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JAARVERSLAG SEIZOEN 2019-‘20. 

Ledenbestand: 

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

Leden: 406 (98 personen meer dan op 30.06.2019). 

Competitie: 

Het seizoen 2019-’20 zag er bij de start veelbelovend uit. Er waren 16 clubs aan de start zodat 
er in de 1° ronde 2 reeksen van 8 konden gevormd worden (elke club 14 wedstrijden) 
waarna de nrs 1 t/m 4 van elke reeks naar de titelpoule opschoven en de nrs 5 t/m 8 naar 
Poule B. Na Nieuwjaar waren voor alle clubs nogmaals 8 competitiewedstrijden voorzien. 
Het totaal van 22 competitiewedstrijden aangevuld met enkele bekerwedstrijden (en ook 
rekening houdend met onderbrekingen tijdens vakantieperiodes) zorgden voor een voor 
iedereen goed gevuld seizoen van begin september tot eind april (met de bekerfinale in mei 
als uitschieter). Dit was althans de planning maar het verliep gans anders. 

In de1° ronde bevestigde BT GroepDeMeyer zijn titelambities door zijn reeks met het 
maximum (14 op 14) aan zeges af te sluiten. Printbehang.be en De Maeght van Ghent 
waren al vlug zeker van deelname aan de titelronde maar Workout diende tot de laatste 
speeldag te knokken om de 4° plaats te behalen (ten koste van Feniks). In de andere reeks 
toonde nieuwkomer The Falcons al direct een aanwinst te betekenen in de KBOV-rangen. Zij 
wonnen hun reeks (met slechts 1 nederlaag) voor Beautox, fusieploeg Santobas en Amon 
Gentson dat na een zwakke start zich toch nog vrij vlot kwalificeerde. 

Dat de titelstrijd tussen The Falcons en BT GroepDeMeyer zou gaan was al meteen na de 
start van de eindronde duidelijk. Op de 1° speeldag verloor The Falcons verrassend thuis 
van De Maeght van Ghent maar op speeldag 3 milderden ze de kloof opnieuw tot 2 punten 
door BT GroepDeMeyer de eerste (en enige) nederlaag van het seizoen toe te dienen. Deze 
situatie bleef verder ongewijzigd en normaal zou de terugwedstrijd op de laatste speeldag de 
beslissing moeten brengen. Maar toen (op 11 maart 2020) stond de basketwereld plots stil. 

Op 11 maart 2020 besliste Basketbal Vlaanderen om met onmiddellijke ingang alle 
basketbalcompetities tijdelijk (tot eind maart) te onderbreken wegens de opkomende corona-
pandemie. Tijdelijk werd algauw gewijzigd in een definitieve stopzetting zodat ook de KBOV-
competitie na 5 van de 8 speeldagen in de eindronde tot stilstand kwam. BT GroepDeMeyer 
leidde op dat ogenblik het klassement met 2 punten voorsprong op The Falcons. Het comité 
van KBOV-Basketbal besliste dan ook de kampioenstitel voor het seizoen 2019-’20 toe te 
kennen aan BT GroepDeMeyer. 
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Administratief gebeurde er weinig opzienbarends. Voor aanvang van het seizoen diende het 
comité voor de allereerste maal een club een administratie schorsing op te leggen wegens 
achterstallige bondsschulden. Gelukkig beperkte deze toestand zich tot de eerste speeldag. 
Buiten deze administratieve forfait werd over de ganse competitie slechts 1 gewone forfait 
genoteerd. Eveneens positief is het feit dat de Rechterlijke Raad voor het tweede 
opeenvolgende seizoen werkloos mocht blijven. 

De normaal in de maand mei voorziene Alg. Stat. Vergadering diende om dezelfde corona-
redenen uitgesteld te worden naar een latere datum (augustus). Hopelijk is ook dit een 
éénmalige gebeurtenis. 

Om te besluiten dienen we te concluderen dat, ondanks te stellen dat, ondanks het 
hoogstaande en ook sportieve verloop van onze KBOV-competitie, het toch een seizoen was 
om zo snel mogelijk te vergeten. Op heden ziet het de toestand er een stuk beter uit maar in 
alles wat we op heden plannen spelen toch de woorden “als” en “indien” nog steeds een 
grote rol. 

Gezien we dit jaar een onvolledige competitie hebben afgewerkt heeft het comité beslist dat 
Dhr. Ingelbrecht geen topscorerslijsten diende af te werken.… 

Beker:  

Over de KBOV-Beker kunnen we kort zijn, ook hier stopte het vroegtijdig (na de kwartfinales). 
De halve finales en de finale kwamen te vervallen. 

Comité Afd. Basketbal: 

Op de comité vergadering van 31.05.2019 werd het comité als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Dhr Van Ryssel Marc (The Falcons) 
Ondervoorzitter: Dhr Colle Henri (De Maecht van Ghent) 
Secretaris:  Dhr De Rocker Bart (De Maecht van Ghent) 
Penningmeester: Dhr Van Ryssel Marc (The Falcons) 
Leden:  Dhr Demeester Jean-Pierre (Sivi) 
   Dhr Inghelbrecht Dirk (Amon Gentson) 

Het comité vergaderde 6 maal (zie onderstaande tabel). Alle vergaderingen hadden plaats in 
het Cultureel Centrum Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515 te Gent. 

Aanwezigheden: 31/05 20/09 22/11 17/01 13/03 19/06 
Colle Henri o X X o X o 
De Rocker Bart X X X X X X 
Van Ryssel Marc X X X X X X 
Inghelbrecht Dirk X X X X X X 
Demeester J.P. X X X X X X 
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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 

Na vorig seizoen een werkloos-seizoen gekend te hebben werd ook dit 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. 

De aanduidingen van de scheidsrechters gebeurt, althans voorlopig nog, 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…. 
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Slotwoord: 

De formule van 16 ploegen in twee reeksen met een eindronde is veelbelovend gestart, doch 
door de gekende Covid-19 pandemie werd in maart het seizoen abrupt beëindigd en werd 
een normaal verloop van het seizoen onmogelijk. Laat ons hopen dat we dergelijke situaties 
nooit meer moeten meemaken. 

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 dergelijke 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. 

Hopelijk kan ons nakende seizoen onder een gunstig gesternte verlopen. 

Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal 
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