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BELGISCHE GOLFBILJARTBOND vereniging zonder winstoogmerk
Afgekort: «B.G.B.» vzw
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KORTESTRAAT, 22 TE 3053 HAASRODE.
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 409 053 750

STATUTEN
De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige meerderheden
betreffende aanwezigheid en meerderheid, heeft op 20 februari 2016 beslist, de statuten van
onderhavige vereniging, te wijzigen volgens onderstaande tekst.
Alle vroegere publicaties verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, komen
bijgevolg te vervallen. Bij deze vernieuwing werd rekening gehouden met de wet van 27 juni
1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzingen.

TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur.
Art. 1. De vereniging draagt de naam: Belgische Golfbiljart Bond. Als afkorting worden de letters:
«B.G.B.» gebruikt. In de Franse taal wordt dit: «Ligue Belge de Billard Golf», met als afkorting:
«L.B.B.G», in de Engelse taal: «Belgium Golf Biljart League», met als afkorting: «B.G.B.L.».
Art. 2. De vereniging is gevestigd: Kortestraat, 22 te 3053 HAASRODE, gerechtelijk
arrondissement Leuven.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het verspreiden, propageren en stimuleren van de
golfbiljartsport. Daartoe mag zij alle middelen aanwenden.
Zij dient ervoor te zorgen, de kwaliteit en de sportiviteit te waarborgen of te proberen dit te
verbeteren.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin
ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst
hiervan besteed wordt, aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Art. 4. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. – Leden.
De vereniging kent 3 soorten leden:
Art. 5. Het verbond: is een groep die bestaat uit minimum 48 natuurlijke- of rechtspersonen. Dit
zijn 8 verschillende clubs met ieder minimum 6 leden. Het verzoek om toelating van een kandidaatverbond moet schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de raad van bestuur. Op voorstel
van de raad van bestuur, worden ze op de algemene vergadering, als dusdanig aanvaard.
Art. 6. De effectieve leden: zijn de bestuurders van de raad van bestuur plus per verbond twee
voorgedragen leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de
algemene vergadering, komt uitsluitend hen toe. De wettelijke bepalingen zijn alleen op hen
toepasselijk.
Art. 7. De toegetreden leden: alle spelende-, steunende- adviserende-, ere- of beschermende
leden.
Art. 8. Elk verbond kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag, moet bij aangetekend
schrijven aan het nationaal secretariaat ter attentie van de raad van bestuur ter kennis gebracht
worden. De effectieve leden van een ontslagnemend verbond zijn automatisch ook
ontslagnemend.
Art. 9. Uittredende- of uitgesloten verbonden en hun rechtsopvolgers, hebben geen deel in het
vermogen van de vereniging en kunnen daarom ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. Elk verbond dat uittredend is of uitgesloten wordt, is
gehouden, ondanks het einde van zijn lidmaatschap, tot de door hem, gedurende zijn
lidmaatschap aangegane verbintenissen.
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Art. 10. De effectieve leden zijn tot geen bijdrage verplicht. Ze kunnen ook nooit persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden voor door de vereniging aangegane verbintenissen.

TITEL III. – Raad van bestuur.
Art. 11. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, van tenminste vier en maximum
acht leden, die lid zijn van de vereniging. Zij worden de bestuurders genoemd.
Art. 12. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van
vier jaar, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De herverkiezing gebeurt geheim en op
naam in volgorde als bepaald in het nationaal innerlijk reglement.
Volgende functies zijn noodzakelijk: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en boekhouder, die het
dagelijks bestuur vormen. De noodzakelijke functies kunnen niet gecombineerd worden.
Verkiezingen zijn bovendien nodig bij het ontslag of niet herverkiezing van een bestuurder, de
vraag door tenminste 1/5 der effectieve leden om een bestuurder af te zetten en voor een nieuwe
kandidatuur. Een bestuurder door de algemene vergadering niet herkozen, kan nooit herkozen
worden.
Art. 13. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door
deze afzetbaar. De bestuurders, oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoeming, ontslag, aftreden
en afzetten van de bestuurders, worden binnen de maand, nadat hiertoe is besloten, ingediend bij
het Bestuur van het Belgisch Staatsblad ter publicatie. Het bestuurdersmandaat eindigt in elk geval
in volgende omstandigheden: overlijden van de bestuurder, vrijwillig ontslag van de bestuurder,
afzetting bij besluit van de algemene vergadering, ontbinding van de vereniging, In dit geval
worden de bestuurders vervangen door vereffenaars. Vrijwillig ontslag moet bij aangetekend
schrijven aan het nationaal secretariaat ter attentie van de raad van bestuur ingediend worden.
Art. 14. Zo, door vrijwillig ontslag, afzetting, of voor welke reden dan ook, het aantal bestuurders is
teruggevallen tot minder dan vier, dan blijven de bestuurders in functie, tot in hun vervanging is
voorzien door de eerstvolgende algemene vergadering.
Art. 15. De raad van bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris, een boekhouder en elke functie die voor de goede werking van de vereniging
noodzakelijk is.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen, door de secretaris of door twee bestuurders.
De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten in volgende orde: ondervoorzitter, secretaris,
boekhouder.
Art. 16. De raad van Bestuur, beraadslaagt geldig als college, zodra de helft van zijn bestuurders
aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter, of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
Art. 17. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris, en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De
uittreksels die moeten worden voorgelegd, en al de andere akten, worden geldig ondertekend door
de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders, kunnen twee andere
bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.
Art. 18. De raad van bestuur, leidt de zaken van de vereniging, en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. Zij wordt daartoe geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter en de secretaris of door een door de raad van bestuur aangeduide vervanger(s). De raad
van bestuur kan alle daden stellen die noodzakelijk zijn voor het gestelde doel. Zijn mandaat is
uitgebreider dan dit van de lasthebber volgens gemeen recht. De opdracht van de raad van
bestuur is tweeërlei, nl de interne opdracht: de vereniging leiden, en een externe opdracht: de
vereniging vertegenwoordigen. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die
niet door de wet en door de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.
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Hij kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken, op zijn verantwoordelijkheid,
overdragen aan een van de bestuurders, of zelfs, mits machtiging van de algemene vergadering,
aan een ander persoon, die geen lid is van de vereniging.
De raad van bestuur, vaardigt alle huiselijke reglementen uit, die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De secretaris verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig, namens
de vereniging, tegenover het Bestuur der posterijen. Voor de openbare- en private
bankinstellingen, tekent de boekhouder geldig. Voor alle andere instellingen, tekenen twee van de
hierboven genoemde beheerders.

TITEL IV. – algemene vergadering.
Art. 19. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten
door de voorzitter van de raad van bestuur of in volgende orde, de ondervoorzitter, de secretaris,
de boekhouder of door een van de aanwezige bestuurders. De algemene vergadering kan zich
laten bijstaan door een raadsman, die echter geen stemrecht heeft.
Art. 20. De algemene vergadering is bevoegd, voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en
het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het
vrijwillig ontbinden van de vereniging, en de uitsluiting van een lid. De algemene vergadering is
tevens wettelijk bevoegd voor de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het
bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de
bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een
sociaal oogmerk, alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Art. 21. Een meerderheid van twee derden der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een
verbond of een effectief lid. De onthoudingen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden
gelijkgesteld met negatieve stemmen. Bij uitsluiten van een lid, moet dit punt eveneens op de
agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
Art. 22. De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de secretaris of door de raad
van bestuur, telkens als het doel van de vereniging dat vereist. Zij kan ook bijeengeroepen worden
op aanvraag aan de raad van bestuur, door 1/5e van de effectieve leden. Op hun verzoek moet de
bijeenkomst binnen de 21 dagen worden samengeroepen en moet de bijeenkomst uiterlijk de
veertigste dag na het verzoek plaatsvinden.
Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, voor het goedkeuren van de
jaarrekeningen en voor de begroting van het komend jaar, mits de boekhouding en de begroting,
tijdig, d.w.z. één maand voor de algemene vergadering, gecontroleerd worden, en mits schulden
uit de vorige jaren niet mogen aangerekend worden en ten laste zijn van de betrokken in functie
zijnde bestuurders. In het bijzijn van de nationale boekhouder en één lid van de raad van bestuur,
wordt door de verbonden, éénmaal per jaar, in de maand januari, controle gehouden op de
boekhouding.
Art. 23. Deze algemene vergadering gaat door in februari.
Art. 24. De oproepingen tot de algemene vergadering, moeten, om geldig te zijn, ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris, twee andere beheerders, of 1/5e van de effectieve
leden. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen, minstens acht werkdagen voor de
vergadering.
De effectieve leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
ander lid. Het geven van meerdere volmachten, aan één effectief lid is verboden.
Art. 25. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, gebeurd per brief en
bevat de agenda die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk
wordt voorgedragen door één twintigste van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda
worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door één twintigste van de leden ondertekend zijn
en ten minste twee werkdagen voor de vergadering, aan de secretaris van de raad van bestuur,
overhandigd zijn. Onderwerpen, die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld
worden.
4

Art. 26. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen, beslist de stem van de
voorzitter of degene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. De onthoudingen en ongeldig
uitgebrachte stemmen worden in gewone gevallen niet meegerekend bij het berekenen van de
meerderheid.
Art. 27. Tot wijziging van de statuten, kan slechts worden besloten, indien die wijziging
gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde effectieve
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, zoals door
deze statuten is bepaald voor de eerste, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal
kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. De onthoudingen en ongeldig uitgebrachte
stemmen worden gelijkgesteld met negatieve stemmen.
Tussen de eerste en de tweede vergadering (indien een tweede vergadering nodig is) moeten
minimum 15 dagen zijn.
Tot wijziging van het doel van de vereniging, kan slechts besloten worden met een meerderheid
van 4/5e van de aanwezige effectieve leden. De onthoudingen en ongeldig uitgebrachte stemmen
worden gelijkgesteld met negatieve stemmen.
Art. 28. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging, kan slechts besloten worden met een
meerderheid van 4/5e van de aanwezige effectieve leden. De onthoudingen en ongeldig
uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met negatieve stemmen.
Art. 29. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register, dat ter inzage van de
effectieve leden bewaard wordt op de zetel van de vereniging. Ze worden tevens overgemaakt aan
de belanghebbende leden en verschijnen op de officiële website. Uittreksels daarvan worden
geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee beheerders en bij ontstentenis
hiervan, door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V. – Rekeningen, begrotingen
Art. 30. Het boekjaar van de vergadering loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van
het komend boekjaar voor.
Beiden worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI. – Ontbinding, vereffening
Art. 31. Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan
slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de artikels
20 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen.
Ingeval van vrijwillige ontbinding, benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke ervan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars.
Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, evenals de vereffeningvoorwaarden.
De activa, zullen na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging,
waarvan het doel het meest dat van de vereniging benadert.
Art. 32. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien, of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921,
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen aldus opgemaakt en
aangenomen, met vereiste meerderheid van stemmen, op de algemene vergadering. Eén
exemplaar is bestemd voor het Belgisch Staatsblad, en het laatste exemplaar is bestemd voor het
register der beraadslagingen.
Te Denderhoutem, 24 februari 2018.
Nick De Groote
Nationaal secretaris

Noten Valentin
Nationaal voorzitter
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RAAD VAN BESTUUR
Noten Valentin

Verbeirens Marnick

Hendrickx Freddy

De Groote Nick

Librecht Geert

Geboes Bert

Franchet Andy

Jacobs Ivo

Deze hebben onderling aangesteld tot:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Boekhouder:

Noten Valentin
Verbeirens Marnick
De Groote Nick
Hendrickx Freddy

Die tevens het dagelijks bestuur vormen.
Verkiezingsvolgorde:
2019: Noten Valentin
2020: De Groote Nick
2021: Hendrickx Freddy – Geboes Bert – Jacobs Ivo – Franchet Andy
2022: Verbeirens Marnick – Librecht Geert

Nationaal Secretariaat BGB:
Belgische Golfbiljartverbond
Tav De Groote Nick
Koekoekstraat 137 b1 2630 Aartselaar
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FUNCTIELIJST RAAD VAN BESTUUR v.z.w. BGB

www.bgbgolfbiljart.be
➢ Voorzitter:
Noten Valentin : gsm: 0496/44.36.59

e-mail: valentin.noten@telenet.be

Verantwoordelijk voor:
- Associatie (golfbiljart)
- Internationale contacten
- Voorzitter Hof van Cassatie
- Beker van België
- Verantwoordelijke BNV-competitie

➢ Ondervoorzitter:
Verbeirens Marnick : gsm: 0479/45.28.99 tel&fax: 054/ 33.78.32
e-mail: verbeirensmarnick@gmail.com
marnick@bgbgolfbiljart.be
Verantwoordelijk voor:
- Nationale- en officiële wedstrijdleiders
- Interland

➢ Secretaris:
De Groote Nick : gsm: 0494/06.00.07

e-mail : bgbgolfbiljart@gmail.com

Verantwoordelijk voor:
- Secretariaat
- Briefwisseling
- Contracten
- Letterwaarden
- Digitaal wedstrijdblad

➢ Boekhouder – Kaarthouder – Zetel BGB:
Hendrickx Freddy : tel: 016/40.70.56
gsm: 0494/79.50.51
e-mail: freddy.hendrickx@skynet.be
Verantwoordelijk voor:
- Boekhouder
- Ledenbeheer
- Internationale -en verbondsovergangen
- Clubovereenkomsten
- Bestellen standaardformulieren
- Bundel “goed om weten”
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➢ Kalendercoördinator:
Librecht Geert : gsm: 0497/35.87.28
e-mail: librechtg@gmail.com
Verantwoordelijk voor:
- Kalendercoördinator
- BGB-Ranking
- Nationaal Kampioenschap
- Inschrijvingen kampioenschap van België

➢ Statuten en reglementen:
Jacobs Ivo : gsm: 0494/58.07.81.

e-mail: ivjac@proximus.be

Verantwoordelijk voor:
- Aanpassen statuten en reglementen

➢ Voorzitter Klachtencommissie:
Franchet Andy : gsm: 0477/91.68.16

e-mail : andy-cathy@telenet.be

Verantwoordelijk voor:
- Toewijzing Provinciaal Kampioenschap
- Voorzitter klachtencommissie
- Trofee Der Kampioenen – Provinciale en Verbondskampioenen

➢ Voorzitter Hof Van Beroep:
Geboes Bert : gsm: 0468/15.14.77

e-mail : bert.geboes@pandora.be

Verantwoordelijk voor:
- Voorzitter Hof Van Beroep
- BNV Kalender
- Webbeheer
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BELGISCHE GOLFBILJARTBOND V.Z.W.
Zetel: Kortestraat 22 - 3053 Haasrode.
Gerechtelijk arrondissement: Leuven Ondernemingsnummer: 409 053 750

LEDENREGISTER:
De Algemene Vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige meerderheden
betreffende aanwezigheid en meerderheid, heeft op 24 februari 2018 beslist, de raad van bestuur
en het ledenregister als volgt samen te stellen:

RAAD VAN BESTUUR:
NOTEN Valentin
HENDRICKX Freddy
LIBRECHT Geert
GEBOES Bert

VERBEIRENS Marnick
DE GROOTE Nick
FRANCHET Andy
JACOBS Ivo

WERKENDE LEDEN:
VAN ASBROECK Franky
POLFLIET Gustaaf
VANDENBROUCKE JEAN-PAUL
BARBIER Xavier
CORNELIS Frans
VANDEN HOUWE Rudy
SMEETS Martin
CORTHOUTS Daniel
MICHIELS Rudy
VAN ROY Victor
DECKMYN Rudi
DEGRAEVE STEVEN
HERMANS Willy
VAN DEN BROECK Stefaan
TOLLET Erwin
VAN BAEL Marcel
VAN CAUWENBERGH Danny
VAN CAUWENBERGH Dimitri

Verbond Klein-Brabant
Verbond Klein-Brabant
Verbond Gent
Verbond Gent
Verbond Pajottenland
Verbond Pajottenland
Verbond Limburg
Verbond Limburg
Verbond Mechelen-Lier
Verbond Mechelen-Lier
Verbond West-Vlaanderen
Verbond West-Vlaanderen
Verbond Zuiderkempen
Verbond Zuiderkempen
Verbond Leuven
Verbond Leuven
Verbond Aalst
Verbond Aalst

KBWW
KBWW
GEOZ
GEOZ
PAJOT
PAJOT
LGB
LGB
GBML
GBML
WGF
WGF
GBZA
GBZA
KVGL
KVGL
GVA
GVA

Deze lijst vervangt alle voorgaande. Alle leden zijn van Belgische Nationaliteit.
Voor waar en echt verklaard.
De Groote Nick , Secretaris
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SAMENSTELLING COMMISSIES:
KLACHTENCOMMISSIE:
Voorzitter:
Secretaris:

Franchet Andy
Jacobs Ivo

Leden:

Reniers Erwin
Van De Zegel Erik
Smeets Martin
Van Genechten Joris
Vandenbroecke Jean-Paul Polfliet Gustaaf

Peirlinck Luc
Vanden Houwe Rudy
Degraeve Steven

HOF VAN BEROEP:
Voorzitter:
Geboes Bert
Ondervoorz.: Speliers Guy
Secretaris:
Baeyens Geert
Leden:

Cools Robert

Cornelis Frans

HOF VAN CASSATIE:
De leden van de raad van bestuur, behalve diegenen die gezeteld hebben in de
Klachtencommissie of in Het Hof van Beroep!

SAMENSTELLING VERBONDSBESTUREN
➢ Verbond Aalst: AALST: www.bgbaalst.be
CONTACT:

Van Cauwenberg Dimitri Ottergemstraat 16 9420 Erpe-Mere

Voorzitter
Ondervoorzitter/Kaarthouder
Hulpsecretaris
Boekhouder
Klachtencommissie.
Secretaris/Website

Van Cauwenberg Danny
Verbeirens Marnick
Peirlinck Luc
Van Ransbeeck Jos
Heck Michel
Van Cauwenberg Dimitri

0479/66.73.88
0479/45.28.99
0486/66.35.27
0476/72.08.82
0485/64.41.63
0496/68.87.85

➢ Verbond Zuiderkempen: GBZA: www.gbzavzw.be
CONTACT:

GBZA vzw p/a Hamerstraat 33

Voorzitter
Ondervoorzitter/Ledenbeheer
Secretaris + Boekhouding
Bestuurslid
Leden Z
Reglementen
Bestuurslid
Inrichtingen

2230

Verwimp Gaston
Van den Broeck Stefaan
Hermans Willy
Vercammen Stef
Aerts Ferdinand
Goovaerts Daniel
Lemmens Kurt
Van Genechten Joris

Herselt
0496/38.39.44
0494/22.39.20
0478/27.43.78
0496/07.88.60
0476/92.25.05
0477/80.33.40
0475/68.82.42
0475/59.80.68

➢ Verbond G.E.O.Z : www.geoz.be
CONTACT:

v.z.w. G.E.O.Z

Voorzitter/Reglementen
Secretaris/Klachtencommissie
Kaarthouder/Website/Financiën
Verantwoordelijke Compet/bek.
Ondervoorzitter/PR
Ombudsman

Tuinwijk 12 9870 Zulte

Vandenbroecke Jean-P.
Callens Didier
Poelman Steven
Barbier Xavier
Bradt Peter
De Bruycker Ronny

0471/40.01.08
0479/53.53.72
0499/54.07.89
0475/89.48.61
0477/82.62.02
0496/27.45.72

➢ Verbond Klein-Brabant KBWW: www.kbww.be
CONTACT:

Café Coolhem p/a Coolhemstraat, 1 2870 Puurs

Voorzitter/Kaarthouder
Secretaris-Schatbewaarder
Ranking/Ondervoorzitter
Voorz. Strafcom.
Uitslag /Klassement
Verslag Vergadering

Polfliet Gustaaf
Van Straeten Harry
Cools Robert
Van Asbroeck Frankie
Annot Eric
Claes Gino

0486/95.20.97
0493/52.82.13
0475/89.77.32
0479/89.29.79.
0475/99.94.55.
0495/20.87.69
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➢ Verbond LEUVEN: KVGL: www.kvgl.be
CONTACT:

Reniers Erwin Mechelsestwg 562/2 3020 Herent

Voorzitter
Secretaris/ Webmaster
Ondervoorz – Boekh - Kaarth
Leden

V. Langendonck Achille
Reniers Erwin
Hendrickx Freddy
Steurs Jul
Mattheus Chiel
Tollet Erwin

0499/10.45.54
0498/63.59.68
0494/79.50.51
0477/79.94.25
0477/91.67.19
0468/10.86.24

➢ LIMBURGS GOLFBILJART VERBOND: L.G.B.: www.limburgsegolfbiljartbond.be
CONTACT:

WIRIX Raymond

Voorzitter
Ondervoorzitter./Penningmeester
Secretaris
Kaarthouder
Leden

Thomas Boslaan 13 3630 MAASMECHELEN

Noten Valentin
Smeets Martin
Wirix Raymond
Corthouts Danny
Gielen Jean
Kesters Roger

0496/44.36.59
0497/24.41.59
0474/29.78.48
0496/71.39.04
0495/21.54.12
0475/60.34.65.

