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GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND  GVP 

HOOFDBESTUUR: 

➢ Voorzitter – Raad van Beheer BGB – organisatie Koningschap:  

Jacobs Ivo   0494/580.781 – ivjac@proximus.be 

➢ Ondervoorzitter – Schatbewaarder – organisatie Beker GVP:  

VanDen Houwe Rudy   0497/706.129 - rudyvandenhouwe@hotmail.com 

➢ Secretaris – Digitaal wedstrijdblad:  

Steeman Joël   0476/716.566 – joel.steeman@telenet.be 

➢ Feestleider – Public Relations:  

Cornelis Frans   0493/199.545 – cornelis_frans@outlook.com 

➢ Kaarthouder:  

Van Schepdael Geert   0476/902.616 – toppiecafe@gmail.com 

➢ Webmaster:  

Wauters Bart   0477/576.621 – bawa@telenet.be 

➢ Werkende leden bij BGB: 

Cornelis Frans: afgevaardigde BGB – Beroepscommissie BGB – Nationaal 

Scheidsrechter 

VanDen Houwe Rudy: afgevaardigde BGB – Nationaal Scheidsrechter – 

Klachtencommissie BGB  

Klachtencommissie GVP: 

Voorzitter: VanDen Houwe Rudy (TSP) 0497/706.12 

rudyvandenhouwe@hotmail.com 

Secretaris: Floru Alain (JOS)  0496/750.280 – biljartalain@live.be 

Leden: Desmet Ronny (STB)  Merens Marc (NTK)  Van den Spiegel Koen (TPH) 

Beroepscommissie GVP: 

Voorzitter: Van Acker Danny (KRA) 0473/888.574 – fc818075@skynet.be 

Secretaris: Wauters Bart (HMHL)  0477/576.621 – bawa@telenet.be 

Leden: Van den Spiegel Frans (LEE)  De Leeuw Dominique (DWK)  Dusausoy 

Melissa (JON) 

Briefwisseling/Secretariaat GVP: 

Café “De Welkom" Muilenstraat 124, 1770 Liedekerke 053/66.35.13 
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ADRESSENLIJST DER CLUBS 

1. 1969 B.C. STRIJTEMBOYS (2)  Café "The Corner"  Hoogstraat 31  

   1760    Roosdaal  Tel: 0486/37.39.60       Jacobs Ivo: 0494/58.07.81   

 

2. 1973 B.C. KRAKERS (4)   Taverne " 't Karrewiel" Lombeekstraat 21, 1790 Essene-

Affligem – Tel. 02/582.45.38    Verbeyst Pascal: 0472/38.77.23  

 

3. 1974 B.C. NOTEKRAKERS (2)   Café "Lusthof" Ketelheidestraat 124, 1700 Dilbeek – 

Tel. 0486/52.40.84  Weeckers François : 0488/47.48.57  

                                                                                                                          
4. 1986 B.C. WINDSOR (3)      Café Windsor Markt 7, 1740 Ternat – Tel. 0475/94.55.01          

Vermeulen Willy: 0476/48.91.94   

 

5. 1991 B.C. DE WIJNDRUIF (1)   Café De Wijndruif Ninoofsestwg 995, 1703 

Schepdaal – Tel. 02/569.22.47  Van Droogenbroeck Patrick: 0474/83.58.65 

  

6. 2005 B.C. DE WELKOM (4)    Café De Welkom Muilenstraat 124, 1770 Liedekerke – 

Tel. 0475/64.92.46   Van Schepdael Geert: 0472/78.80.54  

 

7. 1988 B.C. PRIMUSBOYS (4)   Café ’t Hart van Roosdaal Hoogstraat 11, 1760 

Roosdaal – Tel. 054/33.06.03    Borremans Steven: 0494/81.03.02  

 

8. 1989 B.C. HOE MEER HOE LIEVER (2)   Café ’t Pandoerke" Strijlandstraat 78A, 

1755 Gooik – Tel. 054/51.82.83         Wauters Bart: 0477/57.66.21  

    

9. 1995 BC JONA (1)  Café Jona    Winnepenninckxstraat 5, 1755 Leerbeek – Tel. 

02/532.02.02        Vandenborre David: 0477/80.71.12  

 

10. 1994 B.C. DE POORT (2)  Café De Poort   Poortstraat 103, 1770 Liedekerke – Tel. 

0499/51.04.93    Vermeiren Dirk: 0499/51.04.93  

 

11. 1995 B.C. MOLLEM (2)      Café “Trapkes Op” Kasteelstraat 21, 1730 Mollem – Tel. 

02/452.86.96         Coppieters Paula:  0475/94.99.51    

  

12.  2003 B.C. TOPPERSHOF (3)    Café-Zaal “’t Jagershof”  Strijtemplein 6, 1760 

Roosdaal – Tel. 054/33.10.10  Van den Spiegel Koen: 0495/42.19.81  

  

13. 2006 B.C. ASSE (2)          Café “De Rode Roos” Kalkoven 34, 1730 Asse – Tel. 

02/452.45.00                  Couwberghs Frank: 0478/41.00.82  

    
14. 2006 B.C. DE VREDE (1)  Café-Zaal De Vrede    Dorpstraat 26, 1755 Gooik – Tel. 

0476/56.19.88     De Slachmuylder Geert: 0476/56.19.88  

 

15. 2009 BC MOESJ (1)   Café “Moesj”  Gemeentehuisstraat 37, 9402 Meerbeke – Tel. 

0478/47.04.35      Piens Kristof: 0473/52.32.36  

 

16.  2012 BC REEDIJK (2)      Café Reedijk  Reedijk 37, 1785 Merchtem – Tel. 

052/37.10.09     Vrijdag Jos: 0477/44.93.56  
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17.  2012 BC OUDE  STATIE (4)     Café Oude Statie  Bokkendries 2, 9400 

Denderwindeke – Tel. 0476/96.17.10        Pauwels Jonas: 0471/56.70.56  

 

18.  2012 BC BAKSKE (2)     Café Bakske Vijfhoekstraat 5, 1770 Liedekerke – Tel. 

