
BGFed.be npo - General Assembly

Friday, 07-December-2018
Tennis Club Orée, Verbrandendreef 9, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Present: Johan Brisaert, Alain Chif, Kristoffer De Weert, Luc Palmans, Maurits Pino, 
Michel Lamote, Johan Segers, Zsolt Tasnadi, Geert Van der Stricht, Guy Van 
Middelem.

Excused: Johan Huyck, Christof Nuyttens, Henri Pollet, Paul van Dijke, Mahir Yalçin.

The meeting starts at 19:40.

Welcome drink & word by the president

By Guy Van Middelem, president: Let's have fun playing and organising together. A 
big thanks to all people involved for their hard and voluntary work.

Financial report

By Alain Chif, treasurer.

2018

Timing issue: not possible to formally approve accounts for 2018 (closing date: 31-
Dec-2018) at General Assembly early December already.

Bank account (Belfius):

• 01-Jan-2018: € 1431.39
• 30-Nov-2018: € 2258.69

Details: see Appendix.

Payments still to be done in December:

• € 50.00 to tax office
• Publication in the Staatsblad of the changes in the by-laws
• trophies: BIC, BMS

Financial commissioners (Geert Van der Stricht, Zsolt Tasnadi) approve the 
accounts.



Budget 2019

Fees remain the same:

• Individual membership: € 10. Proposal to raise the fee, not adopted.
• BIC 2019: € 10 per player.
• 4 Cubes 2019: € 25 per team.

Budget surplus. Proposals for investment: technical equipment for demonstration 
matches (microphone, cables, ...). To be worked out.

Membership fee for EUBGF (now called the WBGF)? See below.

Changes to the by-laws.

By Johan Segers, vice-president and secretary.

• Article 2: The proposal is to put Guy's home address in Wavre instead. 
Motivation: Line Vandamme has requested to no longer have the official 
address at her home address in Brugge.

• Article 14: The proposal is to reduce the number of board members from 5 to 
the legal minimum of 3. Motivation: This would simplify things, for instance it 
would reduce the need for expensive publications in the Staatsblad, each time 
the composition of the board changes.

• Articles 8 and 22: The proposal is to remove the sentences saying that our 
financial accounts need to be checked by "rekeningcommissarissen". 
Motivation: For a small npo like ours, it is not a legal obligation to have those 
"rekeningcommissarissen".

Proposal for new version of the by-laws in Appendix.

The changes are approved unanimously.

4 Cubes (Interclub competition)

By Luc Palmans, president of the 4 Cubes committee.

2018

Six teams participated, Leuven 2 won for the 3rd time in a row. For some clubs, 
organisational difficulties for finding players, especially for the encounters away.

2019

Expected: six teams, five rounds. Same format: round-robin, boards per round.



Proposal to organise rounds 2--3 and 4--5 on two game days, probably before and 
after the summer. On each of those days, all teams join on a single venue. If needed 
the federation brings in financial support to hire the venue.

Proposal adopted unanimously.

Belgian Individual Championship (BIC)

By Kristoffer De Weert and Guy Van Middelem, co-directors of BIC

2018

There were 27 participants in two divisions, with three groups in division 2. Ten 
players didn't finish their schedule in time.

One player in division 1 forfaited 3 out of 7 games. The question what to do with the 
matches already played by that person was finally settled by an appeals committee, 
that decided that all that player's results be removed.

The final will take place on December 21, 2018, at 18:00 in Koninklijke Academie 
Union Sandeman, Ghent. If technically possible, live commentary will be put in place.
A video with commentary and computer analysis will be produced and uploaded on 
YouTube.

2019

Rules concerning players who did not finish all their matches to be formalized. 
Arrest of appeals committee will constitute basis. Rules will be communicated asap. 
A financial guarantee of € 150 may be requested from players to ensure that 
matches are played.

Format will depend on exact number of participants: 8 players in division 1, and 10 
to 14 players in division 2. In division 2, the first two players in their group will have
something to play for, to make the competition more exciting. Groups in division 2 
will be determined according to geographical region, to facilitate encounters 
between players.

European Team Championships

By Michel Lamote, captain of the Red Beavers.

