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JAARVERSLAG SEIZOEN 2018-‘19. 

Ledenbestand: 

Clubs: 16 ploegen hebben dit seizoen deelgenomen aan de KBOV competitie. 

Leden: 377 (22 personen meer dan op 30.06.2018). 

Competitie: 

Het seizoen 2018-’19 begon onder een ongelukkig gesternte. Op het eerste zicht leek de groei 
met 2 clubs een positief gegeven maar dit leidde al gauw tot problemen. In de eerste plaats 
is het al moeilijk om een competitie met 17 clubs op een voor iedereen bevredigende manier 
te organiseren, anderzijds diende al één van beide nieuwelingen voor aanvang van het 
speelseizoen geschrapt te worden wegens zaalproblemen. Daardoor kregen we in de 1e 
ronde 1 poule met 6 teams en 2 poules met 5 teams. 

Zoals vooraf reeds beslist zouden de nrs 1, 2 en 3 van elke poule overgaan naar de titelreeks 
en de overige teams naar de 2e reeks. Dit hield echter in dat een aantal clubs in de 2e reeks 
tussen december en april slechts 8 competitiewedstrijden te betwisten hadden wat sportief 
gezien veel te weinig was en waardoor er ook veel ongenoegen heerste. 

Aan het eind van de eerste ronde waren de rangschikkingen per poule: 

 Poule A 
 1. YO Landegem  20 ptn 
 2. De Maecht van Ghent 19 ptn 
 3. De Plankshotters  18 ptn 
 4. WorkOut   12 ptn 
 5. BBC Salamander  10 ptn 
  
 Poule B 
 1. BT GroepDeMeyer 22 ptn 
 2. Dynamo Dampoort 18 ptn 
 3. Vl. Ardennen Ronse 16 ptn 
 4. Feniks   14 ptn 
 5. BBC Sivi   10 ptn 
  
 Poule C 
 1. Beautox   28 ptn 
 2. Amon Gentson  26 ptn 
 3. Printbehang.be  22 ptn 
 4. Santobas   20 ptn 
 5. BBC The Old Stars 13 ptn 
 6. Ghent Defenders  10 ptn 
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In de titelreeks begonnen Beautox en BT GroepDemeyer (beiden 1 verlieswedstrijd in de 1e 
ronde) met gelijke punten aan de eindronde. Beide teams verloren hun onderlinge 
thuiswedstrijd maar daar BT GroepDeMeyer onderweg enkele steken liet vallen ging de titel 
verdiend naar Beautox (slechts 2 verlieswedstrijden over het ganse seizoen) met een 
voorsprong van 4 punten op Printbehang.be en BT GroepDeMeyer. De nieuwe club Amon 
Gentson was een aanwinst voor onze competitie; zij beëindigden hun eerste seizoen op een 
mooie 4e plaats. 

 Eindronde 1 
 1. Beautox   44 ptn 
 2. BT GroepDeMeyer 40 ptn 
 3. Printbehang.be  40 ptn 
 4. Amon Gentson  38 ptn 
 5. Dynamo Dampoort 28 ptn 
 6. De Maecht van Ghent 27 ptn 
 7. Vl. Ardennen Ronse 26 ptn 
 8. De Plankshotters  24 ptn 
 9. YO Landegem  20 ptn 

In de 2e reeks begon Santobas ongeslagen aan de eindronde en behield die 1e plaats 
ondanks 2 nederlagen in de eindronde. De andere 6 teams waren aan elkaar gewaagd en 
elke club behaalde toch minstens 4 overwinningen. 

 Eindronde 2 
 1. Santobas   32 ptn 
 2. WorkOut   26 ptn 
 3. Feniks   26 ptn 
 4. BBC Salamander  24 ptn 
 5. BBC The Old Stars 20 ptn 
 6. BBC Sivi   20 ptn 
 7. Ghent Defenders  20 ptn 

Over het ganse seizoen werden slechts 2 forfaits genoteerd maar het blijven er al met al toch 
2 te veel. Positiever echter is het feit dat we dit seizoen voor het eerst in mensenheugenis 
konden afsluiten zonder één scheidsrechtersverslag. De oproep van de voorzitter van de 
KBOV-Rechterlijke Raad op de Alg. Stat. Vergadering van vorig jaar is dus duidelijk blijven 
nazinderen bij de clubs en komt de algemene uitstraling van de KBOV-competitie zeker ten 
goede. 