0468/17.37.56                 Zelderloo David: 0477/78.00.51  

 

19.  2012 BC GOUDEN BIL (3)     Café " 't Bierhuis" Fabriekstraat 26, 1745 Opwijk – Tel. 

052/55.81.95     Ramaekers Didier: 0487/24.66.88  

 

20.  2014 BC JOSAN (4)          Café "Josan"  Assesteenweg 97, 1740 Ternat – Tel. 

02/582.03.83           De Nil Johan: 0472/24.44.92  

 

21.  2014 BC DE TIJGERS (1)   Cafetaria Sporthal  Dendermondsestraat 25, 1785 

Merchtem – Tel. 052/55.86.23      Meskens Alfons: 0475/ 55.89.84 

 

22.  2015 BC OSSEL STAR (2)    Café "Ossel Star" Kasteelstraat 12, 1785 Brussegem  

Tel. 052/57.01.60     Schutz Nico: 0468/28.19.70  

 

23.  2016 BC THE CORNER (2)      Café "The Corner" Hoogstraat 31, 1760 Roosdaal – 

Tel. 0486/37.39.60    Van Molle Mario  0475/31.05.15 

 

24.  2016 BC MAESLAEKEN (1)    Café "De Club" Toekomststraat 68, 1800 Vilvoorde – 

Tel. 0496/42.79.91    Vanden Broeck Omer: 0474/41.74.00  

 

25.  2016 BC DE NAVARRA’S (2)      Sportcafétaria “De Bres” Monseigneur Senciestraat 

13  1500 Halle – Tel. 02/310.99.07    Parloir Pascal: 0497/11.26.75  

 

26.  2016 BC DE JACHTHOORN (1)    Café "De Jachthoorn"  Kerkstraat 73, 9406 Outer  

Tel. 0478/ 04.97.55  Perreman Eddy: 0497/71.50.07  

 

27.  2016 BC LEETVERMAAK (2)   Café " ’t Leetvermaak" Okegemdorp 14, 9400 

Okegem – Tel. 0471/ 01.88.27    Van den Spiegel Frans: 0492/82.68.32  

 

28.  2016 BC DE JEMPI (1)    Café Jempi ’t Angereelstraat 99, 9400 Ninove        Vernis 

Peter: 0477/29.60.99   

 

29.  2018 BC DE TORENSPURTERS (2)   Café De Torenspurters J.B. Van 

Langehoeckstraat 4, 9400 Appelterre – Tel. 0474/62.32.45  Gits Bart: 0497/61.65.38 

 

30. 2018 BC Bascul (1)   Café Terminus Stationsstraat 19 1651 Lot  02/376.76.18 

Leemans Marc  0476/23.35.25 

 

31. 2018 BC Splash (1)  Café Splash Koningin Fabiolaplein 10 1083 Ganshoren  

0474/75.67.50        Serkyn Roger: 0493/33.26.68 
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REGLEMENTEN G.V.P. 

 

ART.1: VOORWAARDEN AANSLUITEN GVP:  

a) Ten minste zes (6) spelende leden aangesloten hebben.  
b) Een volledige ledenlijst met naam en adres van de leden aan het verbond 
overmaken.  
c) De reglementen van het verbond voor akkoord ondertekenen.  
d) De jaarlijkse bijdrage van € 25 per ploeg vereffenen bij het overmaken van de 
ledenlijst.  
e) Al de geldelijke en andere verplichtingen nakomen, de éénmalige waarborg van 
€ 125.  
f) Aangifte doen van haar officiële benaming die moet goedgekeurd worden door 
het verbond, ook in geval van heraansluiting. (lokaal, reeksen, spelers enz...) 

 

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 ééndelig en bestemd voor het verbond. Ze moet 
ondertekend worden door de clubvoorzitter en het lid zelf, de gegevens 
worden op een apart document ingevuld.  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  AV  =  adresverandering 
KV  =  kaart verloren (lidkaart).    VC  =  verandering clubnaam. 
ON  =  overgang nationaal (naar een ander verbond) . 
 
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 vrijdag-en  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 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. 

2 Jeugdspelers (tot 16 jaar) sluiten gratis aan. Een schriftelijke toestemming van 
ouders of wettelijke voogd is vereist voor leden jonger dan 16 jaar. 

3 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. 

4 Het is toegelaten aan spelers om in 2  verbonden federaal aangesloten te zijn. 

5 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 
 

6 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. 
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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. 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 één 

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). 
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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 Kan alleen door het verbondsbestuur toegestaan of geweigerd worden. 
B Na 31 mei tot en met 31 december kan enkel met D4, zie art.13 en 14. 
C Een geschorst lid, dat verandert van club, zal de schorsingsperiode moeten 

uitdoen in zijn/haar nieuwe club. 
D Bij schulden van een lid, zal de overgang in beraad gehouden worden, tot 

levering van bewijs van betaling. 
E Gestorte gelden voor een overgangsaanvraag zijn nooit terug vorderbaar, zelfs 

niet in geval van weigering van de overgang. 
F Ingeval van onbeschikbaarheid van een lid, hetzij door hospitalisatie, verblijf in 

het buitenland enz… moet 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.  

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     Kan enkel door BGB toegestaan of geweigerd worden. 
B Art. B-C-D-E-F  van verbondsovergangen zijn hier eveneens van toepassing. 
C 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. 

D De persoon die zich aanbiedt, moet in het bezit zijn van zijn persoonlijke 

spelerskaart. 

E De overgangssom is 50 €. 
F Bij de aanvraag worden er twee (2) overgangsformulieren ingevuld, waarvan 

één voor het verlatend verbond, en één voor BGB. 
G Om de aanvraag geldig te maken, zal het lid en de voorzitter van de 

overgangscommissie de overgangsformulieren ondertekenen.  
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H De overgangskosten worden onmiddellijk betaald bij het afgeven van het 

overgangsformulier. Kostprijs zie ART14. 
I Van de heraansluitingskosten wordt 50% (voor 31/12) doorgestort naar BGB. 
J 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.  

K 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. 

