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JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-‘18. 

Ledenbestand: 

Clubs: 15 ploegen hebben dit seizoen deelgenomen aan de KBOV competitie. 

Leden: 355 (9 personen meer dan op 30.06.2017). 

Competitie: 

Huidig seizoen werd gespeeld met 15 ploegen in een competitieformule met 2 rondes: 
 - In de 1e ronde (voor Nieuwjaar) werden de clubs ingedeeld in 2 reeksen volgens het 

eindklassement van vorig seizoen. 
 - Na de 1e ronde werd elke reeks in het klassement gesplitst; de eerste 4 ploegen van reeks 

1 spelen tegen de eerste 4 van reeks 2 (dus nog 8 wedstrijden) in een A-reeks voor de titel. 
De andere ploegen spelen in de B-reeks. De punten (wedstrijden) uit de onderlinge 
confrontaties in de 1e ronde blijven behouden. 

Van bij het begin was duidelijk dat ook dit seizoen de competitie van een degelijk niveau was. 
De kampioen van vorig jaar was ook dit jaar sterk aan het spelen en was samen met enkele 
andere ploegen blijkbaar sterker dan de rest. 

In poule A was het vrij snel duidelijk dat De Maecht van Ghent de sterkste ploeg bleek, 
gevolgd door BT GroepDeMeyer en Printbehang.be, kort daarna gevolgd door een drietal 
ploegen (BBC The Old Stars, Beautox en Santobas) die knokten voor het laatste ticket voor 
de A-reeks (met kans op de titel). De beslissing hiervoor viel pas op de laatste speeldag van 
de eerste ronde. 

In poule B was Dynamo Dampoort de betere ploeg, kort gevolgd door YO Landegem, De 
Plankshotters, BBC Sivi en Vlaamse Ardennen Ronse. Wie van de laatste vier zou afvallen 
voor reeks A werd beslist op de laatste speeldagen van de eerste ronde. 

Als gevolg van onverwachte afgelastingen wegens weersomstandigheden op de allerlaatste 
speeldag van de eerste ronde en de goed gevulde kalender moesten we noodgedwongen 
wachten tot na Nieuwjaar om de rangschikkingen van de eerste ronde te kennen. De 
kalender voor de tweede ronde werd hierdoor verschoven en de opmaak hiervan zorgde 
voor enkele spannende dagen… Gelukkig zorgde de pas in extremis gemaakte kalender 
voor weinig problemen en kon de tweede ronde vlot van start gaan. 
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Aan het eind van de eerste ronde waren de rangschikkingen per poule: 

 Poule A      Poule B 
 1. De Maecht van Ghent 40 ptn   1. Dynamo Dampoort 30 ptn 
 2. Printbehang.be  34 ptn   2. YO Landegem  28 ptn 
 3. BT GroepDeMeyer 32 ptn   3. De Plankshotters  26 ptn 
 4. Beautox   30 ptn   4. BBC Sivi   26 ptn 
 5. Santobas   30 ptn   5. Vl. Ardennen Ronse 22 ptn 
 6. BBC The Old Stars 26 ptn   6. Feniks   18 ptn 
 7. WorkOut   18 ptn   7. BBC Salamander  18 ptn 
 8. Ghent Defenders  14 ptn 

Van bij aanvang van de tweede ronde bleek al snel dat de ploegen van Poule A toch iets 
sterker waren dan deze van Poule B, in beide eindronden bleven de meeste ploegen van 
poule A vooraan de rangschikkingen. Snel werd duidelijk dat De Maecht van Ghent na vorig 
seizoen, ook dit seizoen het kampioenschap zou winnen. BT GroepDemeyer en Beautox 
werden respectievelijk tweede en derde. 

De volledige rangschikking ziet er aan het eind uit als volgt: 

 Reeks 1      Reeks 2 
 1. De Maecht van Ghent 40 ptn   1. Santobas   34 ptn 
 2. BT GroepDeMeyer 34 ptn   2. BBC The Old Stars 30 ptn 
 3. Beautox   32 ptn   3. Vl. Ardennen Ronse 26 ptn 
 4. Printbehang.be  28 ptn   4. BBC Salamander  26 ptn 
 5. Dynamo Dampoort 24 ptn   5. WorkOut   19 ptn 
 6. YO Landegem  24 ptn   6. Feniks   17 ptn 
 7. De Plankshotters  22 ptn   7. Ghent Defenders  12 ptn 
 8. BBC Sivi   20 ptn  

Het is ook al enige tijd geleden dat we een seizoen zonder forfaits hebben genoteerd. 