2018

By relying on the BMS Grading Table, Belgium was able to send a strong team to the 
EUBGF Team Championship in July 2018 in Gibraltar. Twelve nations participated, 
and Belgium all but made it to the final four.



In the middle of the tournament, Walter Meuwis refused to continue playing 
because of selection issues, jeopardizing the team's chances. Given that Walter also 
forfeited in the middle of the BIC 2018 and that he cancelled his participation at the 
BMS Summer tournament, he will be considered as persona non grata in 2019.

2019

The Team Championship will take place in April 2019, Budva, Montenegro. New 
team captain is Johan Huyck, who has worked out a sophisticated selection system 
based on the BMS Grading Table and taking into account both the overall PR as well 
as the current form. As in previous years, Belgium expects to send a strong team.

The question is whether the € 150 registration fee for the EUBGF (or WBGF?) will 
still be requested, given that the EUBGF is nowhere mentioneed as organiser of the 
tournament and given that other countries may not need to pay this money either. 
Belgium has paid its contribution during all previous years, in contrast to some 
other countries, but the return is far from clear.

Belgium Master Series (BMS)

By Geert Van der Stricht, president of the BMS committee.

Detailed report and proposal: see Appendix.

• BMS Xmas tournament December 2017: success.
• BIC, BMS status, video registration imposed: not realized because of lack of 

enthusiasm.
• Team Championship Gibraltar: not all matches have been filmed, despite prior 

commitment to do so.
• BMS Summer 2017 two-day tournament plagued by cancellations. Not much 

interest from players abroad.
• Many BMS master series, matches processed by Johan Huyck.

Proposal:

• financial contribution for BMS series. Tournaments (4 Cubes, BIC, European 
Team Championship) remain free.

• 3rd BMS Xmas tournament December 2018: success expected. Trophy paid by 
the federation.

Rating

By Johan Segers, president of the rating committee.

See report in Appendix. Just under about 2000 matches per year have been 
processed since 2015. The rating list runs smoothly thanks to the input of club 



See report in Appendix. Just under about 2000 matches per year being processed. 
Rating list runs smoothly thanks to input of club responsibles and tournament 
organisers. Use of propoer software tools reduces weekly workload.

Club reports
• Brugge: weekly club evening.
• Brussels: big changes, no longer in Longchamp Tennis Club, now in Wavre, 

Sports Arena, "Brussels Friendly" becomes "Belgium Friendly". 3-point 
Championship expected, mid-February.

• Ghent: new active members. Ghent Open: date to be confirmed.
• Leuven: Leuven Monthly, Leuven Open. 2019: BBBQ again?

All other business
• Contributions to website are welcome: Season's championships between Johan 

Brisaert vs Kristoffer De Weert, ...
• Double Consultation tournament in 2019?
• Speedgammon grading table (BMS): expected to be reactivated
• European Backgammon Tournament in Paris, from May 31 to June 2, including 

a team event. BGFed.be expects to send 1 or 2 teams.

The meeting ends at 22:45.

Appendices

• Financial balance 2018
• Proposal for the new by-laws
• Proposal for organisational changes to 4 Cubes 2019
• BMS: report 2018 and outlook 2019





Belgische Backgammon Federatie BGFed.be

(Vereniging zonder winstoogmerk)

Kapelstraat 12, 8000 BruggeTienne du Sarment 9, 1300 Wavre

OPRICHTING

De hierna vernoemde personen:

1. Segers Johan Jozef, Oudebaan 126, 3360 Bierbeek

2. Van Middelem Guy André, Driesbosstraat 23, 1640 Sint-Genesius Rode

3. Vandamme Caroline Rachel, Kapelstraat 12, 8000 Brugge

zijn  op  11  januari  2015  overeengekomen onder  elkaar  en  met  allen  die  later  zullen  toetreden,  de

vereniging  zonder  winstoogmerk  “Belgische  Backgammon  Federatie  BGFed.be”  op  te  richten

overeenkomstig de wet  van 27 juni  1921,  gewijzigd  door  de wet  van 2  mei  2002,  onder de hierna

volgende voorwaarden en specifieke condities, gemateraliseerd in deze statuten :

STATUTEN

HOOFDSTUK 1 - Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1 - Benaming

De v.z.w. draagt als naam "Belgische Backgammon Federatie BGFed.be", afgekort "BGFed.be".