➢ Verbond Mechelen-Lier: GBML : www.gbmechelenlier.be
CONTACT:

MICHIELS Rudy

Voorzitter
Ondervoorzitter / Secretaris
Kaarthouder
Boekhouder
Webmaster

Putsesteenweg 64

Michiels Rudy
Van Roy Victor
Vanderhoeven Ronny
Bakkioui Habiba
De Vos Constant

2820 Bonheiden
0477/35.86.68
0477/39.06.92
0475/20.98.68.
0495/69.34.48

➢ BELGISCHE NATIONALE VERBOND: www.bgbgolfbiljart.be
CONTACT: NOTEN VALENTIN
Secretaris/ VZ
Boekhouder
Ondervoorzitter
Werkend Lid
Reglementen

NACHTEGAALLAAN 41 3078 DILSEN-STOKKEM

Noten Valentin
Hendrickx Freddy
Verbeirens Marnick
Franchet Andy
Van De Zegel Eric

0496/44.36.59
0494/79.50.51
0479/45.28.99
0477/91.68.16
0476/32.86.34

➢ PAJOTTENLAND: GVP: www.gvpajot.be
CONTACT:

Jacobs Ivo F.Tavernestraat 53 9400 Ninove

Voorzitter
Ondervoorzitter-Schatbew.
Secretaris / Administrator DW
Public Relations
Webmaster
Kaarthouder

Jacobs Ivo
Vanden Houwe Rudy
Steeman Joël
Cornelis Frans
Wauters Bart
Van Schepdael Geert

0494/58.07.81
0497/70.61.29
0476/71.65.66
0493/19.95.45
0477/57.66.21
0472/78.80.54
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➢ Verbond West-Vlaanderen: WGF: www.wgfbiljart.be
CONTACT:
Voorzitter
Secretaris
Kaarthouder
Public Relations
Ondervoorzitter

DEGRAEVE Steven
Deguffroy Werner
Degraeve Steven
Speliers Guy
Delaere Emmerson
Deckmyn Rudi

Iepersestraat 29 b 4.1

8800 Roeselaere

0476/46.97.97
0496/57.50.62
0494/79.53.38
0470/32.98.46
0475/80.59.70

*** De personen waarvan de namen in vet en schuin gedrukt zijn, zijn de werkende leden voor
hun verbond.
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DEFINITIES
1. BGB: hoogste gezag dragend overkoepelend orgaan van aangesloten golfbiljartverbonden in
België.
2. VERBOND: overkoepelend orgaan van aangesloten clubs.
3. SPEELBAL : de bal waarmee men stoot.
4. CLUB: overkoepelend orgaan van aangesloten ploegen.
5. PLOEG: verzameling van een bepaald aantal leden, nodig om een wedstrijd te betwisten.
6. SPELER: lid dat deel uitmaakt van een club.
7. COMPETITIE: wedstrijden van ploegen in éénzelfde reeks gedurende hetzelfde speeljaar.
8. BEKERCOMPETITIE: wedstrijden die op basis van afvalling worden gespeeld.
9. REEKS: afdeling waarin een competitie wordt betwist.
10. WEDSTRIJD: opeenvolging van partijen gespeeld door spelers van twee ploegen die tegen elkaar
uitkomen.
11. PARTIJ: opeenvolging van twee manches en eventueel een belle.
12. MANCHE: opeenvolging van meerdere stoten, beurtelings gespeeld.
13. BELLE: eventuele manche bij gelijke stand die de beslissing moet brengen.
14. STOOT: vangt aan bij het stilliggen van de ballen gespeeld door de tegenstrever en eindigt als alle
verplaatste ballen stilliggen.
15. MIKKEN: aanleggen met de keu achter een bal.
16. STOOTLIJN: lijn die niet als kader geldt en waaronder een rechtstreekse doelpoging in de grote
driehoek niet toegelaten is met een harde en snelle stoot .
17. VLIEGERLIJN: lijn getrokken op 92,3 mm van de loodrechte op de scherpe hoek van de band. Ligt
de bal op de lijn of tussen de lijn en de band, dan mag men langs die zijde niet "vliegeren".
18. AANVALSDOEL: het doel naar waar men aanvalt, naar waar men moet scoren.
19. VERDEDIGINGSDOEL: het doel dat men verdedigt, naar waar men het scoren moet beletten.
20. KLEINE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: kleine driehoek aan het doel dat men verdedigt.
21. GROTE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: grote driehoek aan het doel dat men verdedigt.
22. KLEINE AANVALSDRIEHOEK: kleine driehoek aan het doel naar waar men aanvalt.
23. GROTE AANVALSDRIEHOEK: grote driehoek aan het doel naar waar men aanvalt.
24. PUNTEN:
a. Manches: Elke gewonnen manche (of belle) levert individuele punten op.
b. Partijpunt: De speler die 2 of 3 manchepunten tijdens een partij behaalt, wint één partijpunt.
c. Wedstrijdpunt: De ploeg met de meeste partijpunten krijgt twee of drie wedstrijdpunten. Bij
gelijkheid van partijpunten krijgt elke ploeg één wedstrijdpunt.
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25. WAARDERING: letterwaarde waaronder een lid wordt ingedeeld.
26. KAMPIOEN:
A. INDIVIDUEEL:
1. Ploeg: De speler die in de competitie het hoogste aantal partijpunten haalt van zijn ploeg is
ploegkampioen.
2. Club: Het lid met de meeste partijpunten in de hoogste reeks waarin de club uitkomt.
3. Reeks: Het lid met de meeste partijpunten in zijn reeks.
4. Verbond: De reekskampioen van de ere reeks tenzij deze titel betwist wordt in een jaarlijks
ingerichte wedstrijd.
5. Kampioen van België: Hij/zij die in de jaarlijks ingerichte wedstrijd in de A-reeks, vrouwen,
jeugd, junioren, oude-gloriën, veteranen en duo's hogere reeks de overwinning behaalt.
6. Nationaal kampioen: Hij/zij die in de jaarlijks ingerichte wedstrijd in de B-, C- of D-reeks,
vrouwen laag en duo's lagere reeks de overwinning behaalt.
B. PLOEGEN:
1. Reeks: De ploeg met de meeste wedstrijdpunten.
2. Verbondskampioen: De reekskampioen van de ere reeks.
3. Nationaal: Een ploeg die de meeste reekspunten behaalt in de nationale ere-afdeling is
kampioen van België.
27. FORFAIT: niet aantreden van lid, ploeg of club.
28. BOEKJAAR: tijd tussen 01 januari en 31 december.
29. COMPETITIEJAAR: tijd tussen de eerste en de laatste geprogrammeerde wedstrijd van een
competitie.
30. SPEELSEIZOEN: tijd tussen de eerste officiële competitie- of bekerwedstrijd en het einde van het
Kampioenschap van België.
31. VERHUIS: een lid dat van woonplaats verandert gedurende het speelseizoen.
32. OVERGANGEN: het veranderen van Club van een speler, al dan niet tijdens de voorziene periode.
33. CLUBCONTRACT: overeenkomst tussen club en spelers waarbij beiden zich verbinden tot wat in
het contract bepaald is.
34. CLUBOVEREENKOMST: club of ploeglijst met de handtekeningen van de spelers die geen
overgang naar een andere Club doen.
35. DUO'S: een spelcombinatie waarbij twee spelers tegen twee andere spelers uitkomen in dezelfde
manche. Kan ook gemengd gespeeld worden.
36. ADMINISTRATIEVE SPELERS: speler die wel een aansluiting heeft bij de BGB, maar geen aansluiting heeft bij een club. (b.v.: Geen handtekening op de clubovereenkomst en geen overgang
gedaan). Hij kan niet deelnemen aan officiële wedstrijden. Nochtans kan hij voor 30/11 opnieuw
aansluiten bij zijn club waar hij administratief lid is. Zie ART.7
37. WEDSTRIJDLEIDER: lid dat over een BGB-lidkaart beschikt en dat de bevoegdheid heeft om een
wedstrijd te leiden.
a) OFFICIELE WEDSTRIJDLEIDER: lid dat geslaagd is in de proeven betreffende het
speelreglement, afgenomen door de BGB.

b) NATIONALE WEDSTRIJDLEIDER: lid dat na minstens 1 jaar officieel wedstrijdleider te zijn,
geslaagd is in bijkomende proeven betreffende het speelreglement, afgenomen door BGB.
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Belgisch Golfbiljart Bond v.z.w.
LIGUE BELGE DE BILLARD GOLF a.s.b.l
GOED OM WETEN
REGLEMENTEN VAN HET LEDENBEHEER:
ART. 1: BGB-KAARTEN:
BGB heeft twee verschillende ledenkaarten:
- De aansluitingskaart (groene verbondskaart).
- De lidkaart.( voorlopig zonder foto).
- De persoonlijke spelers- of waarderingskaart.
De persoonlijke spelers- of waarderingskaart zal door BGB ieder jaar hernieuwd worden.
BGB kan deze kaarten invorderen voor nazicht of ter vernietiging.
Bij elke weigering wordt men geschorst tot bij inlevering, tenzij men vooraf schriftelijk het
verlies ervan aan BGB heeft gemeld.

ART. 2: AANSLUITINGSKAARTEN:
Leden moeten minstens 10 jaar zijn.
Aansluitingskaarten kunnen enkel door een verbond bekomen worden, mits het totale bedrag
(aantal kaarten x € 5 ) vooraf op de BGB-rekening te storten.
Rekeningnummer BGB: BE 7330 2723 9953, BIC: KREDBEBB
De aansluitingskaart is eendelig en bestemd voor het verbond.
Ze moet volledig ingevuld worden in machineschrift en ondertekend worden door de
clubvoorzitter en het lid zelf.
Ze is voorzien van codeletters, die door de verbondskaarthouder moet omcirkeld worden.
Deze zijn:
NS = nieuwe speler.
OF = overgang federaal (in eigen verbond).
D4 = overgang met D4.
ON = overgang nationaal (naar een ander verbond) .
AV = adresverandering.
KV = kaart verloren (lidkaart).
VC = verandering clubnaam.
Ze moet opgestuurd worden naar de verbondskaarthouder, (voorlopig zonder pasfoto).
De nationale kaarthouder, brengt op de achterzijde van deze kaart de BGB stempel aan en
stuurt ze samen met de lid- en persoonlijke spelerskaart terug naar de verbondskaarthouder.
Een lid ontvangt een voorstel tot minnelijke schikking van zodra hij méér dan twee
aansluitingskaarten (federaal) per speeldag ondertekent.
Op zaterdag kan het lid uitzonderlijk zowel 1x nationaal als 2x federaal aansluiten.
2x aansluiten in hetzelfde verbond:
-niet toegestaan in verbonden waar er maar op 1 competitiedag gespeeld wordt
-wel toegestaan in verbonden waar er op 2 competitiedagen gespeeld wordt,vb: Een vrijdagen zaterdagcompetitie, aangesloten bij B.G.B.
Een lid, dat valse gegevens vermeldt op zijn aansluitingsformulier en/of aansluitingskaart,
wordt geschorst voor vijf (5) jaar.
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ART. 3: LIDKAART (voorlopig zonder foto):
De lidkaart moet vernieuwd worden bij verlies of verandering van club. Het vernieuwen van
een lidkaart bij verlies kost aan de speler 5 euro .
Na inlevering van de clubovereenkomst mag een club maar in het bezit zijn van zoveel
lidkaarten als er leden de clubovereenkomst getekend hebben.
De lidkaarten van de leden die niet getekend hebben moeten samen met de
clubovereenkomst naar de verbondskaarthoud(er)ster gestuurd worden
OPGELET: VOLDOENDE FRANKEREN

ART. 4: PERSOONLIJKE SPELERSKAART:
Elke speler heeft een lidkaart, en een persoonlijke spelerskaart met een waarderingsletter en
het speelseizoen erop.

ART. 5: AANSLUITING NIEUWE LEDEN :
1
2

3

4
5

6

Iedereen die wenst deel te nemen aan de competitie kan aansluiten tot 31/12 met
uitzondering van jeugd en junioren (tot 21 jaar). Zij kunnen aansluiten tot eind februari.
Jeugdspelers (tot 16 jaar) sluiten gratis aan.
Een schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke voogd is vereist voor leden jonger
dan 16 jaar.
Leden die aansluiten na 31/12 kunnen deelnemen aan alle kampioenschappen, maar
mogen niet deelnemen aan de verbondscompetitie (behalve jeugd en junioren) dit om
competitievervalsing te voorkomen.
Bij overtreding ontvangt de speler voor het komend seizoen een voorstel tot minnelijke
schikking, partijverlies en een bijkomende boete van 125 euro ten laste van de club.
NB: Na 31/12 kan men nog aansluiten en deelnemen aan de competitie als men
lokaalhoud(ster)er wordt waar een bestaande club gevestigd is.
Het is toegelaten aan spelers om in 2 verbonden federaal aangesloten te zijn.
BNV-leden mogen ook 2 x federaal aansluiten.
Vb: Speler A is aangesloten 2 x federaal is TOEGESTAAN
Speler B is aangesloten 1 x BNV + 1 x federaal is TOEGESTAAN
Speler C is aangesloten 1 x BNV + 2 x federaal is TOEGESTAAN
Men is speelgerechtigd, als men in het bezit is van een geldige lid- en persoonlijke
spelerskaart. Het is voor een verbond verboden, om zonder toestemming van de nationale
kaarthouder, leden te laten deelnemen aan een kompetitie, zonder hun geldige B.G.B.
lidkaart. Bij nalatigheid hiervan wordt het verbond beboet met € 25 per speler en per
wedstrijd.

ART. 6: CLUBOVEREENKOMST:
Ieder aangesloten lid heeft het recht, jaarlijks de overeenkomst tussen hem/haar en de club
te beëindigen. Zij krijgen daarvoor de tijd tot 31 maart, om dit bij hun club te melden.
A Hoe gebeurt dit? Door de clubovereenkomst (formulier C4) “voor akkoord” niet te tekenen.
B Zij die niet getekend hebben: Worden aanzien als ontslagnemend in hun huidige club, en
kunnen: zie art. 9. Een lid dat zijn clubovereenkomst niet kan tekenen, hetzij door
hospitalisatie, verblijf in het buitenland, enz, moet de verantwoordelijke van de
overgangscommissie van zijn verbond verwittigen, vóór 01 april, zo niet, wordt hij/zij ook
aanzien als ontslagnemend in zijn/haar huidige club.
C Zij die wel getekend hebben: Leden die de clubovereenkomst getekend hebben,
verbinden er zich toe, om het komende speeljaar bij hun huidige club te blijven. Zij kunnen
geen overgang meer bekomen, tenzij, zie art.13/A-B en art. 14.
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De overeenkomst is slechts geldig voor één speelseizoen, en wordt door BGB als dusdanig
herkend.
INDIEN DE CLUBOVEREENKOMST, NIET VOOR 07 APRIL BIJ DE
VERBONDSVERANDWOORDELIJKE BINNENGELEVERD IS, ZAL DE CLUB ALS NIET MEER
BESTAANDE AANZIEN WORDEN, DIT GELDT EVENEENS VOOR EEN CLUBOVEREENKOMST DAT
BLANCO INGELEVERD WORDT.

ART. 7: ADMINISTRATIEVE LEDEN:
Zijn leden die de clubovereenkomst niet getekend hebben, en tijdens de overgangsperiode
geen overgang gedaan hebben.
Zij kunnen géén lidkaart bekomen voor de volgende kompetitie en blijven administratief lid
van hun club, of van hun verbond, zo de club niet meer bestaat, zonder speelrecht.
Na een seizoen niet spelen zijn zij vrij, en kunnen zich aansluiten bij een club naar keuze.
Als zij zich toch nog terug wensen aan te sluiten, kunnen zij dit enkel via het formulier D4,
en door het betalen van de voorziene overgangssom.
De overgang moet gebeuren vóór 31 december.

ART. 8: OVERGANGEN:
Men onderscheidt vier soorten:
➢ Verbondsovergangen.
➢ Nationale overgangen.
➢ Internationale overgangen.
➢ Overgangen extra (D4).

ART. 9: WIE MOET EEN OVERGANG AANVRAGEN?
Alleen de leden die hun ontslag aan hun club gemeld hebben (door de clubovereenkomst
niet te tekenen), moeten een overgang doen, indien zij het komende speelseizoen nog
wensen te spelen.
Deze overgang moet gebeuren tussen 15 en 31 mei.
Hoe gebeurt dit? Door de nieuwe aansluitingskaart(zie art. 2) te overhandigen aan de
verbondskaarthouder, op de voorziene plaats, data en uur.
Deze kunnen verschillen van verbond tot verbond, doch moeten liggen tussen 15 en 31 mei.
Om alle misverstanden te vermijden, neemt men best contact met de verbondskaarthouder
die u de juiste informatie zal geven.
Zij die geen overgang gedaan hebben vóór 01 juni worden administratief lid, en kunnen: zie
art. 7.

ART.10: VERBONDSOVERGANGEN:
A
B
C
D
E
F

Kan alleen door het verbondsbestuur toegestaan of geweigerd worden.
Na 31 mei tot en met 31 december kan enkel met D4, zie art.13 en 14.
Een geschorst lid, dat verandert van club, zal de schorsingsperiode moeten uitdoen in
zijn/haar nieuwe club.
Bij schulden van een lid, zal de overgang in beraad gehouden worden, tot levering van
bewijs van betaling.
Gestorte gelden voor een overgangsaanvraag zijn nooit terug vorderbaar, zelfs niet in geval
van weigering van de overgang.
Ingeval van onbeschikbaarheid van een lid, hetzij door hospitalisatie, verblijf in het
buitenland enzmoet de voorzitter van de overgangscommissie hiervan op de hoogte
gebracht worden, en samen met de nodige bewijzen, moet er bij de overgang een
geschreven volmacht voorgelegd worden.
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G

Een lid dat een overgang heeft bekomen, blijft nog lid van zijn oude club, tot wanneer de
overgang bekrachtigd wordt.

ART. 11: NATIONALE OVERGANGEN:
A
B
C

D
E
F
G
H
I
J

K

Kan enkel door BGB toegestaan of geweigerd worden.
Art. B-C-D-E-F van verbondsovergangen zijn hier eveneens van toepassing.
Een geldige nationale overgang (van het ene federaal verbond naar een ander federaal
verbond) kan alleen bekomen worden door zich persoonlijk aan te bieden bij de
kaarthouder van het verlatend verbond.
Plaats, data een uur? contact nemen met de verbondsverantwoordelijke (kaarthouder) van
het verlatend verbond.
De persoon die zich aanbiedt, moet in het bezit zijn van zijn persoonlijke spelerskaart.
De overgangssom is 50 €.
Bij de aanvraag worden er twee (2) overgangsformulieren ingevuld, waarvan één voor het
verlatend verbond, en één voor BGB.
Om de aanvraag geldig te maken, zal het lid en de voorzitter van de overgangscommissie
de overgangsformulieren ondertekenen.
De overgangskosten worden onmiddellijk betaald bij het afgeven van het
overgangsformulier. Kostprijs zie ART14.
Van de heraansluitingskosten wordt 50% (voor 31/12) doorgestort naar BGB.
Vóór 10 juni moeten de verbondskaarthouders alle nationale overgangsformulieren die
voorzien zijn voor BGB samen met de lidkaarten van zijn oude club opsturen naar de
nationale kaarthouder.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen, kan men steeds terecht bij de nationale
kaarthouder Freddy Hendrickx tel 016/40.70.56, gsm: 0494/79.50.51 of
e-mail freddy.hendrickx@skynet.be

NB: een speler die een overgang wenst te doen van het verbond BNV naar een
ander federaal verbond moet zich niet melden bij de kaarthouder van het
verlatend verbond (BNV)
De speler stuurt zijn groene kaart afgestempeld van het verbond waar hij
wenst te spelen samen met alle gegevens naar de kaarthouder van het
verbond BNV.
De overgangssom zal na de transferperiode (31mei) afgerekend worden met
de club.
OPGEPAST: dit geldt enkel voor spelers die van BNV naar een ander verbond
wensen te transfereren.
Van federaal verbond naar een ander federaal verbond geldt ART.11/C.

VERDUIDELIJKING NATIONALE OVERGANGEN:
Onder nationale overgangen verstaat men, het veranderen van club tussen verbonden
aangesloten bij BGB.
Vb: Van verbond Aalst naar verbond Leuven.
Vb: Een speler van BC Peulis BNV, transfereert naar BC De Pelikaan BNV.
Deze overgang is geen nationale- maar wel een federale overgang, omdat het hier gaat
tussen twee clubs van hetzelfde verbond (BNV).
NB: Leden die dubbel spelen (BNV en federaal), die in beide gevallen van club wensen te
veranderen, mogen hun aansluitingskaarten niet aan één en dezelfde kaarthouder
overhandigen of versturen.
BNV-overgangen aan Freddy Hendrickx, federale overgangen aan de federale
verbondskaarthouder, zie hoe dit gebeurt in art. 9.
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ART. 12: INTERNATIONALE OVERGANGEN:
A
B

Kan enkel door BGB of Nederlandse bond toegestaan of geweigerd worden.
De punten B-C-D-E van verbondsovergangen en de punten D-E-F-G-H-I van nationale
overgangen zijn hier eveneens van toepassing.
Een nieuwe, volledig ingevulde, Nederlandse aansluitingskaart zal in het nieuwe verbond
ingevuld en ondertekend worden.

C

ART. 13: OVERGANG EXTRA (D4):
A. Welke leden kunnen door hun club vrijgegeven worden?
Alleen aangesloten leden. Hieronder verstaat men, leden die de clubovereenkomst
getekend hebben. Het vrijgeven kan niet in januari, februari en maart, omdat na 31
december toch geen heraansluitingen mogen zijn.
Tot 31 maart zijn de spelers die hun clubovereenkomst getekend hebben, gebonden aan
hun club. D4 kan dus elk jaar vanaf 01 april tot uiterlijk 31 december.
Bij niet akkoord van voorzitter en secretaris, kan men in geen enkel geval van club
veranderen. Zij die toch een kaart tekenen voor een andere club, worden geschorst voor de
rest van de aan gang zijnde kompetitie.

B. NB:
Aangesloten leden kunnen alleen vrijgegeven worden, op voorwaarde dat ze geen
wedstrijd betwist hebben, gedurende het aan de gang zijnde speelseizoen. Bij verandering
van club met D4, tijdens de kompetitie, zal door de verbondsverantwoordelijke controle
gedaan worden of het lid al dan niet heeft gespeeld.
Bij overtreding wordt het lid geschorst voor de rest van het aan de gang zijnde
speelseizoen, en het verbond wordt beboet met € 125.

C

Hoe worden zij vrijgegeven?
Door twee formulieren aan te vragen bij hun verbond (kaarthouder).
Vak 1 moet op beide exemplaren ingevuld worden en ondertekend door voorzitter en
secretaris (alleen voor aangesloten leden) van de verlatende club.
Vak 2 door de aanvrager zelf. Beide formulieren worden doorgezonden naar de
verbondskaarthouder.

D

Administratieve leden.
Administratieve leden, die van club wensen te veranderen, hebben in geen geval de
toelating nodig van voorzitter en secretaris, m.a.w., vak 1 van het formulier D4 moet niet
ingevuld worden.
Aangezien het toegelaten is per speeldag om in twee verbonden federaal aangesloten te
zijn, moet een administratief lid, altijd een D4 doen bij zijn eerste overgang op dezelfde
speeldag.

E

Wanneer wordt een D4 door de verbondskaarthouder aanvaard?
1. Bij het respecteren van art. 13/A-B-C-D.
2. Wanneer het lid geen verbondsschulden heeft.
3. Wanneer het lid de overgangskosten heeft betaald in zijn verbond.
NB. Wanneer het vrijgegeven lid naar een ander verbond gaat, moeten de
overgangskosten eveneens in het verlatend verbond betaald worden.

F

Wanneer wordt een D4 door BGB aanvaard?
Van zodra de nationale kaarthouder in het bezit is van:
Een formulier D4, een aansluitingskaart, en als het gaat over een aangesloten lid, moet zijn
lidkaart en de persoonlijke spelerskaart er bij zijn.
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ART. 14: KOSTPRIJS OVERGANG:
Een overgang is gratis, maar de overgangskosten bedragen:
- Federaal = € 15, en is volledig voor het verbond.
- Nationale overgang:
A-speler = € 50
B-speler = € 50
50% van de overgangssom wordt na
C-speler = € 50
31/12 doorgestort naar BGB.
D-speler = € 50
- D4 is tweemaal de prijs van de nationale overgang (100€) waarvan 50% voor BGB.

