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BC DE LEUG 

LEDENVERGADERING 5 SEPTEMBER 2017 

Verontschuldigd: Daniel Huybens , François Van Den Broeck, Wim en Kenny De 

Smet, Rudi Van Den Bergh, Charles De Backere 

VORIG VERSLAG: 

Voorzitter Willem De Smet vraagt of de vergadering opmerkingen heeft op het 

vorig verslag. Er zijn geen opmerking, dit verslag wordt dan ook goedgekeurd. 

BESTUUR: 

Mario Borremans is officieel aangesteld als sportbestuurder. 

Voorzitter De Smet vraagt de leden om Mario de nodig tijd en het nodige 

begrip te geven om zich in te werken. Als ex- sportbestuurder weet de 

voorzitter dat deze functie heel wat inzet vraagt. 

Mail: sportbestuurder@bcdeleug.be 

 

ONTSLAG EN NIEUWE LEDEN: 

Het ledenaantal van de club is ongewijzigd. 

FINANCIËN: 

Penningmeester Jan Peeters noemt BC DE LEUG een gezonde club met een 

winst van € 700 euro het afgelopen boekjaar. Dit gunstig resultaat is mede te 

danken aan € 532 geïnde boetes bij onze leden (o.a.: - 50 % handicap 

gespeeld).  

De KBBB clubleden van onze club varen er goed bij. De club betaald namelijk  

€ 30 van het licentiegeld terug (zie individuele afrekening). 

In januari 2018 zullen de commissarissen Jan Plasmans en Frans Verbruggen de 

boekhouding aan een controle onderwerpen.  

HANDICAP: 

Vandaag start de handicap seizoen 2017 – 2018. 

De leden die vorig seizoen in een handicap discipline geen 50% gespeelde 

matchen hebben behaald, betalen hiervoor een boete van € 5 per discipline. 

Er wordt aan de leden gevraagd om tijdens het nieuwe seizoen meer aandacht 

te besteden aan de handicap. Indien je al je partijen hebt gespeeld is het 
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toegelaten een ‘niet handicap’ partij te spelen, naar je handicappunten 

rekening houdend met de maximum beurten voor de verschillende disciplines. 

BWM EN INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN: 

Net als het voorgaande jaar zijn de kaften BWM opnieuw aangevuld met de 

invulbladen voor deze wedstrijden. 

De map ‘INDIVIDUELE PARTIJEN’ wordt aangevuld met de nodige 

wedstrijdbladen naargelang de publicatie van de respectievelijke 

wedstrijdkalenders. 

LET OP: 

ZORG ERVOOR DAT DE WEDSTRIJDBLADEN TIJDIG GEFAXT WORDEN NAAR DE 

SPORTBESTUURDER VAN HET DISTRICT OF VAN HET GEWEST 

Sportbestuurder Borremans meldt dat de wedstrijden voor september allemaal 

de onze website staan. 

Voor oktober is het nog even afwachten omdat er nog te veel wijzigingen zijn. 

 

BWM 3 BAND: 

Het BC DE LEUG team dat deelneemt aan de BWM 3 BAND groot biljart, zal 

enkele van zijn thuiswedstrijden spelen op onze clubavond. Een foutje van ons 

bestuur bij het doorgeven van de kalender, het bestuur verontschuldigd zich 

hiervoor en vraagt tevens u begrip. 

TORNOOI FRÉDY BLEYS: 

De voorzitter spreekt van een geslaagde organisatie over de hele lijn. 

Winnaar lage reeks: Wim De Smet 

Winnaar hoge reeks: Albert Peeters 

Wim De Smet won in de algemene finale van Albert Peeters en mocht de 

wisselbeker Frédy Bleys voor een jaar mee huiswaarts nemen. 

Dit seizoen wordt dit tornooi opnieuw ingericht, meer info volgt later. 
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DRIEBAND 42 KLEIN BILJART: 

Lokaalhouder Steve, BC DE LEUG en DBC DE LEUG organiseren dit seizoen 

zowel de districtsfinale, de gewestfinale en de nationale finale van de 1e klasse 

drieband kleine tafel (42 punten) in ons clublokaal. 

ZATERDAG BILJARTDAG VOOR IEDEREEN: 

Dit seizoen kunnen de leden nog steeds gratis komen trainen op zaterdag. 

MAAR: Als je een biljart reserveert kan dat vanaf nu maar voor maximum  

2 uur. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om te oefenen of gewoon gezellig een 

partij te spelen. 

 

MATERIAAL: 

Dit jaar zijn er geen nieuw biljartballen aangekocht. Zoals u hier ziet is het stel 

waar we al enkele jaren mee spelen nog in goede staat, waarom dan nieuwe 

kopen … 

 

 

 

CLUB 200 heeft wel enkele stellen Amarith biljartballen te koop.  

Vraagprijs: € 10 
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WEBSITE: 

De website van BC DE LEUG staat opnieuw online. 

Nieuwe verslagen kunnen voorlopig niet op de site gezet worden, hiervoor zijn 

nog enkele aanpassingen nodig. 

Hoe aanmelden: je mailadres + wachtwoord = bcdeleug (dit wachtwoord kan je 

daarna aanpassen zoals je zelf wil) 

 

 

SOUPÉ: 

Willy Huysmans zet opnieuw zijn auto’s buiten en brengt een nieuwe traiteur 

binnen om onze smaakpapillen te verwennen.  

 

DE WERELDBEKER DRIEBAND KOMT NAAR BELGIË: 

Het is al van 2004 geleden dat er nog eens een manche van de Wereldbeker 

Drieband in België werd georganiseerd. Toen won de Spanjaard Dani Sanchez  

de finale, met een gemiddelde van 1,938, van de Turk Semih Sayginer (1,838). 

In juni 2018 komt de wereldtop van het driebanden opnieuw naar België. Kurt 

Ceulemans, Xavier Carrer (Fransman en eigenaar van Kozoom) en onze 

penningmeester Jan Peeters tekenen samen voor de organisatie van een 

wereldbeker manche in Blankenberge, info volgt later. 
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ADL: 

Op 11 september om 20u30 speelt het ADL Haarteam Solana met Eddy Merckx, 

tweevoudig wereldkampioen en winnaar van de superprestige van 2017. 

Een unieke manier om deze wereldspeler ook aan de kleine tafel aan het werk 

te zien. 

 

 

 

RONDVRAAG: 

Lokaaluitbater Steve verwelkomt BC DE LEUG voor het nieuwe seizoen en 

wenst de leden naast succes, tevens toffe clubavonden toe. 

Steve geeft er op 21/10 zelf een lap op met een dansavond, een deejay speelt 

die avond de pannen van BILJART CAFÉ DE LEUG. 

 

 


