrijvingen. 

Na het inbrengen van de inschrijvingen heeft LM elke sportbestuurder verzocht deze te controleren. 

Zij hoefden dit zelfs niet persoonlijk te doen maar konden hun clubleden vragen om hun fiche te 

controleren. De leden zonder PC konden zij dan controleren. Na de inschrijvingen werden voor alle 

disciplines de deelnemerslijsten aangemaakt en op de website gezet. De sportbestuurders werden 

verwittigd dat deze op de website stonden en nogmaals gevraagd deze na te zien.  

In principe zou dus elke sportbestuurder de inschrijvingen hebben moeten nazien, + elke speler zijn 

fiche hebben gecontroleerd. Hetzelfde voor de deelnemerslijsten. Dit zijn dus 4 controles. 

Begrijpen wie kan dat de lijsten niet in orde zijn. 

Voor de komende competities kan nog steeds gecontroleerd worden.  

 

4. BWM:  DM2B021 Herentals – woondecor. Neyens Tom blijkt niet ingeschreven voor BC 

Woondecor.  

DM3A035: De Leug – Woondecor. Speeldatum aangepast, woondecor niet op de hoogte. 
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5. Jeugd: GF 30 vrij is gespeeld. Bosmans Levi is kampioen. 

GF 40 vrij is half gespeeld. 

Voorlopige kalender 55 vrij is uit. 

NJC: paul Stroobandts blijft sportmonitor.  

De Coeck gaat finale U17 inrichten. 

5 tornooien. 

Nieuwe website voor de jeugd  “Under constructie.” 

Indien ideeën voor aantrekken jeugd, graag doorgeven aan Sonja en/of Louis.  

 

Verslag nationale jeugdcommissie:  

 

6. NIDM:  Geen punten. 

  

7. Allerlei: Inschrijvingen dames: Mogelijk zijn enkele dames ingeschreven onder de naam van hun 

echtgenoot. Best inschrijven onder beide namen of meisjesnaam. Voor de verzekering is iedereen zelf 

verantwoordelijk dat hij onder de juiste naam is ingeschreven. 

Klachten over BC Lugo: regelmatig slechts 1 of 2 spelers aanwezig, namen van ploegmaten zijn niet 

gekend (problemen invullen scoreborden) onvoldoende arbiters of schrijvers. Dronken scheidsrechters 

…. Clubs wensen geen klacht op wedstrijdblad te zetten daar zij niet onsportief wensen over te 

komen. Zal uitgepraat worden met Marc Jansens tegen of op volgende DV. 

 

  

 
 

Einde van de vergadering 20.00 u.   Volgende vergadering samen met GV. Half december 

 

 

Louis Masson        François De Coninck 

 

Secretaris        Voorzitter 