ART. 15: DUBBELE AANSLUITING:
1 Van een administratief lid:
Aansluitingskaarten die toekomen bij de nationale kaarthouder, die niet in orde zijn met art.
13/F worden geklasseerd tot einde seizoen.
Niettegenstaande dat het lid niet in orde is , kan hij/zij toch nog van club veranderen.
Voor het veranderen van club zie art. 13/D en art. 14. Bij niet veranderen van club, blijft
men administratief lid, zie art. 7.
Na het seizoen is het lid vrij zich aan te sluiten in een club naar keuze (zonder overgang).
De letterwaarde van het laatst gespeelde seizoen blijft behouden.

2 Van een aangesloten lid.
Een lid die zaterdag al in 2 verschillende verbonden aangesloten is, kan enkel nog een
aansluitingskaart tekenen bij BNV . Hij/zij kan nog: zie art. 13/A-B-C en art. 14.

ART. 16: TRIPLE AANSLUITING:
Vrijdag 2 aansluitingen is TOEGESTAAN
Vrijdag 3 aansluitingen is NIET TOEGESTAAN
Zaterdag 3 aansluitingen (2x federaal – 1x BNV) is TOEGESTAAN
Bij overtreding : Speler ontvangt voorstel tot minnelijke schikking

ART. 17: CLUB IN ONTBINDING:
Wie is er vrij, bij het in ontbinding gaan van een club?
a. Gaat de club in ontbinding na de kompetitie, dan zijn alle leden vrij, zijn eveneens vrij als
er een blanco- of geen clubovereenkomst binnengeleverd wordt.
b. Gaat de club in ontbinding, na het tekenen van de clubovereenkomst, en vóór de start van
de kompetitie, dan zijn enkel die leden vrij, die de clubovereenkomst “voor akkoord”
ondertekend hebben.
De leden die niet getekend hebben, blijven administratief lid van hun verbond,
niettegenstaande de ontbinding van hun club (zie art. 7), en kunnen nog: zie art. 13/D en
art. 14.
c. Gaat de club in ontbinding tijdens de kompetitie, dan is er niemand vrij.
Na het seizoen kunnen zij aansluiten bij een club naar keuze.

ART. 18: VERHUIS VAN EEN LID NAAR EEN ANDER VERBOND:
1. Na de kompetitie en vóór de overgangsperiode:
Indien het lid, in zijn nieuw verbond wenst verder te spelen, is het verplicht, een nationale
overgang aan te vragen.
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2. Na de overgangsperiode en vóór de start van de kompetitie:
Het lid mag zonder overgang aansluiten in het nieuw verbond, op voorwaarde dat de
verhuis gebeurd is na 31 mei, en zie art. 18/4-NB.

3. Tijdens de kompetitie:
Het lid mag zonder overgang aansluiten in het nieuw verbond, op voorwaarde dat men in
een niet aangrenzend verbond is gaan wonen, en zie art. 18/4-NB.

4. NB:
Het veranderen van verbond wordt door BGB toegestaan, op voorwaarde dat de
verbondskaarthouder van het verlatend verbond, de lidkaart van de speler heeft binnen
gestuurd naar de nationale kaarthouder.
Dit wil zeggen, dat het lid volledig vrij is van verbondsschuld of dergelijke.
Een bewijs van verhuis, afgeleverd door het gemeentebestuur, zal eveneens door de
verbondskaarthouder moeten opgestuurd worden.

ART. 19: LOKAALHOUD(ST)ER WORDEN IN EEN ANDER VERBOND:
Of het nu vóór, tijdens, of na de kompetitie is, het lid kan zich onmiddellijk laten aansluiten bij
zijn nieuwe club.
Dit geldt zowel voor een aangrenzend als een niet-aangrenzend verbond, en zie art. 18/4-NB.

ART. 20: LOKAALHOUD(ST)ER WORDEN IN EIGEN VERBOND:
Het lid kan onmiddellijk aantreden bij zijn nieuwe club, op voorwaarde dat de
verbondskaarthouder zijn aansluitingskaart (groene) en lidkaart heeft binnen gestuurd naar de
nationale kaarthouder.

ART. 21: ADRESVERANDERING:
WANNEER IS EEN LID BIJ ADRESVERANDERING VOLLEDIG IN ORDE?
Leden die verhuizen, moeten zo vlug mogelijk hun nieuw adres meedelen aan de
verbondskaarthouder.

1. Hoe gebeurt dit?
Het lid moet onmiddellijk zijn nieuw adres doorgeven aan de verbondsverantwoordelijke.
Om alle misverstanden te vermijden, neemt men best contact met de
verbondsverantwoordelijke die u de juiste informatie zal geven.
Bij vaststelling door BGB, van het niet wijzigen van adres, zal betrokkene een voorstel tot
minnelijke schikking ontvangen.

2. Kostprijs adresverandering:
Een adresverandering is gratis. Het kost enkel en alleen maar een beetje moeite, die u een
voorstel tot minnelijke schikking kan besparen.

ART. 22: VERBONDSSCHULD:
BGB zal via de nationale kaarthouder, de leden die schuld hebben aan hun verbond zelf
bijhouden. Verbonden die dit wensen, moeten per brief, alle informatie overmaken aan de
nationale kaarthouder met daarin, aanvang en omvang van de boete.
Een lid met verbondsschuld, dat lid wordt of al is in een ander verbond, moet eerst aan BGB
zijn/haar deel van de schulden betalen. Bij verzuim, zal het lid door BGB geschorst worden tot
na aanzuivering van de schuld. Deze schuld, verhoogd met € 25 administratiekosten, moet
worden gestort op de BGB-rekening: BE53 7330 2723 9953, waarna dit lid terug
speelgerechtigd wordt. Het gevraagde bedrag, zal door BGB doorgestort worden naar het
benadeeld verbond.
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NB: Bij verbondsovergangen moeten de verbonden dit echter zelf regelen.

ART. 23: LOKAALVERANDERING:
1. Tijdens de kompetitie:
a. Wordt alleen toegestaan bij een schriftelijke aanvraag, ingediend bij de
verbondssecretaris.
b. De verbondssecretaris zal na overleg met zijn bestuur, zo vlug mogelijk alle leden
van de club per brief uitnodigen.
c. De verbondssecretaris zal er voor zorgen, dat tijdens deze zittingsdag, er een lijst
aanwezig is, waarop alle namen van de leden van de club vermeld staan.
d. Zij die zich akkoord verklaren voor lokaalverandering, tekenen deze lijst, in
aanwezigheid van hun verbondsafgevaardigde.
e. Het tekenen voor verandering zal gebeuren op het verbondssecretariaat, data en
uur te bepalen door het verbond.
f. Bij 2/3e meerderheid wordt lokaalverandering toegestaan.
g. Bij geen 2/3e meerderheid wordt geen lokaalverandering toegestaan, en blijft de
toestand van vóór de aanvraag behouden.
h. Met 2/3e meerderheid bedoelt men, 2/3e van de leden die de clubovereenkomst
“voor akkoord” getekend hebben.
i. Nieuwe- en/of getransfereerde leden, moeten indien akkoord ook tekenen, doch
tellen niet mee voor de 2/3e meerderheid, kwestie van te weten wie er vrij is of niet.
j. De leden die niet akkoord gaan zijn niet vrij, tenzij zij geen enkele wedstrijd betwist
hebben. In dit geval kunnen zij nog van club veranderen zonder D4, zie art. 5 en
13/B.
k. Het nieuwe lokaal moet voldoen aan de eisen van het verbond.
l. Twee clubs mogen in één en hetzelfde lokaal spelen, indien dit de kompetitie niet
schaadt.
m. De kosten (verzendingskosten, km-vergoeding van de verbondsleden, drank enz.)
valt ten laste van de getekende leden.
n. Men kan verschillende malen per seizoen een aanvraag indienen voor
lokaalverandering.

2. Buiten de kompetitie:
a. Art. 23/1-A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N zijn hier eveneens van toepassing.
b. Leden die niet akkoord gaan zijn vrij.

ART. 24: SPLITSING VAN EEN CLUB:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Onder splitsing van een club verstaat men: een ploeg die door bepaalde omstandigheden
de kompetitie wil verder spelen in een ander lokaal.
De punten A-K-L van art. 23 zijn hier eveneens van toepassing.
De verbondssecretaris zal na overleg met zijn bestuur, zo vlug mogelijk de voorzitter,
secretaris, lokaalhouder en de spelers van de vertrekkende ploeg per brief uitnodigen.
Als beide partijen, samen tot een overeenkomst komen, kan er tijdens de kompetitie een
splitsing van een club ontstaan.
Indien geen overeenkomst wordt er geen splitsing toegestaan, en blijven de ploegen
spelen in hun huidig lokaal.
De kosten (verzendingskosten, km-vergoeding van de verbondsleden, drank enz..) valt
ten laste van:
Bij overeenkomst, zijn de kosten voor de vertrekkende ploeg.
Indien geen overeenkomst zijn de kosten voor de huidige club.
Bij overeenkomst, kunnen alle spelers van de vertrekkende ploeg hun seizoen verder
afwerken in een ander lokaal.
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Opgelet: Niettegenstaande zij hun seizoen verder afwerken in een ander lokaal, blijven zij op
de clubovereenkomst van hun huidige club staan, en kunnen: zie art.6 en 9.
Indien zij het volgend seizoen in hun nieuw lokaal wensen te blijven, zijn zij verplicht allen een
overgang te doen naar hun nieuwe club.
f. De club is ook verplicht een nieuwe naam te kiezen, en zij moeten zich ook strikt houden
aan punt 27 van “goed om weten”.
h. Na een splitsing behoudt de ploeg die de splitsing heeft bekomen zijn plaats in zijn
afdeling zonder promotie. Dit geldt enkel voor verbonden waar men maar met 1 ploeg in
de hoogste afdeling mag spelen.
i. Wanneer eigen spelers de toegang tot hun lokaal ontzegd wordt, kan de ploeg de club
verlaten zonder de modaliteiten voor de splitsing van een club te moeten naleven.

ART. 25: VERANDERING VAN LOKAALHOUD(ST)ER:
Zie art. 13/B-NB, met als enig verschil, dat het lid gratis en zonder D4 kan veranderen

ART. 26: FUSIE VAN TWEE CLUBS:
a.

Bij onderling akkoord kunnen twee clubs overgaan tot een fusie, met het gevolg dat er
een nieuwe club ontstaat.
b. Kan alleen toegestaan worden, mits een schriftelijke aanvraag in te dienen, bij de
verbondssecretaris, ondertekend door 2/3e van de leden van beide clubs.
c. Indien geen vereiste meerderheid, wordt geen fusie toegestaan.
d. De leden van beide clubs die tekenen voor de fusie, worden lid van de nieuwe club.
e. Zij die niet tekenen zijn vrij, en kunnen zonder D4 aansluiten bij een club naar keuze.
f. Tijdens de kompetitie staat BGB geen fusie toe.
g. Na fusie van twee clubs kan slechts één ploeg van de ontstane club in ere afdeling
uitkomen.
Dit geldt enkel voor verbonden waar men maar met één (1) ploeg in de hoogste afdeling mag
spelen.
h. De nieuwe club is niet verplicht een andere naam te kiezen.
De spelers van die fusionerende club, die door de fusie wel van clubnaam veranderen, zijn
echter wel verplicht van nieuwe aansluitingskaarten in te vullen.
i. Een fusie kost dus minimaal de prijs van een lidkaart x het aantal leden die wel van
clubnaam veranderen.

ART. 27: NIEUWE BENAMING VAN EEN CLUB:
De club is verplicht nieuwe aansluitingskaarten in te vullen, deze zijn niet gratis.
Leden die niet akkoord gaan zijn niet vrij. Tijdens de kompetitie wordt geen naamsverandering
toegestaan.

ART. 28: AANSLUITEN BIJ EEN BNV CLUB:
Op de algemene BGB-vergadering van 15/02/1997, is rechtstreeks aansluiten bij een BNVclub
goedgekeurd. Alle nationale ploegen spelen in het Belgisch Nationaal Verbond (B.N.V.).
Spelers die nationaal spelen, mogen ook federaal aansluiten en omgekeerd. Er mag op
dezelfde dag federaal én nationaal gespeeld worden.
Leden die federaal en nationaal aangesloten zijn, hebben twee lidkaarten.
Clubs of spelers die nog informatie wensen over de nationale kompetitie, kunnen zich wenden
tot de verantwoordelijke of tot de nationale kaarthouder Freddy Hendrickx.
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ART. 29: DOEL VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS:
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand, dat beheerd wordt door de vzw
BGB. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt steeds de verbetering
ervan aanvragen bij de houder van dit bestand, Dhr. Freddy Hendrickx.

ART. 30:
Van alle ART. heeft de raad van bestuur van de B.G.B.vzw het recht om alsnog iets te
wijzigen of te veranderen in het belang van artikel 3 van de statuten.

BGB -LEDENBEHEER:
Freddy Hendrickx – Kortestraat, 22 te 3053 HAASRODE
TEL: 016/40.70.56 .
GSM: 0494/79.50.51
E-mail: freddy.hendrickx@skynet.be
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FINANCIEEL BEHEER
PROCEDURE INZAKE BETALINGEN AAN BGB:
De basisrekening
BE53 7330.2723.9953

Freddy Hendrickx, Kortestraat, 22 te 3053 Haasrode.

Daar het steeds moeilijker wordt om van sommige verbonden, clubs of spe(e)l(st)ers, betalingen
te bekomen, binnen een redelijke termijn, is BGB genoodzaakt volgende schikkingen te treffen
i.v.m. betalingen aan BGB:
De debiteuren worden steeds verwittigd per brief of met factuur. Deze bevatten steeds de reden
van betaling, het bedrag, de te crediteren rekening, eventueel het factuurnummer of de
omschrijving die vermeld moet worden op het betalingsformulier.
Er is steeds een vervaldag voorzien. Bij facturen is dit 21 dagen na datum van facturatie.
Minnelijke schikkingen worden ook steeds vermeld in het verslag van de vergadering, terug te
vinden op de site van de BGB
Indien niet betaald is op de vervaldatum, wordt een rappel gestuurd, waarbij het bedrag verhoogd
wordt met de wettelijke intresten, eventueel verhoogd tot 15 Euro.
Bij niet betaling van deze tweede verwittiging, wordt betrokkene geschorst tot bij betaling.

OPGELET:
•

Vergeet zeker niet het factuurnummer of de reden van betaling te vermelden.

•

Betalingen voor inschrijving voor de beker van België:
De clubs die ingeschreven hebben voor deze beker ontvangen van BGB een uitnodiging tot
betalen, samen met een overschrijvingsformulier. De betaling dient te gebeuren vóór 15
augustus.
Sommige financiële instellingen zijn nonchalant bij het vermelden van de omschrijving. Wijs
steeds op het belang hiervan.

•

De Boekhouder.
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Kledij B.G.B.-AANGELEGENHEDEN.
Tijdens de trofee der kampioenen, de finales van provinciale- en nationale kampioenschappen,
Bekers van België, moeten alle spelers in volgende kledij aantreden:
-

Een effen wit hemd (voor vrouwen een witte blouse) of een clubhemd (clubhemd met
verplichte vermelding van de clubnaam) met al of niet eroverheen een biljartvest (het dragen
van een pull met korte of lange mouwen is verboden).

-

Het hemd mag maximum twee knopen, van boven, los zijn.
Het dragen van een das of vlinderdas is toegelaten.

-

Reclame mag aangebracht worden op borst mouwen of kraag, doch met een maximum van
8x10cm.

-

Bij finale duo’s mogen beide spelers aantreden in hun clubkledij.

-

Voor het interland : Een effen wit hemd ,zwarte broek en zwarte schoenen.

-

De broek moet lang en pikzwart zijn (voor vrouwen mag een zwarte rok) en mag zeker geen
sportkledij zijn.

-

De schoenen moeten zwart zijn. Indien de schoenen van veters voorzien zijn moeten die
eveneens zwart zijn. Sport- of bergschoenen zijn toegelaten indien zwart van kleur; alleen het
merklogo mag een andere kleur hebben.

-

Het dragen van een hoofddeksel is niet toegelaten tenzij een doktersvoorschrift dit toelaat.

-

De kledij moet in orde zijn bij het aanmelden aan de inschrijvingstafel en aan de biljarttafel.

Sanctie:
Wanneer niet in orde GEEN deelname van de
betrokken speler individueel.
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SPEELREGLEMENT
ALGEMENE BEPALING
Er wordt om beurten gespeeld door 2 of 2 maal 2 spelers. Zo men geldig doelt, blijft men aan de
beurt.

Art. 1: KADERSPEL:
1.1. Indeling biljart:
Voor het kaderspel is het biljart verdeeld in vijftien kaders. (zie figuur 1.)
1.2. Aanvang kaderspel:
Het kaderspel vangt aan van zodra één der spelers over nog slechts 1 bal beschikt.
1.3. Verplichtingen:
Bij elke stoot moet minstens 1 bal zijn kader verlaten, maar mag terug in de dezelfde kader
komen. Overtreding wordt bestraft met beurtverlies en de speelbal wordt op het strafpunt
geplaatst . Alle andere ballen blijven liggen.
Een speelbal in de grote aanvalsdriehoek moet niet van kader veranderen.
Een bal die in het doel verdwijnt, is van kader veranderd.
1.4. Grote verdedigingsdriehoek:
De grote verdedigingsdriehoek is voor de bal(len) van de verdediger geen kader.
1.5. Een bal op de lijn van een kader:
Zo een bal op een kaderlijn ligt, volstaat het dat deze de lijn verlaat.

Art. 2: WEDSTRIJDLEIDING:
2.1.
PLICHTEN:
2.1.1. Deze is lid van de BGB en wordt geacht het speelreglement te kennen en steeds correct
toe te passen.
2.1.2. Als scheidsrechter plaatst men zich rechtstaande aan het biljart en uit het gezichtsveld
van de speler aan beurt. Als deze zich klaarmaakt om te stoten, houdt men zich stil en
verbiedt doorgang aan derden. Ook het gebruik van multimedia is verboden tijdens de
wedstrijd. Er mag een opmerking gemaakt worden door de ploegverantwoordelijke of de
speler van de tegenpartij hieromtrent.
2.1.3. Men zal zich noch tot de spelers, noch tot de omstanders richten tenzij in de gevallen,
voorzien door het reglement.
2.1.4. Bij vaststelling van een fout legt de wedstrijdleider het spel stil, kondigt duidelijk en luidop
aan welke beslissing hij gaat nemen, bestraft de fout en laat daarna verder spelen. Als er
verder gespeeld werd, voordat de wedstrijdleider daartoe de toestemming gaf, heeft de
overtreder beurtverlies en worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs zo werd
gedoeld.
2.1.5. De lokaalhouder zorgt dat op een kalme en serene wijze kan gespeeld worden, ziet erop
toe dat buitenstaanders op een rustige wijze hun enthousiasme voor het spel betuigen en
treft de gepaste maatregelen om de rust te verzekeren. Het volume van de muziek moet
aangepast zijn aan de normen die bij het spel horen.
Bij overtreding wordt de thuisspeler een 1ste maal verwittigd, een 2de maal met
beurtverlies bestraft en een 3de maal voor betrokken manche verloren verklaard.
2.1.6. Supporteren vóór de stoot is verboden. Bij overtreding krijgt men een 1ste maal een
verwittiging, een 2de maal beurtverlies en bij een derde maal wordt de manche verloren
verklaard.
2.1.7. Supporteren na de stoot is toegelaten op een kalme en serene wijze. Bij overtreding wordt
men een 1ste maal verwittigd, de tweede maal worden alle verplaatste ballen
teruggeplaatst. Bij een derde overtreding wordt de manche verloren verklaard.
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2.2.

FOUTEN:
Een wedstrijdleider of speler, die door opmerkingen of gebaren een eigen speler coacht,
veroorzaakt beurtverlies voor deze.

2.3.
2.3.1

GEZAG:

2.4

METEN:

Beslissingen moeten door de spelers nageleefd en door de omstanders aanvaard
worden.
2.3.2 Wanneer een bal in de nabijheid van een andere bal, een band, een dop of een lijn (kleine
of grote driehoek – schietlijn – kaderlijn) ligt, is het de taak van de scheidsrechter om,
ongevraagd, aan te kondigen waar de bal zich bevindt. Een bal bevindt zich in de
nabijheid van een andere bal, band of dop, wanneer de zijkant van de bal zich op minder
dan 0,5cm ervan bevindt. Een bal bevindt zich in de nabijheid van een lijn wanneer het
middelpunt van de bal zich op minder dan 0,5cm ervan bevindt.
2.3.3. Zo een speler niet akkoord gaat met een beslissing, moet men dit vóór de volgende stoot
aan de wedstrijdleider melden.
Als deze bij zijn beslissing blijft, worden de ploegafgevaardigden (bij kampioenschappen
de hoofdwedstrijdleider) aan het biljart geroepen en als na overleg met deze, de
wedstrijdleider bij zijn beslissing blijft en de beslissing klaarblijkelijk in tegenspraak is met
de reglementen, wordt een andere wedstrijdleider aangeduid.
2.3.4. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat geen enkele ongerechtvaardigde tussenkomst
plaatsgrijpt.

Alvorens te meten, kondigt de wedstrijdleider altijd eerst zijn beslissing aan.
Tijdens competitie- of bekerwedstrijden moet gemeten worden door een ploeggenoot van
diegene die verzoekt om te meten (hetzij de wedstrijdleider, hetzij een ploeggenoot).
Tijdens kampioenschappen wordt gemeten door de hoofdwedstrijdleider. Bij afwezigheid
van een hoofdwedstrijdleider zal de inrichter beboet worden met 25€, per avond
afwezigheid.
Als de bal geraakt wordt, blijft de beslissing van de wedstrijdleider behouden, wordt de bal
terug op zijn plaats gelegd en gaat het spel verder.
Ook een nationale wedstrijdleider moet, op vraag van de speler, gebruik maken van de
voorhanden zijnde en goedgekeurde meettoestellen

Art.3: ONBEHOORLIJK GEDRAG EN BEÏNVLOEDING:
3.1. ONBEHOORLIJK GEDRAG:
Een opzettelijke fout begaan (een opzettelijke fout is een fout die men begaat, met het doel
het resultaat van een stoot te veranderen).
Roken (ook elektrisch) tussen en tijdens 2 manches, indien beide spelers gaan roken tussen
2 manches geldt wedstrijdverlies voor beide spelers.
Biljartkeu tijdens het spel op het biljart leggen.
Biljartkeu tijdens het spel volledig uit elkaar schroeven, zonder verwittiging aan de
wedstrijdleider.
Tijdens het spel een bal of ballen met de hand verplaatsen.
De rand van het biljart met krijt of enig ander voorwerp aftekenen.
Op het biljart slaan.
Meten met duim of vinger aan de doeldoppen.
Niet laten bestraffen van een fout.
Gebruik van talkpoeder.
Gebruik van oortjes.
Meer oefenen dan voorzien tijdens kampioenschappen en officiële tornooien.
Blazen naar ballen.
Tijdens een wedstrijd op een andere biljart stoten.
Bij overtreding geldt: MANCHEVERLIES
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3.2. BEÏNVLOEDING:
Meten van de doelopening met een bal.
Gebaren maken en roepen.
Minder dan één meter van de tegenstrever of het biljart staan zo deze aan de beurt is.
De biljartkeu niet aan de grond houden zo men niet aan beurt is.
Biljart aanraken of in het gezichtsveld van de tegenstrever staan zo men niet aan beurt is.
Krijt van het biljart nemen of terugplaatsen als de tegenstrever aanstalten maakt om te
stoten.
Na de beurt zich niet dadelijk verwijderen van het biljart ( controle van het al dan niet kunnen
passeren van een bal is verboden).
Bij overtreding geldt de 1ste maal verwittiging, bij een tweede overtreding in dezelfde partij,
wordt de manche verloren verklaard.
3.2.1. Een beurt duurt 40 seconden, vanaf het stilvallen der ballen van de voorafgaande stoot.
De wedstrijdleider kondigt "TIJD" aan na 30 seconden, waarna moet gespeeld worden
binnen 10 seconden. Bij overtreding geldt beurtverlies. Tijdens het kaderspel duidt de
tegenstrever een bal aan om op het strafpunt te plaatsen.