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het volgende adres:  Caroline Vandamme,

Kapelstraat 12, 8000 Brugge, in het gerechtelijk arrondissement Brugge.Guy Van Middelem, Tienne du

Sarment 9, 1300 Wavre.

Artikel 3 - Doel

De BGFed.be heeft tot doel:

1. Het promoten van backgammon in België.

2. De organisatie van nationale backgammonkampioenschappen en de organisatie van en de deelname

aan internationale backgammonkampioenschappen. Zij vaardigt hiertoe de nodige reglementen uit.

3. Het onderhouden van de contacten met de nationale backgammonfederaties van andere landen en

met internationale backgammoninstanties.
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Artikel 4 - Duur

De BGFed.be is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan ontbonden worden, op voorstel van de Raad van

Bestuur,  door  een  buitengewone  Algemene  Vergadering,  die  hierover  beslist  met  bijzondere

meerderheid. Na de ontbinding van de BGFed.be en de aanzuivering van haar rekeningen, zal het te

verdelen vermogen worden geschonken aan een belangeloos doel.

HOOFDSTUK 2 - Leden

Artikel 5 - Stichters

De v.z.w. wordt opgericht door de volgende personen:

 Johan Segers, Oudebaan 126, 3360 Bierbeek;

 Caroline Vandamme, Kapelstraat 12, 8000 Brugge;

 Guy Van Middelem, Driesbosstraat 23, 1640 Sint-Genesius Rode.

Artikel 6 - Andere leden

Kunnen lid zijn van de vereniging: de backgammonclubs waarvan de zetel gevestigd is op het Belgische

grondgebied. De clubs die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn lid in de persoon van hun voorzitter.

In  dit  geval  zijn  de  ondervoorzitter,  secretaris,  penningmeester  en  toernooidirecteur  solidair  en

ondeelbaar aansprakelijk voor de door de voorzitter aangegane verbintenissen in hoofde van zijn club.

HOOFDSTUK 3 - Algemene Vergadering

Artikel 7 - Leden

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de BGFed.be.

Artikel 8 - Bevoegdheden

De  Algemene  Vergadering  is  het  hoogste  gezag  binnen  de  BGFed.be,  binnen  de  grenzen  van  haar

maatschappelijk doel. De Algemene Vergadering is met name bevoegd voor:

 Het wijzigen van de statuten.

 De benoeming en de afzetting van de bestuurders.

 Het benoemen van de rekeningcommissarissen.

 Het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting.

 Het verlenen van kwijting aan de bestuurders.Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en

aan de rekeningcommissarissen.
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 De uitsluiting van leden.

 De ontbinding van de BGFed.be en het aanstellen van de vereffenaars. 

Alle aangelegenheden die, volgens de wet of de statuten, niet tot de bevoegdheid van de Algemene

Vergadering behoren, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 9 - Bijeenroeping

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, in de loop van de maand december.

Een buitengewone Algemene Vergadering kan samengeroepen worden telkens als het belang van de

BGFed.be dit vereist. Dit kan gebeuren op initiatief en op uitnodiging van de Raad van Bestuur of indien

minstens de helft van de leden hierom verzoekt.  In dit laatste geval  vindt de Algemene Vergadering

plaats binnen de maand na de aanvraag hiertoe.

Artikel 10 - Uitnodiging

De uitnodiging tot de Algemene Vergadering en tot de buitengewone Algemene Vergadering gebeurt per

brief of per elektronische post, minstens 15 dagen voor de vergadering. De Algemene Vergadering komt

samen op de dag, uur en plaats zoals  in de uitnodiging vermeld.  De uitnodiging omvat verplicht  de

dagorde. De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen over de punten vermeld in de dagorde.

Artikel 11 - Voorzitter

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid,

door de ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid, door de oudste van de aanwezige leden van de Raad van

Bestuur.

Artikel 12 - Beslissingen

De  beslissingen  van  de  Algemene  Vergadering  worden  met  gewone  meerderheid  genomen,  met

uitzondering van: de ontbinding van de BGFed.be en de aanstelling van de vereffenaars; de wijziging van

de statuten. Voor deze laatste beslissingen is de door de wetgeving op de v.z.w. voorziene bijzondere

meerderheid vereist.

