
  

Aanwezig:  Frans Cornelis,  Ivo Jacobs, Joël Steeman, Herman Van den Broeck, 

Rudy Vanden Houwe en Geert Van Schepdael. 

  

Afwezig en verontschuldigd:  Bart Wauters. 

 

 

1. Boetes: zie lijst in bijlage 

 

2. Koningschap 2018:  

 

• Prijzen: er werd beslist om de naturaprijzen af te schaffen en te vervangen door 

geldprijzen. 

• Bekers: de keuze is gevallen op iets anders, alle disciplines hetzelfde. 

• Ranking: dit wordt opnieuw georganiseerd na zoveel jaren niet, en dit geldt als 

test. De 16 eerste in het klassement spelen mee, moeten geen inschrijving 

betalen, wel in BGB-kledij en iedere deelnemer ontvangt een aandenken. 

• In verband met de ranking vragen wij de medewerking van alle clubs om de 

uitslag van de laatste kompetitiewedstrijd (van 30/03/18) onmiddellijk mede 

te delen via smartphone door middel van een foto van het wedstrijdblad.  

• In januari worden alle documenten qua Koningschap doorgestuurd naar de 

clubs. 

 

3. Website: 

• Er werden ons een paar opmerkingen doorgestuurd ivm de website voor het 

vinden van de uitslagen dat dit niet makkelijk was. Er moet enkel op de knop 

met de datum geklikt worden, en jullie vinden onmiddellijk de uitslagen. Voor 

de Beker juist hetzelfde. 

• Letterwaarde op website: verwarrend voor vele mensen. 

Zoals jullie weten, wordt de LW bepaald nadat men 10 wedstrijden gespeeld 

heeft in hetzelfde seizoen. Voor de NA-spelers wordt er een nieuwe kaart 

aangemaakt van zodra ze 10 wedstrijden gespeeld hebben. 

Nu, op onze website kun je meevolgen wat je LW op dit moment is, en deze 

kan nog wijzigen, afhankelijk van wedstrijden die je verliest of wint. De 

gekleurde pijltjes geven aan of je stijgt, daalt of blijft staan in uw huidige LW. 

De nieuwe LW staat ernaast. 

 

4. Beker: 

• Op 1 en 8 december 2017 worden de kwartfinales gespeeld. 

• Trekking halve finales gaat door op donderdag 14 december 2017 om 19.30h 

waar opnieuw iedereen wordt uitgenodigd. Vorige keer was er niemand van de 

clubs aanwezig. 

 

 

Volgende bestuursvergadering:  op maandag 18/12/17, om 19 uur 30. 

 

                                                                                     H. VAN DEN BROECK 
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