Art. 4: AANVANG/EINDE VAN EEN PARTIJ:
4.1.
Aanvangspositie van de ballen:
4.1.1. Bij aanvang van de manche poetst de wedstrijdleider de ballen. De spelers leggen zelf de
ballen op de aanvangspunten, rode ballen aan de kant van het witte doel en de witte ballen
aan de kant van het rode doel. De wedstrijdleider doet controle op de juiste plaatsing van de
ballen, en verbetert indien nodig.
Het is de spelers vanaf dat moment niet meer toegestaan om de ballen met de hand te
verplaatsen (onbehoorlijk gedrag - mancheverlies). Indien de speler niet akkoord is met de
correctie van de scheidsrechter kan hij de scheidsrechter vragen de bal(len) te
herpositioneren. Deze regel geldt ook tijdens tornooien.
Wanneer, na aanvang van het spel, vastgesteld wordt dat de ballen langs de verkeerde kant
liggen (wit bij wit doel, rood bij rood doel), worden de spelers er attent op gemaakt en gaat
het spel verder.
4.1.2. Bij wedstrijden van club tegen club, speelt de thuisspelende ploeg de 1ste manche met de
witte ballen. Bij een eventuele beslissende manche heeft de bezoeker de kleurkeuze.
Bij kampioenschappen speelt de eerst afgeroepen met de witte ballen en bij een beslissende
manche spelen beiden een bal recht voor zich uit van korte band naar korte band van het
biljart. De speler wiens bal het dichtst bij de band(men mag de band raken) vanwaar deze
vertrokken is, stil komt te liggen, mag de kleurkeuze bepalen.
4.2. Aanvang van een partij:
Een partij vangt aan bij naamafroeping door de kapitein van de ploeg , op tornooien is dat de
omroeptafel. Deze moeten dadelijk gehoor geven aan de oproep en terstond plaats nemen
op de voorziene plaatsen.
4.3. Afbreken van een manche:
Zo een manche door de speelwijze geen vooruitgang meer maakt, kondigt de wedstrijdleider
"ELK NOG 3 BEURTEN" aan. Blijft dit na deze 6 beurten onveranderd, wordt de manche
herspeeld. Deze beslissing mag niet worden genomen tijdens het kaderspel.
4.4. Einde van een manche:
Een manche is beëindigd als een van beide spelers zijn laatste bal scoort, alle ballen van de
tegenstrever stil liggen en de keu van de speler die aan de beurt is aan de grond staat.

Art. 5: AANVANG:
5.1.
Aanvangsstoot:
5.1.1. De wedstrijdleider telt langzaam tot 3. Bij "3" wordt de middelste bal zacht via de
linkerband gespeeld. De bal moet de breedte-as van het biljart overschrijden.
5.1.2. De bal mag niet vertrekken vooraleer de wedstrijdleider "3" heeft gezegd. De bal van de
ene speler moet vertrokken zijn vooraleer die van de andere de band raakt.
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5.1.3. Bij overtreding van 5.1.1. of 5.1.2. wordt herbegonnen. Bij een tweede overtreding van
dezelfde speler lijdt deze beurtverlies en wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst.
5.1.4. Een speler die bij de aanvangsstoot de bal van de tegenstrever tegenhoudt, heeft
beurtverlies. De door de fout verplaatste ballen, worden teruggeplaatst en de speelbal van
de tegenstrever wordt in doel gestoken.
5.1.5. Bij betwisting over de afstand van de ballen tot elk der doelen moet gemeten worden met
een doelmeter.
5.1.6. De speler wiens bal het dichtst bij het doel terechtkomt, blijft aan de beurt.
5.1.7. Bij toucher tijdens de aanvangsstoot, wordt de speelbal van de overtreder op het strafpunt
geplaatst. Alle ballen, met uitzondering van de bal van de tegenstrever, worden
teruggeplaatst en men heeft beurtverlies. Wanneer de bal van de tegenstrever door toucher
van plaats of van richting verandert, dan wordt deze in doel gestoken
5.2. Twee doelen bij de aanvangsstoot:
Zo beide spelers bij de aanvangsstoot doelen, gaan ze verder met een bal naar keuze, doch
steeds zacht via de linkerband. Zie 5.1.1.
5.3. Bal in de kleine driehoek:
5.3.1. Een bal op de lijn van de kleine driehoek wordt beschouwd als in de kleine driehoek dit
geldt voor beide spelers
5.3.2. Een bal tegen de doeldop in de kleine aanvalsdriehoek mag hard gedoeld worden.

Art.6: FOUTEN:
6.1. Speelwijze:
Men speelt met de keuspits. Bij elke andere speelwijze heeft men beurtverlies, worden alle
verplaatste ballen teruggeplaatst en wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst.
6.2. Fouten door derden:
Een fout die door derden veroorzaakt wordt, mag niet aan de speler aangerekend worden.
Door zulk een fout verplaatste ballen worden door de wedstrijdleider teruggeplaatst.
6.3. Voet aan de grond:
Men speelt met minstens 1 voet aan de grond, zoniet heeft men beurtverlies en worden alle
verplaatste ballen teruggeplaatst.
Bij kaderspel wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst.
6.4. Vastliggende bal:
6.4.1. Een bal geklemd tussen de doppen van het aanvalsdoel en die het speelveld niet raakt, is
geldig gedoeld.
6.4.2. Een bal geklemd tussen de dop en de korte band wordt los gelegd.
6.4.3. Een bal geklemd tussen de doeldoppen van het verdedigingsdoel, wordt op het strafpunt
geplaatst.
6.5. Over doppen of ballen spelen:
Bij rechtstreeks over doppen of ballen spelen, heeft men beurtverlies, worden alle
verplaatste ballen teruggeplaatst en de speelbal op het strafpunt geplaatst.
Onrechtstreeks over doppen of ballen spelen is toegelaten.
6.6. Bal(len) uit het biljart:
6.6.1. Wanneer men één of meerdere eigen ballen uit het biljart speelt, wordt (worden) deze op
het strafpunt geplaatst. Als men door dezelfde stoot geldig doelt, heeft men beurtverlies.
6.6.2. Wanneer men één of meerdere ballen van de tegenstrever uit het biljart speelt, wordt
(worden) deze in doel gestoken. Als men door dezelfde stoot geldig doelt, heeft men
beurtverlies. Speelbal op het strafpunt.
6.6.3. Bij 1/1 stand een bal van de tegenstrever uit het biljart spelen en daarbij geldig doelen,
wordt bestraft met mancheverlies.
6.6.4. Een bal die via de houten rand terug op het speelveld terechtkomt, wordt niet bestraft.
6.6.5. Een bal die op de band, doeldop en doelkap blijft liggen, wordt beschouwd als uit het biljart
gespeeld.
6.7. Foutief "Vliegeren":
Hiervoor dient de kaderlijn langs de lange band. Wordt de bal "IN DE KADER LANGS DE
LANGE BAND" of "OP DE LIJN" aangekondigd, mag men niet over de dichtstbijzijnde band
vliegeren. Bij overtreding heeft men beurtverlies, worden alle verplaatste ballen
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teruggeplaatst en de speelbal op het strafpunt geplaatst. Vliegeren is zowel als doelpoging of
als verdedigingsstoot verboden.
6.8. Een bal in de kleine verdedigingsdriehoek:
Zo een bal van de verdediger in de grote of kleine verdedigingsdriehoek ligt, mag de bal van
de aanvaller zich, na diens stoot, enkel in de grote aanvalsdriehoek bevinden wanneer de
bal van de verdediger, na de stoot, niet in de kleine driehoek ligt. Bij overtreding wordt de
overtredende bal op het strafpunt geplaatst. Een bal op de lijn van de grote
verdedigingsdriehoek wordt beschouwd als in de driehoek dit geldt voor beide spelers.
6.9 Meerdere fouten in één stoot:
bij meerdere fouten in één stoot wordt alleen de eerste fout bestraft.

Art.7: DOELEN:
7.1. Bal op de rand van het doel:
Zo de bal valt alvorens hij stil ligt, heeft men geldig gedoeld, ook als hij wordt aangespeeld
via de rubber. In andere gevallen werd hij niet geldig gedoeld. De bal wordt uit het biljart
gehaald en teruggeplaatst.
7.2. Geldig of ongeldig doel:
7.2.1. Een regelmatig bespeelde eigen bal in het doel van de tegenspeler spelen, is geldig. Ook
een regelmatig bespeelde bal van de tegenstrever die in eigen doel of in doel van de
tegenstrever verdwijnt, is geldig.
7.2.2. Een eigen bal in het verdedigingsdoel spelen, is niet geldig. Overtreders hebben
beurtverlies, de bal wordt uit het biljart gehaald en op het strafpunt geplaatst.
7.2.3. Wanneer men een eigen bal geldig doelt, blijft men aan de beurt, als je enkel een bal van
de tegenstrever doelt, heeft men beurtverlies.
7.3. Meer dan één doel in één stoot:
Zo door een regelmatige stoot 1 of beide spelers geen speelballen meer heeft, wordt de
manche gewonnen door diegene wiens laatste bal eerst in doel verdwijnt.
7.4. Rechtstreeks doelen met een bal in de driehoek :
7.4.1. Doelen met een harde, snelle stoot is toegelaten als de bal in of op de lijn van de kleine
aanvalsdriehoek ligt of boven of op de stootlijn.
7.4.2. Doelen met een harde, snelle stoot is niet toegelaten zo de bal onder de stootlijn ligt in de
driehoek , evenmin met geheven keu de speelbal gewoon voorwaarts duwen in de richting
van of tegen de doeldop.
Zo de speelbal geen bocht beschrijft (massé) of niet eerst voorwaarts en daarna
teruggehaald wordt (piqué), is een harde, snelle stoot niet toegelaten.
Bij overtreding heeft men beurtverlies, worden de verplaatste ballen teruggeplaatst en de
speelbal op het strafpunt geplaatst
7.4.3. Een bal naar doel rollen is regelmatig gespeeld.

Art.8: MIKKEN/SPELEN-TOUCHER-DOORSTOOT- OP EIGEN
BAL SPELEN:
8.1. Mikken of spelen met een bal van de tegenstrever:
8.1.1. Zich achter een bal van de tegenstrever opstellen met de keu in een stand om te spelen,
wordt bestraft met beurtverlies. Bij kaderspel duidt de tegenstrever een bal aan om op het
strafpunt te plaatsen. Dit is niet van toepassing wanneer de te bespelen bal vlakbij of in
dezelfde speelrichting als de bal van de tegenstrever ligt.
8.1.2. Met een bal van de tegenstrever spelen wordt bestraft met beurtverlies. De verplaatste
ballen worden teruggeplaatst, bij kaderspel duidt de tegenstrever een bal aan om op het
strafpunt te plaatsen.
8.2. Spelen alvorens het spel stil ligt:
Mikken of spelen vóór de ballen van de voorgaande stoot stil liggen, wordt bestraft met
beurtverlies. De verplaatste ballen worden teruggeplaatst. Tijdens het kaderspel wordt de
speelbal op het strafpunt geplaatst.
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Wanneer men tweemaal na elkaar speelt, wordt de speelbal op het strafpunt
geplaatst, en alle verplaatste ballen terug op hun plaats.
8.3.
TOUCHER:
8.3.1. Bij toucher heeft men beurtverlies, wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst – ook
wanneer men gedoeld heeft – en worden alle andere verplaatste ballen teruggeplaatst.
Wanneer men toucher doet zonder dat men stoot, heeft men beurtverlies en worden alle
verplaatste ballen teruggeplaatst.
8.3.2. Toucher op eigen bal tijdens het kaderspel, wordt bestraft met beurtverlies. De
verplaatste ballen worden teruggeplaatst, zelfs zo werd gedoeld. De speelbal wordt op het
strafpunt geplaatst.
8.3.3. Bij toucher op een bal van de tegenstrever tijdens het kaderspel, heeft men beurtverlies,
alle ballen worden teruggeplaatst, zelfs als men geldig heeft gedoeld en de tegenstrever
duidt een bal aan die op het strafpunt moet.
8.3.4. Toucher door kledij of een voorwerp voor de stoot op eigen of bal van de

tegenstander: alles terug op zijn plaats en beurtverlies. Tijdens kaderspel komt de
bal waar men aanstalten maakte om met te spelen op het strafpunt.
8.3.5. Toucher door kledij of een voorwerp na de stoot op eigen of bal van de
tegenstander: speelbal op strafpunt, beurtverlies en alle verplaatste ballen op hun
oorspronkelijke plaats.
8.4. Bal tegenhouden, bijstoten of van richting doen veranderen:
8.4.1. Een eigen bal tegenhouden, bijstoten of van richting doen veranderen, wordt bestraft met
beurtverlies. De door de fout verplaatste ballen worden teruggeplaatst en de geraakte bal
wordt op het strafpunt geplaatst.
8.4.2. Een bal van de tegenstrever tegenhouden, bijstoten of van richting doen veranderen, wordt
bestraft met beurtverlies. Alle verplaatste ballen worden teruggeplaatst, de speelbal op het
strafpunt geplaatst en de geraakte bal wordt in doel gestoken.
8.5. DOORSTOOT:
8.5.1. De keuspits in aanraking laten met de speelbal tot deze een andere bal, band of dop raakt,
wordt bestraft met beurtverlies. De verplaatste ballen worden teruggeplaatst en de speelbal
wordt op het strafpunt geplaatst.
8.5.2. De wedstrijdleider beslist zo twee ballen, bal - band of bal - dop elkaar raken of niet; de
ene bal mag niet bewegen zo men de rakende bal speelt, tenzij men er van wegspeelt.
8.5.3. Men stoot niet door zo men een doelpoging onderneemt met een bal die raakt aan de
voordop of de uiterste zijdop van het kruis en die over de aslijn van deze dop ligt langs de
aanvalszijde.
8.6. Op eigen bal spelen:
Een eigen bal rechtstreeks op een andere eigen bal spelen, wordt bestraft met beurtverlies.
De verplaatste ballen worden teruggeplaatst en de speelbal wordt op het strafpunt geplaatst.

Art.9: BAL(LEN) IN DE GROTE VERDEDIGINGSDRIEHOEK:
9.1. Eén bal in de grote verdedigingsdriehoek:
Een eigen bal in de grote of kleine verdedigingsdriehoek moet deze bij het einde van de
beurt de grote driehoek rechtstreeks of onrechtstreeks verlaten hebben. Zo de bal de grote
driehoek niet verlaten heeft, wordt hij op het strafpunt geplaatst, alle verplaatste ballen
worden teruggeplaatst en er geldt beurtverlies. Een bal op de lijn van de grote
verdedigingsdriehoek wordt beschouwd als in de driehoek.
9.2. Meerdere ballen in de grote verdedigingsdriehoek:
Zo meerdere eigen ballen in de grote verdedigingsdriehoek liggen, moet bij het einde van de
beurt minstens één bal de driehoek rechtstreeks of onrechtstreeks verlaten hebben. Als geen
der ballen de driehoek verlaten heeft, worden ze allen op de strafpunten geplaatst, worden
alle verplaatste ballen teruggeplaatst en geldt beurtverlies.
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Art.10: STRAFPUNTEN: (tegenstrever heeft keuze uit 3 strafpunten)
Een strafbal legt men op strafpunt 1-2-3-naar keuze van de tegenstrever: zie p.39
Met strafpunt 1 wordt bedoeld: de hoek, gevormd door de doeldop en de korte band, langs
de zijde van het aanvalsdoel van de overtreder, aan de linkerkant. De bal moet de korte
band raken en 3 millimeter los van de dop gelegd worden.
Met strafpunt 2 wordt bedoeld: de hoek, gevormd door de doeldop en de korte band, langs
de zijde van het aanvalsdoel van de overtreder, aan de rechterkant. De bal moet de korte
band raken en 3 millimeter los van de dop gelegd worden.
Met strafpunt 3 wordt bedoeld: In de boskader op de lengteaslijn, rakend aan de 2de dop
langs het aanvalsdoel van de overtreder. Strafpunt 3 mag langs alle vier de zijden van het
bos verlaten worden.
Indien door ligging van andere ballen de strafbal niet op deze strafpunten kan gelegd
worden, legt men de bal op het volgende in aanmerking komende strafpunt namelijk
strafpunt 4 of strafpunt 5.
Met strafpunt 4 wordt bedoeld: achter en rakend aan de twee doppen van de breedteaslijn
langs het verdedigingsdoel van de overtreder, aan de linkerkant.
Met strafpunt 5 wordt bedoeld: achter en rakend aan de twee doppen van de breedteaslijn
langs het verdedigingsdoel van de overtreder, aan de rechterkant.
Indien tijdens het kaderspel een speler een foutieve stoot doet met een bal die op het
strafpunt ligt of gelegd werd, wordt de speelbal verplaatst naar het eerst beschikbare
strafpunt van waarop nog geen foutieve stoot gebeurde.

Art.11: Duo wedstrijden:
11.1. Aanvangstoot:
Vóór de 1ste manche bepaalt elk duo wie de aanvangsstoot zal uitvoeren. Bij de tweede
manche is het de andere speler die zal aanvangen, bij niet navolging is er beurtverlies en de
speelbal op het strafpunt. Bij een beslissende manche bepaalt elk duo wie de aanvangsstoot
zal uitvoeren. Het duo wiens bal het dichtst bij het doel terechtkomt, blijft aan de beurt en de
tweede speler gaat verder, tenzij met de aanvangsstoot geldig werd gedoeld.
11.2. Volgorde van spelen:
Men speelt om beurten. Zo men de volgorde niet naleeft, heeft men beurtverlies en worden
de verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs zo werd gedoeld.
Tijdens het kaderspel wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst.
11.3. Overleg plegen:
Er mag onderling overleg gepleegd worden over de speelwijze maar er mag niet gewezen of
aangeduid worden. De speelwijze van de ene speler mag niet beïnvloed worden door de
andere, mondeling, noch door gebaren.
Dit houdt in dat de medespeler op minstens 1 meter van het biljart en van zijn medespeler
verwijderd blijft gedurende de beurt en geen overleg meer pleegt tijdens de stoot.
11.4. Duur van een beurt:
Een beurt duurt 50 seconden, vanaf het stilvallen der ballen van de voorafgaande stoot.
De wedstrijdleider kondigt "TIJD" aan na 40 seconden, waarna moet gespeeld worden
binnen 10 seconden.
Bij overtreding geldt beurtverlies. Tijdens het kaderspel duidt de tegenstrever een bal aan om
op het strafpunt te plaatsen.

Art.12: Inspelen:
12.1 Tijdens competitie- of bekerwedstrijden:
Het biljart wordt een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor de bezoekers vrijgehouden.
Men mag met hoogstens 2 spelers gelijktijdig inspelen.
Voor aanvang van elke partij mogen beide spelers zich 2 minuten gezamenlijk inspelen.
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12.2 Tijdens kampioenschappen en officiële tornooien:
Beide spelers mogen voor aanvang van de partij de opgangstoot 1x oefenen. De spelers
wachten tot de scheidsrechter aan de tafel is om de opgangstoot te oefenen. Meer oefenen
dan voorzien = onbehoorlijk gedrag – mancheverlies.
13. De BGB vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gebeurlijke ongevallen en
schade tijdens de BGB-competitie en alle andere BGB vzw- inrichtingen.

Bestuur BGB
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STANDAARDNORMEN
Lengte speelveld
1800 mm
Breedte speelveld
900 mm
Hoogte biljart
720/800 mm
Breedte band (rubber + hout)
120/130 mm
Dikte Leisteen
minimum 35 mm
Hoogte doppen
45 mm
Hoogte doppen onder de ring
35 mm
Doormeter doppen
35 mm
Rubberringen met het merkteken BGB .
Afstand v/h middenpunt v/h biljart tot de binnenste dop in de breedte as.
90 mm
Afstand tussen de binnenste en de buitenste dop in de breedte as.
90 mm
Afstand v/h middenpunt v/h biljart tot de binnenste dop in de lengte as.
90 mm
Afstand tussen de binnenste en de buitenste dop in de lengte as.
90 mm
Afstand tussen de doeldoppen
77 mm
Afstand tussen middenpunt doeldop en korte band
65 mm
Doormeter doelopening
65 mm
Doormeter ballen
61,5 mm
Gewicht ballen
212 gr
Hoogte verlichting boven biljart
minimum 80 cm boven biljart
Sterke v/d verlichting
minimum 400 Lux
Merktekens op de banden
tegenover de kaderlijnen
Afstand tussen middenpunt biljart en middenpunt doelopening
897 mm
Biljartlaken
Simonis 300 rapide
kleur : blauw-groen en blauw
Biljartlaken
Synthetisch Royal Plus
kleur : blauw-groen en blauw
Biljartballen
Golf Super Aramith van Saluc
Biljartballen
Golf Super Aramith Pro Cup van Saluc
Afstand vlieglijn
vanaf lange band 92,3 mm
Afstand aanvangspunten t.o.v. korte band
75 mm
Dikte van de lijnen
0,7 mm

MEETINSTRUMENTEN
Zijn toegelaten: de kaliber, de doelmeter, de lijnmeter (lijnmeter met vijs) – spiegel – lasermeter –
plastieken brug.
Multifunctioneel meettoestel (plastiek blokje) : lijn volledig zichtbaar in het gaatje is op de lijn,
anders boven of onder.
Kaliber opgangspunten

HULPMIDDELEN
Hulpmiddelen zoals daar zijn een verlengbuis voor de keu, steuntjes enz. zijn verboden.
Minder validen mogen attributen gebruiken mits voorlegging van een doktersattest , die zij
volgens hun handicap nodig hebben, om hun wedstrijd te kunnen betwisten

KRIJT.
Enkel blauw krijt is toegelaten.
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Figuur 1: kaders, driehoeken en aanvangspunten

De doeldoppen op de verst mogelijke stand van de korte band plaatsen en daarna regelen
volgens kaliber BGB (77 mm)
De aan te brengen lijnen dienen zo dun mogelijk te zijn.
Het middelste opgangpunt bevindt zich op de top van de grote driehoek.
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Figuur 2: driehoeken en stootlijnen

De grote driehoek: van de buitenkant doeldop naar verticaal punt lange band midden biljart
Kleine driehoek: van de binnenzijde doeldop naar kruis hoekkader en vlieglijn
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Figuur 3: strafpunten en aanvangspunten

Strafpunt 1

Strafpunt 2

Aanvalsdoel van de
overtreder

Strafpunt 3
Strafpunt 4

1/6

1/6

1/6

Strafpunt 5

1/6

1/6

1/6
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BEKERS VAN BELGIE
Algemeen:
Er worden 7 verschillende Bekers van België samengesteld, waarbij de mogelijkheid wordt
geboden aan elke BGB speler om deel te nemen met een ploeg in één van deze bekers en
niet in twee verschillende Bekers ook niet wanneer hun ploeg uit de beker is.
De volgende Bekers worden gevormd Beker van België voor verbondskampioenen, Beker der
Bekerhouders, BGB Beker, Beker van België voor vrouwen, Beker van België voor 50+, Beker
van België voor 60+ en Beker van België voor Jeugd en Beloften.
Individuele deelname :
Van groep 1 kan men dalen naar groep 2.
Van groep 2 kan men stijgen naar groep 1.
Van groep 1 naar een andere beker in groep 1 mag niet.
Van groep 2 naar een andere beker in groep 2 mag wel.