 
 
 

ART. 12: INTERNATIONALE OVERGANGEN: 
 

A Kan enkel door BGB of Nederlandse bond toegestaan of geweigerd worden. 
B 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.  
C Een nieuwe, volledig ingevulde, Nederlandse aansluitingskaart zal in het 

nieuwe verbond ingevuld en ondertekend worden. 
 

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.  

mailto:freddy.hendrickx@skynet.be
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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.  
 

ART. 14: KOSTPRIJS OVERGANG: 
 
   Een overgang is gratis, maar de overgangskosten bedragen: 

- Federaal = € 15, en is volledig voor het verbond. 
- Nationale overgang:   A-B-C-D speler =  €  50      
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50% van de overgangssom wordt na 31/12 doorgestort naar BGB.  
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, 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. 
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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. 

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. 
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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.  
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 op het 
secretariaat. 

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. 
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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. Onder splitsing van een club verstaat men: een ploeg die door bepaalde 
omstandigheden de kompetitie wil verder spelen in een ander lokaal. 

b. De punten A-K-L van art. 23 zijn hier eveneens van toepassing. 
c. 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. 

d. Als beide partijen, samen tot een overeenkomst komen, kan er tijdens de 
kompetitie een splitsing van een club ontstaan. 

e. Indien geen overeenkomst wordt er geen splitsing toegestaan, en blijven de 
ploegen spelen in hun huidig lokaal. 

f. 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.     

g. Bij overeenkomst, kunnen alle spelers van de vertrekkende ploeg hun seizoen 
verder afwerken in een ander lokaal.  

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.  
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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 BNV-club 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.  

 
ART.29: DE COMPETITIE, PROMOTIE EN DEGRADATIE  

a) Men behaalt 2 punten voor een gewonnen ontmoeting en 1 punt voor een 

gelijkspel. Clubs met een gelijk aantal punten worden gerangschikt volgens het 

totaal aantal individuele overwinningen. Het bestuur stelt wekelijks de rangschikking 

op.  

b) Het Verbondsbestuur kan het aantal stijgers of dalers wijzigen indien dit 

genoodzaakt is voor het samenstellen van de reeksen.  

c) Dalers seizoen 2018-2019: ere, eerste, tweede en derde afdeling telkens de twee 

laatste ploegen in het klassement.  Stijgers seizoen 2017-2018: in eerste, tweede, 

derde en vierde afdeling telkens de eerste twee ploegen in het klassement.  

d) Men kan vragen om vrijwillig te degraderen als 5 van de 6 basisspelers van een 

ploeg de clubovereenkomst niet meer tekenen en men geen volwaardige 

vervangers heeft. Bij vrijwillige degradatie van een ploeg zakt men (twee) 

afdelingen. Men kan wel onmiddellijk aanspraak maken op titel en promotie. 
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ART.30: De afdelingen, de reeksen  

 Elke reeks bestaat uit 11, 12, 13 of 14 ploegen. 

ART. 31: Testmatchen.  

a) Clubs die het seizoen beëindigen met gelijke punten en een gelijk aantal 
individuele overwinningen zullen een testmatch betwisten in ieder betrokken lokaal, 
onmiddellijk na het einde van de competitie.  
b) Indien drie clubs gelijk eindigen zal er gespeeld worden zonder terugmatchen en 
volgens volgend schema: eerste week A-B; tweede week B-C; derde week C-A.  
c) Het bestuur stelt de data vast en bepaalt door loting in welk lokaal elk der 
ontmoetingen doorgaat. 
 d) De rangschikking voor het geheel der testmatchen wordt als volgt vastgesteld: 1. 
volgens de behaalde punten; 2. indien dit gelijk is, volgens de samengestelde 
uitslagen; 3. indien dit ook gelijk is, volgens het aantal individuele matchen 
gewonnen zonder belle.  
e) Een dergelijke testmatch kan ook ingericht worden tussen de kampioenenclubs 
van een dubbele afdeling. 
 f) Deze testmatchen zullen alleen doorgaan in geval zij aanleiding geven tot 
promotie of degradatie. 

 
ART.32: Verbondsorganisaties  

a) Het G.V.P.-bestuur richt jaarlijks tijdens de competitie een koningschap in. 
b) Iedere club is verplicht per ploeg minstens 4 spelers individueel ( €5 pp) en 1 duo 
aan ( €10 per duo) in te schrijven. In geval van forfait zal de club, waarbij de speler is 
aangesloten, €15 boete betalen per afwezige speler, t.t.z. €9 voor de inrichter en €6 
voor het G.V.P. Niet-ingeschreven clubs betalen toch het inschrijvingsgeld, 
vermeerderd met het dubbele van de forfaitboete per speler.  
c) De uittredende verbondskoning A-reeks plaatst zich rechtstreeks voor de 
eindronde bij de laatste 16.  
d) Alleen de leden van het verbond worden toegelaten.  
e) Men mag aan meerdere Verbondskampioenschappen deelnemen wanneer men 
meerdere aansluitingskaarten heeft. 
f) Clubs die door een organisatie, van welke aard ook, concurrentie aandoen of 
schade berokkenen aan een verbondsorganisatie kunnen een boete oplopen van € 
125. Leden van deze clubs kunnen geschorst worden voor 1 tot 16 weken en bij 
herhaling één seizoen of definitief.  
g) De clubverantwoordelijke is verplicht minstens één dag zijn medewerking te 

verlenen aan het koningschap, provinciale- en nationale kampioenschappen, indien 

het GVP inrichter is. Hij kan eventueel een vervanger aanduiden. Bij niet-naleving 

wordt de club een boete van € 50 opgelegd.  

h) Spelers die hun wedstrijd verliezen moeten een volgende wedstrijd leiden, zo niet, 

worden zij geschorst voor vier weken met een boete van € 25. Zij kunnen eventueel 

zelf een vervanger aanduiden.  

i) Spelers die zich plaatsen voor de finale en op deze finale niet aanwezig, of niet 

tijdig aanwezig zijn, of het tornooi verlaten zonder geldige reden, worden voor 4 

weken geschorst en een boete van € 125.  
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j) De finales van beker worden in BGB- of clubkledij betwist.  

k) De finales van het koningschap worden in BGB-kledij betwist. 

