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Verslag overlegmoment 11 januari 2020.
1) Openingswoord van de voorzitter.
Valentin Noten heet de verbondsbestuursleden welkom.
2) Nieuw competitieformat.
De nieuwe competitieformat die in augustus vorig jaar werd voorgesteld, werd door de
verbonden niet weerhouden
3) Elo.
De manier van werken met de Elo werd aan de verbonden toegelicht; er zal niet gewerkt
worden met een formule, maar met een tabel waaruit de te behalen punten zullen kunnen
afgeleid worden. De Elo zal ook zichtbaar zijn op het elektronisch wedstrijdblad. De Elo
werd algemeen positief onthaald door de verbonden. Op vraag van de verbonden zal de
LW van spelers met een NA en ND na 5 wedstrijden berekend worden ipv na 10
wedstrijden.
4) Gebruik van de lasermeter.
De lasers van de nieuwe lasermeters zijn exact op 61,5mm afgesteld. Dat wil zeggen dat,
indien beide lasers op de bal schijnen, de bal op de lijn ligt, zelfs als de ene laser hoger op
de bal schijnt dan de andere en zelfs als een deel van een van de lasers op het laken
schijnt. Deze regel in onmiddellijk van toepassing.
Die lijn wordt ook doorgetrokken voor de multifunctionele meter (het blokje); indien de
lijn zichtbaar is in het gaatje, zelfs gedeeltelijk, dan ligt de bal op de lijn. Deze regel gaat
in vanaf het BK 2020.
5) Verbondskampioenschappen en nationale inrichtingen.
Voorgesteld wordt om een éénvormige regel in te stellen om aan boven vernoemde
kampioenschappen deel te nemen.
Deze regel zou alleen gelden voor deelname aan individuele kampioenschappen.
Om aan de verbondskampioenschappen te mogen deelnemen zouden er in het
desbetreffende verbond 5 wedstrijden moeten gespeeld zijn, om aan de nationale
inrichtingen te mogen deelnemen (PK-BK-TDK-BVB) zouden er in totaal 6 wedstrijden
moeten gespeeld zijn. De verbonden koppelen dit terug naar hun achterban, stemming op
het volgend overlegmoment van 01/08/2020.
6) Eenvormigheid competitiereglement (GBML).
GBML vraagt of er een draagvlak is om een eenvormig competitiereglement te hanteren.
Uit de rondvraag bleek dat die bereidheid er wel degelijk is, de KBGB zal tegen volgend
overlegmoment een voorstel uitwerken. Over het toekennen van de titel en stijgen en
dalen in de competitie was er alvast éénvormigheid; vanaf seizoen 2020-2021 zal er bij
gelijkheid van punten een testmatch gespeeld worden om de kampioen te bepalen.

7) Elektronisch Wedstrijdblad.
Binnen KGVL ondervinden veel ploegen problemen bij het afsluiten van het EW.
Opmerkelijk is wel dat die problemen zich enkel bij KGVL voor doen. Wordt verder
opgevolgd.
8) Letterwaarden.
KGVL verwondert er zich over dat spelers in de 3e afdeling nog een A of B letterwaarde
kunnen hebben. Het reglement bepaalt evenwel dat spelers in 3e die al een A of B hadden
en 50% halen, hun A of B houden. Eens de Elo in voege is zal deze regel niet meer van
toepassing zijn.
NLGB kaart aan dat de letterwaarden binnen NLGB vaak niet overeenstemmen met de
kwaliteit van de speler. Ook dit zal zichzelf oplossen eens de Elo van toepassing is.
9) D4.
NLGB vraagt om de prijs van een D4 naar de eigen club te herbekijken en de
transferperiode te verlengen omdat hun competitie langer duurt.
Zal besproken worden op de volgende vergadering van het bestuursorgaan.
10) Gebruik van Extensions
GEOZ vraagt het gebruik van extensions (verlengstukken) toe te laten. Bij stemming werd
dit niet goedgekeurd.
11) Nationale wedstrijdleiders
GEOZ vraagt om de NWL’s een kaart te bezorgen waarmee ze kunnen aantonen dat ze
NWL zijn en de geldigheid daarvan vast te leggen op 3 jaar.
Tijdens de laatste vergadering met de NWL’s werd al bepaald dat een NWL zijn statuut
verliest als hij 3 jaar op rij de jaarlijkse bijeenkomst van de NWL’s gemist heeft.
Voor de kaarten zorgt de KBGB.
12) Beker van België.
Vanaf volgend seizoen zal men in de beker de verbondskampioenen, de beker der
bekerhouders en de KBGB-beker spelers kunnen aansluiten tot 31/12.
In de bekers van de verbondsploegen (OG-Veteranen-Jeugd-Dames-A/B-C/D) zal men
spelers kunnen aansluiten tot 31/08. In die bekers zullen maximum 20 spelers kunnen
aangeduid worden.
GBZA vraagt of de kampioenen van zowel de vrijdag- als de zaterdagcompetitie mogen
deelnemen aan de beker de verbondskampioen en de beker der bekerwinnaars.
De vergadering heeft geen bezwaar, maar stelt wel dat spelers die in de 2 ploegen
aangesloten zijn vooraf een keuze moeten maken. GBZA en GBML schakelen dit terug
naar hun clubs, beslissing op het overlegmoment van augustus.
13) Volgend overlegmoment.
Zaterdag 01/08/2020 om 14u00 in de Welcome Back te Denderhoutem.
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