
A/P V/E A/A A/P V/E A/A

MONNISSEN Robert  Voorzitter – Président x
DEAK Istvan Ver. Hainaut-Namur

x

VAN DEN BRANDE Jan  Ver. Brabant
x

DOCQUIER Françoise Ver. Liege- Luxemb x

ACX Dirk - Ver. Beide Vlaanderen x
DE BONDT Rudy Ver. Antwerpen x

VAN HERCK Gust Ver.Limburg X
VAN VOSSEL Danny Ver BTS x

VAN BIESEN Tom            Secretaris- secretaire 
x SPOORMANS Martin Ver UMB x
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VERSLAG VERGADERING - RAPPORT REUNION   16-08-2021

Aanwezigheden - present

Verder waren ook aanwezig  , invite present: THUYS Ludo, VAN DEN BULCK Bart, GERMONPRE Luc, VIENNE Isabelle, 
VERKURINGEN Luc, HEYNDRICKX Vik, DE COCK Johan, VANFLETEREN Piet.

Verontschuldigt- excuse: ENGELBOS Patrick

De vergadering vond uitzonderlijk plaats in BC Quality te ZELE,

Als eerste kwam Franky De Coninck, toelichting geven over de reglement wijzigingen van zowel de nationale als de 
internationale reglementen voor de discipline 5-kegel. 17 geïnteresseerde scheidsrechters aanwezig, PRIMA!!!

1. De vergadering werd geopend door de Voorzitter.

2.Het rapport van de vorige vergadering werd niet meer besproken wegens niet meer relevant.

3.Na het laatste EK te Brandenburg, waarbij iedere aanwezige scheidsrechter gescout en beoordeeld werd, volgde een 
evaluatie door de CEB verantwoordelijke arbitrage Carlos BORRELL. Die wist te meldden dat van de meer dan 60 
scheidsrechters aanwezig, van onze Belgische afvaardiging niemand negatief beoordeeld werd. Méér nog, ons arbitrageteam
waren bij de beste scheidsrechters. Proficiat!!

Met gevolg : het volgende EK mogen wij een 15-tal scheidsrechters afvaardigen. De vorige 11 krijgen terug het vertrouwen 
en we vullen deze aan met enkele andere met minimum het statuut van CEB. Hun verblijf van kamer met ontbijt, vlucht 
heen- en weer + dagvergoeding zal vergoed worden. Later meer hierover! 

3.1 Robert Monnissen heeft ondertussen het initiatief genomen om een aparte werkgroep aan te stellen die voor een nog 
betere, gestructureerde opleiding, begeleiding, scouting en evaluatie op alle niveaus zou zorgen. Luc Germonpré, Tom Van 
Biesen, Danny Van Vossel en Benoni Delvaux, stemde toe. Ze zijn reeds enkele maanden bezig en zullen bij een volgende 
vergadering méér resultaten voorleggen.
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3.2 Die werkgroep zou net zoals de jeugdcommissie over een apart budget willen beschikken en indien mogelijk zelf 
bedruipend worden door aparte sponsering. Dit werd echter nog niet goedgekeurd  door de RVB maar resulteerde wel in 
een aanpassing van de vergoedingen, nu krijgen arbiters van Ere- en hoofd klasse wedstrijden €7.50/ wedstrijd, alle andere 
klassen een vergoeding van €6.00/ wedstrijd.

3.3 Gust Van Herck vroeg of de mogelijkheid bestond om samen te gaan met andere sportbonden zoals Pool en snooker,  
om zo over méér mogelijkheden te gaan beschikken in arbitrage qua budget, net zoals in Nederland trouwens, en had ook 
de opmerking of de drempel niet te groot aan het worden is om nationale scheidsrechters te creëren door hen te 
verplichten 5-kegels te kunnen. De voorzitter repliceerde dat het vertrouwen terug hersteld zal worden door die werkgroep 
en waarbij het niet meer mogelijk is dat om een bepaalde kandidaat zijn “carrière” proberen te boycotten.

3.4 Bart Van Den Bulck had de opmerking om door al die sponseringsbadges van de scheidsrechters, er niet uit te gaan zien 
zoals een Kerstboom, maar Robert meldde dat we naar 1 sponsor gingen overschakelen. Dit na studies over TV-beelden en 
overleg , waarbij het opviel dat scheidsrechters zeer vaak en duidelijk met hun reclame in beeld verschijnen.

3.5 Dirk Acx had de opmerking of die sponsor biljart gerelateerd is om zo eventueel conflict situaties te kunnen hebben. De 
voorzitter antwoordde van niet maar hield de sponsor nog even geheim.

4.Na die goede prestaties op het EK heeft Robert ook Luc Germonpré, Benoni Delvaux en Tom Van Biesen voorgedragen om 
benoemd te worden tot UMB scheidsrechter. De Nationale Arbitrage Commissie steunt dit initiatief . Dit werd besproken en 
zo begon de stemming binnen het NAC om te bepalen wat de volgorde zou zijn indien er slechts 1 of 2 benoemingen zijn. 
Het resultaat van die stemming is unaniem, 1° Luc Germonpré , 2° Tom Van Biesen en als 3° Benoni Delvaux.

5.Na het behalen van het statuut CEB-scheidsrechter, volgt er een evaluatie periode van 1 jaar, in samenspraak met de NAC 
en de werkgroep De werkgroep volgt de scheidsrechter op in de verschillende disciplines van arbitrage, inzet en dergelijke 
meer. Het zal ook niet aanvaard worden dat zoals vroeger reeds gebeurt was , dat bij benoeming, de CEB scheidsrechter op 
zijn lauweren ging rusten.