ART.33: Klachten.  

a) Een klacht moet ingediend worden in twee exemplaren. Zij moet ondertekend 
worden door de voorzitter en de secretaris van de club, vergezeld van € 130. De som 
van € 130 is enkel terugvorderbaar als de indienende partij in het gelijk gesteld 
wordt; de in het ongelijk gestelde partij betaalt dan deze kosten. Bij gedeelde 
verantwoordelijkheid betaalt iedere partij de helft. 
 b) In het schrijven moet een duidelijke uitleg verstrekt worden over de aangeklaagde 
feiten en personen. Twee getuigen en van toepassing zijnde reglementen moeten 
vermeld worden. Getuigen moeten naam en adres opgeven. Hun handtekening is 
eveneens vereist als bewijs van hun bereidheid om te komen getuigen.  
c) De klacht dient opgestuurd naar het hoofdlokaal van GVP max. 7 werkdagen 
(datum poststempel) na de betwiste feiten, tenzij deze pas later bekend werden.  
d) De klacht die niet aan deze eisen voldoet, wordt afgewezen.  
e) De klachtenkommissie zal de betrokkenen op haar eerstvolgende vergadering 
uitnodigen en haar gemotiveerde beslissing bekend maken. De commissie zal 
hierover alle nodig geachte getuigen oproepen.  
f) Op deze uitspraak is beroep mogelijk bij de GVP beroepscommissie (€ 250). Op de 
uitspraak van de GVP beroepscommissie kan men in cassatie gaan (€ 250). 
g) Opgeroepen getuigen zijn verplicht aanwezig te zijn op dag en uur door het 
bestuur vastgesteld. Op afwezigheid staat een straf van schorsing van 4 
competitiedagen. Alleen een attest van werkgever of dokter wordt als geldig aanzien 
bij afwezigheid.  
h) Leden van de Klachtencommissie die niet opgeroepen zijn voor een zaak, kunnen 
zetelen in de Beroepscommissie. 
 i) Opschorting van straf: Het indienen van een klacht of beroep schort de uitwerking 
van een straf niet op, tenzij het een schorsing betreft van minder dan één maand. 
Klachten die vergezeld worden van een advocaat, worden geenszins behandeld. 
 

ART.34: GVP-beroepscommissie  

a) Een beroep tegen een uitspraak van de klachtencommissie dient gestuurd te 
worden naar de secretaris van de beroepscommissie.  
b) Dit dient te gebeuren als gewone zending in 2 exemplaren. Aangetekende 
zendingen worden niet aanvaard. Hierbij moet het bewijs van storting van het bedrag 
verbonden aan het beroep gevoegd worden (€ 250). Voor deze som gelden dezelfde 
bepalingen als voor een gewone klacht.  
c) Een beroep moet ingediend worden binnen de 10 werkdagen na het officieel 
publiceren van de uitspraak van de klachtencommissie in het verbondsblad. 
 d) In het schrijven moet een degelijke en volledige staving worden gedaan over de 
reden van het beroep (nieuwe feiten, nieuwe getuigenissen, nieuwe bewijzen, enz...) 
met vermelding van de van toepassing zijnde reglementen, en eventueel aanwezige 
getuigen.  
e) Indien aan deze voorwaarden niet voldaan, wordt het beroep verworpen.  
f) Opgeroepen getuigen zijn verplicht aanwezig op de dag door de 
beroepscommissie gekozen voor de behandeling van het beroep. Afwezigheid wordt 
bestraft met schorsing van 4 competitiedagen.  
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g) Bij benadering van leden van de beroepscommissie door betrokkenen of derden, 
voor of na de behandeling van een beroep, geldt artikel 39i van het reglement. 

 

ART.35: Spelen zonder regelmatig aangesloten te zijn.  

a) Een club die een match betwist met een speler die niet regelmatig bij haar 
aangesloten of geschorst is, verliest de ontmoeting met 0-6 en wordt telkens beboet 
met € 25.  
b) De betrokken speler wordt voor 1 jaar geschorst en bij herhaling voor een langere 
termijn. 
 c) De bepalingen a) en b) gelden eveneens voor een speler die geen regelmatige 
overgang bekomen heeft.  
d) Een speler is verplicht van zijn identiteitskaart of rijbewijs te tonen op eenvoudige 
vraag van de kapitein van de tegenstrevers.  
e) Wanneer een speler op dezelfde competitiedag op meerdere wedstrijdbladen 
voorkomt verliest de club al deze wedstrijden met 0-6 en loopt de betrokken speler 
per wedstrijd een schorsing op van 4 weken met een boete van € 25.  
f) Dit geldt ook voor een speler die een uitgestelde of te herspelen wedstrijd speelt en 
reeds deelgenomen heeft aan een op die datum voorziene wedstrijd.  
g) Elke club is steeds verantwoordelijk voor haar aangesloten leden. 

 
ART.36: Prijskampen.  

a) Een club die een prijskamp inricht, moet dit schriftelijk aanvragen aan het G.V.P.-
secretariaat om geen concurrentie te hebben. Toegekende prijskampen worden 
gespeeld onder GVP-reglementering.  
b) Prijzen moeten ten laatste uitbetaald worden op de avond van de finale.  
c) Het G.V.P.-bestuur verbiedt alle wedstrijden met meerdere inschrijvingen d.w.z. 
meer dan één inschrijving voor één wedstrijd en voor één prijs.  
d) Bij elke prijskamp mag het bedrag van de laagste prijs niet minder zijn dan 
driemaal het inschrijvingsrecht, insteek inbegrepen.  
e) Een speler die zijn inschrijvingsgeld niet betaald heeft, wordt voor alle wedstrijden 
geschorst tot betaling van het dubbele. 
 f) Een club die een tombola inricht is verplicht een lijst van de winnende nummers te 
laten geworden aan alle aangesloten clubs van de federatie. Overtreding wordt 
beboet met € 50. 
 g) Indien een aangesloten club van het verbond een tornooi inricht is het aan elke 
aangesloten speler van het verbond verboden om deel te nemen aan een prijskamp 
georganiseerd door een club die niet aangesloten is bij de B.G.B. De speler in 
overtreding wordt geschorst voor 4 weken met een boete van € 25. 
 h) De spelers dienen zich in te schrijven onder de naam van de club waarbij zij 
aangesloten zijn. Dit geldt ook voor wedstrijden die in aanmerking komen voor de 
superprestige. Doen zij dit niet lopen zij een schorsing op van 4 weken, bij herhaling 
wordt de schorsing telkens verdubbeld. 
 

