
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-vergadering van 19 februari 2022. 
Aanwezig: Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Marnick Verbeirens, Van Impe Mathias, Nick 

De Groote. 

Verontschuldigd: Valentin Noten, Bert Geboes, Ivo Jacobs 

 

Thema van de vergadering: voorbereiden AV. 

 

1) Financieel verslag 

Het financieel verslag werd goedgekeurd.  

 

2) KBGB midweekcompetitie 

De KBGB zal van bij aanvang seizoen 2022/2023 van start gaan met een 

midweekcompetitie. Er zal gespeeld worden met teams van 2 spelers van half september 

tot eind april met 3 ballen. Het is de betrachting om in verschillende regio’s in meerdere 

reeksen te spelen met op het einde van de reguliere competitie een eindronde om de 

uiteindelijke winnaar te bepalen. Verdere informatie volgt. 

Verantwoordelijke voor de midweekcompetitie wordt Mathias Van Impe. 

 

3) BNV zomercompetitie 

De KBGB gaat vanaf deze zomer van start met een BNV zomercompetitie. Er zal 

gespeeld worden met teams van 4 spelers, met 5 ballen van half juni tot half augustus (8 

weken) Er zal gespeeld worden in poules van max 4 ploegen (6 wedstrijden) met in de 

laatste 2 weken de eindronde. Verdere informatie volgt.  

Verantwoordelijke voor de zomercompetitie is BNV-verantwoordelijke Bert Geboes. 

 

4) Bundel goed om weten. 

De aangepaste bundel goed om weten werd goedgekeurd en mag opgenomen worden in 

het reglement. Splitsing van een club moet nog herbekeken worden. 

 

5) Letterwaarden NA en ND 

De letterwaarden NA en ND verdwijnen. Voortaan zal een nieuwe speler (nooit 

aangesloten) een letterwaarde C krijgen. De regel dat de letterwaarde na 10 wedstrijden 

moet herrekend worden blijft. 

 

6) Kalender BK 2022 

De kalender voor het BK 2022 werd na aanpassing goedgekeurd en is terug te vinden op 

de site. Er zal dit jaar geen interland doorgaan tijdens het BK, omwille van het feit dat de 

Interland in Nederland slechts enkele maanden later plaats vindt. 

 

7) Data toekomstige BK’s, TDK en Beker van België 

Het BK zal in de toekomst in de periode half augustus – half september betwist worden. 

Dit geeft de verbonden meer mogelijkheden om hun competities en kampioenschappen af 

te werken. Voor de TDK en de BvB wordt uitgekeken naar een nieuwe datum en mogelijk 

ook nieuwe locatie (zaal Forum/Peulis waarschijnlijk niet meer beschikbaar). 
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8) Leeftijd beloften BvB 

Joel Steemans merkt op dat de leeftijd van de beloften op kampioenschappen niet 

overeenstemt met de leeftijd van beloften voor de BvB. De leeftijd voor de BvB wordt 

gelijk getrokken met de leeftijd voor beloften op kampioenschappen  

 

9) Volgende vergadering. 

Woensdag 06/03/2022 om 9u00. 

 

 

 

Valentin Noten     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  

 