1.Samenstelling bekers van België:

Groep 1:
Beker van België voor verbondskampioenen
Aan deze beker moeten de verbondskampioenen deelnemen (9 ploegen)

Beker der Bekerwinnaar
Aan deze beker moeten de bekerwinnaars van de verbondsbeker deelnemen of de finalist
indien de bekerwinnaar eveneens verbondskampioen is (9 ploegen)

BGB Beker
Aan deze beker kunnen alle clubs deelnemen welke aangesloten zijn bij een BGB verbond
met uitzondering van deelnemers van vorige twee bekers.

Groep 2 :
Beker van België 50 +
Deze beker wordt samengesteld uit ploegen per verbond van BGB spelers die de leeftijd
van 50 jaar bereiken in het jaar van inrichting.

Beker van België 60 +
Deze beker wordt samengesteld uit ploegen per verbond van BGB spelers die de leeftijd
van 60 jaar bereiken in het jaar van inrichting.

Beker van België voor vrouwen
Deze beker wordt samengesteld uit ploegen per verbond enkel voor dames.

Beker van België voor jeugd en Beloften
Deze beker wordt samengesteld uit ploegen (6 spelers) per verbond van BGB spelers die
de leeftijd van 23 jaar bereiken in het jaar van de inrichting.
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2.Deelname:
A. Beker van België voor verbondskampioenen:
Aan deze bekers kan enkel deelgenomen worden door de verbondskampioenen van het
vorige speelseizoen van elk aangesloten BGB verbond uitgezonderd BNV, de deelname
is verplicht (bij geen deelname zal een boete geïnd worden van €200,00) en de
verbonden zullen voor 1 mei hun verbondskampioenen doorgeven.

B. Beker der Bekerwinnaars:
Aan deze bekers kan enkel deelgenomen worden door de bekerwinnaars of finalist (
indien verbondskampioen en bekerwinnaar dezelfde zijn) van het vorige speelseizoen van
elk aangesloten BGB verbond uitgezonderd BNV, de deelname is verplicht (bij geen
deelname zal een boete geïnd worden van €200,00.) en de verbonden zullen voor 1 mei
Bekerwinnaar of finalist doorgeven.

C. BGB Beker:
Alle BGB clubs kunnen aan deze beker deelnemen, indien gewenst met meerder ploegen,
uitgezonderd clubs welke in de vorige twee bekers moeten deelnemen ( tenzij deze club
met een tweede ploeg wenst aan te treden).

D. Beker van België 50 +, 60 +, dames, jeugd en beloften:
Ieder verbond kan één of meerdere ploegen per discipline inschrijven. Het verbond zal
zelf het lokaal aanduiden waar de wedstrijden zullen gespeeld worden. De verbonden
moeten één verantwoordelijke per ploeg aanduiden, welke alle briefwisseling ontvangt en
de contacten met zijn ploeg onderhoud.

3.Inschrijvingen:
Voor de Beker van België voor verbondskampioenen en Beker der Bekerwinnaars deze
deelnames zijn verplicht, wel gratis ( een boete zal geïnd worden van 200,00 euro bij geen
deelname) De verbonden zullen voor 1 mei van het aan gang zijnde speeljaar deze melden bij
de verantwoordelijk voor de Bekers van België zij zullen hiervoor een inschrijvingsformulier
ontvangen.
Inschrijvingsformulieren voor de bekers van België 50 +, 60 +, vrouwen en jeugd-beloften
zullen naar de verbonden toe gestuurd worden. Alle inschrijvingen moeten toekomen bij de
verantwoordelijke voor de Bekers uiterlijk voor 05 augustus van het aan gang zijnde jaar.
Inschrijvingsformulieren voor de BGB bekers zullen door de verantwoordelijke voor de Bekers
naar zoveel mogelijk aangesloten BGB clubs gezonden worden. Alle inschrijvingen moeten
toekomen voor 05 augustus van het aan de gang zijnde speelseizoen.

4.Speeldag:
De officiële speeldag is zondag om 15 uur, afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan mits
schriftelijke aanvraag via formulier BGB/D3 en te handelen volgens de regels zoals vermeld
onder punt afwijking van speeldag. (punt 13)

41

5.Kalender:
De kalender voor de bekers van België wordt voorgesteld door de verantwoordelijke aan de
raad van beheer en na controle door deze goedgekeurd. De trekking gebeurt onder leiding
van de verantwoordelijken van de bekers. De deelnemende clubs en de
ploegverantwoordelijke van de verbondsploegen, zullen op de hoogte gebracht worden van
deze trekkingen.
Voor de Beker van België voor verbondskampioenen, beker der bekerwinnaars en BGB Beker
worden enkel nog de finales gespeeld op 1 mei of op de eerste zondag van het nationaal
kampioenschap.
Voor de Bekers van België 50 +, 60 +, jeugd, beloften en dames wordt de finale betwist op 1
mei of op de eerste zondag van het nationaal kampioenschap.
Wanneer tijdens deze finale een partij langer dan één uur in beslag neemt, zal aan de ploegen
de verplichting opgelegd worden om op een bijkomend biljart de volgende partij aan te vatten.
De bekerverantwoordelijke beslist in functie van het wedstrijdverloop.

Spelen van de finales beker van België:
Voor de bekers van België waarvan de finales gespeeld worden op 1 mei tijdens de
nationale kampioenschappen worden als volgt gespeeld
- De finales starten om 13.00 uur.
- Er zijn 7 finales te spelen zijnde 14 ploegen.
De wedstrijd is wel afgelopen als één ploeg vier partij punten heeft behaald.
- Wanneer tijdens deze finale een partij langer dan één uur in beslag neemt, zal aan de
ploegen de verplichting opgelegd worden om op een bijkomend biljart de volgende partij
aan te vatten.
- De bekerverantwoordelijke beslist in functie van het wedstrijdverloop

6.Spelers en vervangers (reserve speler):
Een speler opstellen zonder geldige aansluiting bij de deelnemende club (nationaal of
federaal) is verlies met 6-0 of 0-6 en een minnelijke schikking van € 50,00.
Voor aanvang van de eerste wedstrijd zullen de clubs die deelnemen met meerdere
ploegen of waarvan de spelers aangesloten zijn in twee verschillende clubs een formulier
van hun zes basisspelers moeten opsturen.
Een vervanger kan ten allen tijde opgesteld worden. behalve in de eerste en tweede
wedstrijd vermeld op het wedstrijdblad.

7.Verloop van een wedstrijd:
Het aanvangsuur op zondag is 15.00 uur.
Bij het niet aanwezig zijn om 15 uur van de tegenstrevers wordt forfait toegekend.
Men is verplicht met minstens 3 spelers van elke ploeg aanwezig te zijn vanaf de start van
de wedstrijd tot het einde. Indien minder dan 3 spelers aanwezig zijn verliest de ploeg haar
wedstrijd door forfait. Het forfait moet onmiddellijk ingevuld worden op het wedstrijdblad,
indien men het forfait niet onmiddellijk invult betekent dit dat men geen forfait toekent.
De wedstrijd moet gespeeld worden zonder onderbrekingen volgens het BGB
spelreglement.
De ploegen treden aan met zes spelers welke hun partijen moeten betwisten in twee en/of
drie opeenvolgende manches. Alle partijen moeten zonder onderbreking verlopen.
Voor de 5 en de 6 speler kan men geen forfait toekennen zolang de wedstrijd niet
onderbroken wordt. Moet de wedstrijd onderbroken worden omdat de 5 of de 6 speler niet
aanwezig is, moet men forfait toekennen voor de 5 speler 3 uur en de 6 speler 3uur dertig
na aanvang.
Een lid van de bezoekers die het lokaal ontzegd wordt wint met forfait, tenzij het een
gerechtelijk verbod is.
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De thuisploeg houdt het biljart vrij een half uur voor aanvang van de wedstrijd. Om in te
spelen (tussen 14u30 en 15u00) mag men met hoogstens 2 spelers gelijktijdig spelen.
Voor aanvang van elke partij mogen beide spelers zich 2 minuten gezamenlijk inspelen.
Dit is geen verplichting. Wanneer de tegenstrever niet aanwezig is en ook geen reserve
speler aanwezig is, dan mag niet geoefend worden en moet men onmiddellijk verder gaan
met de volgende partij. Na het scoren van de laatste bal van een partij moet onmiddellijk
begonnen worden met het 2 minuten oefenen voor de volgende partij. De speelballen ‘Golf
Super Aramith’ waarmee de wedstrijd wordt betwist moeten al op het biljart aanwezig zijn.
Na elke manche moeten de ballen gepoetst worden.
Het biljart moet volledig in orde zijn 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd, zoniet heeft
de tegenstrever het recht om te spelen onder voorbehoud. Indien dit euvel echter kan
hersteld worden voor aanvang van de wedstrijd moet dit gebeuren. Niet in orde zijn
betekent biljartlaken in niet te bespelen staat, kaderlijnen niet of onvoldoende zichtbaar;
doelopeningen te groot of te klein enz…
In ieder geval dient de wedstrijd gespeeld te worden.

8.Betwisten van een beslissende partij:
Indien beide ploegen na de heen- en terugwedstrijd gelijk staan (6-6), zal onmiddellijk na
het eindigen van de twaalfde partij, een dertiende beslissende partij moeten gespeeld
worden door drie spelers die al op het wedstrijdblad vermeld staan als speler of als
vervanger.
De ploegafgevaardigden moeten onmiddellijk drie spelers aanduiden die de beslissende
partij zullen betwisten. Bij de eerste beslissende manche speelt de thuisspeler met de witte
ballen, bij de tweede manche speelt de bezoeker met de witte ballen en voor een eventuele
belle, kiest de bezoeker de kleur om aan te vangen. Een dertiende bijkomende partij wordt
steeds geleid door een bezoeker. Bij de finale van de beker wordt dezelfde procedure
toegepast.

9.Administratie:
Men is verplicht de wedstrijdbladen van BGB te gebruiken.(overgangsmaatregel)
Voor de wedstrijd geven beide ploegkapiteins de lidkaarten en of spelerskaarten met
volgorde van de spelers aan elkaar af.
Het wedstrijdblad moet volledig ingevuld worden met vermelding van de eventuele
vervanger voor het aanvangsuur.
De ploegkapitein moet in het bezit zijn van de lidkaarten van de opgestelde spelers.
Om nazicht van de spelers mogelijk te maken moeten deze hun spelerskaart bij zich
hebben.
Na de wedstrijd tekenen beide kapiteins na controle ervan, het volledig ingevuld
wedstrijdblad.
Het niet ondertekenen van het wedstrijdblad wordt beboet met € 13.
Indien het wedstrijdblad onder voorbehoud getekend wordt, kan het steeds vergezeld
worden van een klacht. (zie hiervoor klachtenbundel)
Vervalsing van een wedstrijdblad zal beboet worden met € 125.Eventueel voor beide
partijen.
Men zal met het nieuwe seizoen ook overgaan tot het electronisch invullen van het
wedstrijdblad, de verantwoordelijken van ieder ingeschreven ploeg zal tijdig op de hoogte
gebracht worden van deze werkwijze.
Deze nieuwe werkmethode zal voor het overgangsjaar simultaan werken met het oude
systeem.
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10. Forfait:
Een ploeg is verplicht een wedstrijd te betwisten met minstens 3 spelers.
Zijn er 2 spelers afwezig dan wordt een boete aangerekend van € 50.00 en verlies van de 2
partijen.
Zijn er 3 spelers afwezig dan wordt een boete aangerekend van € 75.00 en verlies van de 3
partijen.
Meer dan 3 spelers afwezig betekent forfait voor de ganse ploeg en een boete van €
125.00 waarvan 50% naar de tegenstrever en 50% naar de BGB gaat.
Indien 2 forfaits tegen elkaar vallen wordt het resultaat van de partij 0-0.Geen spelers van
een ploeg op het aanvangsuur aanwezig, wordt forfaitcijfers voor deze ploeg en een boete
van € 200 waarvan 50% naar de tegenstrever en 50% naar de BGB gaat

11.Wedstrijdleiding:
Na het invullen van het wedstrijdblad wordt er getost om te weten welke ploeg de eerste
wedstrijd leidt. De wedstrijden worden afwisselend geleid 1ste, 3de en 5de wedstrijd en de
2de, 4de en 6de wedstrijd. Bij "munt" begint de thuisploeg, bij "kop"de bezoeker. Op straffe
van € 25.00 boete moet in het lokaal de nationale reglementenbundel met uitgave van het
betrokken jaar, een lijn- en een doelmeter, en een niet pluizende poetsdoek aanwezig zijn.
Een speler wordt verondersteld de reglementen te kennen, maar bij twijfel is hij verplicht om
het reglement dat in elk lokaal dient aanwezig te zijn te raadplegen.
Bij betwisting zullen de twee kapiteins, de betrokken spelers en de wedstrijdleider hierover
van mening wisselen. Is de stoot al gebeurd zonder dat er zinnig kan over geoordeeld
worden, heeft de wedstrijdleider het laatste woord.
Bij echt na te trekken verkeerde beslissingen van de wedstrijdleider kan een klacht mee
verzonden worden met het wedstrijdblad. (overgangsmaatregel) In ieder geval moet de
wedstrijd verder gaan.
Alle klachten moeten verstuurd worden naar de BGB (zie klachtenbundel BGB)
Een ploeg kan een nationale wedstrijdleider vragen om toezicht te houden Deze nationale
wedstrijdleider dient, ten minste 14 dagen voor de wedstrijd, aangevraagd te worden bij de
voorzitter van de wedstrijdleidercommissie.
De onkosten, kilometervergoeding conform de vzw-voorschriften voor vrijwilligers, vallen
ten laste van de aanvrager en worden onmiddellijk ter plaatse afgerekend.

12. Wedstrijdbladen en melden uitslag:
De thuisploeg moet onmiddellijk na het beëindigen van de wedstrijd de uitslag tel. melden
op het nummer 0494/79.50.51. Het melden dient als volgt te gebeuren: eerst de beker
waarin men speelt gevolgd door de volledige clubnamen en dan de uitslag. Men mag
eveneens het wedstrijdblad doorfaxen op het nummer 016/40.78.38.of mailen:
freddy.hendrickx@skynet.be De uitslagen moeten ten laatste om 23u00 gemeld zijn.
Het te laat melden van de uitslag wordt beboet met € 15.
Na ondertekening van het wedstrijdblad zal de thuisploeg het eerste deel opsturen naar de
bekerverantwoordelijke NOTEN VALENTIN NACHTEGAALLAAN 41 - 3650 DILSENSTOKKEM , en dit ten laatste de eerste werkdag na de wedstrijd, zo niet, betaalt de
thuisploeg een boete van € 15. (vertraging= + € 3.00 per week). Bij te weinig briefport of
geen afzender op de omslag zal de thuisploeg een boete betalen van € 15 + port. Het
tweede deel is voor de bezoekers en het derde is voor de thuisploeg.
Bij betwisting zal de postdatum gelden.
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13. Afwijking speeldag:
Elke aanvraag tot afwijking moet op het voorziene formulier, schriftelijk en ondertekend
door tenminste twee bestuursleden van beide clubs, aan de verantwoordelijke voor de
nationale beker, gemeld worden, per brief of fax, uiterlijk 3 dagen voor de speeldag.
Vaststelling van afwijking zonder medeweten van BGB wordt beboet met € 125,00. - en
verlies voor de aanvragende partij.
Vooruit spelen van wedstrijden wordt toegestaan.
Uitstellen wordt uitzonderlijk toegestaan en dit alleen met geldige bewijzen. Er moet echter
gespeeld worden voor de trekking van de volgende ronde.
Komen clubs niet tot een overeenkomst dan zal BGB een datum vastleggen waarop moet
gespeeld worden.
Wijziging van wedstrijdvolgorde: omdraaien van wedstrijdvolgorde wordt toegestaan indien
de afwijking op het voorziene formulier, schriftelijk en ondertekend door beide clubs, aan de
verantwoordelijke gemeld wordt, uiterlijk drie dagen voor de speeldag (enkel aanvaard per
fax of brief). In geval van fax, moet het origineel formulier ondertekend met het
wedstrijdblad van de heenwedstrijd mee opgezonden worden.
Vaststelling van overtreding zonder medeweten van BGB wordt beboet met € 125,00- +
verlies voor de aanvragende partij.
Bij slechte weersomstandigheden behoudt de BGB zich het recht voor alles af te lasten.

14. Kledij:
Zie Blz. 27: Kledij BGB aangelegenheden

15. Klachten:
Dient tijdens een wedstrijd het BGB bestuur tussenbeide te komen door ter plaatse te gaan,
dan wordt de verliezende partij de kilometervergoeding voor vrijwilligers, en €25 onkosten
aangerekend.
Het BGB bestuur behoudt zich het recht voor om disciplinaire sancties uit te vaardigen daar
waar zij het nodig achten.
Klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan de BGB (zie klachtenbundel).
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Belgische Golfbiljart Bond

vzw

Afgekort <BGB>

Beker van België 2018 -2019
Voorronde
Heen 02 september 2018 – Terug 09 september 2018
1 Ronde
Heen 23 september 2018 – Terug 14 oktober 2018
2 Ronde
Heen 18 november 2018 - 25 november 2018
3 Ronde
Heen 06 januari 2019 – Terug 20 januari 2019.
4 Ronde (Halve Finales)
Heen 03 februari 2019 – Terug 10 maart 2019.
5 Ronde (Reserve Datums)
Heen 17 maart 2019 – Terug 31 maart 2019.

Beker van België 50+, 60+, Vrouwen en Jeugd
16 september 2018 - 07 oktober 2018 - 02 december 2018
09 december 2018 - 13 januari 2019 en 10 februari 2019

FINALE: 1 mei 2019
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KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE
1. Algemene voorwaarden:
▪ De kampioenschappen vangen aan op 1 mei tenzij anders beslist wordt door B.G.B. De
bekerfinale is steeds te betwisten op 1 mei of op de eerste zondag van het kampioenschap.
▪ Spelers niet van Belgische nationaliteit mogen niet deelnemen;

DEELNAME:
Vanaf seizoen 2018-2019 zal alleen de Belgische kampioen nog rechtstreeks geplaatst zijn. De
eerste 15 van de ranking zullen bij de schiftingen reekshoofd zijn en dus niet tegen elkaar
kunnen geloot worden. Indien de Belgische kampioen bij de eerste 15 in de ranking staat, is ook
de 16e reekshoofd bij de schiftingen.
Voor alle andere deelnemers geldt volgende regel: hij of zij die deelneemt aan een nationale
inrichting, het zij individueel of duo, dient bij de aanmelding in de zaal de waarderingskaart te
tonen. Dit heeft als reden:
1. Controle op het lidmaatschap
2. Controle op de juiste letterwaardering, waaronder werd ingeschreven.
3. Er moet steeds in de hoogste letterwaarde gespeeld worden
4. Spelen in een verkeerde discipline: boete 125€ en schorsing voor de volgende editie.

INSCHRIJVINGSPLICHT:
Voor deelname aan de kampioenschappen van België per letterwaarde (A+B+C+D) moet een
verbond zoveel spelers afvaardigen als er aangesloten clubs zijn. Voor elke ontbrekende
inschrijving mag de inrichter, via de BGB, de deelnamekosten aanrekenen.
Bij niet betaling van de inschrijving : Inschrijving + 5 €

SOORTEN INRICHTINGEN MET DEELNAME:
INDIVIDUEEL:
- Deelname toegelaten aan alle spelers van Belgische nationaliteit met een geldige B.G.B.-liden waarderingskaart.
- Wordt in 4 reeksen gespeeld: A, B, C, D.
- Spelers uit verbonden die het BGB berekeningssysteem niet toepassen, nemen deel in de A reeks.
- Maximum 1 inschrijving per speler per reeks, maximum 1 reeks. Deelnamekosten € 5. Bij niet
betaling van de inschrijving : Inschrijving + 5 €
- De laureaat in de A-reeks is rechtstreeks geplaatst voor de volgende editie. Hij moet zich wel
inschrijven.
- De finales worden gespeeld naar 2 winnende manches.( A-B-C-D ).

