
 

Beveren,  21 september 2022. 
Beste sportvriend, 
 

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur der Koninklijke Beverse Biljart Federatie van dinsdag 13 

september 2022 om 19.30u in het lokaal van BCCK, café The Corner, Dorpstraat 35 te 9130 Kieldrecht. 
 

Aanwezig: Voorzitter Danny Van Vossel (KGV),  FSB Bekers Willy Leemans (KGV), Noppe Robert (penningmeester) 

en clubafgevaardigden Peter Rosier (BCSK), Johnny Vriesacker (KDIB), Frank Bal (KDIB), Nick Mertens (KKV), 

Fred De Kindt (BCCK) en Urbain Bosman (BCCK). 

Verontschuldigd: FSB Tornooien Nick Rosier (BCSK) 
 

Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd mits aanpassing puntje van de vergelijkingstabel*.  

*Vergelijkingstabel: Nieuwe spelers zullen vanaf nu ook bekeken worden voor de diciplines bandstoten en drieband via 

de vergelijkingstabel als ze stijgen bij hun handicap vrijspel. Dit is enkel voor de tornooien individueel en nieuwe 

spelers die minimum 3 jaar meespelen aan deze tornooien om gekende speler te zijn en dit binnen de 10 jaar. 
 

Kasverslag: Batig saldo.  
 

Afsluiten tornooien seizoen 2021-2022:  

- Uitslag drieband klein biljart reeks 19-33: 1) Janssens Dirk (KKV) - 2) Rosier Nick (BCSK) – 3) Dekindt Fred 

(BCCK) – 4) Van Vossel Danny (KGV) 

- Uitslag drieband match biljart reeks 12-15: 1) Wouters Marc (BCSK) – 2) Van Moer Marc (KDIB) – 3) Rosier 

Noah (BCSK) – 4) Pieters Jan (KKV) 
 

Trekking beker van Beveren:  

- Deelname van 8 ploegen. 

- Speeldagen: 16/09 + 30/09 + 14/10 + 28/10 + 25/11 + 09/12 + 23/12 

- Eerste speeldag: KDIB2 – KDIB1, BCSK2 – BCSK1, KKV2 – KKV1 en BCCK – KGV 

- Daarna volgens kalender die door Willy Leemans zal worden doorgegeven. 

- Nieuw is dat vanaf dit seizoen 2022-2023 de berekening zal gebeuren per blok van 3 (ipv 4). Herberekening 

voor nieuwe spelers nog steeds na 12 wedstrijden en op het einde van het seizoen. Voor gekende spelers nog 

steeds op het einde van het seizoen als ze minimum 3 wedstrijden in dat seizoen gespeeld hebben. 
 

Berekening nieuw systeem uitgewerkt door Willy Leemans:  

Het nieuwe systeem zou ons het afgelopen seizoen 370 euro gekost hebben.  

Daarom is het voorstel aanvaard om vanaf seizoen 2022-2023 dit door te berekenen. Elke inschrijving aan een tornooi 

kost de club 3 euro inschrijvingsgeld maar voor elke speler die een geldige handicap vrijspel heeft en die ook per 

tornooi geen forfait heeft gegeven, zou er dus 8 euro terugbetaald worden. Dat betekent een winst van 5 euro per speler 

per tornooi. Dit systeem zal wel elk nieuw seizoen opnieuw bekeken worden of de KBBF-kas dit (nog) kan dragen. 
 

Uitdelen adressenlijst en handicaplijst: Gelieve beide lijsten zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan Willy Leemans. 
 

Uitdelen gratis biljartballen aan alle clubs: Deze zijn uitgedeeld en onze voorraad is nu volledig op. 
 

Uitslag en uitdeling bekers van de Beverse feesten speling: 
- Klein biljart: 1) Janssens Dirk (KKV) / Rosier Noah (BCSK) – 2) Waem Kris (KGV) / Noppe Robert (KGV) 
- Match biljart: 1) Pauwels Paul (KGV) – 2) Waem Kris (KGV) 

 

Ontslag Peter Van Raemdonck (ondervoorzitter en secretaris): Dit wordt in beraad gehouden tot na een telefonisch 
gesprek met hem en de voorzitter. We zouden eerst graag de echte reden kennen waarom hij ontslag neemt. 
 

www.kbbf.eu.: Nick heeft info ingewonnen en stelt een nieuwe web-host voor. Dit is door de vergadering goedgekeurd 

maar wel met behoud van de huidige web-URL .eu en niet met .be . Die is iets duurder maar slechts half zo duur als de 

vorige. En op deze manier moeten we niet alle briefwisseling en banner gaan vervangen. 

DE website om u te informeren over wedstrijden, tornooien met de kalenders en uitslagen !! 
 

http://www.kbbf.eu./


Verplicht 1 arbiter/schrijver bij de wedstrijden van tornooien voor KBBF: De vergadering ging akkoord om minstens 

toch 1 persoon te voorzien bij tornooi wedstrijden. We denken hier dan vooral aan om de personen die tornooien 

meespelen uit te kiezen om te fungeren als schrijver/scheidsrechter. 

 

Rondvraag:  

- De Kindt Fred (BCCK): Briefhoofd voor Robert Noppe zal worden aangemaakt. Danny V V zal hem de 

nodige info bezorgen. 

- Mertens Nick (KKV): Uitreiking voor de bekers van Beveren van het afgelopen jaar op Cortewalle? Na vele 

voorstellen over en weer werd uiteindelijk zaterdag 05 november 2022 om 15 uur weerhouden. Door de 

afgelopen corona-jaren waren er al heel wat festiviteiten op Cortewalle waardoor dit niet eenvoudig was. 

- Mertens Nick (KKV): Waar blijft de eindafrekening van het afgelopen seizoen 2021-2022? Willy Leemans zal 

deze ten laatste volgende maand doorgeven aan de verschillende clubs. 

- Noppe Robert (KGV): Nu de bekers en trofeeën zijn vervangen door oorkondes is er dan een mogelijkheid om 

de prijzen bij tornooiwinst op te trekken? Aangepast naar 40 – 25 – 20 -15 euro (was 30-20-15-10) 

- Noppe Robert (KGV): Hoeveel is het maximum bestedingsbedrag voor versnaperingen bij Kampioen der 

kampioenen en Beverse Feesten speling? Maximum 50 euro, binnenbrengen van de kosten is noodzakelijk. 

- Bosman Urbain: Puntenlijst voor de beker van Beveren Vrij? Bezorging via mail door Willy Leemans. 

- Rosier Peter (BCSK): Volgend jaar 60 jaar KBBF? Er zal misschien een speciaal tornooi ingelegd worden. 

- Leemans Willy: GSM-gebruik tijdens officiële wedstrijden? Zowel voor spelers, arbiters en schrijvers is er 

een GSM-verbod tijdens de wedstrijden. Zo toon je respect voor de tegenstrever en/of speler !!! 

 

Volgende vergadering:  

Voorzien op woensdag 16/11/2022 om 19u30 in het lokaal van KKV. 
 

Met sportieve groeten,  

Danny, secretaris ad interim                                                                                                   
Verslag 81 van 13 september 2022.  


