
GOLFBILJARTKAMPIOENSCHAPPEN PAJOTTENLAND 2019 

Inlichtingsblad 

Dit wordt ingericht door het Golfbiljartverbond van het Pajottenland in samenwerking met  
BC OSSEL STAR in feestzaal Brussegem Drinkeling 10 1785 Brussegem, en dit van 4 april 
t/m 22 april 2019. 
_____________________________________________________________________ 
 

1. Individueel A – B – C – D: er wordt gespeeld naar 16 finalisten 

 

 

 

OPGELET! Verplicht om minstens 4 spelers per ploeg in te schrijven (art. 32 b innerlijk reglement) 

2. Duo’s Hoog en Laag OPEN: er wordt gespeeld naar 8 finalisten 

 

 

 

 

 

 

OPGELET! Men is verplicht om minstens 1 duo per ploeg in te schrijven (art. 32 b innerlijk reglement) 

 

3. Duo’s Gemengd OPEN: Man + vrouw 

Rechtstreekse Finale op zaterdag 20 april 2019 om 14.00 uur in BGB-kledij. Gemengd wordt 
aanzien man + vrouw. 
 

4. Individueel ZATERDAGREEKS: 
 

Rechtsreekse finale op maandag 22 april 2019 om 11.00h in BGB-kledij. Opgelet, men is 
verplicht om drie spelers per ploeg in te schrijven.  

 
 

B-reeks vrij 12-4 Din 16-4 19h Forfait 20h 

C-reeks Ma 8-4 Vrij 19-4 19h Forfait 20h 

D-reeks Ma 8-4 Vrij 19-4 19h Forfait 20h 

Rechtstreekse 
FINALE A 

 MA 22-4 11h Forfait 12h 

FINALE B-C-D  MA 22-4 13h Forfait 14h 

Schiftingen Duo H+L Dond 4-4 19h Forfait 20h 

 Woe 10-4 19h Forfait 20h 

 Woe 17-4 19h Forfait 20h 

 Dond 18-4 19h Forfait 20h 

FINALE Duo H + L Zaterdag 20-4 14h Forfait 15h 



5. Duo’s Mix OPEN: 

Rechtstreekse Finale op zondag 7 april 2019 om 11.00 uur in BGB-kledij. 1 speler HOOG met 1 
speler LAAG van dezelfde club, of van een andere club. 2 spelers LAAG is ook toegelaten. 
Opgelet, bij koppels van twee verschillende clubs, moet de inschrijving betaald worden bij de 
club waar men op het inschrijvingsformulier staat. 
 

6. Dames Individueel: 

Schiftingen en rechtstreekse finale op zaterdag 20 april 2019 om 14.00 uur.  In één reeks en in 

BGB-kledij. 

7. Oude-Gloriën Individueel: 

Schiftingen en rechtstreekse finale op zaterdag 20 april 2019 om 11.00 uur.  In twee reeksen 

(hoog en laag) en in BGB-kledij. Deelname toegelaten aan alle GVP-leden die 55 jaar worden in 

2019. 

8. Veteranen Individueel: 

Schiftingen en rechtstreekse finale op zaterdag 20 april 2019 om 11.00 uur.  In twee reeksen 

(hoog en laag) en in BGB-kledij. Deelname toegelaten aan alle GVP-leden die 65 jaar worden in 

2019. 

9. Jeugd Individueel: 

Schiftingen en rechtstreekse finale op zaterdag 20 april 2019 om 14.00 uur. In één reeks en in 

BGB-kledij.  Deelname toegelaten aan alle GVP-leden die 18 worden in 2019. Mag deelnemen bij 

de Beloften, doch kan slechts éénmaal deelnemen (bij de jeugd of beloften). 

10.  Beloften Individueel: 

Schiftingen en rechtstreekse finale op zaterdag 20 april 2019 om 14.00 uur.  In één reeks en in 

BGB-kledij.  Deelname toegelaten aan alle GVP-leden die 23 jaar worden in 2019. 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN: 

GVP-lid zijn. De wedstrijden vangen stipt op het aangekondigde uur aan. Zij die hun wedstrijd 
verliezen, dienen een volgende wedstrijd te leiden.  Doen zij dat niet, wordt artikel 32 h van het 
Innerlijk Reglement toegepast.  Op de finaledagen dienen de finalisten op het aanvangsuur 
aanwezig te zijn in BGB-kledij.  Op de finaledagen is er forfait ½ uur na aanvangsuur, artikel 32 h 
en i van het Innerlijk Reglement zijn hier van toepassing. 
 
INSCHRIJVINGEN: 

De inschrijvingsformulieren dienen GVP te bereiken op uiterlijk 21/03/2019 in GVP-Hoofdlokaal, 
café De Welkom bij Ira en Geert  Muilenstraat 124 te 1770 Liedekerke.  
Het inschrijvingsgeld wordt gestort op de rekening GVP, BE09 0013 1124 2057, met ref. afkorting 
club + koningschap 2019.  
 



DEELNAMEKOSTEN:  

Individueel A-B-C-D, Jeugd, Beloften, dames, oude gloriën en veteranen: €5,00.  
Duo’s: €10,00 -.  
De clubs dienen het inschrijvingsgeld te betalen voor alle op hun inschrijvingsformulieren 
voorkomende namen. Niet betaald voor speeldatum, is niet kunnen spelen (tenzij directe 
betaling). 
 
TREKKING: 

Er zullen drie spelers uitgenodigd worden door Bestuur GVP op donderdag 28 maart 2019 om 
19.30 uur in het hoofdlokaal, aanwezigheid is verplicht.     
 
PRIJZEN: 

Er zijn trofeeën en prijzen voorzien in alle kampioenschappen, dewelke zullen 
overhandigd worden onmiddellijk na iedere finale ter plaatse in de zaal. 
 
 

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  
 

 


