
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag overlegmoment 19 februari 2022. 
1) KBGB midweek competitie en BNV zomercompetitie 

Andy Franchet ligt het opzet van de KBGB midweek en de BNV zomercompetitie toe. Gevraagd 

wordt aan de verbonden om hun bereidheid tot meewerken aan te geven voor 12/03 en een 

verantwoordelijke voor de midweek competitie aan te geven voor hun verbond. 

 

2) BK dit jaar en de komende jaren. 

Het BK zal dit jaar doorgaan van 12/08/2022 tem 11/09/2022. 

Op voorstel van de KBGB en door vergadering met instemming algemeen aanvaard, zal het BK in 

de toekomst steeds doorgaan van half augustus tem half september. 

 

3) Aansluiting van een lid weigeren (GVP). 

Verbond GVP vraagt of een verbond de lidmaatschapsaanvraag van een speler kan weigeren. In 

het KBGB-reglement is opgenomen dat het bestuursorgaan bevoegd is om een lid uit te sluiten. 

Als dergelijke clausule is opgenomen in het verbondsreglement kan een verbondsbestuur een 

lidmaatschapsaanvraag weigeren. 

 

4) D4 (GVP) 

GVP vraagt of een D4 ook nog kan na aanvang van het seizoen, wanneer een speler reeds 

gespeeld heeft en de toegang tot het lokaal ontzegd wordt. Volgens de geldende reglementen kan 

dit niet, maar wanneer het gezond verstand zegeviert en alle partijen akkoord zijn heeft de KBGB 

daar geen probleem mee. 

 

5) Keuring biljarts (GVA). 

GVA vraagt of het mogelijk is een nieuw model biljart die op de markt gebracht wordt een 2e keer 

te laten keuren voor aanvang van de competitie. KBGB merkt op dat wij alleen de biljart keuren 

op de standaardnormen “voor verkoop”. Het staat de verbonden vanzelfsprekend vrij op de biljarts 

in de lokalen van hun verbond te gaan keuren voor aanvang van de competitie. 

 

6) Inschrijvingsgelden en boetes kampioenschappen (GVA) 

Ieder verbond is vrij daarin zijn eigen regels te bepalen. 

 

7) GBT-rubbers (GVA) 

GVA vraagt hoe het komt dat GBT rubbers zoveel goedkoper zijn dan BGB-rubbers. Opgemerkt 

wordt dat GBT rubbers niet meer toegelaten zijn omwille van de bedenkelijke kwaliteit. Die 

worden ook niet meer geproduceerd, het gaat hier om een reststock die aan dumpingprijzen 

verkocht worden, alleen nog bruikbaar voor thuisbiljarts en biljarts waar geen competitie op 

gespeeld wordt. 

 

8) Aansluiten met Eid 

WGF vraagt of het aansluiten met Eid blijft bestaan. KBGB stelt dat dit blijft maar dat vooralsnog 

manueel aansluiten ook nog kan. 

 

9) ELO GEOZ en WGF 

Momenteel is het elektronisch wedstrijdblad van GEOZ en WGF niet aangesloten op de ELO, wat 

problemen geeft voor de berekening van de letterwaarde. Beide verbonden gaan het nodige doen. 

 

10) Belle op 3-3 in BNV ipv van op 1-1 

GBML vraagt waarom de belle in BNV gespeeld wordt op 3-3 ipv van op 1-1 zoals het bij het 

begin van het seizoen was. KBGB stelt dat de speelwijze belle op 1-1 een testcase was en dat dit 

naar 3-3 gebracht werd omwille van de vele commentaren van de deelnemende ploegen. 
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11) Examen nationale wedstrijdleider (KVGL) 

KVGL vraagt waarom er alleen op het BK examen voor NW kan afgelegd worden. Wordt 

besproken tijdens de volgende bestuursvergadering van KBGB. 
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