ART.37: Definitief forfait van een ploeg.  

1. Vóór het competitiebegin of tijdens de competitie: 
a) Indien een club meerdere ploegen inschrijft voor de competitie en met één van 
haar ploegen forfait geeft, zal de vrijgekomen plaats ingenomen worden door de 
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eerstvolgende lagere ploeg van deze club. Dit systeem van stijgen blijft werken totdat 
de vroegere laagst gequoteerde ploeg is verdwenen en zodoende de club één ploeg 
minder bezit dan t.o.v. vóór het forfait. De cijferwaarde op de betrokken 
spelerskaarten wordt aangepast.  
b) De tegenstrevende ploegen winnen alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden 
met 6-0.  
 
2. Deze ploeg kan geen aanspraak maken op een prijs.  

3. Een éénmalige boete van € 125 dient betaald te worden. De club is van dat 

ogenblik af vrij van de forfaitboete aan de tegenstrever en het GVP. 

 

ART.38: Beledigen van bestuursleden. 

a) Aangesloten leden die het bestuur of een bestuurslid in het openbaar of via 
sociale media over verbondsaangelegenheden aanvallen of beledigen, zullen een 
schorsing oplopen van minimum 8 weken. Verdubbeling bij herhaling.  
b) Voor handtastelijkheden 1 jaar op datum of definitief. 

 
ART.39: Sancties.  

a) Door hun aansluiting bij het verbond, verbinden clubs en spelers er zich toe de 
reglementen en beslissingen van het bestuur stipt te eerbiedigen. 
 b) Overtreders kunnen beboet en geschorst worden.  
c) Een club die op een algemene vergadering afwezig is, wordt beboet met € 25; te 
laat komen: € 10. Dit geldt eveneens voor een club die de vergadering vóór het einde 
verlaat. Afgevaardigden van een club die in het hoofdbestuur zetelen kunnen op de 
algemene vergadering hun club niet vertegenwoordigen. Bij de prijsuitreiking dienen 
de kampioenenploegen voltallig aanwezig te zijn, zo niet wordt de geldprijs niet 
uitbetaald.  
d) Een ploeg die een wedstrijdblad vervalst, wordt beboet met € 75 en verliest de 
ontmoeting met 0-6. Indien de vervalsing met akkoord van de tegenpartij geschiedt is 
hun boete eveneens € 75 en verliest ook zij met 0-6. Beide kapiteins worden 
geschorst voor 8 weken. Verdubbeling bij herhaling.  
e) Spelers met schuld aan de verbondskas worden geschorst tot de schuld vereffend 
is.  
f) Een geschorste speler kan geen uitgestelde wedstrijd betwisten, die normaal in zijn 
schorsingsperiode viel.  
g) Een speler die tweemaal een blaam oploopt in één seizoen, loopt een schorsing 
op die bepaald wordt door de klachtencommissie en een boete van € 50. 
h) Het G.V.P.-bestuur eigent zich het recht toe eventuele wijzigingen in het innerlijk 
reglement aan te brengen en dit met terugwerkende kracht.  
i) In geval van omkoperij, verliezen de betrokken clubs de ontmoeting met 0-6 en 
lopen zij een boete op van € 75. Ze kunnen ook tot schorsing of degradatie verwezen 
worden. Omkoperij of poging tot omkoperij door of medeweten van een lokaalhouder 
kan aanleiding geven tot definitieve schrapping van de bondslijsten van dit lokaal. 
Beide kapiteins worden geschorst 1 jaar op datum met elk een boete van € 50.  
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j) Positief bij dopingcontrole: een eerste maal positief zal bestraft worden met vier 
weken voorwaardelijk. Een tweede maal positief – vier weken effectief. Daarna wordt 
de straf telkens verdubbeld.  
k) Boete(s) kan men enkel betalen via de bijgesloten overschrijvingsopdracht of per 
E-banking met als mededeling het stamnummer + clubnaam en dienen ten laatste op 
de vervaldatum op het credit van de rekening van het GVP-bestuur te staan. Bij 
wanbetaling zal het bedrag met 10% verhoogd worden met een minimum van € 5. 
voor administratieve kosten, bij de volgende aanmaningen zal het bedrag telkens 
verdubbeld worden. Bij wanbetaling op het seizoeneinde wordt het bedrag 
onmiddellijk verdubbeld en verrekend op de eerstvolgende algemene vergadering 
van augustus. Club's wiens schulden meer bedragen dan hun gestorte waarborg 
worden van de verbondslijsten geschrapt. Hun uitslagen worden aangepast volgens 
het Art. Definitief forfait van een ploeg. 
 l) Een club die klacht indient bij de B.G.B. zonder deze eerst te laten behandelen in 
het verbond zal de eerst maal een boete van € 125 oplopen en bij herhaling van de 
verbondslijsten geschrapt worden. Prijzengeld(en) en waarborg blijven eigendom van 
het verbond. 

 
WAARDERINGSSYSTEEM 

ART.40: Erkenningsmodaliteiten.  

Het G.V.P. erkent enkel de waarderingsletters: A-B-C-D. 

ART.41: Toekennen van waarderingsletter aan nieuwe spelers in het 

verbond.  

Nieuwe spelers krijgen een waarderingsletter NA-ND. Hun letterwaarde wordt pas 

berekend indien ze minstens 10 competitiewedstrijden hebben betwist in hetzelfde 

competitiejaar. 

ART.42: Toekennen van een waarderingsletter bij nationale 

overgang.  

Bij een nationale overgang krijgt de speler automatisch de waarderingsletter A, als de 

vorige letterwaarde niet gekend is. 

 

ART.43: Toekennen van een waarderingsletter aan spelers, 

komende uit verbonden niet meer aangesloten bij de B.G.B.  