6. De voorzitter deelde ook mede dat er drie nationale scheidsrechters zijn gepromoveerd tot CEB scheidsrechter in de 
discipline driebanden, klassiek en 5-pins :                                                                                                                                                      
Dirk Acx, Gregory Smal, Hedwig Vandenbussche. deze scheidsrechters ontvingen hun insignes , Proficiat heren!     

6.1 Ook een volgende kandidaat tot benoeming CEB scheidsrechter werd voorgedragen: Luc Verkuringen. Na een stemming 
door de aanwezige gewestelijke arbitrage voorzitters , met 3 voor en 1 onthouding, zal Luc bij een volgend CEB-congres 
voorgedragen worden als kandidaat CEB-scheidsrechter. 

6.2 Er was wel wat discussie over de leeftijdsgrens en de procedure ontstaan maar de voorzitter bevestigd dat er geen 
leeftijdsgrens is (wel ieder jaar evaluatie) en de kandidaat hoeft ook géén 5 jaar nationale anciënniteit te hebben, 3 jaar is 
voldoende. Ook de vroegere gang van zaken, “nu is het aan dit of dat gewest”, is niet meer van toepassing. Het vertrouwen 
van de CEB in onze NAC is groot genoeg om de juiste kandidaten voor te stellen op basis van kwaliteit.                                         

7. Na de Corona periode zijn er enkele scheidsrechters  die met een te kleine gilet zitten of die aan vernieuwing toe is. De 
bestellingen bij Geert Meylemans lopen moeilijk en de voorzitter is zinnens om een andere firma in te schakelen. Daarbij 
wordt gedacht aan J&B fashion, die ook in HOOGLEDE bij de BVB een stand heeft, onderhandelingen volgen en ook het 
probleem van verschillende versies van gilets en de lengte ervan, komt aan bod. Tevens zullen er een 30-tal strikjes besteld 
woorden door Bart Van Den Bulck bij de firma “for men”, die garanderen ons dezelfde kleur als de oude strikjes.
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8. Er lijkt weer wat mogelijk tussen KBBB enerzijds en BTS anderzijds, wat mogelijks resulteert in de organisatie van 3 à 4 
ranking tornooien. Vanaf de kwartfinales zullen er mogelijks officiële scheidsrechters nodig zijn. Die aanduiding zal gebeuren 
op basis van geografische ligging.

9. Bij de kampioenschappen in Blankenberge zullen er per gewest, 2 nationale scheidsrechters aangeduid kunnen worden, 
die zich wel voor minstens 3 dagen moeten engageren.  Dirk vraagt of er ook meer dan 2 mogen zijn, Robert bevestigd, 
indien het “in volgorde” is.

10.Examen nationaal scheidsrechter : Rondvraag leert ons dat er géén kandidaten zijn. Dirk vindt het ook te laat om in 
september examens in te richten na een eventueel rondschrijven. Eventueel volgend examen is voorzien voor in de maand 
september ’22.  Kandidaten kunnen zich meldden bij hun gewestelijke verantwoordelijke of bij Robert Monnissen en dan 
kan de opleidingsprocedure snel volgen.

11. Op de site KBBB/arbitrage zijn er al enkele puntjes geplaatst. Luc Germonpre en Robert Monnissen zijn daar 
verantwoordelijk voor, indien er iets interessant gemeld kan worden, nieuwtjes, info, anekdotes, … ,  mag dat altijd bij hen 
gemeld worden.

Rondvraag:

- Martin Spoormans : Het is nog altijd ingeburgerd om de biljartballen na het poetsen klaar te leggen met de blote 
handen, zekers internationaal. 

Robert meldt dat de werkgroep ook scoutingsopdrachten uitgevoerd heeft en hetzelfde heeft vastgesteld zelfs bij een 
nationale finale in België. De Belgische scheidsrechters zullen daar op een discrete manier van die foutjes op de hoogte 
gebracht worden, om nadien verder opgeleid en begeleid om deze fouten niet meer te begaan.

- Rudi De Bondt: Is het budget voorzien voor arbitrage gekend?

Bart Van Den Bulck en de voorzitter antwoorden dat deze bedragen in de jaarlijkse afrekeningen staan vermeld. Ze kunnen 
wat verschillen met andere jaren door een verschil in afstand van verplaatsingen en kilometer vergoeding voor 
scheidsrechters.

- Jan Van Den Brande: Gaat de World Cup in Veghel in november door? En wat met de uitnodiging van Belgische 
scheidrechters?

De voorzitter repliceert dat er afspraken gemaakt zijn in samenspraak met de Nederlandse verantwoordelijke Paul 
Brekelmans, dezelfde scheidsrechters van 2 jaar geleden mogen terugkomen, dat is al bevestigd, en er circuleren 
namen in Robert zijn hoofd om indien nodig aan te vullen. 

- Robert Monnissen  : Tom Van Biesen was vandaag aangeduid om de functie van secretaris in te vullen, als de 
gewestelijke voorzitters arbitrage akkoord zijn, wilt hij hem voordragen om  officieel secretaris te worden van de 
NAC .De vergadering ging hiermee unaniem akkoord. Dhr. Tom Van Biesen word aangesteld als Nationaal secretaris 
van de N.A.C.
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Tot slot riep de voorzitter op om iedereen een gezond en veilig seizoen van arbitreren toe te wensen, liefst zonder 
maatregelen als het kan, met maatregelen als het moet, maar wel voor liefst een volledig sportjaar!!!

Sluiting van deze vergadering.

Robert MONNISSEN                                                                           Tom VAN BIESEN                                               
Voorzitter-President                                                                          Secretaris-Secretaire                                                          


