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INTERN REGLEMENT 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: 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 spelen een testwedstrijd op neutraal terrein. 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 en stijgers seizoen 2022-2023:  
stijgen: kampioen eerste, tweede, derde en vierde afdeling. 
dalen: laatste in ere, eerste, tweede en derde afdeling. 
Barragewedstrijden: 
 voorlaatste van ere tegen tweede van eerste afdeling 
 voorlaatste van eerste tegen tweede van tweede afdeling 
 voorlaatste van tweede tegen tweede van derde afdeling.  
 Voorlaatste van derde tegen tweede van vierde afdeling 

d) Men kan vragen om vrijwillig te degraderen als 4 van de 6 basisspelers van een ploeg de 
clubovereenkomst niet meer tekenen en men geen volwaardige vervangers heeft. Bij 
vrijwillige degradatie van een ploeg zal het Bestuur GVP bekijken in welke reeks de 
vernieuwde ploeg zal geplaatst worden. Men kan wel onmiddellijk aanspraak maken op titel 
en promotie. 
 

ART.3: De afdelingen, de reeksen  
 
 Elke reeks bestaat uit 11, 12, 13 of 14 ploegen. 
 
ART. 4: Testmatchen 
 
Indien er twee of meerdere ploegen met gelijke punten in aanmerking komen voor stijgen of dalen, 
wordt(en) er een testwedstrijd(en) gespeeld op neutraal terrein. 
 
a) 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.  
b) Het bestuur stelt de data vast en bepaalt door loting in welk lokaal elk der ontmoetingen  
doorgaat. 
c) De rangschikking voor het geheel der testmatchen wordt als volgt vastgesteld: 

 volgens de behaalde punten 
 indien dit gelijk is, volgens de gewonnen individuele matchen  
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 indien dit ook gelijk is, volgens het aantal individuele matchen gewonnen zonder belle.  
 
ART.5: Verbondsorganisaties  
 
a) Het G.V.P.-bestuur richt jaarlijks tijdens de competitie een verbondskampioenschap in. 
b) Iedere club is verplicht per ploeg minstens 4 spelers individueel en 1 duo in te schrijven.  
c) In geval van forfait zal de club, waarbij de speler is aangesloten, €15 boete betalen per 
afwezige speler. Niet-ingeschreven clubs betalen de minimum inschrijvingen, vermeerderd 
met de forfaitboete per speler.  
d) Alleen de leden van het verbond worden toegelaten.  
e) Men mag aan meerdere Verbondskampioenschappen deelnemen wanneer men meerdere 
aansluitingskaarten heeft. Doch men moet de helft + 1 wedstrijden (kompetitie-en 
bekerwedstrijden samen) gespeeld hebben in het seizoen om te mogen deelnemen in 
Individuele Reeks. 
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 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 niet/te laat komen op de finaledag, worden voor 4 weken geschorst en een boete 
van € 125.  
j) Kledij finales beker en Koningschap:  
 effen wit of clubhemd, lange of korte mouwen 
 lange broek, jeans toegelaten maar zonder gaten. Dames: rok toegelaten.  
 gesloten schoenen (geen slippers, sandalen) 

 
ART.6: Klachten.  
 
a) Een klacht mag per brief of via mail ingediend worden, dit binnen max. 7 kalenderdagen en 
kost €100. 
b) In het schrijven moet een duidelijke uitleg verstrekt worden over de aangeklaagde feiten en 
personen. De namen van eventuele getuigen moeten eveneens vermeld worden. De klacht 
die niet aan deze eisen voldoet, wordt afgewezen 
c) Na overschrijving van €100 op rekening GVP wordt de klacht in behandeling genomen. De 
som van € 100 is enkel terug vorderbaar als de indienende partij in het gelijk gesteld wordt. 
d) De in het ongelijk gestelde partij betaalt de kosten. Bij gedeelde verantwoordelijkheid betaalt 
iedere partij de helft. 
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).  
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. 
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ART.7: GVP-Beroepscommissie  
 
a) Een beroep tegen een uitspraak van Klachtencommissie GVP mag per brief of via mail 
ingediend worden, dit binnen max. 7 kalenderdagen en kost €250. 
b) In het schrijven moet een duidelijke uitleg verstrekt worden over de aangeklaagde feiten en 
personen. De namen van eventuele getuigen moeten eveneens vermeld worden. Het beroep 
dat niet aan deze eisen voldoet, wordt afgewezen 
c) Na overschrijving van €250 op rekening GVP wordt het beroep in behandeling genomen. 
De som van € 250 is enkel terug vorderbaar als de indienende partij in het gelijk gesteld wordt. 
d) De in het ongelijk gestelde partij betaalt de kosten. Bij gedeelde verantwoordelijkheid betaalt 
iedere partij de helft. 
e) De Beroepskommissie 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 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.  
 
