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Nederlandse samenvatting. De BG clubs van Gent en Leuven verheugen zich in de deelname van 
de Hasseltse Gammonators tot de 4 Cubes Challenge. Naast de titel van Belgium's Best 
Backgammon Club komt er voortaan ook een titel van Challenger. Enkel de Challenger mag de 
BBBC uitdagen. Om Challenger te worden moet de derde club eerst de Challenger verslaan. Het 
thuis- en gelijkspelvoordeel zijn dan voor de Challenger. Bovendien geniet de winnaar van een 
confrontatie BBBC versus Challenger of Challenger versus derde club een immuniteitsperiode van 4 
weken volgend op die confrontatie waarin de winnaar niet mag uitgedaagd worden om zijn titel van 
BBBC of Challenger op het spel te zetten.

Résumé français. Les clubs de backgammon de Gand et de Louvain se réjouissent à la 
participation des Gammonators de Hasselt au 4 Cubes Challenge. Le droit de contester le Belgium's 
Best Backgammon Club sera dorénavant réservé au club qui tient le statut de “Challenger”. Afin 
d'acquérir ce statut, le troisième club devra d'abord s'imposer à Challenger actuel. L'avantage de 
jouer chez soi et l'avantage du match nul sont à ce moment pour le Challenger. En plus, le vainceur 
d'une confrontation BBBC versus Challenger ou Challenger versus troisième club sera accordé une 
période d'immunité pendant laquelle son statut de BBBC ou de Challenger il ne peut pas être 
contesté.

English summary. The BG clubs of Ghent and Leuven are happy to welcome the Gammonators 
Hasselt in the 4 Cubes Challenge. The right to challenge Belgium's Best Backgammon Club shall 
from now on be reserved for the club with the status of “Challenger”. In order to become Challenger 
itself, the third club first has to defeat the current Challenger. In their confrontation, the home 
advantage and the draw advantage are for the Challenger. In addition, the winner of a confrontation 
BBBC versus Challenger or Challenger versus other is granted an immunity period of 4 weeks during 
which the winner cannot be challenged to put its title of BBBC or Challenger at stake.
 

Aanwezigen: Michel Lamote, Bert Van Kerckhove, Geert Vander Stricht, Johan Vervust, 
Johan Segers, Toon Van Herreweghen

Aanleiding. De Gammonators, de in juni opgerichte BG club van Hasselt, heeft bij monde 
van haar stichter en voorzitter, Walter Meuwis, de wens uitgedrukt om te mogen 
participeren in de 4 Cubes Challenge. Ter herinnering: de 4 Cubes Challenge is na de 4e 
Gent Open (4 april 2009) opgezet als een wisselbeker tussen de BG clubs van Gent en 
Leuven. Inzet is de titel van Belgium's Best Backgammon Club, gesymboliseerd door een 
setje van vier doubling cubes. Het principe is als volgt. De club die de titel wenst te 
veroveren, de uitdager, stuurt een ploeg van 4 spelers naar de titelhouder, die ook een 
ploeg van 4 spelers opstelt. Alle spelers van de ene ploeg spelen een 5-punt match tegen 
alle spelers van de andere ploeg, voor een totaal van 4 x 4 = 16 matchen. Het 
gelijkspelvoordeel is voor de titelhouder: om de titel te veroveren moet de uitdager 9 of 
meer van de 16 matchen winnen. Op het moment van de vergadering is Gent de BBBC, 
een titel die zij in juni op Leuven veroverd hebben.



Voorstellen. De reacties op de vraag van de Hasseltse Gammonators zijn zeer positief. 
Gent en Leuven verheugen zich in het ontstaan van de nieuwe Belgische BG club en 
willen de banden graag nauwer aanhalen. Een vriendschappelijke competitie tussen de 
clubs is goed voor het speelplezier en -niveau en versterkt de clubgeest. Dit maakt het dan 
weer makkelijker om leden vast te houden. En misschien stimuleert het andere, nieuwe 
clubs om zich te manifesteren.

