
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag KBGB-vergadering van 11 februari 2023. 
Aanwezig: Andy Franchet, Freddy Hendrickx, Bert Geboes, Joël Steeman, Marnick Verbeirens, 

Mathias Van Impe, Nick De Groote. 

Verontschuldigd: Valentin Noten. 

 

1) Financieel verslag 

Het financieel verslag werd goedgekeurd. 

 

2) Clubovereenkomsten 

De clubovereenkomst kan enkel nog digitaal getekend worden met de identiteitskaart via de 

clubverantwoordelijke. 

Er volgt nog een toelichting voor de verbondskaarthouders die op hun beurt de 

clubverantwoordelijken kunnen briefen. 

Tekenen clubovereenkomsten van 01/03 tot 30/04 

Transfers van 15/05 tot 30/06 

D4 en nieuwe aansluitingen 01/07 tot 31/12. 

 

3) Trekking beker midweek  

De trekking werd elektronisch uitgevoerd en zal vanaf 13/02 terug te vinden zijn op het EW. 

 

4) Speelschema Play offs midweek. 

De Play offs van de midweek starten de week van 27/02 en eindigen de week van 03/04. 

Finale 15/04 in het Volkshuis  

 

5) BNV-regionaal 

Oproep aan geïnteresseerde ploegen om zich zsm te melden; zonder bijkomende inschrijvingen  

zal BNV regionaal waarschijnlijk niet doorgaan. 

 

6) BNV toekomstplannen 

Ten einde de spelers die BNV spelen te stimuleren en te waarderen voor hun inspanningen zullen 

volgende maatregelen getroffen worden: 

Alle spelers die minstens 2/3e van de matchen spelen krijgen 25 extra ELO punten. 

De eerste 8 van de BNV-ranking zijn rechtstreeks geplaatst voor het BK. 

Er zal naar gestreefd worden om meer pers- en social media-aandacht te besteden aan het BNV-

gebeuren. 

 

Er komt naast het BNV-kampioenschap een BNV-master tornooi met een prijzenpot van 3550€: 

1e 1000€ - 2e 750€ - 3e 250€ - 5e 100€ - 9e 75€ - 17e 50€. 

De winnaar krijgt daarenboven een ticket voor de TDK. 

De eerste 4 zijn rechtstreeks geplaatst voor het BK 

Deelnamevoorwaarden: 

- Geëindigd zijn bij de eerste 32 uit de BNV-ranking; indien er spelers uit de eerste 32 niet 

deelnemen wordt de ranking verder afgegaan. 

- Minimum 50% + 1 wedstrijd gespeeld hebben in de BNV-competitie. 

 
7) Interland 

Op vraag van Nederland werd de selectieprocedure aangepast. Er zullen niet langer A-B-C-D 

teams zijn, maar 4 teams die zowat de sterkste spelers van het land vertegenwoordigen. 

Onderstaand schema zal gehanteerd worden: 

Koninklijke Belgische Golfbiljart Bond 
Maatschappelijke zetel Kortestraat, 22 te Haasrode  

Gerechtelijk arrondissement Leuven Ondernemingsnummer 409 053 750. Rekeningnr. BE53.7330.2723.9953 
Secretariaat BGB, P/A De Groote Nick, Koekoekstraat 137B1, 2630 Aartselaar 

GSM: 0494/06.00.07 E-mail: bgbgolfbiljart@gmail.com Site: http://www.bgbgolfbiljart.be  

mailto:bgbgolfbiljart@gmail.com


 

 

Team 1 :  Finale BK  + ranking BNV 

Team 2 :  Ranking BNV 

Team 3 :  Provinciale kampioenen + verbondskampioenen + ranking BNV 

Team 4 :  Verbondskampioenen + ranking BNV 

O.G / Vet :  Halve finales BK Hoog 

Dames : Provinciale Kampioenen + Winnaar BK 

Jeugd / Beloften :  halve finale BK of kwart finale als de beide kampioenschappen samengevoegd 

worden. 

 

8) Midweek- zomercompetitie. 

Er is heel veel interesse voor de midweekcompetitie, in die mate zelfs dat er in verschillende 

regio’s met meerdere reeksen zal kunnen gewerkt worden.  

De interesse voor de zomercompetitie is een stuk minder, hoewel het concept vorige zomer veel 

bijval kende.  

 

9) Sponsoring L&L 

Producent van lederen biljartkokers L&L heeft afgehaakt als sponsor wegens te weinig respons. 

 

10) Namaakballen Saluc 

Er worden online (via FB) biljartballen van het merk Saluc aangeboden aan dumpingprijzen. Uit 

testen is gebleken dat de ballen niet perfect rond zijn en niet van dezelfde kwaliteit zijn als de 

ballen die in de reguliere biljartzaken te verkrijgen zijn. De KBGB raadt ten stelligste aan alleen 

biljartballen bij erkende verdelers aan te kopen. 

 

11) Letterwaarde nieuwe spelers 

Nieuwe spelers die starten met een C-letterwaarde kunnen na 10 gespeelde wedstrijden via hun 

verbond een herwaardering aanvragen.  

 

12) Volgende vergadering 

Zaterdag 04/03/2023 om 10u00 in het Volkshuis. 

 

 

Andy Franchet     Nick De Groote 

Voorzitter      Secretaris 

  
 