In dit geval behouden de spelers, bij terug aansluiten bij een B.G.B.-verbond hun 

waarderingsletter uit het verlatende verbond. Zo niet, zullen zij in de hoogste reeks 

ingeschreven worden bij alle nationale inrichtingen. Spelers die komen uit ontbonden 

clubs behouden eveneens hun letterwaarde. 
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ART.44:  Verplicht minimum toe te kennen waarderingslettebehaald 

door prestaties in officiële inrichtingen: 

• KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË: 

          A        B           C 
A-reeks 1 tot 32 
B-reeks 1 tot  8            9 tot 16 
C-reeks                        1 tot  8              9 tot 16 
D-reeks                                       1 tot  8 
 

• TROFEE DER KAMPIOENEN: 

      A                 B 
  1 tot 4            5 tot 8 
 

• PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN: 

      A            B                 C 
A-reeks 1 tot 8     9 tot 16 
B-reeks 1 tot 4     5 tot 8 
C-reeks                        1 tot 4         5 tot 8 
D-reeks                                           1 tot 4 
 

• VERBONDSKAMPIOENSCHAPPEN: 

 
      A            B               C 
A-reeks 1 tot 4      5 tot 8 
B-reeks 1 en 2      3 en 4 
C-reeks                  1 en 2      3 en 4 
D-reeks                                        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. 

 
ART.45:  Berekening van de waarderingsletter in het verbond.    

De spelers krijgen een A,B,C,D quotering toegewezen. Deze wordt vermeld op de 

waarderingskaart. De waarderingsletter dient ieder jaar herberekend. 
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FEDERAAL 

 ERE eerste tweede  derde° en vierde 

A vanaf 50% Vanaf 80%   

B 20% tot 49,99% 50% tot 79,99% Vanaf 80%  

C 0% tot 19,99% 20% tot 49,99% 50% tot 79,99% Vanaf 50% 

D  0% tot 19,99% 0% tot 49,99% 0% tot 49,99% 

 

De letterwaardes zullen jaarlijks berekend worden als men minimum 10 
competitiewedstrijden heeft gespeeld. Men kan maar één letterwaarde dalen of 
stijgen in één seizoen. Bij de berekening van de letterwaarde zal men TWEE 
opeenvolgende seizoenen moeten zakken alvorens men een lagere 
letterwaarde bekomt, te starten vanaf einde seizoen 17-18. 
Voor NA en ND leden welke geen 10 wedstrijden gespeeld hebben, gaan deze 

wedstrijden mee naar een volgend seizoen. Indien men bvb met een C letterwaarde 

in de competitie zou stijgen naar B en met de kampioenschappen ook zou stijgen 

naar B zal een B letterwaarde krijgen, maar als een speler met C letterwaarde die in 

de competitie zou zakken naar D maar in de kampioenschappen zou stijgen naar B 

krijgt letterwaarde B < het is de hoogste waardering die telt. Een verbondsbestuur is 

gemachtigd aan een A of B speler die duidelijk blijk heeft gegeven slechts competitie 

te spelen met de bedoeling van letterwaarde te kunnen dalen, deze speler minimum 

een B-letterwaarde toe te kennen. Voorwaarde is dat het verbondsbestuur de B.G.B. 

schriftelijk op de hoogte brengt om de handeling te staven. 

 

ART.46: Bekend maken van de nieuwe waarderingsletter:  

De nieuwe waardering gaat in vanaf 15 augustus. Elk verbond zal daarom zorgen dat 

de nieuwe waarderingskaarten in het bezit van hun spelers zijn voor 15 augustus. 

 

ART. 47: Bekendmaken van de letterwaarden door de B.G.B.:  

Om rekening te kunnen houden met prestaties geleverd in officiële tornooien, dienen 

de inrichters de laureatenlijsten uiterlijk acht dagen na de finaledag op te zenden 

naar Dhr. IVO JACOBS. Het niet tijdig inzenden of niet inzenden betekent een boete 

van € 125. 

 

ART.48: Waardecijfer en opstelling der ploegen.  

a) Aan de hand van de lijst die elke club jaarlijks opmaakt, wordt een cijferwaardering 
gemaakt. Alle spelers van de 1ste ploeg krijgen waardecijfer 1. Alle spelers van de 
2de ploeg krijgen waardecijfer 2, enz. Spelen in een hogere ploeg is toegelaten, in 
een lagere niet.  
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b) Op het wedstrijdblad moeten minstens 4 spelers voorkomen die een waardecijfer 
bezitten dat gelijk is aan het cijfer dat achter hun ploegnaam staat. 
c) Om aan de 3 laatste competitie wedstrijden deel te nemen in een bepaalde ploeg 
moeten minimum 5 spelers in hetzelfde seizoen minstens 3 maal actief hebben 
meegespeeld met die betrokken ploeg.  
d) Overtreding(en) word(en) beboet met 0-6 verlies en € 5 boete. 

 
ART.49: Speeldag.  

a) De reglementaire speeldag voor de wedstrijden is vrijdag. 
b) In geval van slecht weder of andere onvoorziene omstandigheden kan een club 
uitstel bekomen voor een bepaalde ontmoeting. De tegenstrever en het verbond 
moeten per telefoon van de reden zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht worden.  
c) Vervroeging of uitstel van een wedstrijd is toegelaten. Vervroeging van een 
wedstrijd wordt enkel aanvaard indien beide clubs het officiële document 
“verplaatsen van wedstrijd” ondertekenen. Enkel het Bestuur kan toestemming geven 
in geval van overmacht. Het ondertekende document moet ten laatste één week voor 
de normale speeldatum in het bezit zijn van het Hoofdbestuur GVP. Bij niet-naleving 
van deze regel, zal de aanvragende club de wedstrijd verliezen met FF cijfers en een 
boete betalen van € 50. Uitstel van een wedstrijd kan enkel tot de donderdag VOOR 
de volgende speeldag.  
d) Verandering van datum kan enkel indien een ploeg minstens 3 spelers moet 
missen, onder meer door ziekte (doktersattest), vakantie (bewijs), speciale familiale 
of werkomstandigheden (bewijs). De tegenpartij bepaalt 2 data waaruit de vragende 
partij kan kiezen. Indien er geen overeenkomst is tussen beide partijen, zal het 
Hoofbestuur GVP een datum aanduiden. Niet spelen op deze datum, kan leiden tot 
6-0 verlies voor beide partijen.  
e) Een speler mag in eenzelfde seizoen aangesloten zijn in twee BGB-Verbonden. 