Artikel 13 - Communicatie

De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering  worden meegedeeld aan de leden en aan

derden ten laatste één maand na de vergadering via de website van de BGFed.be.

HOOFDSTUK 4 - Raad van Bestuur

Artikel 14 - Samenstelling

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 5 leden3 leden, aangesteld door de Algemene Vergadering voor
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een hernieuwbare periode van 3 jaar. Bij het tussentijds vacant komen van een mandaat, gaat de Raad

van Bestuur ten spoedigste over tot de coöptatie van een nieuw lid. Het gecoöpteerd lid wordt in zijn

mandaat bevestigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering en voleindigt het lopende mandaat.

Artikel 15 - Bevoegdheden

De  Raad  van  Bestuur  beschikt  over  de  meest  uitgebreide  bevoegdheden  bij  het  besturen  van  de

BGFed.be. Alles wat krachtens de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de Algemene

Vergadering behoord tot zijn bevoegdheden.

Artikel 16 - Vergaderingen

De  Raad  kan  enkel  geldig  vergaderen  indien  minstens  de  helft van  zijn  leden  aanwezig  of

vertegenwoordigd  is.  De  beslissingen  van  de  Raad  worden  genomen  bij  gewone  meerderheid.  Een

bestuurder die verhinderd is om de vergadering bij te wonen kan een geschreven volmacht geven aan

een ander lid. Een bestuurder kan maar één volmacht dragen. De Raad vergadert zo dikwijls als nodig,

doch minstens tweemaal per jaar. Dag, uur, plaats en dagorde van de vergadering worden vastgelegd

door de voorzitter of, bij  diens afwezigheid of belet, door de ondervoorzitter. De uitnodiging met de

dagorde wordt minstens tien dagen voor de vergadering verstuurd. Indien minstens de helft van de

leden van de Raad hiertoe schriftelijk verzoeken, wordt een bijzondere vergadering van de Raad van

Bestuur samengeroepen,  die vergadert  binnen de maand na de indiening van het verzoek.  De Raad

verdeelt binnen zijn schoot de verschillende taken.

Artikel 17 - Functies

De Raad van Bestuur kiest in zijn midden:

 een voorzitter;

 een ondervoorzitter;

 een penningmeester;

 een secretaris;

 een tornooidirecteur. 

Artikel 18 - Rechtsvorderingen

Alle rechtsvorderingen zowel als eiser en als verweerder worden ingesteld door de Raad van Bestuur. De

voorzitter of een hiertoe door de Raad aangestelde bestuurder is verantwoordelijk voor de opvolging en

behartiging van de rechtsvorderingen.

Artikel 19 - Voorzitter
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De voorzitter van de BGFed.be heeft in het bijzonder de volgende taken:

 Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering;

 De vertegenwoordiging van de BGFed.be in internationale aangelegenheden;

 Het nemen van dringende beslissingen tussen twee vergaderingen van de Raad van Bestuur. Hij

brengt  hierover  verslag  uit  bij  de  eerstvolgende vergadering.  Voor  zover  nodig,  worden  zijn

beslissingen bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK 5 - Financiën

Artikel 20 - Financiering

Voor de financiering van zijn werking beschikt de BGFed.be over de volgende financiële middelen:

 Eigen  inkomsten  gegenereerd  vanuit  de  organisatie  van  backgammoncompetities  en  andere

door de BGFed.be georganiseerde activiteiten;

 Een jaarlijkse bijdrage betaald door de clubs pro rata van het aantal leden van de club, met een

maximumbedrag van 30,- € per clublid; de effectieve bijdrage wordt jaarlijks bepaald door de

Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur; 

 Subsidies en sponsorgelden;

 Andere diverse inkomsten zoals giften en legaten.

Alle  financiële  middelen  worden  uitsluitend  aangewend  voor  de  verwezenlijking  van  de  statutaire

opdrachten van de BGFed.be.

Artikel 21 - Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 22 - Financieel beheer

Het  financieel  beheer van de  BGFed.be wordt  vastgelegd  in  een jaarlijkse  begroting  en in  jaarlijkse

rekeningen. Samen met een activiteitenverslag worden deze door de Raad van Bestuur voorgelegd aan

de  Algemene  Vergadering.  Het  nazicht  van  de  rekeningen  wordt  toevertrouwd  aan  de

rekeningcommissarissen,  die  verslag  over  hun  werkzaamheden  uitbrengen  aan  de  Algemene

Vergadering.

