
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-videovergadering van 03 april 2021. 
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Bert Geboes, Marnick 

Verbeirens, Ivo Jacobs, Van Impe Mathias, Nick De Groote. 

 

Thema van de vergadering: ledenbeheer. 

 

1) Coöptatie Mathias Van Impe. 

De KBGB verwelkomt Mathias Van Impe als gecoöpteerd bestuurder. Op de 

eerstvolgende algemene vergadering zal aan de vergadering gevraagd worden om het 

mandaat te bevestigen. Mathias zal in 1e instantie instaan voor de mediatisering van het 

golfbiljart. 

 

2) Financieel verslag. 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

3) Beker van België. 

In de Beker van België voor clubs (verbondskampioenen – bekerwinnaars – KBGB-

beker) worden alleen de nog niet gespeelde halve finales afgewerkt. Die halve finales 

moeten wel afgewerkt worden met de spelers die voor 1/6/2021 aangesloten waren bij de 

club. De finales worden niet gespeeld, maar de beide halve finalisten worden uitgeroepen 

tot bekerwinnaar. Reden: de bekerfinales worden betwist tijdens het BK 2022 en de 

ploegsamenstellingen zullen in de meeste gevallen niet meer dezelfde zijn als bij de 

aanvang van de bekercompetitie. 

In de beker van België voor verbondsploegen (dames – jeugd – 50+ – 60+ – 

verbondsploegen A-B en C-D) wordt er wel verder gespeeld tot de finale. 

Verbondsploegen die spelers verloren door Corona of verhuis naar een ander verbond 

kunnen die spelers vervangen. 

Omwille van het feit dat er in veel verbonden het kampioenschap en de bekercompetitie 

niet afgewerkt werd, zal er in het seizoen 2021-2022 geen beker voor 

verbondskampioenen en bekerwinnaars ingericht worden. 

 

4) BNV. 

Op onze oproep naar manieren om de BNV-competitie toegankelijker te maken, kwam 

heel weinig respons. 

Volgende voorstellen werden weerhouden:  

- het lidgeld gaat naar 5€ per speler en er is geen lidgeld per ploeg; een ploeg met 8 

spelers betaald dus 40€ voor een gans seizoen BNV-competitie. 

- Iedere speler zal 1 manche spelen tegen 2 verschillende spelers. 

- Het aanvangsuur wordt 18u en er is geen inspeeltijd tussen de manches. 

- De reeksindeling zal later bepaald worden aan de hand van de inschrijvingen. 

Indien mogelijk wordt er geografisch gewerkt, eventueel met een eindronde. 
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5) Dynasphere Bumper Pool Gold 615. 

De biljartballen Bumper Pool Gold 615 werden gecontroleerd op vaststelbare fysieke 

kenmerken en uitvoerig getest. Ze werden goedgekeurd en toegevoegd aan de lijst met 

toegelaten golfbiljartballen. 

 

6) Doelstellingen 2021-2022 

- Het nieuwe ELO-systeem in verband met de letterwaarde in de praktijk zetten bij 

aanvang van het nieuwe seizoen. 

- De Nationale competitie onder een nieuwe format te laten starten, de clubs werden 

op de hoogte gebracht via de gebruikelijke kanalen, de raad van Bestuur is in 

afwachting van mogelijke voorstellen. 

- Organisatie BK, aanvang 01 mei 2022. 

- Bekers van België, zullen georganiseerd worden op hetzelfde stramien als 

voorgaande jaren, alle documenten zijn reeds voorbereid. 

- Resterende wedstrijden BVB zullen gespeeld worden wanneer de Horeca terug 

normaal geopend zal zijn en dit met onderling akkoord, enkel de datums dienen 

gemeld te worden voor het vrijmaken van het wedstrijdblad. 

- Het uitrollen van het geautomatiseerd digitaal leden beheer met als eerste het 

ondertekenen van de Clubovereenkomst van 01/06/2021 tot 30/06/2021. 

 

7) BGB-ranking 2019-2020 / rechtstreeks geplaatsten BK 

Aangezien de meeste verbonds- en provinciale kampioenschappen vorig seizoen niet 

gespeeld werden, zal de ranking bepaald worden door de uitslagen van het BK 2019 en de 

ranking van de BNV-competitie seizoen 2019-2020 (de nog te spelen wedstrijd Hoeksken 

– Welkom wordt nog meegeteld). Enkel de uittredende Belgische kampioen is 

rechtstreeks geplaatst. De andere 15 zijn reekshoofd in de schiftingen en kunnen niet in 

dezelfde reeks staan voor het BK 2022. 

 

8) Volgende vergadering. 

Zaterdag 05/06/2021 om 9u00. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


