
 

Beveren, 28 december 2021. 

 

Beste sportvriend, 
 

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur der Koninklijke Beverse Biljart Federatie van 

woensdag 15 december 2021 om 19.30u in het lokaal van KGV, Grand Café Gildenhuys, 

Ciamberlanidreef 96, 9120 Beveren. 
 

Aanwezig: Voorzitter Danny Van Vossel (KGV),  FSB Bekers Willy Leemans (KGV), Penningmeester 

Noppe Robert (KGV), FSB Tornooien Nick Rosier (BCSK), ondervoorzitter en secretaris Peter Van 

Raemdonck en clubafgevaardigden Theo Stuer (KDIB), Gunther Van Poorten (BCCK), Peter Rosier (BCSK) 

en Nick Mertens (KKV). 

Verontschuldigd: FSB Tornooien Nick Rosier (BCSK) 
 

Verslag vorige vergadering: Werd goedgekeurd.  
 

Kasverslag: Batig saldo.  
 

Tornooien VRIJ en BAND: Laatste wedstrijden voor Vrijspel op 28/12/2021 en voor Band op 23/12/2021. 

Daarna zullen de kalenders opgemaakt worden voor de finales. 
 

Eindstand beker van Beveren VRIJ:  

1ste KDIB2, 2de BCSK1, 3de BCCK, 4de KKV, 5de KDIB1, 6de KGV en 7de BCSK2.  

Proficiat aan de winnende ploeg van KDIB2. Hierdoor zal het tornooi Kampioen der kampioenen gespeeld 

worden in het lokaal van KDIB op een nog nader te bepalen datum. 
 

Trofeeën: In de loop van volgende weken gaat Willy naar trofeeën Frank om te bekijken wat mogelijk is met 

de bestaande trofeeën van vorig seizoen die niet zijn uitgereikt wegens niet gespeeld. 
 

Nieuwe hoofdingen: Langs deze weg reeds de vraag aan Fred De Kindt of we de huidige kunnen vernieuwen 
om voor iedereen van het dagelijks bestuur hun briefpapier hoofdingen aan te passen alsook voor de 
nieuwe ondervoorzitter/secretaris. 
 

www.kbbf.eu.: Einduitslag van de Beker van Beveren mag vermeld worden op onze website. Alsook het 

klassement van de gespeelde tornooien. 
 

Rondvraag:  

Willy Leemans (KGV): Start beker van Beveren Drieband op vrijdag 21/01/2021.  

 

Volgende vergadering(en):  

Voorzien op woensdag 09/02/2022 om 19u30 in KDIB. 

 

PS: Aanpassingen op dit verslag naar aanleiding van de nieuwe covid-maatregelen van het 

overlegcomité van 22 december 2021 en de vraag van verschillende clubs/leden van de KBBF gaan wij 

volgende nieuwe afspraken maken, zie ook mail van 28 december 2021 (16u52): 

1. De handicap vrijspel wordt met een maand verlengd tot eind februari 2022. 

2. Dit betekent dat onze volgende vergadering ook een maand later zal doorgaan op woensdag 09 

maart 2022 om 19u30 in het lokaal van KDIB. 

3. Hierop zullen dan de kampioenen vrijspel van de clubs worden bekendgemaakt alsook de datum 

wanneer Kampioen der kampioenen zal gespeeld worden in het lokaal van KDIB. 

http://www.kbbf.eu./


4. Wij gaan zo snel mogelijk de tornooien VRIJ + BAND afwerken (mogelijks vanaf 29 januari 2022) 

alvorens de andere tornooien (drieband klein en groot) te starten. 

5. Beker drieband gaan we 2 weken verlaten en beginnen op 04 februari 2022. De andere data zullen 

bepaald worden in functie van het aantal deelnemende ploegen. 

6. Dus graag vóór 15 januari 2022 doorgeven aan FSB Willy met hoeveel ploegen jullie club zal 

spelen voor de beker Drieband. Wie niets heeft doorgegeven zal dus met 1 ploeg spelen!!! 

7. Alle data zijn natuurlijk onder voorbehoud en zullen dus afhangen van wat er op de volgende 

overlegcomités beslist zal worden. 

Met sportieve groeten,  

Danny en Peter        
           Verslag 78 van 15 december 2021 

+ mail van 28/12/2021 (16u52). 

 

Hou je aan de voorgeschreven COVID-19 maatregelen zodat iedereen gezond blijft !!! 