 
ART.50: Begin van de wedstrijden.  

a) De thuisploeg heeft de verplichting het biljart uitsluitend ter beschikking van de 

bezoekers te stellen 1/2 uur vóór de aanvang van de wedstrijd. Vanaf dat ogenblik 
mogen aan het biljart geen wijzigingen meer aangebracht worden. Voor aanvang van 
elk van de 6 individuele partijen mag de bezoeker 2 min. inoefenen.  
b) De thuisploeg heeft ook de verplichting (hoffelijkheid) 6 zitplaatsen ter beschikking 
te houden voor de bezoekers in de onmiddellijke omgeving van het te bespelen 
biljart. 
 c) Het vliegeren tijdens het oefenen vóór de aanvang van de wedstrijd is verboden. 
De overtreder wordt een eerste maal verboden tot verder oefenen en een tweede 
maal verboden tot deelname aan de wedstrijd opgelegd door de tegenpartij.  
d) Een ontmoeting moet ten laatste om 20 uur aanvangen, zo niet, wordt forfait 
verklaard.  
e) Van elke ploeg moeten er minimum drie spelers aanwezig zijn van begin (20.00h) 
tot einde van de wedstrijd. Indien er een ploeg met slechts twee spelers aanwezig is, 
verliest deze ploeg met forfait en de (nog) aanwezige spelers melden bij de 
opmerkingen op het digitaal wedstrijdblad hun naam en het artikel 50 e.  Indien de 
(nog) aanwezige spelers weigeren dit te doen, en dit na klacht wordt bewezen, zal de 
ploeg als forfait gevend aanzien worden (€ 125 boete).  
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f) Per ontmoeting dienen er minstens 4 spelers per ploeg aan de wedstrijd deel te 
nemen, zo niet, verliest deze ploeg met forfait. Een ploeg die 4 of meerdere 
individuele FF oploopt, verliest met 6-0 en loopt een boete op van € 125. Hiervan zijn 
€ 75 voor de tegenpartij, en € 50 voor het Verbond. De som van € 75 kan slechts 
betaald worden, nadat het Verbond het geld van de boete ontvangen heeft. Bij twee 
opeenvolgende forfaits of in totaal drie forfaits wordt de betrokken ploeg van de 
betreffende club uit competitie genomen. De uitslagen worden aangepast volgens 
het Art. Definitief forfait van een ploeg. Het waardecijfer van de betrokken spelers 
kan zo nodig aangepast worden.  
g) De vijfde speler in de opstelling moet 3u na aanvang van de partij aanwezig zijn, 
de 6° speler 3u30 na aanvang, tenzij de voorafgaande wedstrijd nog bezig is. Indien 
beide tegenstrevers niet aanwezig zijn verliezen beide hun wedstrijd met forfait. 
 h) Zonder een lid- of spelerskaart mag een speler spelen met identiteitskaart of 
rijbewijs. 
 i) Een onpartijdig scheidsrechter kan aan de G.V.P. schriftelijk aangevraagd worden. 
De aanvragende club betaalt € 50.De scheidsrechter vermeldt bij opmerkingen dat 
het nodige gedaan is vóór de aanvang van de wedstrijd. 
 j) Tijdens een aan de gang zijnde wedstrijd kan men telefonisch een lid van de 
klachtenkommissie aanvragen voor een nog zichtbare betwiste fase. De in het 
ongelijk gestelde ploeg dient € 50 te betalen aan de opgeroepen scheidsrechter.  
k) Het is niet toegelaten dat een speler of twee spelers een sigaret gaat(n) roken (ook 
elektronisch) tijdens of na het beëindigen van een manche. Wie dit wel doet, verliest 
de wedstrijd. Indien beide spelers dit doen, verliezen zij beiden de wedstrijd, en wordt 
er 0 ingevuld voor beide spelers. 

 
ART.51: Spelwijze.  

a) Een ontmoeting bestaat uit 6 individuele partijen, die telkens uit 2 of 3 manches 
bestaan.  
b) Elke ploeg stelt ten minste 6 spelers op, plus eventueel een vervanger, deze 
laatste te melden door de verantwoordelijke.  
c) De verantwoordelijke van de thuisploeg vult ten laatste om 19.55 uur het digitaal 
wedstrijdblad in met de spelerslijst. In de volgorde dat de spelers zijn ingevuld, 
moeten ze spelen. 
 d) De reservespeler vermeld op het wedstrijdblad mag ten allen tijde een titularis 
vervangen, BEHALVE de eerste en tweede speler in de opstelling. Indien één van de 
twee eerste spelers vervangen wordt, verliest men met 6-0 of 0-6. Forfait in de eerste 
twee opgestelde spelers is ALTIJD verlies met 6-0. Opgelet: als beide ploegen 
beslissen om verder te spelen, worden hierover later geen klachten ontvangen. 
Besluit: de eerste twee spelers moeten altijd spelen en de tweede speler moet 
aanwezig zijn bij het beëindigen van de eerste wedstrijd.  
e) Iedere ploegkapitein heeft het recht om aan de ploegkapitein van de tegenpartij de 
identiteitskaart(en) of rijbewijs(-zen) van de opgestelde speler(s) en eventuele 
reserve-speler(s) te kunnen bekijken. Het niet tonen van de identiteitskaart(en) of 
rijbewijs(zen) leidt tot verlies van de partij van de betrokken speler(s). 
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ART.52: Wedstrijdleiders. 

a) De matchen worden als volgt geleid: de 1ste, 3de en 5de match door een 

wedstrijdleider van de thuisploeg en de 2de, 4de en 6de match door een 
wedstrijdleider van de bezoekers.  
b) Bij GVP-tornooien, is de wedstrijdleider de verliezer van de vorige partij.  
c) De wedstrijdleider controleert de lidkaarten van de spelers vóór hun beurt indien 
dit nodig blijkt. 

