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Overlegmoment met de verbonden 12 januari 2019.
1. Openingswoord van de voorzitter.
Valentin Noten heet de verbondsbestuursleden welkom en geeft de toekomstvisie.
2. Reglement.
- Schietlijn: voorstel om de schietlijn door te trekken tot aan de vlieglijn.
Wordt goedgekeurd – ingang vanaf volgend seizoen.
- Kaderspel: afschaffen binnenkaders.
Wordt teruggekoppeld naar de verbonden – beslissing op het volgende
overlegmoment.
Strafpunt: voorstel om het strafpunt in de bos slechts toe te laten indien strafpunt
1 & 2 (achter de doeldop) niet meer beschikbaar zijn.
Wordt teruggekoppeld naar de verbonden – beslissing op het volgende
overlegmoment.
Inspeeltijd: afschaffen van het halfuur inspeeltijd voor het aanvangsuur.
Wordt teruggekoppeld naar de verbonden – beslissing op het volgende
overlegmoment.
3. Confederale competitie.
Valentin Noten legt het plan voor om een streekgebonden confederale zaterdagcompetitie
op te starten. De betere ploegen daaruit zouden dan kunnen doorstromen naar de nationale
competitie.
Sommige verbonden stellen dat dergelijke competitie ten koste van hun eigen
zaterdagcompetitie zal zijn, maar de vergadering geeft toch toestemming om de clubs aan
te schrijven.
4. Dubbelspelen.
Verbond GEOZ en GBML vragen om het dubbelspelen op 1 avond te verbieden.
BGB stelt dat dubbelspelen niet tot doel heeft om ploegen uit elkaar te trekken en
biljartavonden met 3 of 4 spelers te laten verlopen, maar dat het de bedoeling is om
ploegen occasioneel uit de nood te helpen.
Er wordt andermaal op gewezen dat het verbieden van dubbelspelen, volgens een
rechterlijke uitspraak, niet toegelaten is.
De vergadering vraagt dan ook om de clubs in die zin te sensibiliseren.
5. Eenvormigheid competitieformat.
De BGB vraagt of er bereidheid is om de competities in de verschillende verbonden zowel
qua puntentelling voor het ploegenklassement als de individuele ranking eenvormig te
maken.
De vergadering onderschrijft die bereidheid en er zal tegen het volgende overlegmoment
een voorstel uitgewerkt worden.

6. Nationale wedstrijdleiders.
Verbond GEOZ vindt het niet logisch dat men “nationale wedstrijdleider” voor het leven
is en vragen een jaarlijkse of 2-jaarlijkse update en examenmoment.
BGB was eerder ook al tot die conclusie gekomen (verslag 12/2018) en heeft een
evaluatievergadering met de NWL gepland op 16/03. De evaluatievergadering zal in de
toekomst jaarlijks plaats vinden.
7. Letterwaarden.
Voorstel nieuwe berekening LW met ELO.
Het voorstel om de letterwaarde te berekenen middels de ELO-rating wordt aanvaard,
maar het zal eerst een jaar proefdraaien naast het bestaande systeem teneinde het te
evalueren. Het zal de eerste maal gebruikt worden voor de berekening van de
letterwaarden van het seizoen 2020-2021.
8. Beker van België voor verbondsploegen
Is er interesse vanuit de verbonden om een beker van België voor verbondsploegen te in te
richten?
De vergadering was gematigd positief over deze nieuwe bekerformule. De
verantwoordelijke zal einde april de verbonden uitnodigen en na evaluatie van het aantal
inschrijvingen zal beslist worden of de nieuwe bekerformule al dan niet ingericht wordt.
9. Digitalisering ledenbeheer.
De digitalisering van het ledenbeheer zal in zijn 1e fase tot gevolg hebben dat er volgend
seizoen geen spelerskaarten meer zullen aangemaakt worden. Spelers die aangesloten zijn
zullen sowieso selecteerbaar zijn in het EW. Ondertussen hebben allen verbonden
aangegeven volgend seizoen gebruik te zullen maken van het EW. De persoonlijke
letterwaardenkaart blijft wel bestaan.
In een 2e fase zullen alle leden éénmalig hun identiteitskaart moeten laten uitlezen om alle
fouten uit het ledenbestand te filteren. Nieuwe leden zullen enkel nog middels hun
identiteitskaart kunnen inschrijven. De groene aansluitkaarten zullen vanaf dat moment
ook verdwijnen.
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