
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-vergadering 13 juni 2020. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick 

Verbeirens, Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Ivo Jacobs 

Thema van de vergadering: coronamaatregelen. 

 

1) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) BK 2020. 

Aangezien het praktisch en organisatorisch ondoenbaar is om het BK, met naleving van de 

momenteel geldende maatregelen, in te richten, heeft de KBGB beslist het BK af te lasten. 

Het zou, gezien het virus nog steeds onder ons is, ook niet opportuun zijn. 

De inrichting van de reeds toegewezen BK’s schuiven met 1 jaar op; BC Jagershof richt 

2021 in, BC De Wan 2022.  

Die reeds ingeschreven was voor het BK 2020 krijgt zijn inschrijvingsgeld teruggestort op 

het rekeningnummer waarmee ingeschreven werd. 

 

3) Letterwaarden. 

Daar de meeste competities niet zijn uitgespeeld en ook de meeste kampioenschappen niet 

zijn doorgegaan, heeft het bestuursorgaan beslist dit seizoen de letterwaarden niet aan te 

passen. Iedereen behoudt dus komend seizoen zijn letterwaarde van afgelopen seizoen. 

 

4) Biljartballen. 

De vereisten waaraan biljartballen moeten voldoen en de procedure tot toelating voor de 

producenten, werd goedgekeurd en opgenomen in de reglementering. 

 

5) Beker van België. 

De nog af te werken halve finales voor de beker van België mogen vanaf 06/09 gespeeld 

worden. De datum is onderling overeen te komen en door te geven aan de 

verantwoordelijke Valentin Noten. De finales zullen gespeeld worden op het BK 2021. In 

de beker der verbondskampioenen, de beker der bekerhouders en de BGB-beker mogen de 

ploegen spelen met de spelers die op de wedstrijddatum aangesloten zijn. In de andere 

spelers moet er geput worden uit de lijst die is doorgegeven; er mogen maw. geen nieuwe 

spelers toegevoegd worden. 

De bekers van België seizoen 2020-2021 zullen niet ingericht worden. Dat geeft de 

verbonden enige ruimte om op de vrijgekomen zondagen wedstrijden te laten doorgaan 

mocht er een 2e lockdown komen. 

 

6) Provinciale kampioenschappen 2021. 

De inrichters van de PK’s 2020 die niet konden doorgaan, krijgen de inrichting van 2021 

toegewezen. De toegewezen PK’s van 2021 schuiven door naar 2022. 
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7) Coronamaatregelen 

Er mogen geen officiële wedstrijden gespeeld worden voor 01/09. Bij een wedstrijd zijn 

meestal 15 a 20 personen betrokken en het is niet mogelijk om in alle lokalen de social 

distance maatregelen te respecteren die tot 01/09 gelden. 

We bevelen ook aan geen tornooien te laten doorgaan tot die datum; hoe beter we ons nu 

aan de huidige maatregelen houden, hoe groter de kans op een normaal verloop van 

volgend seizoen. 

Vanaf 01/09 is het, onafgezien van de maatregelen van de veiligheidsraad, verplicht voor 

scheidsrechter en spelers om voor ieder spel de handen te ontsmetten. De maatregelen 

zullen eventueel aangepast worden naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de 

veiligheidsraad.  

 

8) Balpositioneertoestellen. 

De KBGB heeft nieuwe balpositioneertoestellen laten vervaardigen in inox. Ze zijn te 

koop aan 40€/stuk en te bekomen in het verbondslokaal “Welkom Back”. 

 

9) Interland 

De interland tussen Nederland en België is gepland voor 07/11/2020. De verbonden zal 

gevraagd worden hun kandidaten door te geven. 

 

10) Happening. 

De happening 2021 zal doorgaan op 03/07/2021. 

 

11) BNV. 

Inschrijven voor de nieuwe BNV-competitie kan tot 31 juli. Momenteel zijn er reeds 16 

ploegen ingeschreven. De competitie zal starten op 12/09/2020. 

Komend seizoen zal er in een 1e ronde gespeeld worden in 4 of 5 poules van elk 4 of 5 

ploegen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen – momenteel 4 poules van 4). De 

poules zullen samengesteld worden op basis van het eindklassement van dit seizoen, maar 

er zal tevens rekening gehouden worden met de geografische ligging van de ploegen. Het 

is de bedoeling dat er evenwaardige poules gevormd worden die tevens geografisch 

georiënteerd zijn. Nieuwe ploegen komen sowieso terecht in de voor hen geografisch 

meest gunstige poule. 

In die 1e ronde wordt er binnen de poule heen en terug gespeeld (8 of 10 wedstrijden). De 

bovenste helft van het klassement gaat naar de ere-reeks, de onderste helft naar de 1e 

reeks. 

In die beide reeksen wordt vervolgens opnieuw heen en terug gespeeld om uit te maken 

wie kampioen wordt in zowel ere als 1e reeks. 

De voordelen van deze formule zijn de volgende: 

1. minder matchen (max 26) 

2. in de 1e ronde meer geografisch interessantere matchen 

3. in de 2e ronde meer matchen met aan elkaar gewaagde ploegen 

4. ook de ploegen die in de 1e reeks terecht komen spelen nog voor een titel 

De uitgestelde, nog af te werken wedstrijd van het seizoen 2019-2020 tussen ‘tHoekske en 

De Welkom zal gespeeld worden op 05/09/2020. 

12) Volgende vergadering. 

Zaterdag 04/07/2020 om 9u00 in de Welcome Back te Denderhoutem. 

 

 

 



 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