Artikel 23 - Dagelijks beheer
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Het dagelijks financieel beheer behoort tot het takenpakket van de penningmeester die zijn opdracht

uitvoert binnen het raam van de volmachten zoals bepaald en vastgelegd door de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK 6 - Slotbepalingen

Artikel 24 - Huishoudelijk reglement

De verdere uitwerking van de statutaire bepalingen gebeurt in een door de Raad van Bestuur goed te

keuren huishoudelijk reglement.

Artikel 25 - Slot

Alles wat niet uitdrukkelijk geregeld wordt door of vermeld wordt in deze statuten wordt beheerd door

de wettelijke bepalingen.

Aldus goedgekeurd door de drie oprichters in onderling overleg volgend op de Buitengewone Algemene

Vergadering  te  Heverlee  op  27  december  2014,  in  één   exemplaar  dat  bewaard  wordt  op  de

maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan een gedigitaliseerde copie wordt neergelegd op de

Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Getekend:

Oprichter 1: Segers, Johan Jozef, Oudebaan 126, 3360 Bierbeek

________________________

Oprichter 2: Van Middelem, Guy André, Driesbosstraat 23, 1640 Sint-Genesius Rode

________________________

Oprichter 3: Vandamme, Caroline Rachel, Kapelstraat 12, 8000 Brugge

________________________
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Format 4 Cubes 2019

4 Cubes committee -- Luc Palmans, Johan Segers, Guy Van Middelem
BGFed.be, November 2018

The 4 Cubes is the team competition organised by the Belgium Backgammon 
Federation. The winner of the yearly event has the right to display the precious 
trophy in its clubhouse.

Teams

For 2019, let us assume that the same six teams as in 2018 will participate:

• Brugge
• Brussels 1
• Brussels 2
• Gent
• Leuven 1
• Leuven 2

Format

The tournament format remains the same: round-robin (five rounds), three boards 
per encounter, giving nine matches per encounter. Winning a match yields one 
board point, and winning the majority of the nine matches means winning the 
encounter. Ranking at the end of the season:

1. number of encounters won;
2. mutual results against other tying teams;
3. number of board points.

Calendar

Experience has shown that it can be difficult to find a date for an encounter between
two teams. Especially the team playing away may have difficulties in finding players.

Therefore, following up on an idea by some team captains, we propose to simplify 
the calendar by playing multiple encounters on the same date and the same venue:

• Round 1: the three local derbies
• Rounds 2 and 3: to be played on a single day in the weekend, on the same 

location, for instance in the Brugge-Gent area



• Rounds 4 and 5: to be played on a single day in the weekend, on the same 
location, for instance in the Brussels-Leuven-Wavre area

Dates are to be determined by a poll among all players and teams. Should the agreed
date really not suit a certain team, then, exceptionally, that team can play its 
matches on other dates, provided the other two teams agree, on a date prior to the 
convened date, and at the home venue of the two other teams.

Should the venue for a joint team event come at a cost, then the federation can bring 
in financial support. This is to be agreed upon by the local organizer and the 
president of the federation.

Round 1
• The "derbies": Brugge - Gent, Brussels 1 - Brussels 2, Leuven 1 - Leuven 2.
• Each encounter is to be played not later than March 31, 2019.
• Teams can freely pick date and venue.

Rounds 2 and 3
• Pairings to be determined by draw.
• To be played on a Saturday or a Sunday in April, May or June.
• Date to be determined by a poll, picking the date that suits the majority of 

players and teams.
• Venue: somewhere in the Brugge-Gent area, for instance.

Rounds 4 and 5
• Pairings to be determined by draw.
• To be played on a Saturday or a Sunday in September, October or November.
• Date to be determined by a poll, picking the date that suits the majority of 

players and teams.
• Venue: somewhere in the Brussels-Leuven-Wavre area, for instance.

Team ranking based on PR

Backgammon is a game of luck and skill. Should there be any interest, then for teams
that are prepared to record and transcribe all 45 matches, an additional ranking 
based on Performance Rating (PR) resulting from a computer analysis of those 
matches can be put in place and published on the website of the federation and in 
the Tournament Book.