 
ART.53: Uitslagen  

a) Vóór de aanvang van de wedstrijd vullen beide verantwoordelijken het 

wedstrijdblad volledig in en klikken op bewaren.  Na het beëindigen van iedere 

manche vult de verantwoordelijke van de thuisploeg de uitslag in. Dit zal door de 

Admins gecontroleerd worden. 

b) Een wedstrijd met forfait gewonnen mag men 1 1 of 2 2 invullen. 

c)  Na het einde van de wedstrijden logt eerst de bezoekende kapitein in om alles te 

controleren en te bewaren. Nadien de thuisploeg. 

d) Bekerwedstrijden: voor seizoen 2018-2019 voorlopig nog op papier en uitslag 

vermelden via sms naar Bart Wauters op tel.nr.  0477/57.66.21, onmiddellijk na de 

wedstrijd. Wedstrijdblad moet ten laatste donderdag na datum van de wedstrijd in 

Hoofdlokaal zijn. Indien niet, boete €5. 

 

ART.54: Reglementering van het biljart. 

a) In alle afdelingen evenals bij nationale kampioenschappen gebruikt men de 
goedgekeurde "GOLF SUPER ARAMITH" van 61,5 mm. ballen die verpakt zijn in 
een blauwe doos.  
b) De doeltoppen moeten geregeld worden volgens kaliber 77 mm, maar de bal moet 
in het doel kunnen zonder de twee rubberen ringen tegelijk te raken.  
c) De rubberen ringen zijn standaard BGB-rubbers (gemerkt "GB"). De kleur der 
doelen en de kaderlijnen moeten duidelijk zichtbaar zijn.  
d) Kaders en driehoeken vreemd aan de BGB-standaardiseringsnormen mogen niet 
zichtbaar zijn, zo niet verliest de ploeg met 0-6. 

 

ART.55: Ongevallen  

Het G.V.P.-bestuur wijst alle verantwoordelijkheid voor ongevallen van gelijk welke 

aard, die de spelers of toeschouwers zouden overkomen, alsook eventuele schade 

aangebracht aan biljarts of andere goederen af. 

 

ART.56: Sportiviteit  
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Indien men zijn medespeler of tegenstrever zijn waardering wil betuigen, zal dit niet 

gebeuren door een storend applaus of uiting. Biljart is slechts een spel. Door 

sportiviteit maakt men vrienden en slijt men aangename avonden. 

 

 

ART.57: Bestuursplichten  

a) Het G.V.P.-bestuur behoudt het hoofdlokaal voor onbepaalde duur tot zolang dit 
aan de eisen van het bestuur voldoet.  
b) Een bestuurslid die de reglementering niet naleeft of zijn ambt niet naar behoren 
uitvoert, kan door het bestuur ontslagen worden en een schorsing oplopen van 8 
weken.  
c) Een bestuurslid dat ontslagen wordt of ontslag neemt vóór het verstrijken van zijn 
ambtstermijn, kan geen kandidatuur meer stellen voor een bestuursfunctie. Zolang 
documenten en goederen die toebehoren aan het GVP niet in het hoofdlokaal zijn 
binnengebracht kan het uittredend bestuurslid niet meer deelnemen aan de 
competitie. 
 

ART.58: Wisselbeker  

De wisselbeker "Jean François" wordt eigendom van de ploeg die binnen een termijn 

van 5 jaar driemaal kampioen speelt in Ere-Afdeling. De wisselbeker dient min. 14 

dagen vóór de prijsuitreiking in goede en nette staat in het hoofdlokaal aanwezig te 

zijn. De lokaalhouder is verantwoordelijk (€ 250). Opgelet dus voor beschadiging of 

diefstal. 

ART.59: Algemene vergadering(en) 

Begin en einde seizoen zijn er twee Algemene Vergaderingen gepland. In de maand 

augustus, datum te bepalen door Bestuur, voor het afhalen van alle documenten. 

Eind april, datum te bepalen door Bestuur, Kampioenenviering, prijsuitdeling, 

afrekening boetes.  

Afwezige clubs krijgen boete van € 25, te laat komen is € 10 boete. Men heeft recht 

op geldprijzen (Koningschap, kampioenschap, enz...) tot uiterlijk 31 mei van het 

lopende seizoen, daarna worden zij eigendom van het G.V.P. 

ART.60: Zitdag  

Uitsluitend op donderdag van 20 tot 21.30h vanaf midden augustus tot eind 

december, en van 20 tot 21h vanaf januari tot eind mei. In de maand juli is er geen 

zitdag. Voor dringende gevallen, contacteer Ivo Jacobs op 0494/58.07.81 of Rudy 

Van Den Houwe op 0497/70.61.29. 

 

ART. 61: Briefwisseling  
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a) Adres: GVP-Hoofdbestuur, Café De Welkom,  Muilenstraat 124 1770 Liedekerke 

b) Aangetekende zendingen worden niet aanvaard. 

 

 

 

Kledij B.G.B.-GVP AANGELEGENHEDEN. 

 

Tijdens de trofee der kampioenen, de finales van provinciale, nationale 

en federale 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. 
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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. 

 

2.2. FOUTEN: 

Een wedstrijdleider of speler, die door opmerkingen of gebaren een eigen 

speler coacht, veroorzaakt beurtverlies voor deze. 

 

2.3. GEZAG: 

2.3.1  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. 

 

2.4 METEN: 
 

Alvorens te meten, kondigt de wedstrijdleider altijd eerst zijn beslissing aan. 
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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 
 

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. 
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3.2.1. TIJD 
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: 
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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. 

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, zo niet, 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: 
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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 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: 
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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. 

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. 
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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. 
 

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 
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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: 
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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. 

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. 

 

Art.13: Bestuur GVP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gebeurlijke 

ongevallen en schade tijdens de GVP-competitie en alle andere GVP-

inrichtingen. 

 

 

Bestuur GVP 
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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. 

http://www.bgbgolfbiljart.be/


38 
 

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. 

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. 
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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. 

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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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 
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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. 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