Dhr. Ingelbrecht heeft de topscorers lijsten afgewerkt, de volledige lijst zal gepubliceerd 
worden op de website. 

Top 3 van de scorers : 
1. Vanderbauwhede S. - Santobas  516 ptn (gem. 25,800 ptn/w) 
2. Reyntens T. - Beautox   501 ptn (gem. 22,773 ptn/w) 
3. Deman A. - BT GroepDeMeyer  446 ptn (gem. 20,273 ptn/w) 

Top 3 van de scorers 3 Ptrs : 
1. Truyens D. - BBC Sivi   75 3Ptrs (gem. 3,750 st/w) 
2. Van Troye J. - BT GroepDeMeyer  64 3Ptrs (gem. 2,909 st/w) 
3. Genbrugge T. - BBC The Old Stars 51 3Ptrs (gem. 2,550 st/w) 
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Beker:  

Deelname van alle clubs. Gezien de goed gevulde kalender werden alle wedstrijden gespeeld 
met rechtstreekse uitschakeling. Alle clubs, behalve de winnaar van vorig seizoen, namen 
deel aan de eerste ronde. In deze ronde wisten Beautox, The Old Stars, Printbehang.be, 
Y.O. Landegem, De Maecht van Ghent, Sivi en Dynamo Dampoort zich te plaatsen. 

In de kwart finales (met heen en terug wedstrijden) kwam daar nog Santobas bij. Hiervan 
wisten zich te plaatsen voor de halve finales : De Maecht van Ghent, Beautox, 
Printbehang.be en Santobas. 

In de halve finale (eveneens met heen en terug wedstrijd) verslaat Beautox De Maecht van 
Ghent en wint Santobas van Printbehang.be. In beide halve finales waren het telkens de 
thuisploegen die hun wedstrijden wisten te winnen, in de heen wedstrijden met een relatief 
klein verschil en in de terug wedstrijd telkens met een groter verschil. 

De finale van de Beker werd gespeeld in Knesselare op vrijdag 4 mei 2018 om 21:00u. 

Deze finale werd gewonnen door Santobas na een sterke en uiteindelijk tot enkele minuten 
voor het einde vrij spannende wedstrijd met 74 - 83 cijfers van Beautox. 

Volledig bekerprogramma met uitslagen in bijlage. 

Comité Afd. Basketbal: 

Op de 1e comité vergadering van 02.06.2017 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: 
 02/05 15/09 08/12 16/02 16/04 
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 X X o 
Demeester J.P. 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 

Op wedstrijd BT GroepDeMeyer - De Maecht van Ghent (laatste wedstrijd eerste ronde) is er 
scheidsrechtersverslag opgemaakt tegen een speler van De Maecht van Ghent. Betrokkene 
werd voor 4 speeldagen geschorst. 

Op wedstrijd Beautox - De Plankshotters (972 072) was er een uitsluiting van een speler van 
de De Plankshotters. Een voorstel voor minnelijke schikking werd opgemaakt. 

Tijdens de terugwedstrijd van de halve finale beker tegen De Maecht van Ghent werden er niet 
minder dan 3 dossiers aan de Rechterlijke Raad opgemaakt. In twee dossiers werd een 
schorsing uitgesproken: een voor een speler en een voor de coach van De Maecht van 
Ghent. Het derde dossier werd geseponeerd. 

Samenwerking met Basketbal Vlaanderen: 

Sinds 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 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 was voorheen bij ETHIAS (via de VLB), we waren het huidige seizoen 
verzekerd bij ARENA (via FROS). Deze biedt dezelfde polissen als voorheen aan onze 
clubs, aan dezelfde prijzen. Vanaf volgend seizoen worden deze polissen licht aangepast. 
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Slotwoord: 

De formule van 15 ploegen in twee reeksen is ons inziens vrij goed verlopen, ondanks de 
uitgestelde wedstrijden op de laatste speeldag van de eerste ronde en de inderhaast 
opgemaakte kalenders waren er relatief weinig of geen problemen met zaalbezettingen en 
beschikbare speeldagen. Getuige hiervan het ontbreken van forfaits, iets wat jaren geleden 
was… 

Enige minpuntje aan het afgelopen seizoen is het soms ontbreken van de juiste mentaliteit en 
ingesteldheid van sommigen in de deelname aan iets wat naar de geest van onze competitie 
een vriendschappelijke, recreatieve sport zou moeten zijn… 

Gezien wij voor volgend seizoen wellicht een of meer extra ploegen zullen hebben zal ook een 
dergelijke formule toegepast worden en hopen wij 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 BVL 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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