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BNV regionale competitie 
 
 Spelwijze: 

Men speelt met 4 spelers tegen 4. 
Er worden 2 manches per spel gespeeld, elke manche telt. Men speelt 1 individueel en 1 duo spel 
per wedstrijd. De duo’s worden gevormd door speler 1 en 3 en 2 en 4. In totaal dus 12 manches. 
Speler 1 van de thuisploeg speelt tegen 1 van de bezoekers (2 manches), vervolgens 2 tegen 2, 
duo 1 en 3, 3 tegen 3, 4 tegen 4 en duo 2 en 4. Er wordt gespeeld met 5 ballen, de KBGB 
speelreglementen zijn van toepassing. 
 

 Tijdstip wedstrijden: 

De speeldag is zaterdag.  
De wedstrijd vangt aan op een nog later te bepalen uur (in samenspraak met de clubs), de 
bezoekers krijgen 15 minuten inspeeltijd. De 4e speler dient aanwezig te zijn 3u na aanvangsuur 
of ten laatste wanneer zijn wedstrijd aanvangt.  

 
 Reeksen: 

De reeksen worden ingedeeld per regio naar analogie met de KBGB midweek-competitie.  
Na de reguliere competitie worden play-offs georganiseerd teneinde de eindwinnaar te kennen. Het 
aantal deelnemers van de play-offs zal variëren naar gelang het aantal ingeschreven ploegen en 
reeksen. De eindwinnaar heeft de mogelijkheid (NIET verplicht) om het daarop volgende seizoen 
aan te treden in BNV nationaal. Er dient wel rekening gehouden te worden dat dit een reguliere 
competitie is met teams van 6 spelers. Opgelet: men kan niet spelen in BNV nationaal EN 
BNV regionaal. 
 

 Rangschikking:  

 
Een overwinning zijn 2 punten, een gelijkspel is 1 punt, een nederlaag geen punten. Per reeks wordt 
een rangschikking opgesteld. Bij gelijke stand zijn de meest aantal gewonnen manches 
doorslaggevend. De winnaars van elke reeks plaatsen zich voor de play-off, die door BNV ingericht 
wordt. 
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 Prijzengeld: 

 
Het prijzengeld zal bepaald worden in functie van het aantal inschrijvingen en eventuele sponsoring, 
maar bedraagt minimum 25 euro.  
 
 Inschrijven: 

 
De inschrijving is het eerste jaar gratis, vanaf het 2e seizoen wordt 6 euro lidgeld per speler 
aangerekend. Men wordt ingedeeld in het Belgisch Nationaal Verbond, dit betekent dat bij 
verandering van club na het seizoen een transfer dient gedaan te worden. Ook heeft men het recht om 
deel te nemen aan de verbondskampioenschappen van BNV. Inschrijven kan door het 
inschrijvingsformulier via email over te maken voor 31 mei 2023 aan bert.geboes@pandora.be     
Het inschrijvingsformulier kan men downloaden via https://www.bgbgolfbiljart.be/formulieren/  
 
  
 