ART.8: Definitief forfait van een ploeg  
 
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 bestuur GVP bepalen wat er met de resterende ploegen gebeurt qua stijgen 
naar hogere reeks.  
b) De uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden geschrapt, inclusief individuele ranking. 
c) Deze ploeg kan geen aanspraak maken op een prijs.  
d) Een éénmalige boete van € 125 dient betaald te worden.  
 
ART.9: 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 MINIMUM 1 jaar op datum of definitief. 
 
ART.10: Sancties 
 
a) Door hun aansluiting bij het verbond verbinden clubs en spelers er zich toe de reglementen 
en beslissingen van het bestuur te eerbiedigen. 
 b) Overtreders kunnen beboet en geschorst worden.  
c) 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.  
d) Spelers met een openstaande boete aan verbond worden geschorst tot deze vereffend is. 
e) Een geschorste speler kan geen uitgestelde wedstrijd betwisten die normaal in zijn 
schorsingsperiode viel.  
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f) 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. 
g) 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.  
h) 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.  
i) 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 
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 seizoenseinde wordt het 
bedrag onmiddellijk verdubbeld en verrekend op de eerstvolgende algemene vergadering van 
augustus.  
j) Clubs 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. 
k) Een club die klacht indient bij de KBGB 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.11: Erkenningsmodaliteiten.  
 
Het G.V.P. erkent enkel de waarderingsletters: A-B-C-D. 
 
ART.12: Toekennen van waarderingsletter aan nieuwe spelers in het 
verbond.  
 
Nieuwe spelers krijgen een waarderingsletter C. Hun letterwaarde wordt pas berekend indien 
ze minstens 10 competitiewedstrijden hebben betwist in hetzelfde competitiejaar. 
 
ART.13: Toekennen van een waarderingsletter aan spelers, komende uit 
verbonden niet meer aangesloten bij de KBGB.  
 
In dit geval behouden de spelers, bij terug aansluiten bij een KBGB-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.14: Verplicht minimum toe te kennen waarderingsletter behaald 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.15:  Berekening van de waarderingsletter in het verbond   
 
BEREKENINGSFORMULE OP BASIS VAN DE GEWONNEN COMPETITIEWEDSTRIJDEN: 
 

 De basis voor de berekeningsformule is de ELO ranking.  
 ELO is de getalsmatige aanduiding van de sterkte van een speler en wordt iedere 

gespeelde competitiewedstrijd per speler persoonlijk aangepast.  
 Het aantal gewonnen of verloren punten hangt af van de positie van de tegenstrever in 

de ELO.  
De KBGB bepaalt de barema’s van het aantal A-B-C-D spelers en past deze toe op de ELO 
ranking. Wedstrijden verliezen om een lagere letterwaarde te bekomen wordt uitgesloten. 
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De letterwaardes zullen jaarlijks berekend worden als men minimum 10 competitiewedstrijden 
heeft gespeeld. Men kan maar één letterwaarde dalen of stijgen in één seizoen.  
Voor nieuwe spelers die 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, dan zal men een B letterwaarde krijgen. 
Als een speler met C letterwaarde die in de competitie zou zakken naar D, maar in de 
kampioenschappen zou stijgen naar B, dan krijgt men letterwaarde B, de hoogste waardering  
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 KBGB 
schriftelijk op de hoogte brengt om de handeling te staven. 
 
ART.16: Bekend maken van de nieuwe waarderingsletter  
 
De nieuwe waardering gaat in vanaf start kompetitie nieuwe seizoen. Iedere club zal de lijst 
met LW kunnen raadplegen via Ledenbeheer van zijn club.  
Een nieuwe speler zal vanaf dit komend seizoen onmiddellijk LW C krijgen, NA en ND 
verdwijnt. Na 10 wedstrijden zal dit aangepast worden naar de behaalde resultaten. 
 
 
ART.17: 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 waarde cijfer 1. Alle spelers van de 2de ploeg krijgen 
waarde cijfer 2, enz. Spelen in een hogere ploeg is toegelaten, in een lagere niet.  
b) Er moeten minstens 4 spelers spelen die een waarde cijfer 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  
5 spelers in hetzelfde seizoen minstens de helft actief hebben meegespeeld met die betrokken 
ploeg.  
d) Overtreding(en) word(en) beboet met 0-6 verlies en € 50 boete. 
e) Een speler kan slechts éénmaal per ronde tegen dezelfde ploeg spelen wanneer er 
meerdere ploegen in dezelfde reeks aantreden. Bij overtreding hiervan wordt de tweede 
wedstrijd verloren met 0-6 en een boete van €50. 
f) Een speler vermeld op het wedstrijdblad is verplicht zijn identiteit te bewijzen op vraag van 
de tegenpartij. Dit kan eventueel via identiteitskaart of rijbewijs. 
g) Wanneer een speler tweemaal op dezelfde speeldag gespeeld heeft, verliezen beide 
ploegen hun wedstrijd met 0-6. De betrokken speler wordt geschorst voor 4 weken en een 
boete van € 25 per wedstrijd.  
f) Dit geldt ook voor een speler die een uitgestelde of te herspelen wedstrijd speelt.  
 