Voor het seizoen 2019-’20 kunnen we nu al aankondigen dat we opnieuw met 16 clubs zullen 
aantreden. Eén van de oudere clubs in onze competitie (Santobas) stopt de activiteiten maar 
anderzijds krijgen we (na vele jaren onderbreking) de heropstart van The Falcons. Het zal 
ook mogelijk zijn een voor alle clubs meer evenwichtige competitie (2 poules van 8 voor 
Nieuwjaar gevolgd door de eindrondes van eveneens 2 maal 8 teams vanaf januari 2020). 
Dit geeft voor alle ploegen een totaal van 22 competitiewedstrijden. Tevens wordt er in de 
KBOV-beker reeds vanaf de kwartfinales opnieuw met heen- en terugwedstrijden gespeeld.  
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Dhr. Ingelbrecht heeft de topscorers lijsten afgewerkt, gezien het aanzienlijk aantal verschillen 
in gespeelde wedstrijden per ploeg (18, 20 of 22 wedstrijden) hebben we ook een 
rangschikking gemaakt op basis van gemiddelden.… 

Top 3 van de scorers : 
1. Deman A. - BT GroepDeMeyer  451 ptn (gem. 22,6 ptn/w) 
2. Robeyst S. - Printbehang.be  405 ptn (gem. 18,4 ptn/w) 
3. Van Troye J. - BT GroepDeMeyer  397 ptn (gem. 19,9 ptn/w) 

 Op basis van gemiddeld aantal punten per wedstrijd: 
1. Deman A. - BT GroepDeMeyer  22,6 ptn/w (∑ 451 ptn) 
2. Van Troye J. - BT GroepDeMeyer  19,9 ptn/w (∑ 397 ptn) 
3. Robeyst S. - Printbehang.be  18,4 ptn/w (∑ 405 ptn) 

Top 3 van de scorers 3 Ptrs : 
1. Van Troye J. - BT GroepDeMeyer  75 3Ptrs (gem. 3,75 st/w) 
2. Robeyst S. - Printbehang.be  57 3Ptrs (gem. 2,59 st/w) 
3. Devisscher K. - Printbehang.be   57 3Ptrs (gem. 2,59 st/w) 

 Op basis van gemiddeld aantal 3 Ptrs per wedstrijd: 
1. Van Troye J. - BT GroepDeMeyer  3,75 st/w (∑ 75 3Ptrs) 
2. Robeyst S. - Printbehang.be  2,59 st/w (∑ 57 3Ptrs) 
3. Devisscher K. - Printbehang.be   2,59 st/w (∑ 57 3Ptrs) 

Beker:  

De KBOV-Beker werd betwist door de 16 clubs welke ook in competitie speelden. 

De 1/8e en 1/4e finales werden met rechtstreekse uitschakeling betwist. Bekerhouder 
Santobas werd reeds in de 1e ronde uitgeschakeld en na de kwartfinales bleven Beautox, 
BT GroepDeMeyer, Dynamo Dampoort en Vlaamse Ardennen over. 

BT GroepDeMeyer plaatste zich vlot voor de finale ten kosten van Vlaamse Ardennen maar 
Beautox had aan Dynamo Dampoort een taaiere klant (thuis- en uitzege met telkens 5 
punten verschil). 

De finale op vrijdag 17 mei in zaal Bergenmeers in Destelbergen (in het kader van de finales 
van de Bekers van Oost-Vlaanderen) was een aangenaam kijkstuk. Aan de rust was de 
stand nog in evenwicht (42-42) en een 1e uitlooppoging van BTGroepDeMeyer werd door 
Beautox ongedaan gemaakt (61-62 in het begin van het 4e kwart) maar uiteindelijk trok BT 
GroepDeMeyer toch het laken naar zijn kant en won verdiend met 85-75. 