JEUGD:
- Deelname toegelaten aan alle B.G.B.-leden van Belgische nationaliteit die de leeftijd van 17
jaar niet bereiken in het jaar van inrichting.
- Zonder waarderingsreeksen.
- De geboortedatum moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
- De inschrijving gebeurt via de BGB.
- De betaling van de deelnamekosten. Bij niet betaling van de inschrijving : Inschrijving + 5 €
- Jeugdspelers mogen altijd besluiten om deel te nemen bij de Junioren doch zij kunnen slechts
éénmaal deelnemen.
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Beloften:
- Deelname toegelaten aan alle B.G.B.-leden van Belgische nationaliteit die de leeftijd van 24
jaar niet bereiken in het jaar van inrichting.
- Zonder waarderingsreeksen.
- De geboortedatum moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
- De inschrijving gebeurt via de BGB.
- De betaling van de deelnamekosten. Bij niet betaling van de inschrijving : Inschrijving + 5 €

DAMES:
- Deelname enkel toegelaten voor vrouwen van Belgische nationaliteit, in het bezit van een
geldige B.G.B.-lid- en waarderingskaart.
- In twee reeksen betwist:
- Een Hogere reeks: voor speelsters met waarderingsletter A, B of ND.
- Een Lagere reeks: voor speelsters met waarderingsletter C, D of ND.
- De halve finales van de lagere reeks spelen de eerstkomende 2 edities van het nationale
kampioenschap in de hogere reeks ongeacht hun letterwaarde.
- De inschrijving gebeurt via de BGB.
- De betaling van de deelnamekosten ( € 5) gebeurt via de club. Bij niet betaling van de
inschrijving : Inschrijving + 5 €

OUDE - GLORIËN:
- Deelname toegelaten aan B.G.B.-leden van Belgische nationaliteit in het bezit van een
geldige B.G.B.-lidkaart en 55 jaar worden in het jaar van inrichting.
- In twee reeksen betwist:
Een Hogere reeks: voor spelers met waarderingsletter A, B of NA.
Een Lagere reeks: voor spelers met waarderingsletter C, D of ND.
- De halve finales van de lagere reeks spelen de eerstkomende 2 edities van het nationale
kampioenschap in de hogere reeks ongeacht de letterwaarde
- De geboortedatum moet vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
- De inschrijving gebeurt via de BGB.
- De betaling van de deelnamekosten ( € 5) gebeurt via de club.
- Bij niet betaling van de inschrijving : Inschrijving + 5 €

VETERANEN:
- Deelname toegelaten aan B.G.B.-leden van Belgische nationaliteit in het bezit van een geldige
B.G.B.-lidkaart en die 65 jaar worden in het jaar van inrichting.
- In twee reeksen betwist:
Een Hogere reeks: voor spelers met waarderingsletter A, B of NA.
Een Lagere reeks: voor spelers met waarderingsletter C, D of ND.
De halve finales van de lagere reeks spelen de eerstkomende 2 edities van het nationale
kampioenschap in de hogere reeks ongeacht de letterwaarde
- De geboortedatum moet vermeld op het inschrijvingsformulier.
- De inschrijving gebeurt via de BGB. Mag ook inschrijven bij Oude - Gloriën doch kan slechts
éénmaal deelnemen ofwel bij de Oude - Gloriën ofwel bij de Veteranen
- De betaling van de deelnamekosten ( € 5) gebeurt via de club Bij niet betaling van de
inschrijving : Inschrijving + 5 €
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DUO'S:
- Deelname toegelaten aan B.G.B.-leden van Belgische nationaliteit in het bezit van een geldige
B.G.B.- lid- en waarderingskaart.
Men kan niet inschrijven in duo’s hoog en duo’s laag tegelijk, men kan maar 1 maal kampioen
spelen
- In drie reeksen betwist:
Een Hogere reeks: voor spelers met waarderingsletter A, B of NA.
Een Lagere reeks: voor spelers met waarderingsletter C, D of ND.
De nationale kampioenen van de lagere reeks spelen het eerstkomend nationale
kampioenschap in de hogere reeks ongeacht hun letterwaarde.
Een gemengde reeks, duo samengesteld uit één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer.
- De inschrijving gebeurt via de BGB.
De betaling van de deelnamekosten ( € 10 per duo) gebeurt via de club. Bij niet betaling van
de inschrijving : Inschrijving + 5 €

DUO'S SPECIAL:
- Voor duo's samengesteld uit:
1. Duo’s -24 jaar Jeugd en/of beloften . Het is toegelaten een duo te vormen met een
jeugdspeler, alsook met twee jeugdspelers.
2. Oude - Gloriën en/of veteranen.
3. Vrouwen.
4. Speler met een A, B of NA samen met een speler met een C, D of ND (mix).
Deze inrichtingen zijn niet verplicht maar kunnen, na samenspraak met BGB, aan de inrichting
toegevoegd worden.
- De inschrijving gebeurt via de BGB.
- De betaling van de deelnamekosten (€ 10 per duo) gebeurt via de club. Bij niet betaling van
de inschrijving : Inschrijving + 5 €

UITBETALING:
De halve finalisten worden pas uitbetaald bij de slotceremonie na de finale.

SPELEN VAN HET VOLKSLIED:
Het volkslied wordt gespeeld voor alle kampioenen, bij voorkeur gelijktijdig.

DOPINGCONTROLE EN SANCTIES:
Wordt tijdens wedstrijden een dopingcontrole door de artsen van het Ministerie van Vlaamse
Gemeenschap uitgevoerd, dan dient zonder dralen aan hun wensen voldaan.
Daarom dient door de inrichter een lokaal voorzien waar de controle in alle sereniteit kan
doorgaan. Spelers / speelsters die positief bevonden worden, worden een eerste maal gestraft
met vier weken voorwaardelijke schorsing, een tweede maal met vier weken effectieve schorsing.
Bij meerdere positieve resultaten bij dezelfde speler/speelster, verdubbelt telkens de straf. Voor
aanvang van elk bij de BGB aangevraagd tornooi, en voor alle Nationale inrichtingen, zal BGB
zelf het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap verwittigen van de inrichting, omdat zware
sancties getroffen worden door het Ministerie, indien een niet gemeld tornooi door het Ministerie
wordt ontdekt.
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Reglement Provinciale kampioenschappen
1. Toewijzing
• Het provinciaal kampioenschap wordt door de raad van bestuur van BGB
toegewezen ten vroegste op 1 januari, 2 jaar vooraf het jaar van de inrichting. Het
kampioenschap kan worden toegewezen aan een club of verbond. De
toegewezen club of verbond richt het kampioenschap zelf in. Indien de
aangewezen club of verbond het kampioenschap niet zelf inricht of de inrichter
door omstandigheden het kampioenschap na de toewijzing niet kan inrichten zal
de raad van bestuur van BGB het kampioenschap opnieuw toewijzen.
• Er zijn geen kosten verbonden aan de toewijzing. Er wordt geen
aanbestedingsbedrag gevraagd.
2. Inrichting
• De inrichting van het kampioenschap gebeurt in samenspraak met de BGB
verantwoordelijke.
• De inrichter spreekt samen met de BGB verantwoordelijke een datum af wanneer
de kampioenschappen doorgaan.
• BGB keurt de zaal minimum 3 maand voor aanvang van het kampioenschap.
Eventueel gemaakte kosten zoals bvb. verplaatsingsvergoeding van de BGB
verantwoordelijke worden aan BGB terug betaald.
• De biljarts zijn is goede staat en voldoende verlicht.
• In de zaal zijn minimum 1 BGB spelreglement, 1 BGB goedgekeurde doelmeter en
1 BGB goedgekeurde lijnmeter aanwezig.
• Een degelijke geluidsinstallatie is aanwezig voor de omroeptafel. De inrichter
voorziet een omroeper en is verantwoordelijk voor de wedstrijdschema’s
• Elke wedstrijddag is er een hoofdwedstrijdleider aanwezig. Deze wordt aangeduid
door de inrichter.
• Tijdens finale dagen worden er minimum 4 zitplaatsen voorbehouden voor BGB,
nationale wedstrijdleiders hebben eveneens recht op een zitplaats met zicht op de
biljarts.
• Alle kosten voortvloeiend uit de inrichting van het kampioenschap (bvb zaal, huur
biljarts, prijzengeld, trofeeën, verzekering, …enz) is ten laste van de inrichter.
3. Inschrijvingen
• De inrichter is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en het innen van de
inschrijvingsgelden. Alle inschrijvingsgelden zijn ten voordele van de inrichter,
deze dienen echter voor uitbetaling van het prijzengeld. Het bedrag van het
inschrijvingsgeld individueel wordt bepaald op 5 euro, voor duo wedstrijden 10
euro.
• De modaliteiten voor de inschrijving worden bepaald door de inrichter, dit kan
telefonisch, schriftelijk of digitaal.
• Iedere deelnemer dient over een geldige BGB lidkaart te beschikken. Tijdens een
schorsing kan men niet deelnemen aan het kampioenschap.
• Iedere deelnemer dient deel te nemen in de reeks van zijn letterwaarde. Het
nakijken van de letterwaarde bij inschrijving is de verantwoordelijkheid van de
inrichter.
• Na de trekking is het verboden bijkomende inschrijvingen te accepteren.
4. Trekking
• De trekking van het provinciaal kampioenschap is openbaar en onder toezicht van
BGB. Een datum en plaats wordt afgesproken met de BGB verantwoordelijke
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•
•

maar gaat door minimum 3 dagen voor aanvang van het kampioenschap. De
plaats en datum van de trekking wordt vermeld op het inschrijvingsformulier of
affiche.
De inrichter is verantwoordelijk voor de trekking en bewaart de trekking tot
desbetreffende speeldag.
Alle kosten met betrekking tot de trekking zijn ten laste van de inrichter. De
verplaatsingsvergoeding van de BGB-verantwoordelijke wordt terugbetaald aan
BGB.

5. Disciplines
• Volgende disciplines kunnen worden ingericht:
o A-B-C-D reeks individueel: men mag steeds deelnemen in een hogere
reeks, deelname is slechts toegelaten in 1 reeks. In de A reeks worden
minimum 16 finalisten voorzien.
o Jeugd: men mag deelnemen tot de leeftijd van 17 jaar niet wordt bereikt in
het jaar van de inrichting, ongeacht de letterwaarde
o Beloften: men mag deelnemen tot de leeftijd van 24 jaar niet wordt bereikt
in het jaar van de inrichting, ongeacht de letterwaarde
o Dames: deelnemers van het vrouwelijk geslacht, ongeacht de letterwaarde.
o Oude gloriën: men mag deelnemen vanaf de leeftijd van 55 jaar wordt
bereikt tijdens het jaar van de inrichting, ongeacht de letterwaarde.
o Veteranen: men mag deelnemen vanaf de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt
tijdens het jaar van de inrichting, ongeacht de letterwaarde
o Duo wedstrijden: Hoge reeks wanneer 1 van beide deelnemers een A-NA
of B letterwaarde heeft. Lage reeks wanneer beiden een C, D of ND
letterwaarde hebben. Men mag steeds deelnemen in een hogere reeks.
o Duo Mix: duo samengesteld uit minimum 1 speler met letterwaarde C-DND
o Duo gemengd: duo samengesteld uit een speler van het mannelijke
geslacht met een speler van het vrouwelijk geslacht.
o Duo dames-beloften-Oude gloriën-veteranen
•

De inrichter bepaalt de disciplines die ze wensen in te richten en stellen hiervan de
BGB-verantwoordelijke in kennis. Na goedkeuring door de BGB-verantwoordelijke
kunnen deze gepubliceerd worden.

6. Prijzengeld
• Het prijzengeld bedraagt minimum het totaal ontvangen inschrijvingsgeld. Er wordt
steeds een trofee voorzien voor de 1e en 2e plaats. Het prijzengeld en de aankoop
van de trofeeën zijn volledig ten laste van de inrichter.
7. Schiftingen
• De schiftingen dienen ten laatste om 19.30 uur aan te vangen. Een half uur na
aanvang wordt er forfait toegekend.
8. Finales
• Het aanvangsuur van de finales wordt samen met de BGB verantwoordelijke
bepaald. Een half uur na aanvang wordt er forfait toegekend.
• Tijdens de finaledagen is er minimum 1 nationale wedstrijdleider aanwezig. De
eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de inrichter ( zie BGB
reglementen bundel)
• Alle finales, ook de rechtstreekse worden in BGB-kledij gespeeld.
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9. Allerlei
• Iedere deelnemer dient na verlies van zijn partij te arbitreren. Bij incidenten kan de
inrichter op eenvoudig verzoek aan BGB de toepassing van de voorgestelde
minnelijke schikking aanvragen.
• Het BGB speelreglement is van toepassing.
• De BGB verantwoordelijke wordt in kennis gesteld van eventuele geschillen of
feiten. Onenigheden dienen via de geijkte procedure bij de klachtencommissie te
worden behandeld.
10. Algemeen
• Er dient geen aanbestedingsbedrag betaalt te worden aan BGB. De inrichting
wordt gratis toegekend.
• De BGB vzw ziet af van iedere winstboeking die uit deze inrichting tot stand komt,
zoals BGB ook op geen enkel ogenblik, geheel of gedeeltelijk kan verantwoordelijk
gesteld worden voor verliezen of schulden die zouden voortspruiten uit de
inrichting van het provinciaal kampioenschap.
• De BGB vzw wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van rechtsgeding en alle
kosten vallen hierbij ten laste van de inrichter.
• De BGB-vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
• Er wordt door de BGB vzw geadviseerd aan de inrichter om een verzekering
“evenementen” – “burgerlijke aansprakelijkheid” af te sluiten.
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TROFEE DER KAMPIOENEN
1. Inrichting:
Wordt altijd ingericht op 11 november tenzij anders bepaald wordt door de raad van bestuur
van de BGB.
Tijdens deze dag van inrichting mag geen enkele ander inrichting plaats vinden uitgaande
van een verbond, club of individuele speler(s) (speelsters). Sanctie hierop zie hiervoor “BGB
minnelijke schikkingen”.
2. Deelname:
De deelnemers aan de Trofee der kampioenen moeten in het bezit zijn van een geldige liden waarderingskaart van B.G.B.
3. Selectie:
De selectie van de spelers (speelsters) zal gebeuren door de BGB verantwoordelijke voor de
Trofee der kampioenen, hij zal de geselecteerde spelers zelf uitnodigen.
4. Selectie criteria:
- Trofeehouder van de vorige editie .
- Kampioenen van België A, B, C en D reeks – Kampioenen van België Dames hoog en
laag, Kampioen van België Jeugd – Beloften – Oude Gloriën hoog en laag – Kampioen
van België Veteranen.
- Individuele kampioen A-reeks en Oude Gloriën hoog van de provinciale
kampioenschappen.
- Alle verbondskampioenen in de A-reeks en de verbondskampioenen Oude Gloriën hoog.
- Winnaar trofee der provinciale en verbondskampioenschappen (TDPVK).
5. Verloop van de Trofee der kampioenen:
- De oproeptafel wordt door BGB gedaan
- De deelnemers worden uitgenodigd tegen 10.30 h voor de voorstelling aan het publiek
Deelnemers die ongewettigd afwezig blijven zullen een sanctie oplopen, zie hiervoor
“BGB minnelijke schikkingen”.
- De wedstrijden vangen stipt aan om 11.00 h.
- De trekking geschiedt net voor aanvang van de wedstrijden door de speler zelf.
- Alle administratie valt ten laste van BGB.
- De finale van de Trofee der kampioen wordt betwist naar 2 winnende manches.
6. Wedstrijdleiders:
Door de BGB verantwoordelijke worden nationale wedstrijdleiders opgeroepen. Zij
ontvangen hiervoor een vergoeding.
7. Uitreiking van de prijzen en andere:
Na het einde van de voorronde, de 1/16e en eventueel de 1/8e finales worden de
wedstrijden even stilgelegd en de trofeeën uitgereikt, streefdoel 18,00 uur voordien worden
geen trofeeën uitgereikt, zij die vertrekken bekomen geen trofee. De trofee uitreiking van de
kwart en halve finale en finale gebeuren na het einde van de finale, vroeger worden geen
trofeeën uitgereikt. Zij die vertrekken, verliezen hun trofee.
8. Kledij
Zie reglementenbundel kledij BGB-aangelegenheden.
9. Forfait
Spelers die forfait geven krijgen een voorstel tot minnelijke schikking volgens BGB normen.
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TROFEE DER PROVINCIALE-EN VERBONDSKAMPIOENEN
1.Inrichting:
Wordt jaarlijks ingericht op het nationaal kampioenschap.
Tijdens deze dag van inrichting mag geen enkele ander inrichting plaats vinden uitgaande
van een verbond, club of individuele speler(s) (speelsters). Sanctie hierop zie hiervoor “BGB
minnelijke schikkingen”.
2.Deelname:
De deelnemers aan de Trofee moeten in het bezit zijn van een geldige lid- en
waarderingskaart van B.G.B.
3.Selectie:
De selectie van de spelers (speelsters) zal gebeuren door de BGB verantwoordelijke voor de
Trofee, hij zal de geselecteerde spelers zelf uitnodigen.
4.Selectie criteria:
- Alle provinciale-en Verbondskampioenen die niet geselecteerd zijn voor de trofee der
kampioenen.
5.Verloop van de Trofee der provinciale kampioenen:
- De oproeptafel wordt door BGB gedaan
- De deelnemers worden uitgenodigd tegen de voorstelling aan het publiek.
- De trekking geschiedt net voor aanvang van de wedstrijden door de speler zelf.
- Alle administratie valt ten laste van BGB.
- De finale van de Trofee der provinciale kampioenen wordt betwist naar 2 winnende
manches.
6.Wedstrijdleiders:
Door de BGB verantwoordelijke worden nationale wedstrijdleiders opgeroepen.
Zij ontvangen hiervoor een vergoeding.
7.Uitreiking van de prijzen:
De trofee uitreiking van de ½ finale en finale gebeuren na het einde van de finale, vroeger
worden geen trofeeën uitgereikt zij die vertrekken verliezen hun trofee.
8.Kledij
Zie reglementenbundel kledij BGB-aangelegenheden.
9.Forfait
Spelers die forfait geven krijgen een voorstel tot minnelijke schikking volgens BGB normen.
10. De Winnaar plaatst zich voor de Trofee der Kampioenen.
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PUNTEN TE BEHALEN IN DE NATIONALE INRICHTINGEN:
RANKINGPUNTEN:
KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË:
1e plaats
2e plaats
3e en 4e
5e tot 8e
9e tot 16e
17e tot 32e

34 punten
26 punten
19 punten
13 punten
8 punten
4 punten

DEZE PUNTEN WORDEN ENKEL TOEGEKEND IN DE A-REEKS.
De regerende Belgische kampioen is bij inschrijving rechtstreeks geplaatst voor de finale in de
A-reeks van het daaropvolgend Belgisch Kampioenschap.

1e plaats
2e plaats
3e en 4e
5e tot 8e
9e tot 16e

PROVINCIAAL

VERBOND

21 punten
15 punten
10 punten
6 punten
3 punten

16 punten
11 punten
7 punten
4 punten
2 punten

Nationale competitie
Ere afdeling : 1 punt per gewonnen match.
1e afdeling : 0,5 punt per gewonnen match .