 
ART.18: Speeldag.  
 
a) De reglementaire speeldag voor de wedstrijden is vrijdag. 
b) In geval van onvoorziene omstandigheden kan een club uitstel bekomen voor een bepaalde 
ontmoeting. De club moet het Verbond zo snel mogelijk verwittigen zodat deze de 
tegenstander kan verwittigen.  
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c) Een wedstrijd van datum verplaatsen is toegelaten: 
 Minstens 3 spelers missen wegens ziekte, verlof. 
 Onvoorziene omstandigheden, bvb sterfgeval 
 Sluiting café 
 Andere activiteiten in café 

d) Aanvraag moet via mail verstuurd worden en bevestiging door beide ploegen. Bij niet-
naleving van deze regel, zal de aanvragende club de wedstrijd verliezen met FF cijfers en een 
boete betalen van € 50  
e) Bestuur GVP voorziet TWEE vrije speeldagen waar de uitgestelde wedstrijden zullen 
gespeeld worden. 
 
ART.19: 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 22 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).  
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 beiden hun wedstrijd met forfait. 
 h) Zonder een 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. 
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ART.20: 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, 
tenzij deze al aan het spelen is.  
e) De eerste en tweede speler in de opstelling mogen niet vervangen worden door de 
reservespeler. Forfait in de eerste twee opgestelde spelers, verliest men met 6-0 of 0-6. 
OPGELET: als beide ploegen beslissen om verder te spelen, worden hierover later geen 
klachten ontvangen.  
 
ART.21: 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 spelerskaarten vóór hun beurt indien dit nodig blijkt. 
 
ART.22: 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 de zesde wedstrijd bewaart de thuiskapitein het wedstrijdblad en sluit dit af. Bezoekende 
kapitein logt in om alles te controleren en tekent af met zijn code, vervolgens klikt hij op 
bewaren. 
 
ART.23: Reglementering van het biljart. 
 
a) De doeltoppen moeten geregeld worden volgens kaliber 76,5 mm, maar de bal moet in het 
doel kunnen zonder de twee rubberen ringen tegelijk te raken.  
b) De rubberen ringen zijn standaard BGB-rubbers (gemerkt "GB"). De kleur der doelen en de 
kaderlijnen moeten duidelijk zichtbaar zijn.  
c) Kaders en driehoeken vreemd aan de KBGB-standaardiseringsnormen mogen niet 
zichtbaar zijn, zo niet verliest de ploeg met 0-6. 
 
 
ART.24: 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. 
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ART.25: Sportiviteit  
 
Indien men zijn medespeler of tegenstander 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.26: Bestuur   
 
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) 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. 
d) Het G.V.P.-bestuur eigent zich het recht toe eventuele wijzigingen in het innerlijk reglement 
aan te brengen en dit met terugwerkende kracht.  
 
ART.27: Algemene vergadering(en) 
 
Begin en einde seizoen zijn er twee Algemene Vergaderingen gepland. In de maand augustus 
infovergadering aanvang seizoen en na het seizoen samen met de prijsuitreiking. Beide data 
te bepalen door Bestuur.  
Afwezige clubs krijgen boete van € 25, te laat komen is € 10 boete.  
 
ART.28: Zitdag  
 
Uitsluitend op afspraak via de website onder rubriek contact.  In de maand juli is er geen 
zitdag. Voor dringende gevallen, contacteer Ivo Jacobs op 0494/58.07.81 of Joël Steeman 
0476/71.65.66. 
 
ART. 29: Briefwisseling  
 
a) Adres: GVP-Hoofdbestuur, Café ’t Jagershof  Strijtemplein 6 1760 Roosdaal-Strijtem. 
b) Aangetekende zendingen worden niet aanvaard. 
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Kledij K.B.G.B.-AANGELEGENHEDEN 
 

Klasse A:  
 
Trofee Der Kampioenen - Finales Nationaal Kampioenschap 
 
 - 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, met een 
maximum van 8 x 10cm. 
 - Bij finale duo’s mogen beide spelers aantreden in hun clubkledij.   
- 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. 
-  Interland : Een effen wit hemd, zwarte broek en zwarte schoenen.  
 
Klasse B:  
 
Verbonds-en Provinciaal kampioenschap – Beker van België – BNV  
 
-Donkere effen broek zonder scheuren of beschadiging . 
-Donkere effen schoenen : Blauw , Zwart of Bruin :  kleur stiksel, merk of zool van 
geen belang. 
-Clubhemd of polo:  reclame toegestaan. 
-Het dragen van een pull met korte of lange mouwen is verboden. 
 
 

Sanctie:  
 
Wanneer niet in orde, GEEN deelname van de betrokken speler individueel. 
 
 
 
 
 
 