Volledig bekerprogramma met uitslagen in bijlage. 
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Comité Afd. Basketbal: 

Op de comité vergadering van 25.05.2018 werd het comité als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Dhr Van Ryssel Marc (Old Stars) 
Ondervoorzitter: Dhr Colle Henri (De Maecht van Ghent) 
Secretaris:  Dhr De Rocker Bart (De Maecht van Ghent) 
Penningmeester: Dhr Van Ryssel Marc (Old Stars) 
Leden:  Dhr Demeester Jean-Pierre (Sivi) 
   Dhr Inghelbrecht Dirk (Sivi) 

Het comité vergaderde 5 maal (zie onderstaande tabel). Alle vergaderingen hadden plaats in 
het Cultureel Centrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515 te Gent. 

Aanwezigheden: 
 25/05 27/08 07/12 01/02 12/04 
Colle Henri X X X o X 
De Rocker Bart X X X X X 
Van Ryssel Marc X X X X X 
Inghelbrecht Dirk X X o o X 
Demeester J.P. X o X X o 

Dhr Colle H. zetelt als afgevaardigde van de Afdeling Basketbal bij FROS. Dhr Demeester J.P. 
was ook dit seizoen algemeen voorzitter K.B.O.V. Koepel en is als zodanig ook lid van het 
dagelijks bestuur. 

Rechterlijke Raad KBOV Basketbal: 

Huidige samenstelling: Voorzitter: dhr Robbe Georges 
 Secretaris: dhr Van Ryssel Marc (zonder stemrecht) 
 Leden: dhrn Buyck Franck, Van Der Meiren José, 
  Verstichel Stijn en Van Belleghem Johan 

Vermoedelijk voor het eerst sinds ons bestaan hebben we een seizoen afgewerkt zonder één 
scheidsrechtersverslag en bijgevolg zonder zitting van de rechterlijke raad.  

Samenwerking met Basketbal Vlaanderen: 

Ook dit seizoen zijn alle clubgegevens, wedstrijdkalender K.B.O.V., uitslagen module, 
publicaties van verslagen, ledenlijsten, reglementen en ongevalsaangifte beschikbaar op de 
website www.kbov-basket.be 

De integratie van de K.B.O.V. - Bekerfinale in het finale programma Beker van Oost-
Vlaanderen blijft behouden. 
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De aanduidingen van de scheidsrechters gebeurt door de provinciale convocateur dhr. De 
Lange Toon. Via deze willen wij hem dan ook danken voor een seizoen waar op elke 
wedstrijd twee scheidsrechters aanwezig waren. 

FROS Multisport Vlaanderen: 

De verzekering van onze leden en de samenwerking met FROS verloopt zeer positief. 

Dankzij het groot aantal gediplomeerde trainers in ons competitie genieten we van een zeer 
goeie coëfficiënt voor de toekenning van de Bedrijfssportfonds toelage. Hierdoor kunnen we 
alle clubs vandaag van een extraatje voorzien…. 

Slotwoord: 

De formule van 17 ploegen in drie reeksen is jammer genoeg door enkele ongelukkige 
tegenvallers niet zo positief geweest voor een aantal ploegen. Bepaalde ploegen hebben 
(vooral in de tweede ronde) te weinig wedstrijden gehad. Dit probleem moeten we in de 
toekomst zeker vermijden. 

Zeer positief was dit seizoen het ontbreken van werk voor de Rechterlijke Raad, hierdoor krijgt 
ons competitie enkel een sportief en fair beeld in het oog van de scheidsrechters. 

Gezien wij voor volgend seizoen met 16 ploegen zijn, zal ook een degelijke formule toegepast 
worden waar alle clubs evenveel wedstrijden hebben. Wij hopen op een nieuw en spannend 
basketbal seizoen, wij willen alle aanwezige clubs dan ook van harte bedanken. 

We blijven volop inzetten op het uitbouwen van onze competitie en we bouwen verder aan 
structurele samenwerkingen met Basketbal Vlaanderen en FROS. 

Ik zou graag willen besluiten met de hoop dat iedereen hier aanwezig naar huis kan gaan met 
het idee dat het goed basketten is in onze competitie. Wij van onze kant zullen in elk geval 
ons dagelijks blijven inzetten voor het organiseren van een aangename en 
vriendschappelijke recreatieve basketbal competitie. 

Prettige vakantie met veel zon en rust gewenst aan iedereen. 

Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal 
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