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JAARVERSLAG SEIZOEN 2021-‘22.
Ledenbestand:
Clubs:

15 ploegen hebben dit seizoen deelgenomen aan de KBOV competitie.

Leden:

393 (13 personen minder dan op 30.06.2020).

Vorige seizoen:
• Gezien er geen basketbal seizoen 2020-’21 is doorgegaan wegens de opgelegde COVID-19
maatregelen door de federale overheid en Basketbal Vlaanderen werd er geen jaarverslag
van dit seizoen opgemaakt. En waren er voor het seizoen 2020-’21 geen winnaars of
verliezers…
Competitie 2021-’22:
Na het rampzalige seizoen 2020-2021 (waarbij de complete competitie en beker dienden
geschrapt te worden begonnen we in september 2021 vol goede moed aan het nieuwe
seizoen. Er werd gekozen voor dezelfde formule als de voorbije jaren (2 poules in een
voorronde gevolgd door de eindronde met een A en een B-reeks).
Door het definitief stoppen van De Maeght van Ghent hadden we wel slechts 15 teams aan de
start van de competitie eind september.
De eerste weken verliep alles min of meer normaal maar vanaf november staken de coronaproblemen opnieuw de kop op. We zagen ons dan ook genoodzaakt om eind november (in
lijn met alle competities van Basket Belgium en Basket Vlaanderen) de competitie
gedurende de maand december volledig stil te leggen. Als gevolg van de noodzakelijke
herprogrammaties waren we tevens verplicht de complete beker-competitie voor het seizoen
2021-’22 te schrappen (ook hier in analogie met Basket Vlaanderen).
Met de nodige problemen (forfaits en kalenderwijzigingen) konden in de maanden januari en
februari 2022 de voorrondes toch hun beloop verder zetten. Aan het eind hiervan was het al
duidelijk dat BT GroepDeMeyer (als enige ploeg ongeslagen in 14 speelweken) de grote
favoriet voor de titel zou zijn.
De eindrondes in beide reeksen startten midden maart en kenden een relatief vlot verloop (de
corona-pandemie lag dan ook grotendeels achter de rug). BT GroepDeMeyer ging verder op
zijn elan en kon dan ook reeds 3 weken voor afsluiten van de competitie de titel vieren. De 2
nederlagen in de laatste speeldagen konden hier geen veranderingen meer in brengen en
uiteindelijk werden ze kampioen met een voorsprong van 7 punten op Beautox en 8 punten
op Santobas en The Falcons.

KBOVJaarverslag202122

10/06/2022

1/4

KONINKLIJKE BEDRIJFSSPORTBOND
OOST-VLAANDEREN v.z.w.
Afdeling: BASKETBAL

Secretariaat: De Rocker Bart
Termstraat 28 A - 9270 Laarne
Tel.: 09 / 366 30 33
Mobiel: 0496 / 54 48 71
secretaris@kbov-basket.be

In de B-reeks bleek Vlaamse Ardennen de sterkste te zijn. Zij startten hier aan de leiding en
leden in de eindronde slechts 1 nederlaag. Amon Gentson (op 6 punten) en Feniks (op 10
punten) vervolledigden hier het podium.
Hoewel het zeker positief is dat we er ondanks alle tussentijdse onderbrekingen en problemen
in geslaagd zijn de competitie tot een goed einde te brengen dienen we toch een sterk
negatief punt onder de aandacht te brengen. In totaal werden er gedurende het voorbije
seizoen niet minder dan 17 forfaits genoteerd. Wat daarbij vooral opvalt is dat 9 forfaits
dienden te worden ingeschreven tijdens de eindrondes en we deze dus moeilijk corona
gerelateerd kunnen noemen. Als we constateren dat clubs welke meer dan 20 spelers op
hun ledenlijst hebben staan er toch niet in slagen om 5 spelers samen te krijgen voor een
wedstrijd roept dat vragen op. Op veel ledenlijsten zien wij immers namen welke we
gedurende het ganse seizoen op geen enkel wedstrijdblad zijn tegengekomen en dus enkel
een financiële last voor de club van aansluiting zijn.
We willen echter dit sportieve verslag met een positieve noot afsluiten. Volgend seizoen wordt
de KBOV-familie uitgebreid met een 16e club (Fireballs uit Oudenaarde) zodat we opnieuw
zowel in de voor- als de eindrondes over 2 complete en gelijkaardige reeksen kunnen
beschikken. Hopelijk wordt het opnieuw een normaal seizoen met zowel competitie als
beker.
Gezien we dit jaar een (zeker in het begin onzekere) competitie hebben afgewerkt en de 4
weken onderbreking in december (als gevolg van de Covid-maatregelen) 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 voor de eerste wedstrijd kon
gespeeld worden. Alle bekerwedstrijden 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)
Gezien de Covid perikelen is het comité in tussentijd ongewijzigd en hebben de comitéleden
hun taken verder gezet.
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Sinds het vorige jaarverslag (seizoen 2019-’20) zijn er 7 comité vergaderingen geweest
(overzicht hieronder).
Aanwezigheden:
Colle Henri
De Rocker Bart
Van Ryssel Marc
Inghelbrecht Dirk
Demeester J.P.
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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 de werkloze-seizoenen 2018-’19 ; 2019-’20 en het afgelaste seizoen 2020-’21 is dit
seizoen het 4° seizoen op rij 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 convocaties van de scheidsrechters via Basketbal Vlaanderen (dhr Kurt Coppens) verloopt
vlot, er waren dit seizoen geen problemen met scheidsrechters.
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FROS Multisport Vlaanderen:
De verzekering van onze leden en de samenwerking met FROS verloopt zeer positief.
Dankzij het groot aantal gediplomeerde trainers in onze 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 15 ploegen in twee reeksen met een eindronde is veelbelovend gestart, doch
door de gekende Covid-19 pandemie werd in december het seizoen kort onderbroken en
werd de bekercompetitie noodgedwongen geannuleerd.
Zeer positief was dit seizoen het ontbreken van werk voor de Rechterlijke Raad, hierdoor krijgt
onze competitie enkel een sportief en fair beeld in het oog van de scheidsrechters.
Gezien wij voor volgend seizoen met 16 ploegen zijn, zouden wij ook een dergelijke formule
toepassen. 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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