
 

 

  

 

 

 

 

 

Verslag overlegmoment 11 februari 2023. 
 

1) Openingswoord van de voorzitter 

Andy Franchet opent de vergadering en verwelkomt de bestuursleden van de verbonden. 

In eerste instantie licht hij de veroudering van de populatie golfbiljarters toe. In de meeste 

verbonden ligt het aantal 55+ spelers boven de 80% en sommige verbonden zelfs 90% van het 

aantal leden. Indien we in de nabije toekomst onze hobby willen blijven uitoefenen moeten de 

spelers zich bewust worden van het feit dat samenwerken met andere verbonden noodzakelijk zal 

worden. Onder de kerktoren blijven spelen wordt in de toekomst zeer moeilijk. Een aantal goeie 

initiatieven werden door de verbonden reeds genomen maar de spelers waren nog niet overtuigd.  

We tellen momenteel ongeveer 5000 leden die verdeeld over 375 lokalen per seizoen 6250 

competitiewedstrijden spelen. Dat vertegenwoordigt een jaarlijkse omzet in de horeca van 

minstens 2 miljoen euro. Qua sponsoring van de horeca producenten staat daar weinig tegenover. 

Verder moeten we onze hobby/sport via pers en social media meer proberen in de kijker te zetten 

om nieuwe leden en sponsors aan te trekken. 

 

2) BNV toekomstplannen 

Als grootste nationale biljartfederatie zijn we het ons zelf verplicht om minstens één nationale top 

reeks te hebben. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de KBGB vzw, de verbonden, clubs 

en spelers. We mogen terecht fier zijn dat we de grootste federatie zijn maar we moeten ons ook 

hiervoor gezamenlijk blijven inspannen en samen werken. 

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. 

Nog wat het BK betreft zullen alle verbondskampioenen van alle categorieën reekshoofd zijn in de 

schiftingen. De verbonden reageren onverdeeld positief op dit voorstel en zijn tevreden dat op die 

manier ook de lagere letterwaarden gewaardeerd worden.  

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. 

3) BNV-regionaal 

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

BNV regionaal waarschijnlijk niet doorgaan. 

 

4) 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: 

Team 1 :  Finale BK  + ranking BNV 

Team 2 :  Ranking BNV 
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Team 3 :  Provinciale kampioenen + verbondskampioenen + ranking BNV 

Team 4 :  Verbondskampioenen 

O.G / Vet :  Halve finales BK Hoog 

Dames : Provinciale Kampioenen + Winnaar BK 

Jeugd / Beloften :  Kwart Finales BK 

 

5) Beker van België - toekomstbeker 

Er zal opnieuw een toekomstbeker ingericht worden met verplichte deelname van de 2e uit het 

klassement van de hoogste reeks van ieder verbond. Verder zullen ploegen die zich niet geplaatst 

hebben voor de BVB bij de kampioenen of de bekerwinnaars hier vrij kunnen voor inschrijven. 

De BVB voor verbondsploegen A/B en C/D wordt niet meer ingericht bij gebrek aan interesse. 

Volgende bekers worden nog ingericht: Kampioenen – Bekerwinnaars – Toekomstbeker – 50+ – 

60+ – Dames. 

 

6) TDK 2026 

De TDK is toegewezen tem de TDK 2025; verbonden die de TDK 2026 wensen in te richten 

kunnen zich vanaf heden kandidaat stellen, de toewijzing gebeurt in 2024. 

 

7) Beker van België (vraag KGVL) 

Graag hadden we volgende aanpassing van deelname voor Verbondsploegen (50+, 60+, Dames, 

Jeugd,…): in de selectie voor de verbondsploegen enkel spelers/sters toe te laten die wel degelijk 

in dat Verbond deelnemen aan de competitie. Deze zouden dan tenminste 8 competitiewedstrijden 

moeten spelen in hun Verbond alvorens te mogen spelen in de verbondsploeg van hun verbond. 