De vraag is hoe het hierboven beschreven principe van een wisselbeker uit te breiden 
naar drie (en in de toekomst hopelijk meer) clubs. Er worden een drietal voorstellen op 
tafel gelegd:

• Een klassieke interclubcompetitie waarbij in een seizoen alle clubs 1 of 2 keer 
(uit/thuis) tegen elkaar uitkomen. De ploeg die op het einde van het seizoen het 
meeste punten bij elkaar gesprokkeld heeft, wint de titel. Het jammere van dit 
systeem is dat de oorspronkelijke geest van een titelhouder en een uitdager 
verloren gaat.

• Van de ploegen die de titel willen veroveren mag degene die het langst geleden om 
de titel gestreden heeft de titelhouder uitdagen. Dus als de meest recente 
confrontatie ging tussen A en B, dan is het ploeg C die de winnaar van A en B mag 
uitdagen. Met andere woorden: de verliezer staat op. Voordeel is de eenvoud. Het 
nadeel is dat de titel vaak van locatie zal wisselen en dus in waarde daalt.

• Naast de titel `BBBC' komt er ook een titel `Challenger'. Enkel de Challenger mag 
de BBBC uitdagen. Om het recht te verwerven de BBBC uit te dagen, moet de 
derde club dus eerst de Challenger verslaan. Het thuisvoordeel en het 
gelijkspelvoordeel zijn nu voor de Challenger. Het nadeel is dat het niet meteen 
evident is om de competitie uit te breiden naar meerdere clubs.

Afspraken. Na een rondvraag wordt voor het systeem met Challenger gekozen. Op het 
moment van de vergadering is Gent de BBBC, ex-BBBC Leuven de Challenger en nieuw 
aangetreden club Gammonators Hasselt de derde club. Bovendien worden de volgende 
afspraken gemaakt:

• Gedurende de 4 weken volgend op een confrontatie tussen de BBBC en de 
Challenger mag de (nieuwe) Challenger de (nieuwe) BBBC niet uitdagen. Dit geeft 
de derde club de gelegenheid om de Challenger uit te dagen en dus zelf Challenger 
te worden.

• Gedurende de 4 weken volgend op een confrontatie tussen de Challenger en de 
derde club mag de (nieuwe) derde club de (nieuwe) Challenger niet uitdagen. Dit 
geeft de Challenger de gelegenheid om de BBBC uit te dagen.

• Eens de hogergenoemde 4-weken periodes voorbij zijn, staat het alle clubs weer 
vrij om uitdagingen aan te gaan: de Challenger om de BBBC uit te dagen en de 
derde club om de Challenger uit te dagen.

• Confrontaties in het kader van de 4 Cubes vinden in principe plaats op 
vrijdagavond, ongeacht de vaste speelavond van de betrokken clubs. 

• De matchlengte tijdens 4 Cubes confrontaties wordt vastgelegd op 5 punten.



Het zonet beschreven systeem kan enkel werken als er bij de betrokken clubs voldoende 
flexibiliteit en bereidheid tot spelen bestaat. Voorlopig wordt het niet nodig geacht om de 
zaken verder in een formele regelgeving te vangen. De ervaring zal uitwijzen of en hoe het 
systeem zal moeten bijgestuurd of aangevuld worden.

Tenslotte wordt het vriendschappelijke en eervolle karakter van de 4 Cubes Challenge 
benadrukt. Matchen worden in principe niet voor geld gespeeld, tenzij op uitdrukkelijke en 
onderlinge overeenstemming tussen beide spelers. Inzet van de competitie is de eer om 
de BBBC titel te mogen voeren. Geld mag in geen geval een belemmering zijn om aan de 
competitie deel te nemen.

Addendum. Diezelfde avond herovert Leuven de titel op Gent. Leuven geniet dus al zeker 
de status van BBBC tot en met vrijdag 2 oktober 2009. Tot die tijd hebben de 
Gammonators Hasselt de tijd om Gent uit te dagen en zelf Challenger te worden. Het  
thuisvoordeel en het gelijkspelvoordeel zijn op dat moment voor Gent.

Verslag opgesteld door Johan Segers
6 september 2009


