
KAMPIOENSCHAP VAN BRABANT 2019 

Inlichtingsblad 

Inrichting door Golfbiljartverbond Pajottenland ism BC OSSEL STAR in zaal Brussegem  
Drinkeling 10  te 1785 Brussegem. 
 

➢ Inschrijvingen spelers GVP via de papieren van de club waar men speelt. Spelers andere 
Verbonden inschrijven via mail naar ivjac@proximus.be. 

➢ Inschrijvingsgeld (€5 individueel en €10 duo) storten op rek. nr. GVP BE09 0013 1124 2057, 
met duidelijke vermelding van uw naam. Inschrijvingen moeten binnen zijn uiterlijk 18 
maart 2019.  

➢ Openbare trekking op donderdag 21 maart 2019 in het GVP-Hoofdlokaal, Muilenstraat 124  
1770 Liedekerke om 19.30h. 

_____________________________________________________________________ 
 
➢ Individueel A-B-C-D 

• Schiftingen: dinsdag 2, vrijdag 5 en donderdag 11 april 2019 om 19.00u, forfait 20.00u.  

• FINALE op zondag 14 april om 11.00u in BGB-kledij.  
 

➢ Oude Gloriën Individueel HOOG EN LAAG: 
•  Rechtstreekse finale op Zaterdag 30 maart 2019 om 13.00u in BGB-kledij. In twee reeksen  

(hoog en laag) en in BGB-kledij. Deelname vanaf men de leeftijd van 55 jaar wordt bereikt 

tijdens het jaar van de inrichting. 

 

➢ Dames Individueel: 

• Rechtstreekse finale op Zaterdag 30 maart 2019 om 13.00u in BGB-kledij.  In één reeks en in 

BGB-kledij. 

 

➢ Veteranen Individueel HOOG EN LAAG: 

• Rechtstreekse finale op Zaterdag 30 maart 2019 om 13.00u in BGB-kledij. In twee reeksen 

(hoog en laag) en in BGB-kledij. Deelname vanaf men de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt 

tijdens het jaar van de inrichting. 

 

➢ Jeugd Individueel: 

• Rechtstreekse finale op Zaterdag 30 maart 2019 om 13.00u in BGB-kledij. Deelname 

toegelaten aan elk BGB-lid die de leeftijd van 17 jaar niet  bereikt in het jaar van de inrichting. 

 

➢ Beloften Individueel: 

• Rechtstreekse finale op Zaterdag 30 maart 2019 om 13.00u in BGB-kledij. Deelname 

toegelaten aan elk BGB-lid die de leeftijd van 24 jaar niet  bereikt in het jaar van de inrichting 

 

 

 



➢ Duo’s Mix: 

• Rechtstreekse Finale voor duo’s mix op zondag 31 maart  2019 om 11.00u in BGB-kledij. 1 
speler HOOG met 1 speler LAAG van dezelfde club, of van een andere club.  
 

➢ Duo’s Hoog en Laag: 

• Schiftingen: maandag 1, woensdag 3 en dinsdag 9 april 2019 om 19.00u. 

• Finale: zaterdag 13 april om 11.00u in BGB-kledij. 

 

➢ Duo’s Dames:  

• Rechtstreekse finale op zaterdag 13 april om 11.00u in BGB-kledij. 

 

➢ Duo’s GEMENGD: 

• Rechtstreekse finale op zaterdag 13 april om 11.00u in BGB-kledij. 

 

Kledij B.G.B.-AANGELEGENHEDEN 
 

Tijdens de trofee der kampioenen, de finales van  provinciale- en nationale 
kampioenschappen, Bekers van België, moeten alle spelers in volgende kledij aantreden: 
 

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

• Het hemd mag maximum twee knopen, van boven, los zijn. 

•  Het dragen van een das of vlinderdas is toegelaten. 

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

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

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

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

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

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

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

• Sanctie:   Wanneer niet in orde, GEEN deelname  
 

 