Dit om te voorkomen dat er verbonden zijn die alles naar zich toetrekken. 

Antwoord KBGB: reglementair kan dit niet verwezenlijkt worden omdat een lidkaart nu eenmaal 

recht geeft op deelname. De KBGB betreurt echter wel de gang van zaken. 
 

8) Herziening regelement (vraag KGVL) 

Blz 40 meten: indien het bolletje van het kaliber de lijn raakt, dan ligt de bal op de lijn. 

Zorgt voor veel te veel discussie bij spelers. 

Dit gewoon terug als vroeger laten gelden (links, rechts of op de lijn). 

Antwoord KBGB: het huidig reglement blijft behouden omwille van duidelijk voor iedereen en 

omwille van conformiteit met andere balsporten. 

 

9) Letterwaarde (vraag KGVL) 

KGVL vraagt een gedetailleerde beschrijving van de berekening van de LW. 

Antwoord KBGB: de berekening werd toegelicht zonder in detail te gaan, dit om te vermijden dat 

spelers opnieuw gaan “spelen” om een bepaalde LW te behalen. 

 

10) Trofee der Kampioenen ook voor B, C, D spelers en niet enkel voor A spelers. (vraag KVGL)  

De mindere spelers voelen zich dan ook meer gewaardeerd, en ook deze spelers houden onze 

geliefkoosde hobby in stand.  

Antwoord KBGB: Kampioenen van België B-C-D krijgen reeds en ticket voor de TDK. Een 

TDK voor verbonds- en provinciale kampioenen werd in het verleden afgevoerd wegens een 

gebrek aan interesse.  

Daaropvolgend wordt door de verbonden de vraag gesteld of ze zelf mogen beslissen om de 

verbondskampioen OG dan wel de verbondskampioen veteranen af te vaardigen naar de TDK. 

Antwoord KBGB: wordt volgende bestuursvergadering besproken.  

 

11) Digitalisering ledenbestand. (vraag KVGL) 

Dit zou dit seizoen al in voege gaan en nog geen enkele verbondsverantwoordelijke heeft hier 

weet van hoe het precies in zijn werk gaat, daar het nog steeds verandert blijkbaar.  

Antwoord KBGB:  Er komt nog een vergadering met de verbondskaarthouders 

- Is er ook een manuele manier voorzien om de clubovereenkomst te verlengen? 



 

 

Antwoord KBGB: Nee, tenzij voor buitenlanders en met attest van verlies van 

identiteitskaart. 

- Is er een tussenkomst van KBGB in de aanschaf van kaartlezers voor alle clubs?  

Antwoord KBGB: Nee 

 
12) Kan er ook een beker van België ingericht worden voor spelers die jonger zijn dan 50 jaar? 

(vraag KVGL)  

Antwoord KBGB: die kunnen reeds inschrijven in de toekomstbeker 

 

13) Is er interesse voor de midweek? (vraag KVGL)  

Antwoord KBGB: 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. 

 

14) Wat met het voorstel van GVP om de reglementen te vereenvoudigen? (vraag GVP) 

Antwoord KBGB: Is niet van de baan maar zit nog even in de koelkast, ook al omdat de 

reglementen tijdens het seizoen niet kunnen aangepast worden. 

 

15) Kan er op een andere manier gestemd worden voor de verkiezing van effectieve leden? 

(vraag KBWW)  

Antwoord KBGB: Nee is statutair bepaald en is conform de vzw-wetgeving. Maar in de 

toekomst mag diegene die moet verkozen worden voorafgaand wel een motivatiegesprek voeren 

en kunnen er vanuit de vergadering vragen gesteld worden. 

 

16) Biljartballen (algemeen) 

Er worden online (via FB) biljartballen (vermoedelijk namaak) 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. 

 

Springballen: worden veroorzaakt door de kinetische energie die door de bal opgewekt wordt 

waardoor die stof opneemt. Het risico op springballen kan aanzienlijk beperkt worden door het 

biljart en de ballen rein te houden. 
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