AANDACHT:
Men mag deelnemen aan meerdere Verbondskampioenschappen per
speelseizoen, maar enkel het hoogste resultaat telt mee voor de ranking.
HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OF TORNOOIEN DOOR CLUBS
OF VERBONDEN TIJDENS EEN NATIONALE INRICHTING IS TEN
STRENGSTE VERBODEN. ZIE MINNELIJKE SCHIKKING
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KLACHTENCOMMISSIE - HOF VAN BEROEP
HOF VAN CASSATIE
SAMENSTELLING
De raad van bestuur stelt een klachtencommissie samen die oordeelt in eerste aanleg en een
beroepscommissie die het beroep beoordeelt. Deze organen zijn samengesteld uit één of meer
personen die op geen enkele manier persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn
geweest bij het voorafgaand onderzoek, tenzij alle partijen het eens zijn dat men mag zetelen.
Deze commissies zijn samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en hoogstens 3 leden.
Het hof van cassatie is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur die niet gezeteld
hebben in de klachtencommissie of het hof van beroep. Een lid mag niet zetelen als een zaak
behandeld wordt waarbij zijn club of verbond partij is of waarin hij rechtstreekse belangen heeft.
Aanstelling van de leden:
De raad van bestuur benoemt de leden van de klachten en beroepscommissie . Alleen leden
met een geldige BGB lidkaart kunnen deel uitmaken van deze commissies tenzij de raad van
bestuur een raadsman aanstelt.
Einde mandaat:
Het mandaat van de leden van de commissies wordt beëindigd door een beslissing van de raad
van bestuur:
a) Op eigen verzoek, mits het richten van een ontslagbrief aan het nationaal secretariaat.
b) Indien het lid over geen geldige BGB lidkaart meer beschikt.
c) Ontheffing door de raad van bestuur.
Voorzitter en secretaris:
De voorzitter leidt de beraadslagingen. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt het oudste lid de
beraadslagingen. De secretaris noteert de inhoud van de verklaringen en maakt een
gedetailleerd verslag op. Bij afwezigheid van de secretaris neemt één der leden het secretariaat
over.
BEVOEDHEDEN
De klachtencommissie is bevoegd te oordelen over geschillen aangaande de golfbiljartsport, de
reglementen en beroep tegen de minnelijke schikkingen. De klachtencommissie is niet bevoegd
voor interne financiële geschillen.
De klachtencommissie neemt in eerste aanleg kennis van een klacht, ingediend door een speler,
een club, een verbond of een werkend lid, en behandelt ze. Een speler en / of een club dienen
nochtans, alvorens een klacht in te dienen, alle rechtsmiddelen die voorhanden zijn in het eigen
verbond uit te putten, behalve wanneer de klacht gaat over nationale inrichtingen, BNV
inrichtingen, wedstrijden door de BGB goedgekeurd of ingericht of geschillen met het eigen
verbondsbestuur. De klachtencommissie neemt eveneens kennis van de verslagen van de
werkende leden met betrekking tot incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van
wangedrag van spelers of toeschouwers en over alle feiten ten laste van de inrichtende en/of
bezoekende club, doch de termijn tussen verzending van oproep en verschijnen, moet niet
worden nageleefd.
De beroepscommissie is bevoegd voor de behandeling van de beroepen, ingediend door een
speler, een club, een verbond of een werkend lid tegen beslissingen van de klachtencommissie.
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Het hof van cassatie kan in haar hoedanigheid een beslissing van de beroepscommissie, of van
de klachtencommissie, oordelend in laatste aanleg, vernietigen. Het hof van cassatie spreekt zich
niet uit over de grond van het geschil, maar verwijst de zaak, na de inbreuk op het reglement of
het nieuw feit te hebben vastgesteld, naar de bevoegde instantie, teneinde aldus eventueel het
recht op hoger beroep mogelijk te maken wanneer het om een nieuw feit gaat. De bevoegde
instantie moet zich schikken naar de principes die in de beslissing tot vernietiging vervat zijn. In
geen geval zal het hof van cassatie een zaak te gronde behandelen.
HET INDIENEN VAN EEN KLACHT
Termijn van indienen klacht of beroep:
Op straffe van verval dient iedere klacht, beroep of cassatieverzoek, ingediend te worden binnen
de vijftien werkdagen na de feiten, of verzenddatum na uitspraak van een andere commissie
(verbond/BGB). De verzenddatum dient door de verbonden of de commissies duidelijk vermeld te
worden in hun schrijven. Bij eventuele betwisting geldt de poststempel.
Indienen van klacht of beroep of Cassatieverzoek:
Elke klacht, beroep of cassatieverzoek moet per aangetekend schrijven en/of per e-mail
ingediend worden.
Klachtencommissie: via de nationale secretaris van BGB.
Beroepscommissie: via de nationale secretaris van BGB.
Hof van cassatie: via de nationale secretaris van BGB.
Betaling van de kosten:
Op straffe van niet ontvankelijkheid dient de klagende of beroepende partij, gelijktijdig met het
indienen van de klacht een som van 125 Euro; in beroep een som van 250 Euro en in cassatie
250 Euro over te maken op de BGB rekening. Een bewijs van storting moet bij de klacht
gevoegd. Deze bedragen zijn een vast recht en blijven, zelfs bij foutief indienen, eigendom van
de BGB. Bij winst van de klacht wordt de som aan de klagende partij terugbetaald en verhaald op
de verliezende partij. De aanbestedingssom wordt echter pas terugbetaald op het moment dat de
verliezende partij betaald heeft. De klachten en /of verslagen van werkende leden, zijn niet
onderworpen aan de betaling van deze bedragen.
Intrekken van de klacht, beroep of cassatieverzoek:
Intrekken van de klacht, beroep of cassatieverzoek: Het is de klager of beroeper op elk ogenblik
toegestaan zijn klacht, beroep of cassatieverzoek in te trekken. In dit geval wordt de
aanbestedingssom verbeurd verklaard.
Vermelden van verplichte gegevens:
Iedere klacht of beroep dient op straffe van niet ontvankelijkheid, de volgende gegevens te
vermelden:
- De identiteit van de klager of beroeper.
- De identiteit van de tegenpartij.
- Een korte, maar duidelijke samenvatting van de feiten, die toelaat de aard van het geschil te
bepalen en de in de zaak betrokken partijen op te roepen.
Het is de klager of beroeper toegestaan bijlagen aan zijn klacht of beroep toe te voegen.
Bij het in Cassatie gaan dienen op straffe van niet ontvankelijkheid, de volgende gegevens
vermeld:
- De identiteit van hij/zij die in Cassatie gaat
- De identiteit van de tegenpartij
- Het dossiernummer
- Een korte, maar duidelijke samenvatting van de nieuwe feiten of procedurefouten die toelaten
de aard van het geschil te bepalen.
Komt de klacht van een aangesloten verbond dan dient zij ondertekend door twee bestuursleden.
Komt de klacht van één van haar clubs dan dient de klacht ondertekend door twee leden van de
club. Een individuele speler kan eveneens klacht neerleggen, deze ondertekent de klacht alleen.
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PROCEDURE.
Tussenkomst van de secretaris:
Na ontvangst van de klacht op het secretariaat en indien stortingsbewijs werd bijgevoegd, stuurt
de secretaris één exemplaar naar de voorzitter van de behandelende commissie en de nationale
secretaris.
Na ontvangst van de documenten van een in cassatie gaande partij op het nationaal secretariaat
en indien stortingsbewijs werd bijgevoegd, plaatst de nationale secretaris de klacht op de
dagorde van de eerstvolgende vergadering van de raad van Bestuur. Cassatie wordt steeds
behandeld op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
Bepalen van de behandelingsdatum en samenstelling van de commissie:
De voorzitter of zijn vervanger bepaalt de behandelingsdatum en stelt de commissie samen. De
voorzitter of zijn vervanger geeft de secretaris van de commissie de opdracht de klagende of de
beroepende partijen aangetekend en per gewoon schrijven of per mail aan te schrijven. De
commissieleden worden eveneens schriftelijk of per mail verwittigd. Er dient gezorgd dat tussen
de verzending van de oproep tot verschijning voor de commissie en de behandelingsdatum
minstens 5 werkende dagen liggen. De zaterdag geldt niet als werkende dag. De uitnodigingen
worden door de secretaris aangetekend en per gewoon schrijven of per mail verzonden naar de
voorzitter en de secretaris van het betrokken verbond of club die de klacht of het beroep
indiende, tenzij het een klacht of een beroep betreft van een individuele speler. Ook de eventuele
tegenpartij wordt op dezelfde wijze opgeroepen. De klagende of beroepende partij zorgt zelf dat
de eventueel opgegeven getuigen door haar worden verwittigd. De secretaris doet aan elke partij
en aan de commissieleden die moeten zetelen, mededeling van de klacht en bezorgt hen een
kopie van het volledige dossier.
Vertegenwoordiging en bijstand:
De zitting van de commissies is openbaar. Verbonden en / of clubs worden vertegenwoordigd
door hun voorzitter en / of hun secretaris en / of hun bijzondere volmachtdrager. Een
volmachtdrager voor een club dient minstens één jaar lid te zijn van die club en in het bezit van
een schriftelijke volmacht die dient afgegeven te worden aan de voorzitter van de commissie bij
het betreden van de raadzaal. Indien de klager of beroeper een individueel speler is moet hij
persoonlijk verschijnen, maar kan zich laten bijstaan door iemand van zijn club, op voorwaarde
dat deze laatste minstens één jaar lid is van deze vereniging. In alle gevallen is bijstand mogelijk
door een bij de balie ingeschreven advocaat. De commissies doen uitspraak, ook bij gebreke van
verschijning van één of beide partijen.
De beraadslaging:
Na de sluiting van de debatten beraadslaagt de commissie en doet zij uitspraak. Zij beslist bij
meerderheid van stemmen. De voorzitter of zijn vervanger leidt de beraadslaging. Ingeval van
staking van stemmen is het oordeel van de voorzitter of zijn vervanger echter doorslaggevend.
De beslissing wordt bekendgemaakt binnen de 5 werkdagen. Zo geen uitstel mogelijk blijkt wordt
de beslissing ter plaatse bekend gemaakt.
Motivatie van de beslissing:
De beslissing wordt gemotiveerd en haalt desnoods de artikels aan van de:
a) Statuten van de vzw Belgische Golfbiljartbond
b) Van het nationaal innerlijk reglement
c) Van het nationaal speelreglement
d) Het klachtenreglement
e) De innerlijke verbondsreglementen.
De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie, in
cassatie de leden van de raad van bestuur die aan de debatten hebben deelgenomen. De
secretaris van de commissie of raad van bestuur zorgt er voor dat de beslissing binnen de 5
werkdagen, schriftelijk, aan alle betrokken partijen meegedeeld wordt. Ook de leden van raad
van bestuur krijgen een afschrift. De leden van de klachtencommissie, beroepscommissie en de
raad van bestuur, zijn tot strikte geheimhouding verplicht.
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Tenlastelegging van de kosten:
- De kosten die de ter verschijning opgeroepen commissieleden gemaakt hebben worden
forfaitair begroot op 150€ per klacht, en worden gedragen door de verliezende partij, te
vermeerderen met 125€ (gewone klacht) of 250€ (beroep of cassatie) wanneer de verliezende
partij niet de indiener van de klacht is.
- De klachtencommissie, de raad van beroep of het hof van cassatie, meldt dit schriftelijk aan de
betrokken partij.
- Personen die facultatief opgeroepen werden hebben geen recht op terugbetaling van
verschijnings- of verplaatsingskosten.
- Het bedrag dient gestort op de BGB rekening.
- In geval van kennelijk ongegronde klacht kan de klachtencommissie of de raad van beroep zelf
een boete opleggen.
- De betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na verzenddatum.
Sanctie bij niet betaling:
In geval de verliezende partij weigert de kosten van het geding te betalen, wordt deze tot bij
betaling uitgesloten voor alle officiële BGB competities. In geval van ontbinding van verbond en /
of club wordt de som gedeeld door het aantal leden. Wenst een lid van deze, ondertussen,
ontbonden verbond en / of club terug aan te sluiten dan zal deze eerst zijn aandeel in de schuld
dienen te betalen.
Uitstellen van een straf:
Het indienen van een klacht, beroep of cassatie stelt de uitwerking van een straf niet op, tenzij
het een schorsing betreft van minder dan één maand of een minnelijke schikking.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VERHOUDING BGB / VERBONDEN.
AANSLUITINGSVOORWAARDEN:
•
•
•
•
•
•
•

Elk verbond wordt aangeraden het wettelijk statuut van vzw aan te nemen.
Elk verbond moet minimaal 8 clubs tellen.
Verbondsgrenzen moeten door BGB goedgekeurd worden.
Clubs moeten binnen al vastgestelde grenzen van een verbond vallen.
Aanvaarden en naleven van de BGB reglementen en statuten.
Overmaken van de statuten, die worden nagezien op tegenstrijdigheden met BGB statuten en
reglementen.
Verbod wordt opgelegd, clubs aan te sluiten die:
° Minder dan zes leden met een BGB aansluiting tellen bij het begin van de competitie.
° Door BGB met uitsluiting bestraft zijn.
° Hun lokaal hebben binnen de grenzen van een ander verbond, tenzij met toelating van dat
verbond.
° Ontbonden zijn, en terug starten, tenzij hoogstens 1/3e der leden van de ontbonden club,
terug start in hetzelfde lokaal.
° Over een biljart beschikken dat niet voldoet aan de standaardnormen.
° Over een biljart beschikken, waarvan de plaatsing en verlichting niet aan de
keuringsvoorwaarden voldoet.

GRENZEN:
•
•
•
•
•
•

Een verbond mag geen clubs aansluiten buiten de goedgekeurde verbondsgrens, tenzij in
een vrij gebied.
Grenzen kunnen niet verlegd worden, zonder goedkeuring van BGB.
Clubs in een vrij gebied, moeten aansluiten bij het nieuw verbond, dat in hun gebied zou tot
stand komen, ze starten echter in dezelfde reeks als in hun vorig verbond.
Clubs die in een grensgebied liggen, zijn vrij te kiezen in welk verbond ze aansluiten, hun
keuze is definitief, zowel voor club als voor lokaal.
De grenzen zijn vatbaar voor wijzigingen, zo het een grensgebied betreft, maar enkel als het
een nieuw verbond betreft of in onderling akkoord.
Bij aansluiting van een club in een ander verbond, zal dit verbond tot uitsluiting voorgesteld
worden op de volgende Algemene vergadering.

RECHTEN:
Een verbond heeft recht op:
• Beschikking over de reglementen en wijzigingen.
• Twee werkende leden, die zetelen op de Alg. Vergadering van BGB.
• Leden voor de commissies.
• Kandidatuurstelling voor Nationale -, en Provinciale inrichtingen tot einde eerste kwartaal in te
dienen.
• De aanvrager moet zelf inrichten, hetzij het provinciaal of nationaal kampioenschap.
• Onderhoud met de raad van Beheer, mits geschreven verzoek.
• Deelname van de verbonds en provinciale kampioenen aan de verschillende trofeeën
• Deelname van hun spelers aan de nationale inrichtingen.
• Wedstrijdformulieren worden ter beschikking gesteld tegen betaling.
• Er wordt geen sanctie genomen tegen een verbond, zonder dit te hebben gehoord.
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• PLICHTEN:
•
•

•
•

Financiële en administratieve verplichtingen nakomen.
De aansluitingsaanvraag moet schriftelijk gebeuren bij het nationaal secretariaat, getekend
door voorzitter en secretaris van het aanvragend verbond, met bijvoeging van de lijst van de
aangesloten clubs, met naam, adres, telefoonnummer en contactadres, en een lijst van de
bestuursleden met hun functie.
Jaarlijkse competitie inrichten en kampioenen kenbaar maken aan BGB.
De hoogste reeks “ere - reeks” noemen.

HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OF TORNOOIEN DOOR CLUBS
OF VERBONDEN TIJDENS EEN NATIONALE INRICHTING IS TEN
STRENGSTE VERBODEN!! ZIE MINNELIJKE SCHIKKINGEN.
AANVAARDING:
Nadat de administratieve lijst, door BGB aan het verbond overhandigd, ingevuld en aan het
secretariaat terugbezorgd wordt, is de aanvaarding voorlopig, tot bij bevestiging door de
volgende algemene vergadering.
BRIEFWISSELING:
Om ontvankelijk beschouwd te worden, moet briefwisseling voldoende gefrankeerd zijn, adres
van de afzender vermelden, gedateerd en door de twee werkende leden ondertekend zijn. Bij
gebreke wordt ze als onbestaande beschouwd. Bij betwisting aangaande de datum, telt de
poststempel.
FUSIE:
Als men wenst de grenzen te laten verdwijnen, kan een fusie aangegaan worden. De wil hiertoe,
moet door minstens 2/3e van alle clubs geuit worden op een vergadering waar een BGB
afgevaardigde aanwezig is, die tevens als bemiddelaar kan optreden.
ONTBINDING:
Bij ontbinding zal BGB de clubs steunen die wensen bij BGB te blijven, en hen helpen om een
nieuwe verbondsorganisatie op te richten. Zo dit niet slaagt, mogen deze clubs, aansluiten bij het
verbond dat aardrijkskundig het dichtst bij hen gelegen is.

UITSLUITING:
Bij handelingen tegen de belangen van BGB of de golfbiljartsport, zal BGB in betrokken verbond
een algemene vergadering samenroepen, om met het bestaande bestuur en de aanwezige clubs,
een nieuw bestuur te laten aanstellen door stemming.
VERLIES VAN LIDMAATSCHAP:
Een verbond kan hiertoe voorgesteld worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

BESTRAFFING: De beheerraad kan een straf als minnelijke schikking voorstellen. Bij niet
akkoord gaan, heeft betrokkene het recht zich tot de klachtencommissie te wenden.
Als de BGB klachtencommissie, problemen moet behandelen, die voortvloeien uit
“verbondsreglementen”, die strijdig zijn met de BGB reglementen, kan de commissie enkel
rekening houden met de eigen BGB reglementen.
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VERHOUDING BGB / CLUBS – PLOEGEN - SPELERS:
AANSLUITINGSVOORWAARDEN:
•
•

Elk verbond bepaalt de aansluitingsvoorwaarden en bij aanvaarding wordt een club rechtstreeks
bij BGB opgenomen, met al haar leden.
Meerdere clubs in één lokaal worden toegelaten op voorwaarde dat elke club over een eigen
biljart beschikt en dat hoogstens twee ploegen per biljart aan eenzelfde competitie deelnemen.

RECHTEN:
Een club heeft recht op:
• Erkenning door BGB bij opname in een verbond.
• Deelname aan alle nationale inrichtingen, tenzij ze, bij wijze van straf, hiervoor is uitgesloten.
• Zelf inrichtingen verzorgen, voor zover de reglementen ervan niet indruisen tegen die van BGB,
en de data van BGB inrichtingen gevrijwaard blijven.
• Een onderhoud met de raad van beheer, mits geschreven verzoek. De raad van beheer zal als
rechter optreden, bij betwistingen met het verbond. De werkende leden zullen uitgenodigd
worden, samen met twee bestuursleden van de club, om tijdens een vergadering van de
beheerraad te verschijnen. BGB zal een voor beide partijen bindende beslissing nemen.
Geluidsopnamen zijn verboden.
Zo de betwisting verband houdt met verbondsreglementen, die tegenstrijdig zijn met het BGB
reglement, kan de zaak doorverwezen worden naar de BGB klachtencommissie.
Wedstrijdformulieren worden ter beschikking gesteld tegen betaling.
Kandidatuurstelling voor Nationale -, en Provinciale inrichtingen tot einde eerste kwartaal in te
dienen.
De aanvrager moet zelf inrichten, hetzij het provinciaal of nationaal kampioenschap.
PLICHTEN:
• Clubs moeten een bestuur hebben, met minstens een voorzitter, secretaris en een kasmeester.
• De administratie van een nieuw lid wordt door de club geregeld met het verbond.
• Ze zal elke adreswijziging van een lid melden aan het verbond. Zie ledenbeheer.
• Ze zal haar financiële en administratieve verplichtingen, strikt nakomen.
• Ze is verantwoordelijk voor de uitreiking van de spelerskaart aan elk lid.
• Ze zal geen actie ondernemen, nadelig voor BGB.
Ploegen zijn samengesteld uit leden en kunnen niet ontbinden. De verplichtingen zijn gelijk aan die
van een club, maar ze moeten geen bestuur hebben, wel ploegafgevaardigden.

HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OF TORNOOIEN DOOR CLUBS,
TIJDENS EEN NATIONALE INRICHTING IS TEN STRENGSTE VERBODEN !
ZIE MINNELIJKE SCHIKKINGEN!!
SPLITSING VAN EEN CLUB: (Bv.: BNV en Verbond):
Splitsing van een club, kan enkel mits 2/3e meerderheid van alle spelers die de laatste
clubovereenkomst getekend hebben.
Spelers zullen de verplichtingen van BGB, verbond en club naleven
Op dezelfde kalenderdag, mag men aan meerdere BGB competitiewedstrijden deelnemen maar niet
in hetzelfde verbond.
Bij verandering van club, zal men de geldelijke verplichtingen, bij de vorige club of verbond nakomen.
Men zorgt ervoor, in kampioenschappen, onder de juiste letterwaardering aan te treden, op straffe
van uitsluiting.

DUBBELSPELEN: BGB aanvaardt het dubbelspelen voor zover dit niet in hetzelfde verbond gebeurt
.
BESTRAFFING: De beheerraad kan een straf als minnelijke schikking voorstellen. Bij niet akkoord
gaan, heeft betrokkene het recht zich tot de klachtencommissie te wenden.
Als de BGB klachtencommissie, problemen moet behandelen, die voortvloeien uit
“verbondsreglementen”, die strijdig zijn met de BGB reglementen, kan de commissie enkel rekening
houden met de eigen BGB reglementen.
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Privacyverklaring
Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – Belgische Golfbiljart Bond vzw met
maatschappelijke zetel te Haasrode, Kortestraat 22, ingeschreven onder het ondernemingsnummer
409.053.750
1. Algemeen
1. De Belgische Golfbiljart Bond is een vzw met maatschappelijke zetel te Haasrode, Kortestraat 22,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 409.053.750
2. Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden is strikt noodzakelijk en onontbeerlijk
voor het optimaal functioneren van de vzw. Een aangesloten lid neemt kennis van de
privacyverklaring en geeft op vrijwillige basis schriftelijk zijn toestemming tot bewaren van de
noodzakelijke gegevens.
3. De toegang tot en/of het gebruik van de website www.bgbgolfbiljart.be en/of de geplaatste
informatie zoals berichten/commentaar/gastenboek/… impliceert dat je als bezoeker/gebruiker van
deze website welbewust beseft dat je verantwoordelijk bent van de door u vermelde
persoonsgegevens. De Belgische Golfbiljartbond vzw publiceert geen persoonsgegevens zonder
uitdrukkelijke toestemming.
4. Persoonsgegevens worden door de vzw, slechts gebruikt, verzameld en verwerkt conform de wet
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de persoonsgegevens (Privacywet)
5. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, raadpleeg deze daarom regelmatig.
2. Juridisch kader
1. De Belgische Golfbiljart Bond vzw gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar
leden conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en haar
uitvoeringsbesluiten en Europese verordeningen, gekend onder de naam privacywetgeving.
3. Gebruiken, verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder meer de
volgende gegevens: Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam – huisnummer –
woonplaats), emailadres, foto en telefoonnummer.
2. De verzamelde persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor het ledenbestand, aanmaken
van lidkaarten, beheer van letterwaardes, beheer van de contactgegevens en andere activiteiten strikt
noodzakelijk voor de werking van de vzw. De gegevens worden bewaard in een register.
3. De publicaties van de Belgische Golfbiljart Bond, zoals onder andere brieven, de
reglementenbundel, of publicaties op de website vermelden slechts de persoonsgegevens die strikt
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vzw.
4. De persoonsgegevens van de leden worden niet verspreid of doorgegeven zonder goedkeuring,
tenzij in de strikt noodzakelijke gevallen zoals omschreven.
5. Als uw gegevens gedeeld worden met een ander land, waken wij erover dat deze landen
voldoende waarborg bieden op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tenzij
anders beslist worden uw gegevens niet gedeeld buiten de EU.
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6. Het lid van de Belgische Golfbiljart Bond vzw garandeert dat de gegevens die ze ter beschikking
stelt van de vzw juist en volledig zijn. Wijzigingen dienen binnen de 30 dagen van wijziging ter kennis
gebracht te worden.
7. De verzamelde persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde
doel met een maximum van 5 jaar na einde lidmaatschap.
8. Foto’s en filmopnames die genomen worden op inrichtingen/evenementen van de BGB vzw
kunnen gepubliceerd worden op sociale media en/of andere kanalen. U heeft steeds de mogelijkheid
om voorafgaandelijk de opnames de opname te weigeren.
4. Databescherming
1. De vzw neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens
voldoende beschermd worden. De vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke
maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via
technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn bestuurders en leden
toe. Zo worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, ongeoorloofde
raadpleging of openbaarmaking. De opgeslagen data wordt onder andere beschermd door
antivirussoftware, firewall en andere softwareprogramma’s.
2. In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot
de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang of verspreiding van
persoonsgegevens zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 72 uur nadat er werd
kennisgenomen van deze inbreuk contact worden opgenomen met de privacy commissie. Indien deze
inbreuk van die mate is dat ze een verhoogd risico vormen voor de rechten en vrijheden van deze
personen worden de personen zelf persoonlijk verwittigd.
2. Indien de vzw alle nodige maatregelen heeft genomen ter bescherming en door overmacht of
derden de persoonsgegevens alsnog verspreid worden, kan de vzw hiervoor niet aansprakelijk
gesteld worden.

