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1. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deheer Danny Van Vossel wordt 
verontschuldigd wegens autopech weg naar de vergadering.  

2. Verslag van vorige NAC d.d. 09-02-2022 wordt na voorlezing goedgekeurd. 

3. Overzicht arbiters voor de BvB 2022 (Hooglede): 
Aangeduide arbiters werden overlopen. Vergadering had geen opmerkingen. 
Secretaris meldt dat de kalender met opstelling klaar is en alle wedstrijden van arbitrage voorzien zijn. 

4. Aanpassingen reglement: NSB Henri Pelgrims werd in die context uitgenodigd op de vergadering. 
Voorzitter NAC merkt op dat bepaalde punten door de jaren heen verdwenen zijn uit de reglementen 
    - Speler dient te spelen op sportieve manier en dient de intentie te hebben het punt te maken. 
    - NAC vraagt aan de sportleiders meer steun bij het opmerken van onjuiste sportkledij. 
      NAC stelt hier wel dat de taak van de arbiter zich beperkt tot het melden van de niet correcte kledij  
      bij de sportleiding.  
      Het is dan aan de sportleiding om de nodige stappen ui te voeren en maar al te vaak worden de  
      opmerkingen van de arbitrage naast zich neergelegd. Hetgeen de NAC ten zeerste betreurt. 
De vergadering vraag aan de NSB deheer Pelgrims om de mogelijkheid te onderzoeken om het niet 
correct/sportief spelen naar een te maken punt terug op te nemen in de sportreglementen. 
En de aandacht aan te scherpen voor de opmerkingen ivm met niet correcte sportkledij. 

5. Evaluatie arbitrage op BK dames, BK U25 en BK jeugd 
- De NAC stelt dat tijdens het BK jeugd de arbitrage zich iets meer met een verzoenende hand had  
  kunnen opstellen ivm bv de kledij en wedstrijdleiding. Het zijn tenslotte “kinderen” die SPELEN biljart. 
- Arbitrage klaagde tijdens deze BK’s dat ze te weinig te drinken (soms zelfs geen glas water per  
  match) kregen aangeboden. NAC vraagt aan de organisatoren van wedstrijden in de mate van het  
  mogelijke daar beter op toe te zien. 
- De NAC betreurt dat tijdens het BK dames en BK U25 de opmerkingen van de arbitrage over de  
  sportkledij door de aanwezige officiële sportleider naast zich werden neergelegd. Speler in grijze  
  jeans op een BK een andere speler had te allen tijde hemd uit de broek. 
  Nochtans staan beide punten duidelijk aangegeven in de sportreglementen. 
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MONNISSEN Robert 
Voorzitter/Président 

X   PELGRIMS Henri 
NSB/DSN - NSC/CSN X   

ACX Dirk 
Secr. + Z-WVL/Deux-Flandres 

X   Bart Van Den Bulck 
Anwerpen/Anvers 

X   

DEAK Etienne 
Hengouwen-Namur 

X   VAN HERCK Gust 
Limburg/Limbourg 

X   

DOCQUIER Francoise 
Luik Luxemburg/Liège-Luxembourg 

X   VANDENBRANDE Jan 
Brabant 

X   

VAN VOSSEL Danny 
BTS 

 X  EVERAERDT Roger 
Artistiek / Artistique 

X   



 

 

 

 

6. EK 3-Banden dames 13-14 en 15 mei 2022 – Halle Zoersel 
Voorzitter Robert Monnissen had contact met de CEB en in opdracht van de de Voorzitter van de  
NAC zal de secretaris een oproep doen naar alle CEB en UMB scheidsrechters of die beschikbaar zijn 
voor die dagen. Indien niet voldoende zal dit worden aangevuld door Nationale scheidsrechters.  
Het is hier niet gepast, gezien het een EK betreft om clubarbiters op te stellen. 

7. Lijst actieve Nationale en Internationale arbiters  
De secretaris deed rondvraag bij de gewesten ivm actieve/beschikbare Nationale en internationale 
scheidsrechters. Aan de hand daarvan werd deze lijst samengesteld en is hier in bijlage toegevoegd 
aan dit verslag. 
Al de deze namen staan ook op de Nationale website en zullen later voorzien worden van een 
profielfoto van de scheidsrechters. 

8. Briefwisseling: 
- Hengauwen/Namen vraagt om deheer Equipaert Pierre terug aan te stellen als Nationaal arbiter. 
      De vergadering stelt dat het niet kan gezien de lange inactiviteit van zo’n 6 a 7 jaar van de  
      betrokken persoon waarbij de hij ook niet meer aangesloten was bij de KBBB. 
      Deheer Equipaert kan evenwel terug geïnstalleerd worden als gewestelijk scheidsrechter en  
      later weer aan de proeven voor NA deelnemen. 
- Deheer Van Clooster Fabrice wordt door deheer Brohee verboden nog te arbitreren in zijn  
  tenue van Nationaal scheidsrechter.  
      De NAC stelt dat deheer Brohee zich niet in te laten heeft met arbitrage gezien hij daarin niet  
      onderlegd is en een Nationaal scheidsrechter NIET kan sanctioneren vanuit zijn functie als  
      gewestvoorzitter.  
      Deheer Fabrice Van Clooster heeft door zijn status als Nationaal scheidsrechter de verplichting, 
      en het recht indien hij op Nationale wedstrijden opgesteld wordt, zijn officiële tenue te dragen. 

9. Rondvraag: 

- Het kan NIET TOEGELATEN worden dat ten onrechte taxiritten en treinritten worden ingebracht  

  om kunstmatig de kilometer vergoeding omhoog te krikken.  

  Onterechte aanvragen zullen NOOIT worden goedgekeurd door de Nationale penningmeester. 

- NSB Henri Pelgrims vraagt om de bij Nationale finales (lagere klasse) de regel af te schaffen dat er  

  minstens één Nationaal Scheidsrechter moet aanwezig zijn.  

  Hij vraagt  de mogelijkheid te bekijken om deze te laten leiden door clubarbiters. 

  Na overleg besluit te NAC dit niet te kunnen laten gebeuren.  

  Tot en met het niveau van Gewestelijke finales is het voor de NAC geen probleem indein er 

  clubarbiters worden opgesteld. Maar bij Nationale Finales dient altijd minstens één Nationaal bevoegd  

  en bekwaam scheidsrechter aan de tafels te staan. 

- NSB maakt ook melding van de nieuwe regel voor op de Beker van België: 

  Bij een 1-1 stand op de kleine tafel zullen er geen penalty’s meer worden gespeeld. 

  Er wordt daarentegen een derde set gespeeld naar de helft van de te spelen punten. 

  Maw een 34 speelt op de Bvb sets naar 17 punten. In de derde set speelt hij dan naar de helft van  

  die 17 afgrond naar boven dus naar 9 punten. 

10. Volgende NAC vergadering: 

Woensdag 08-juni-2022 in het Sport en ontmoetingscentrum Gellenberg 14, Lubbeek om 14.00 u 

11. Vergadering wordt afgesloten en iedereen bedank voor hun input en aanwezigheid. 

 


