
                                                                     Verslag Bestuursvergadering van de 
                                                  Limburgse Golfbiljart Bond op 28 jan 2020.        
 
                                                       Aanwezig: Noten.V. – Corthouts.D. – Smeets.M. -    
                                                                                    Kesters.R. – Coenen.J.- Wirix.R. en  
                                                                                    Claes R. 
 

1. Overlijden van Keymis André, speler bij B.C. ‘t Karraet. 
 

    Vanwege bestuur en spelers van de LGB willen wij ons diep medeleven betuigen  
     aan de familie bij dit overlijden. 

 
2. Overgang D4 voor speler Lieben Freddy. 
 
          De noodzakelijke documenten werden ondertekend om de speler Lieben Freddy te 
          laten overgaan van B.C. De Pelikaan naar B.C. ’t Karraet. 
 
3. Spandoeken voor op de verbondskampioenschappen. 
 
          De spandoeken die aangevraagd waren maar nog niet vervaardigd zijn zullen alsnog 
          besteld worden en uitgehangen worden tijdens onze kampioenschappen.  
 
4.  Uitgestelde en vooruitgeschoven wedstrijden competitie en beker 
           
           

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN 

Competitie 

Afd. Datum Thuisploeg Bezoekers Zal gespeeld worden op 

Ere 13/12/2019 SV Zolder De Pelikaan² 31/01/2020 

Ere 13/12/2019 De Pelikaan 1 GBC Nooit Gedacht 31/01/2020 

Ere 7/02/2020 De Stamgasten 1 De Kring 2 21/02/2020 in de Kring 

1° Geen uitgestelde wedstrijden 

2° 13/12/2019 Damburg 2 Lux 79 31/01/2020 

2° 20/12/2019 Onder Ons SV Zolder 4 31/01/2020 

2° 10/01/2020 Kotem JZH 2 21/02/2020 

2° 17/01/2020 Krijt op tijd Lux 79 21/02/2020 

3° 20/12/2019 Brouwershuis De Stamgasten2 31/01/2020 

3° 14/02/2020 Brouwershuis Sjasse 2 ZA 29/02/2020 18.00 

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN 

Beker 

1° 31/01/2020 Damburg 2 Bij Mat Wellen 21/02/2020 

VOORUITGESCHOVEN WEDSTRIJD 

3° 3/04/2020 t Karraet 3 t Sjasse 2 21/02/2020 

 
 



5.  Mededelingen vanuit het BGB bestuur. 
 

De nieuwe competitieformat die in augustus vorig jaar werd voorgesteld, werd door de      
verbonden niet weerhouden. 
 
De manier van werken met de Elo werd aan de verbonden toegelicht; er zal niet gewerkt worden 
met een formule, maar met een tabel waaruit de te behalen punten zullen kunnen afgeleid 
worden. De Elo zal ook zichtbaar zijn op het elektronisch wedstrijdblad. De Elo werd algemeen 
positief onthaald door de verbonden. Op vraag van de verbonden zal de LW van spelers met een 
NA en ND na 5 wedstrijden berekend worden ipv na 10 wedstrijden, meer uitleg zal gegeven 
worden op de LGB vergadering. 
 
De lasers van de nieuwe lasermeters zijn exact op 61,5mm afgesteld. Dat wil zeggen dat, indien 
beide lasers op de bal schijnen, de bal op de lijn ligt, zelfs als de ene laser hoger op de bal schijnt 
dan de andere en zelfs als een deel van een van de lasers op het laken schijnt. Deze regel in 
onmiddellijk van toepassing. 
Die lijn wordt ook doorgetrokken voor de multifunctionele meter (het blokje); indien de lijn 
zichtbaar is in het gaatje, zelfs gedeeltelijk, dan ligt de bal op de lijn. Deze regel gaat in vanaf het 
BK 2020. 
 
Over het toekennen van de titel in de competitie was er alvast éénvormigheid bij de verbonden; 
vanaf seizoen 2020-2021 zal er bij gelijkheid van punten een testmatch gespeeld worden om de 
kampioen te bepalen. 

 

6.  Aanmelding nieuwe Clubs voor LGB. 
  
      B.C. De Blokhut (Hoepertingen) heeft zich aangemeld om deel te mogen uit maken van 
      LGB, het bestuur heeft akte van deze aanvraag genomen en is ook nog in  
      onderhandeling met andere clubs, meer details volgen later. 
 
7. B.C. Terminus te Hasselt. 
 
     De vraag is binnen gekomen om volgend seizoen te starten met een ploeg in de LGB. 
     Zal opgevolgd worden. 
 
8. Competitie format seizoen 2020-2021. 
 
     Zie mail van de Voorzitter die verstuurd is naar alle Clubs op 30/01/2020 ter stemming. 
 
8.  Volgende vergadering. 
 
      Statutaire vergadering op zaterdag 29 februari om 14Hr met aansluitend vergadering  
      met de clubs, agenda punten dienen binnen te komen voor woensdag 19 februari. 
 
 
Namens het bestuur, 
Het secretariaat, 
Wirix.R.                 

  WR.                                                            