5. Website
Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch cookies op
de harde schijf van uw computer opgeslagen worden.
Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt worden bij de volgende
verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw webbrowser kan u lezen hoe u cookies kunt
weigeren of verwijderen.
Wij maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies voor de verzameling, verwerking en
gebruik van persoonsgegevens.
Op de website vindt u mogelijk links naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden
gesteld hoe en op welke manier deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. U neemt hiervoor
best kennis van de privacyverklaring van deze website.
6. Recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering en verzet
1. U hebt steeds de mogelijkheid om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of een
correctie van deze gegevens te vragen. U kan steeds een verzoek tot verzet of verwijdering vragen.
Elke aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot verzet dient schriftelijk, gedateerd en
ondertekend, aangevraagd te worden via het secretariaat van de Belgische Golfbiljart Bond vzw.
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2. Een vraag tot verwijdering van uw persoonsgegevens uit de bestanden of intrekking tot
toestemming voor het gebruiken, verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, heeft
onmiddellijk het einde van uw lidmaatschap tot gevolg gezien uw persoonsgegevens strikt
noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.
3. Op verzoek zoals omschreven onder pt1. van hoofdstuk 6 kan u vragen de foto’s en filmopnames
die gepost werden op sociale media en/of andere kanalen en u duidelijk herkenbaar bent te laten
verwijderen. Indien de inrichting geen nationale inrichting van de BGB vzw betreft dient u uw
aanvraag rechtstreeks te richten aan de inrichter van dit evenement.
7. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens voor de Belgische Golfbiljartbond
vzw is de nationale kaarthouder. Zijn contactgegevens vindt u terug in de reglementenbundel of de
website.
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LETTERWAARDE
ERKENNINGSMODALITEITEN:
De BGB erkent enkel de letterwaarden A, B, C, D, NA en ND.
TOEKENNEN VAN EEN WAARDERINGSLETTER AAN NIEUWE SPELERS:
- Nieuwe spelers krijgen een waarderingsletter NA, met uitzondering voor dames en jeugdspelers die
een waarderingsletter ND krijgen.
- De waarde van nieuw aangesloten leden wordt, voor zover ze minimum 10 partijen gespeeld
hebben. Deze nieuwe letterwaarde wordt vermeld op de lidkaart.
- Indien in 1 seizoen minder dan 10 partijen gespeeld werden en het volgende seizoen opnieuw
minder dan 10 partijen wordt het totaal van de 2 seizoenen in rekening gebracht voor de berekening
van de nieuwe letterwaarde. Indien het totaal gespeelde partijen van de 2 seizoenen minder dan 10 is
behoudt men de vroegere waarde. Het totaal van de 2 seizoenen wordt in dit geval in rekening
gebracht bij het volgende seizoen, enz. tot er een totaal is van minimum 10 wedstrijden.
TOEKENNEN VAN EEN WAARDERINGSLETTER BIJ NATIONALE OVERGANG:
- Bij een nationale overgang dient aan de speler de nieuwe waarderingsletter meegegeven door het
verlatend verbond (indien hij /zij een nieuwe bekomen heeft. Zij dient vermeld op het
overgangsformulier.
- Het nieuwe verbond dient de waarderingsletter automatisch over te nemen.
- In geen geval kan een overgang een verhoging of verlaging van waarderingsletter meebrengen.
TOEKENNEN VAN WAARDERINGSLETTERS AAN SPELERS, KOMENDE UIT VERBONDEN,
NIET MEER AANGESLOTEN BIJ DE BGB:
- Bij afscheuring van verbonden bij de BGB behouden de spelers, bij terug aansluiten bij een BGB
verbond, hun waarderingsletter.
- Zo niet zullen zij in de A - reeks ingeschreven worden bij alle nationale inrichtingen.
- Spelers die komen uit ontbonden clubs behouden eveneens hun letterwaarde. Zeker wordt geen
letterwaarde lukraak toegekend.
BEKENDMAKEN VAN DE NIEUWE WAARDERINGSLETTER:
- Alle letterwaarden worden bepaald door BGB.
- Na afloop van ieder competitiejaar dient de nieuwe waarderingsletter te worden berekend. Alle
partijen, gespeeld in de ploegencompetitie, komen in aanmerking volgens onderstaande tabel. Met
forfait gewonnen partijen komen niet in aanmerking. Zo minder dan 10 partijen gespeeld werden
behoudt men de vroegere waarde.
- Men kan slechts één waardering dalen of stijgen.
- Resultaten in de kampioenschappen worden niet gecumuleerd met de resultaten uit de competitie;
de hoogste waardering telt
Vb1: een speler met C-letterwaarde stijgt door zijn competitieresultaten naar B en stijgt door zijn
resultaten in de kampioenschappen ook naar B: nieuwe letterwaarde B
Vb2: een speler met C-letterwaarde zakt door zijn competitieresultaten naar D en stijgt door zijn
resultaten in de kampioenschappen naar B: nieuwe letterwaarde B
- Een verbondsbestuur is gemachtigd, een lid dat duidelijk de bedoeling heeft van waarde te dalen,
een A of een B toe te kennen. BGB moet hiervan wel schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
- De nieuwe waardering gaat in vanaf 15 augustus.
- Elk verbond dient tussen 21 en 25 december en tussen 01 en 15 mei alle individuele prestaties
kenbaar te maken aan de BGB.
- Alle resultaten worden gecentraliseerd bij BGB.
- Voor leden die in 2 verbonden en BNV, zijn aangesloten wordt de hoogste letterwaarde toegepast.
Die letterwaarde is van toepassing voor beide verbonden, of verbond en BNV.
- Voor leden die in 2 verschillende verbonden afzonderlijk, of 1 verbond en BNV, minder dan 10
wedstrijden hebben betwist, worden de resultaten samengevoegd. Indien dit gezamenlijk 10 of meer
wedstrijden is wordt de nieuwe letterwaarde berekend op dat totaal.
- Alle letterwaarden worden bepaald door BGB. De letterwaarde wordt aangebracht op de lidkaart.
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- Leden die veranderen van letterwaarde dienen hun lidkaart te bezorgen bij de verbondskaarthouder.
- Die vernietigt de lidkaart bij ontvangst van de nieuwe lidkaart, opgemaakt door BGB. De nieuwe
lidkaart mag niet overhandigd worden aan een lid, zonder afgifte van de oude, gezien men dan 2
verschillende letterwaarden in zijn bezit zou hebben.
- Buiten de ploegencompetities komen alle resultaten in officiële inrichtingen in aanmerking volgens
onderstaande tabel.
- Alle leden, van een verbond dat de resultaten niet kenbaar maakt aan de BGB, moeten in
kampioenschappen of officiële tornooien deelnemen in de hoogste reeks.
- Spelers met een D-kaart die uitkomen in ere-afdeling federaal krijgen op het einde van het seizoen
automatisch een C-letterwaarde.
- Spelers met een A-letterwaarde die uitkomen in de 2e afdeling federaal en die op het einde van het
seizoen meer dan 80% behalen behouden hun A-letterwaarde.
- Spelers met een A of B-letterwaarde die uitkomen in 3e of lagere afdeling federaal en die op het
einde van het seizoen meer dan 50% behalen behouden hun A of B-letterwaarde.
BEREKENINGSFORMULE OP BASIS VAN DE GEWONNEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN:
FEDERAAL
A
B
C
D

ERE
vanaf 50%
20% tot 49,99%
0% tot 19,99%

eerste
Vanaf 80%
50% tot 79,99%
20% tot 49,99%
0% tot 19,99%

tweede

derde° en lager

Vanaf 80%
50% tot 79,99%
0% tot 49,99%

Vanaf 50%
0% tot 49,99%

NATIONAAL
A
B
C

ERE
vanaf 20%
0% tot 19,99%

1ste
Vanaf 50%
20% tot 49,99%
0% tot 19,99%

FORMULE:
AANTAL GEWONNEN WEDSTRIJDEN x 100
AANTAL GESPEELDE WEDSTRIJDEN

Bij de berekening van de letterwaarde zal men in de toekomst TWEE
opeenvolgende seizoenen moeten zakken alvorens men een lagere
letterwaarde bekomt.
VERPLICHT MINIMUM TOE TE KENNEN WAARDERINGSLETTER BEHAALD DOOR
PRESTATIES IN OFFICIELE INRICHTINGEN:
KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË:

A-reeks
B-reeks
C-reeks
D-reeks

A
1 tot 32
1 tot 8

B
9 tot 16
1 tot 8

C

9 tot 16
1 tot 8
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TROFEE DER KAMPIOENEN:
A
1 tot 4

B
5 tot 8

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN:

A-reeks
B-reeks
C-reeks
D-reeks

A
1 tot 8
1 tot 4

B
9 tot 16
5 tot 8
1 tot 4

C

5 tot 8
1 tot 4

VERBONDSKAMPIOENSCHAPPEN:

A-reeks
B-reeks
C-reeks
D-reeks

A
1 tot 4
1 en 2

B
5 tot 8
3 en 4
1 en 2

C

3 en 4
1 en 2

Algemeen:
Ligt de letterwaarde die men in de officiële kampioenschappen behaalt, lager dan deze welke men in
de eigen verbondscompetitie zou halen, dan krijgt men de waarderingsletter uit de competitie. Dus
iemand wiens beste waardering uit de kampioenschappen een C zou zijn, doch aan de hand van de
competitieprestaties aan een B of aan een A zou komen, krijgt die B of die A als waarde. Zou hij enkel
in competitie aan een D komen, dan geldt de C uit de kampioenschappen. Enkel de hoogste
waardering telt.
HET NIET TOEPASSEN VAN HET BEREKENINGSSYSTEEM.
- Voor verbonden die dit berekeningssysteem niet toepassen geldt volgende stelregel: "Nemen hun
spelers deel aan officiële BGB inrichtingen" dan dienen zij deel te nemen in de hoogste reeks.
FRAUDE:
- Fraude wordt bestraft met € 125 per geval.
BELANGRIJK VOOR DE SPELERS:
Krijgt een speler niet tijdig, door een overgang, na een periode van inactiviteit of door een foutieve
werkwijze een lagere waardering toegewezen dan deze die door zijn of haar prestaties zou moeten
toegekend worden, dan heeft de speler zelf de plicht te zorgen dat het desbetreffende verbond of
zelfs de BGB de fout rechtzet. Alleen de speler zal verantwoordelijk gesteld worden.
DE NIEUWE WAARDERING GAAT IN VANAF 15 AUGUSTUS.
IEDER VERBOND ZAL ZORGEN DAT DE WAARDERINGSKAARTEN IN HET BEZIT VAN HUN
SPELERS ZIJN VÓÓR AANVANG VAN DE COMPETITIE !
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WEDSTRIJDLEIDING.
WEDSTRIJDLEIDERS: lid dat over een geldige BGB-lidkaart beschikt en dat de bevoegdheid heeft
om een wedstrijd te leiden.
a) OFFICIELE WEDSTRIJDLEIDER: lid dat geslaagd is in de proeven betreffende het
speelreglement, afgenomen door de BGB.
b) NATIONALE WEDSTRIJDLEIDER: lid dat na minstens 1 jaar officieel wedstrijdleider te zijn,in
BGB kledij geslaagd is in bijkomende proeven betreffende het speelreglement , afgenomen
door BGB.
OFFICIËLE: Onderscheiding die bekomen wordt na een theoretische en praktische proef betreffende
het speelreglement en waarbij tenminste 70% werd behaald.

NATIONALE: Bekomen na een theoretische en praktische proef in BGB kledij en hierbij 80% behaald
te hebben.

PROEVEN: Kunnen enkel afgenomen worden door de voorzitter van de nationale
wedstrijdleidercommissie.

VERGOEDINGEN;
Bij optreden van nationale wedstrijdleiders zal in officiële inrichtingen een vergoeding aangerekend
worden conform de vzw-voorschriften voor vrijwilligers, alsook de kilometervergoeding.
Een plaats in de onmiddellijke omgeving van, en met zicht op het biljart moet voorzien worden.
WEDSTRIJDEN:
Wedstrijden die door nationale wedstrijdleiders moeten geleid worden zijn:
a) Kampioenschap van België: Individueel, Vrouwen, Jeugd, Beloften, Oude - Gloriën en Duo's vanaf
halve finales.
b) Trofee der kampioenen ( gans het tornooi)
e) Provinciale kampioenschappen, vanaf halve finales.
f) Een toezichter op de finales nationale bekers.
Zie verder brochure nationale inrichtingen.
KLEDIJ:
Elke opgeroepen wedstrijdleider dient zich aan te melden in BGB-kledij.
AANVRAGEN:
Clubs die een wedstrijdleider wensen aan te vragen om op te treden als toezichter kunnen dit
doen bij de voorzitter van de commissie van de wedstrijdleiders, 14 dagen vóór de wedstrijd.
De vergoeding (incl. kilometers) wordt ter plaatse geregeld. Een plaats in de onmiddellijke
omgeving van, en met zicht op het biljart moet voorzien worden.
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B.G.B. MINNELIJKE SCHIKKINGEN
OVERZICHT DER OVERTREDINGEN:

FEITEN
Spelen zonder geldige aansluiting, per wedstrijd
Ongepaste kledij bij finales voor de wedstrijd
Biljart of lokaal niet in orde / ontbreken meettoestel
Onvoldoende spelers tijdens wedstrijd.
Openbare belediging aan bestuursleden, werkende
leden, leden van commissies en wedstrijdleiders.
Dit geldt ook via sociale netwerken
Laattijdige betaling van boete
Opstellen van een niet speelgerechtigde speler
Handtastelijkheden tijdens verbondscompetities provinciale of nationale BGB inrichtingen en
nationale competitie

VOORSTEL
BOETE
50 €
50 €
50 €
125 €
75€ voor de club / 50€ administratie
150 €
15 € per rappel
50 € per speler

250€
Spelen in een verkeerde ploeg
Niet gewettigde afwezigheid in finale van officiële
tornooien en kampioenschappen
Niet gewettigde afwezigheid in schiftingen en
rechtstreekse finales van officiële tornooien en
kampioenschappen
Niet scheidsrechteren na verlies, bij duo’s beide spelers
boete betalen
Uitslag te laat gemeld: 1e maal
2e maal
3e maal
Te laat melden uitslag van officiële inrichtingen
na 15 dagen
Veranderen van speeldag zonder verwittigen.
Spelen in een te lage reeks bij provinciaal en
verbondskampioenschappen
Niet erkend of BGB aangevraagd tornooi samenvallend
met BGB inrichting
Ongewettigde afwezigheid bij onderzoeksraad/RVB
Ordeverstoring bij inrichtingen en vergaderingen
Naar de rechtbank stappen zonder eerst alle middelen
binnen BGB uitgeput te hebben

50 €
125 €
10€
50 €*
15 €*
25 €
50€
125 €
75 €*
125 €
125 €*
100€
125 €*
500€

De Minnelijke schikkingen zijn minimumbedragen. De bedragen kunnen indien er sprake is van
verzwarende omstandigheden verhoogd worden.
Procedure zie volgende pagina.
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PROCEDURE:
Het voorstel tot minnelijke schikking wordt geagendeerd op de eerst volgende bestuursvergadering of
vergadering van de beheerraad na de feiten of na kennisname van de feiten.
Na bespreking op deze vergadering en besluit om een minnelijke schikking voor te stellen wordt de
betrokken speler een voorstel tot minnelijke schikking opgestuurd. De minnelijke schikking is te
betalen binnen de 30 dagen na verzending. Bij niet betaling wordt de betrokken speler geschorst tot
betaling. Indien niet akkoord, kan de speler conform de reglementen klacht indienen. Het indienen
van een klacht sluit een eventuele schorsing wegens niet betaling.

Toepassingsgebied: Alle verbonden / BGB beheerraad
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B.G.B.-KOMPETITIEREGLEMENT
A. Inrichting
Elk verbond organiseert jaarlijks competities, te beginnen vanaf eind augustus en te eindigen
uiterlijk voor het kampioenschap van België.
Het verbondsbestuur bepaalt:
• Het aantal competities, het aantal reeksen en de ploegen die worden toegelaten.
• Het aantal stijgers en dalers.
• De kalender.
Elke ploeg bestaat uit een bepaald aantal spelers nodig om een wedstrijd te betwisten en speelt
tweemaal (thuis en op verplaatsing) tegen alle andere ploegen van dezelfde reeks en dit volgens
een kalenderformule, opgesteld door de competitieverantwoordelijke.
B. Spelers
Een speler mag binnen BGB tweemaal spelen per wedstrijddag , maar niet in hetzelfde verbond.
Hij mag binnen BGB aansluiten bij maximaal 2 (twee) clubs (eventueel van verschillende
verbonden) en bij maximaal 2 (twee) ploegen.
Ofwel:
• Bij BNV en een ander verbond.
• In één verbond waar twee competities voorzien zijn - vrijdag / zaterdag – maar dan wel in
dezelfde club.

C. Reeksindeling
Een competitie heeft één of meerdere reeksen.
Deze worden ingedeeld in functie van de sterkte der ploegen en de behaalde resultaten van het
vorige speeljaar.
• Ere reeks, is de hoogste reeks.
• 1ste, 2de, 3de enz… zijn de volgende reeks.

D. Puntenverdeling
Er wordt gespeeld volgens het B.G.B. reglement.
Men speelt twee manches per partij waarbij de uitslag wordt verrekend in het wedstrijdtotaal ,
of naar twee gewonnen manches per partij die één punt geeft in het wedstrijdtotaal.
Een ploeg behaalt 2 of 3 punten bij een overwinning en 1 punt bij gelijkspel.

E. Stijgen en dalen
De stijger en daler wordt geregeld als volgt:
• Ere reeks steeds twee dalers.
• 1ste, 2de enz… de kampioen stijgt steeds, evenals de tweede bij slechts één reeks
• Andere stijgers:
▪ De derde bij slechts één reeks
▪ Of de winnaar van een testwedstrijd bij meerdere reeksen.
Wijzigingen zijn mogelijk bij forfaits na opstelling van de reeksen.
Wanneer een ploeg forfait geeft in de loop van de competitie, deze club betaalt een boete
F.

Rangschikking
De rangschikking wordt opgemaakt volgens het aantal gewonnen punten.
Bij een gelijk aantal punten tellen de gewonnen wedstrijden en daarna de verloren individueel
gewonnen partijen en de draws. Wanneer de punten dan nog dezelfde zijn, wordt een
testwedstrijd gespeeld voor stijgen of dalen.
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G. Basisspelers
Alle spelers behalve deze van de laagste ploeg krijgen een cijferwaarde, die aanduidt in welke
ploeg ze normaal spelen.
• Er moeten jaarlijks zes basisspelers per ploeg opgegeven worden, hiervan moeten er
wekelijks vier van spelen.
• Het is niet toegelaten om in een lagere ploeg te spelen dan de aangegeven cijferwaarde.
• Een speler opstellen in een verkeerde ploeg is niet toegestaan ,De ploeg verliest met 6-0.
Een minnelijke schikking wordt voorgesteld.
H. Opstelling ploeg
De volgorde van de partijen gebeurt via een formulier op te stellen door de beide kapiteins van
beide ploegen.
Een ploeg die een speler opstelt zonder geldige aansluiting verliest de wedstrijd mat 6-0 . De
speler ontvangt een voorstel tot minnelijke schikking.
De ploeg die onvoldoende spelers heeft tijdens een wedstrijd verliest met 6-0 forfait.
Een minnelijke schikking wordt voorgesteld.
Een niet speelgerechtigde speler die opgesteld wordt verliest zijn individuele partij.
Een minnelijke schikking wordt voorgesteld.
Voor de wedstrijd aanvangt, geven de twee kapiteins de spelerskaarten met de volgorde van de
spelers aan elkaar af.
Bij twijfel over de identiteit van een speler mag de kapitein de identiteitskaart of het rijbewijs
vragen van de speler. Niet tonen = verlies van de partij.
Het wedstrijdblad moet volledig ingevuld worden, met vermelding van de eventuele vervanger,
vóór het aanvangsuur. Mogen gebruikt worden.
Enkel de officiële wedstrijdbladen
De bezoekers mogen oefenen vanaf een half uur voor het aanvangsuur.
De 5e speler moet 3u na aanvang van de partij aanwezig zijn, de 6e 3u30 na aanvang, tenzij de
voorafgaande wedstrijd nog aan de gang is.
De vervanger mag invallen , als de speler die moet vervangen worden niet aanwezig is of
geweest
Van elke ploeg moeten er steeds drie spelers aanwezig zijn van begin tot einde.
I.

Wedstrijdleiding
• Onpare partijen worden geleid door de thuisploeg.
• Pare partijen worden geleid door de bezoeker.
Een speler wordt verondersteld de reglementen te kennen, maar bij twijfel zal hij niet schromen
om het reglement, dat in elk lokaal aanwezig moet zijn te raadplegen. Bij een betwisting zullen
beide kapiteins, de beide spelers en de wedstrijdleider hierover van mening wisselen. Is de stoot
al gebeurd zonder dat er nog zinnig over geoordeeld kan worden, heeft de wedstrijdleider het
laatste woord.
Om geldig te kunnen beslissen moet in het lokaal aanwezig zijn:
• Een nationaal speelreglement.
• Een lijnmeter
• Een doelmeter.

J.

Het biljart
De verplichte speelballen ‘Golf Super Aramith’ of pro cup Aramith waarmee de wedstrijd wordt
betwist moeten al op het biljart aanwezig zijn. Na elke manche moeten de ballen gepoetst
worden. Het biljart moet voorzien zijn van het biljartlaken merk ‘Simonis 300 rapide’ blauw –
groen of blauw. Het biljart moet volledig in orde zijn 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd,
zo niet, heeft de tegenstrever het recht om te spelen onder voorbehoud. Indien dit euvel echter
kan hersteld worden voor aanvang van de wedstrijd moet dit gebeuren. Niet in orde zijn betekent
biljartlaken in niet te bespelen staat, kaderlijnen niet of onvoldoende zichtbaar; doelopeningen te
groot of te klein enz…
In ieder geval dient de wedstrijd gespeeld te worden.
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K

Inspelen
Het biljart wordt een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor de bezoekers vrijgehouden.
Men mag met hoogstens 2 spelers gelijktijdig inspelen.
Voor aanvang van elke partij mogen beide spelers zich 2 minuten gezamenlijk inspelen.

L.

Forfait
Forfait wordt gegeven indien:
Er in de loop van de wedstrijd minder dan 3 spelers aanwezig zijn.
Bij eventuele boete gaat 50% naar de tegenstander, en 50% naar het verbond

M. Toezicht
Bij risicowedstrijden kan een ploeg een toezichter vragen, het verbond kan ook zelf een
toezichter sturen. De kosten € 25 en de kilometervergoeding voor vrijwilligers, te betalen door de
aanvragende ploeg.
N. Waarborg
Voor de deelname aan de competitie moet een waarborg betaald worden.
O. Verandering van kalenderdag.
De competitie verantwoordelijke kan de ploegen verplichten op andere dagen te spelen dan de
normale speeldag.
Een ploeg kan een wedstrijd laten vervroegen mits akkoord van de tegenpartij. Hiervoor bestaat
een formulier.
P. Lokaal – fusie – gerechtigde spelers
Voor verandering of sluiting van een lokaal, aansluiting van een nieuwe club, fusie van meerdere
clubs, misbruik bij ondertekening van lidkaarten en spelen zonder reglementaire aansluiting, zie
reglement van het ledenbeheer.
Indien spelers toch opgesteld worden in een niet gerechtigde ploeg, verliest deze ploeg met
forfaitcijfers.
Q. Dubbelspelen
BGB aanvaardt het dubbelspelen voor zover dit niet in dezelfde verbond gebeurt.
R. Ontbinding van ploeg of club tijdens competitie
Wanneer een club of ploeg in ontbinding gaat wordt voor de betrokken reeksen een nieuwe
rangschikking opgemaakt waarbij men geen rekening houdt met de gespeelde wedstrijden.
Zij krijgt geen prijs en is vanaf de datum der brief, ondertekend door voorzitter en secretaris, vrij
van forfait. De spelers zijn niet vrij.
S. Klachten
Bij klachten, zie klachten klachtenreglement van B.G.B. en/of betrokken verbond.
T.

Melden van uitslagen
De uitslagen der wedstrijden moeten gemeld worden door de thuisploeg, telefonisch bij de
competitieverantwoordelijke.
De wedstrijdbladen moeten toekomen bij de competitieverantwoordelijke ten laatste 3 werkdagen
na de wedstrijd.
Het niet respecteren van melden van uitslagen, of versturen van wedstrijdbladen veroorzaakt een
boete.

U. Aanvaarding
Een nieuwe club kan slechts definitief aanvaard worden tijdens de algemene vergadering.
Aanvragen die toekomen na de algemene vergadering kunnen door het bestuur voorlopig
aanvaard worden, maar moeten door de volgende algemene vergadering goedgekeurd worden.
• De betrokken club mag de lopende competitie verder spelen.
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• De ploegen van nieuwe clubs starten in de laagste reeksen.
Bij fusie moeten de ploegen de plaats innemen van de ploegen van de gefusioneerde clubs, te
starten bij de hoogste reeksen.
V. Lokaalverbod
Problemen van spelers die lokaal verboden worden:
• Verboden door het gerecht, men mag de betrokken speler niet opstellen.
• Niet verboden door het gerecht (de lokaalhouder) speler wint zijn wedstrijd.
W. Inbreuk
Wie als speler schade veroorzaakt aan laken of band van het biljart, waardoor spelen onmogelijk
wordt zal ook de nodige kosten moeten vergoeden.
De BGB vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gebeurlijke ongevallen en schade
tijdens de competitie en alle andere BGB vzw – inrichtingen.

Namens de raad van bestuur.
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