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Inleiding van de voorzitster 

De voorzitster opent de vergadering om 19u00.  

Goedkeuring verslag 227 

Het verslag 227 van 12.11.2012 werd goedgekeurd. 

Binnengekomen stukken kampioenschappen 

Bij het BK trio’s in de categorie A+ in bowling Paraske Bowl werd door de referee vastgesteld dat Pierre-Yves 
Gonze zich onbehoorlijk gedragen heeft ten opzichte van de verantwoordelijke van de BBSF Jean-Jacques 
Leroy.  Het verslag wordt ondersteund door een geschreven verklaring van de Nederlandstalige 
ondervoorzitter. 
Gezien de ernst van de feiten verwijst het sportcomité deze zaak naar het tucht- en geschillencomité. 
 
Bij het BK trio’s in de categorie A+ in bowling Paraske Bowl werd door de referee vastgesteld dat Francesco 
Andolina in de spelersruimte zijn GSM gebruikte.   
Conform artikel 128 wordt Francesco Andolina een blaam opgelegd. 
Hij zal een schrijven hierover ontvangen. 
 
Bij het BK trio’s in de categorie A+ in bowling Paraske Bowl werd door de referee vastgesteld dat Michael 
Coussens drager was van een T-shirt.  De speler weigerde van kledij te veranderen.   
Conform artikel 128 wordt Michael Coussens een blaam opgelegd. 
Hij zal een schrijven hierover ontvangen. 
 
Gezien de hierboven vermelde gevallen zou het interessant zijn om op de site een pagina te openen met 
deze info, zodat de verantwoordelijke en/of referee(s) van de volgende kampioenschappen hier rekening 
kunnen mee houden.  
Het refereecomité zal gevraagd worden om alle verantwoordelijken en referees te voorzien van gele en rode 
kaarten. 

Binnengekomen stukken interteams 

1. De opmerkingen op de wedstrijdbladen zijn niet altijd leesbaar. De mogelijkheid om via de website te 
werken, moet overwogen worden.  De vraag zal aan het secretariaat gesteld worden. 
 

2. Op de wedstrijdbladen van match 101 Ledeganck tegen Sapière 2 van 09/11/12, match 84 X Team 
tegen Tremelo 2, match 140 X’Team tegen BOW 13, match 133 X’Team tegen Ledeganck 1, match 70 
X’Team tegen CBS 3 en match 27 Artevelde 1 tegen Izegem,werden opmerkingen genoteerd 
betreffende het te harde lawaai in het bowlingcenter.  Het lawaai in het center mag de wettelijke 
normen niet overschrijven, artikel 265 van het sportreglement bepaalt dat de maximale geluidsoverlast 
60 decibel mag zijn.  De federatie is niet in de mogelijkheid om hierop controles uit te voeren.   
Een brief zal naar de uitbaters gericht worden.   
 



 

 

3. Op het wedstrijdblad van match 21 Solu PC BLG 2 tegen Delen’s BC werd een opmerking geplaatst 
inzake onsportief gedrag.  Speler met nummer 30395 heeft een trap gegeven tegen de balreturn.  Het 
sportcomité is van oordeel dat dit onsportief gedrag volgens artikel 128  bestraft moet worden.  De 
speler krijgt een blaam, de geldboete van 50,00 euro wordt voorwaardelijk opgelegd. 
De speler zal een schrijven hierover ontvangen. 

 

Uitstel 

Indien er uitstel gevraagd wordt voor een beker- of interteamswedstrijd dienen de beide teams een 
aanvraag in te vullen via het formulier dat op de website is gepubliceerd.  Op die manier is de BBSF ervan op 
de hoogte en kan het sportcomité dit uitstel opvolgen.  

Kampioenschappen 

Er werd vastgesteld dat het oliepatroon voor de trios B niet conform de reglementen was aangebracht.   
Een ratio 2,5 is niet het niveau van deze categorie.  Deze opmerking wordt overgemaakt aan het technisch 
comité.. 
Het aantal deelnemers aan de trio’s is met 8 trio’s gedaald. 
 

Allerlei 

Geen allerlei. 
 
De vergadering eindigt om 22u00 
 
Maria Bisschops 
Voorzitster Sportcomité 