Beste vrienden, 

 

2018 was mijn tweede jaar als BMS-voorzitter, waarin we verder hebben proberen bouwen op het 

geslaagde jaar 2017. Toch is gebleken dat we de ambities te hoog hebben gelegd en bepaalde 

doelstellingen niet hebben kunnen bereiken. Het draagvlak om live BG te spelen voor PR blijft helaas 

nog steeds beperkt. 

Laten we even chronologisch overlopen wat we (niet) gerealiseerd hebben: 

1. Het 2de BMS X-Mas toernooi op 27 december 2017 was een succes. 12 sterke spelers, 

waaronder 2 sterke buitenlanders, zorgden voor een gemiddelde PR van 6,01. De nasleep 

met het verwerken van de analyses verliep quasi vlekkeloos. 

2. Een poging om ons nationaal kampioenschap in eerste klasse op te waarderen met BMS-

status heeft het niet gehaald, wegens te klein draagvlak. 

3. Bij onze deelname aan het Europees landenkampioenschap in Gibraltar hadden we ons 

voorgenomen alle matchen te filmen en te analyseren. Helaas hebben we deze belofte 

gebroken en hebben slechts 2 spelers van het team hun matchen geanalyseerd. 

4. Ons 3de BMS-toernooi op 22-23 juli hebben we nipt kunnen redden door last minute spelers 

toe te voegen die niet begaan zijn met PR. Oorzaak was het last minute terugtrekken van 

Walter Meuwis als speler, maar in het algemeen waren er té weinig topspelers 

geïnteresseerd in dit toernooi. We bleken ook een opnamekit te weinig te hebben. Dit 

toernooi is m.i. niet voor herhaling vatbaar. 

5. Over het gehele jaar werden tientallen BMS Series gespeeld en administratief verwerkt door 

Johan Huyck. Minstens 2 keer per maand werd de BMS GT nauwkeurig bijgewerkt. Een 

titanenwerk, waar vele uren arbeid aan zijn besteed. We moeten ons durven realiseren dat 

deze service in de toekomst niet langer gratis zal kunnen gebeuren, en we – naar analogie 

met BMAB – een bijdrage zullen moeten vragen aan wie zijn matchen heranalyseerd en 

verwerkt wil blijven zien. Enkel zo kan het systeem blijven bestaan. Het BMS-comité heeft al 

een voorstel uitgewerkt. 

 

Wat brengt de (nabije) toekomst? 

1. Het deelnemersveld van ons 3de BMS X-Mas toernooi op zaterdag 29 december 2018 ligt 

quasi vast en zal 14 sterke spelers tellen: [Marc Van Damme, Michel Lamote, Tilman 

Söhnchen, Misja Alma, Geert Van der Stricht, Johan Huyck, Paul Van Dijke, Paul Van Rooijen, 

Johan Segers, Robin Bilderbeek, Ronny Connaert, Guy Van Middelem, Luc Palmans en 

wellicht ook Steven Hoeylaerts]. 

2. De voorbereidingen voor het EK in Montenegro zijn al volop bezig en worden gecoördineerd 

door Johan Huyck. De Belgische kleuren zullen verdedigd worden door Marc Van Damme, 

Michel Lamote, Geert Van der Stricht, Johan Huyck, Johan Segers en Guy Van Middelem. 

3. De bestaande BMS GT zal vanaf 1/4/2019 betalend zijn opdat dit in stand kan worden 

gehouden. Details hierover worden binnenkort gecommuniceerd. 

4. Voortaan wordt er teruggeschroefd naar 1 BMS-toernooi per jaar in de kerstperiode. 

 

Geert Van der Stricht 

Voorzitter BMS-comité 



BGFed.be – Rating committee

Report

December 2018

Johan Segers (president), . . . ??

Number of matches

year matches
2015 1977
2016 1826
2017 1984
2018 1588

Number of matches in 2018 until 25-Nov-2018

Rating responsibles

Clubs:

• Brugge: Line Vandamme
• Brussels: Guy Van Middelem
• Ghent: Bert Van Kerckhove
• Leuven: Johan Segers

Competitions:

• 4 Cubes: Johan Segers
• BIC: Kristoffer De Weert
• BMS: Johan Huyck
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