
 

 

 

14-1-2018 

 

Bondssecretariaat K.VBBL 

 
 
Contact Vergadering  23/08/18  Lokaal Bc Aeroport 
 
Vertegenwoordigers KNLBB =  Voorzitter Lode Smeets , Secretaris Rudi Aerts ,  
                                                           Voorzitter technische Commissie Erik Peeten 
Vertegenwoordigers KVBBL = Voorzitter Etienne Helsen , Sportbestuurder Peter Haenen 
                                                          Ondervoorzitter Heman Brusselaers , Sesretariaat Carina Custers 
                                                          Voorzitter Sportcommisie Laurent Geboers , Johan Vandermierde 
 

1. De Voorzitter verwelkomt de aanwezige bestuursleden van de KNLBB en KVBBL           
 

2. Clubs + inrichtende beker  

• KVBBL       -     K.Bc Blauwe Kei  Jubileum beker (Vrijspel ) start begin oktober 
- Bc De Peel ( Overband beker ) start begin oktober  
- Bc Pelterke ( overband beker ) start begin oktober  
- Bc Tijl ( vrijspel ) start begin januari  
- Bc Adelberg ( vrijspel ) start begin januari  
- Bc De Ketsers ( 3 band ) ( zie later in het verslag ) 

 

• KNLBB       -    K. Peer Bc ( ploegenbeker ( Hoog en Laag ) ) start oktober  
- K. Achel Bc ( ploegenbeker ( Hoog en laag ) ) start oktober  
- KNBC Neerpelt ( ploegenbeker ( Hoog en laag ) ) start oktober  
- K. Bocholt Bc ( ploegenbeker ( Hoog en laag ) ) start Januari  
- KMV Neerpelt ( ploegenbeker ( Hoog en laag ) ) start Januari 
- Hamont  Bc ( Overband beker ) start januari 

 
# 3 band beker  
 Peter geef nader uitleg over de 3 band beker die Bc De Ketsers willen inrichten .  

- er zal gespeeld worden met ploegen bestaande uit 2 spelers 
- speler 1 = 12 – 14 – 16  / speler 2 = 18 en hoger  
- speler 1 speelt max 40 beurten  er wordt gespeeld met gelijke beurten als 

speler 1 niet het aantal gespeelde punten heeft behaald . 
- speler 2 speelt zijn wedstrijd volledig uit ongeacht het aantal beurten 
- deze beker zou lopen over heel het seizoen  

                           Beiden bonden vinden dit een mooi initiatief en keuren dit ook goed met vooraf een  
                           grondig reglement op testellen en mede te delen aan de deelnemende clubs . 
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3. Deelnemen eigen Beker 

- KNLBB mogen ze niet deelnemen aan hun eigen beker  
- KVBBL  er mogen max 3 ploegen in hun eigen beker meedoen . 

 
4. Ploegen Beker versus grote / kleine beker  

- Erik geeft hier uitleg over  

• Ploegenbeker wordt gespeeld in 2 reeksen  
- Clubs met Lage kopman  deze spelen een eigen voorronde en de winnaar 

komt in de grote finale tegen de winnaar van de reeks clubs met hoge 
kopman . ( men moet bij inschrijving vermelden of je met lage of hoge 
kopman speelt )  

• Grote beker = enkel voor ploegen met hoge kopman  

• Kleine beker = enkel voor ploegen met lage kopman  
 
De clubs hebben de keuze gekregen bij het toewijzen van hun beker of ze deze willen 
omzetten in een ploegenbeker of de toegewezen beker willen inrichten . 
Elke club heeft voor ploegen beker gekozen daar men dan meer ploegen mee kan bereiken 
om deel te nemen . 
 

5. Samenwerking beiden secretariaten  

• Rudi en Carina bevestigen dat deze samenwerking prefect loopt .  

• Rudi heeft al meerdere keren samengezeten of contact gehad met Clement wat zeer goed 
verloopt . 

 
6. Technische zaken i.v.m nieuw promotie systeem 

• De 3 wijzen van elke bond blijven contact met elkaar houden en komen nog geregeld samen 
om evt foutjes in het systeem te bespreken  

• Iedereen was erg positief over de snelle overeenkomst die werd bereikt om hier al een jaar 
vroeger als vooraf gepland mee te kunnen starten en speciale dank gaat naar Clement Faes 
voor het maken van het programma en raad die hij op de achtergrond geeft .  
 

7. Rondvraag  
 

- Peter = vraagt of het mogelijk is om Ivo Vos terug op te nemen in hun commissie daar deze  
heeft laten horen dat hij spijt heeft over zijn eerdere beslissing. 

- Erik = Bedankt de 3 wijzen van de KVBBL voor hun aanwezigheid en vlotte samenwerking 
op de wijzenraad voor het promotiesysteem .  
             -hij probeert ook dat er vanuit KNLBB terug 3 wijzen zullen zijn. 

           -     Laurent =  vraagt wanneer een vraag om te mogen dalen word aanvaard bij de KNLBB  
                             - Ouderdom NIET   / Gezondheid WEL 
                  - er word ook afgesproken om elkaar mede te delen welke beslissing de commissies  hebben  
                     genomen wel of niet zakken . ( dit om te voorkomen dat wel of niet mag zakken en dan                        
                     toch zijn oude punten moet blijven spelen als hij in beiden bonden aantreed . 
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- Etienne = er is vraag vanuit de Clubs KVBBL om in de toekomst een competitie in 1ste 
afdeling samen te spelen daar er in beiden bonden weinig ploegen zijn in deze reeks . 

- Men gaat dit later bespreken en aan hun clubs voorleggen .  
 

8. Dankwoord  
- Etienne bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een behouden 

thuiskomst toe. 
 
 

Carina Custers 
Bondssecretariaat K.VBBL 
 


