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Openingsuren
maandag

tel: 011 / 78 53 35
email: berge-vandelook@recordbank.be
site: www.recordbank.be/nl/agents/kantoor-berge-bvba
09:00-12:00 en 14:00-16:00

dinsdag

09:00-12:00 en 14:00-16:00

woensdag

Op afspraak en 17:00-19:00

donderdag

09:00-12:00 en 14:00-16:00

vrijdag

10:00-12:00 en 17:00-19:00

zaterdag

Op afspraak

Secretariaat: Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen.
Toegankelijk: zondag tussen 10 en 11u.
Tel: 0471/03.43.80.
E-mail: vgto@live.be
Site: www.vgto.be
Rekeningnummer: BE77 6528 4373 1142
BONDSBLAD

DECEMBER

2017

AANDACHT

Tweemaandelijks
TIJDSCHRIFT

Beste sportvrienden,
Uitgave:
Verbond

Contactvergadering:

V.G.T.O.

Verantw. Uitg.
VGTO

Op maandag 18 december 2017 om 19uur gaat er in ons verbondslokaal
’t Hoekske onze jaarlijkse contactvergadering door.
- Bespreking competitie.
- Info eindronde.
- Bewijs van betalingen.
- Vraag en antwoord.
Opgelet: Dit is een verplichte vergadering minstens één lid van de club
moet aanwezig zijn. Bij afwezigheid wordt de boete van 25€ toegepast.

Lay Out:
Cornelis R.

Bekercompetitie:

Afgiftekantoor:
TIENEN 1

*Niets uit deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van
het VGTO worden
overgenomen.

De bekercompetitie wordt gespeeld met heen en terug wedstrijden deze
zullen doorgaan op:
Voor de vrijdag op 20 – 27/4 en 4 – 11/5/2018.
Voor de zaterdag op 21 – 28/4 en 5 – 12/5/2018.
De halve finale en finale worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling
tijdens de kampioenschappen.
Halve finale vrijdagbeker 18 mei, Finale 25 mei.
Halve finale zaterdagbeker 19 mei, Finale 27 mei.
Verderop in dit blad is er een inschrijvingsblad voor de beker voorzien.
Gelieve bij deelname ons dit samen met het inschrijvingsgeld terug te
bezorgen voor 28/01/2018.

De Raad van Bestuur.

Café Odette

Café De Oude Smis
Yves Donni
Biljartlokaal van DSN
016/88 55 99
Maandag en dinsdag gesloten

Volkscafé met grote feestzaal

Neerwindenstraat,13 3400 Neerwinden

Biljartlokaal van HHM

Café Boerenhof

St Ermelindisstraat,14 3320 Meldert

Het Wielercafé van Hageland

016/76 61 71

0495/26 44 83

cafeodette@telenet.be
Sluitingsdag: maandag

Vlotte bediening en toffe sfeer
Biljartlokaal van BHM
0495/56 84 12
Maandag en Dinsdag gesloten
Binkomstraat,12 3391 Meensel-Kiezegem

Tienen

Tel. 016 780 899
info@proximustienen.be
Ma - Vr 9u30 tot 18u
Zaterdag 9u30 tot 17u
Zondag gesloten

Leuvensestraat 34 3300 Tienen
MULTIMEDIASTORE
COMPUTER SERVICES
NETWORK SOLUTIONS
Openingsuren
Dinsdag tot en met Vrijdag van 14u tot 18u30
Zaterdag van 10u tot12u30 en 14u tot 18u
Zondag en Maandag gesloten
Leuvensestraat 32
3300 TIENEN

Tel en Fax 016/81 14 79

mail:vancomputers@skynet.be
http://www.vancumputers.com

Potstraat 14 3300 BOST
0477/863431
Sluitingsdag Maandag

VOORLOPIG VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN 13 SEPTEMBER 2017.
Aanwezige bestuurders: Arron Arnold – Cornelis Rudi – Robeyns Theophille – Serre Remy – Knops Dominique.
Afwezige bestuurders:

Briefwisseling in:
Serre Remy voorstel.

Nieuwe puntentelling

Sportraad:
Hernieuwing aansluiting.

Nota genomen.

Financieel verslag:
Kasoverzicht.
Competitie en beker:
SMP opstellen kenmerk 1 in ploeg 2:

Niet aangenomen.

Huidige toestand samen overlopen.
In de 2de wedstrijd van 9/9/2017 smp2-gmb5 uitslag 10-5 stelde
smp een speler op met kenmerk 1.
Sanctie: uitslag wordt 0-12 en een boete van 25euro.

DKO opstellen niet aangesloten speler: In de 2de wedstrijd van 9/9/2017 dko2-bhm4 uitslag 6-8 en de
vooruit gespeelde 4de wedstrijd op 10/9/2017 gmb4-dko2 uitslag
7-7 stelde dko een niet aangesloten speler op.
Sanctie: uitslagen worden 0-12 en 12-0 en een boete van 2 x
75euro de betrokken speler werd in regel gesteld.
Eindronde vrijdagcompetitie:

De winnaars van de B reeksen eindigen als 6de in de algemene
rangschikking van hun reeks. Er zal een beker voorzien worden
voor de winnaars van de B reeksen.

Briefwisseling uit:
Jaarrekening naar Griffier.
Allerlei:
Volgende Raad van Bestuur maandag 30/10/2017 om 19u.
De secretaris.

De voorzitter.

Cornelis Rudi.

Arron Arnold.

VOORLOPIG VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN 2 NOVEMBER 2017.
Aanwezige bestuurders: Arron Arnold – Cornelis Rudi – Robeyns Theophille – Serre Remy – Knops Dominique.
Afwezige bestuurders:

Briefwisseling in:
Griffie goedkeuring neerlegging.
Review.

Nota genomen.
Nota Genomen.

Sportraad:
Uitnodiging vergadering 8/11/2017.

Knops en Arron zullen aanwezig zijn.

Financieel verslag:
Kasoverzicht.

Huidige toestand samen overlopen.

Competitie en beker:
Eindronde vrijdagcompetitie: alles nog eens duidelijk op papier zetten na reacties van spelers:
De reeksen worden in twee gedeeld 1A en 1B, 2A en 2B, 3A en 3B.
De eerste vijf van elke reeks worden in de A reeksen geplaatst en spelen voor de
titel de punten uit de afgelopen competitie blijven behouden.
Al de andere worden in de B reeksen ingedeeld en kunnen maximum 6de worden in
de algemene uitslag. Om de spanning erin te houden zal de winnaar van de B
reeksen een beker ontvangen uitgereikt tijdens de finaledag van het kampioenschap
van Tienen.
De wedstrijden van de eindronde tellen niet mee voor de ranking en de letterwaarde
zij tellen wel mee om aan de beker en de kampioenschappen deel te kunnen nemen.
ste
1 ploeg van DZT:
De 1ste zaterdagploeg van DZT zal haar thuiswedstrijden voor de rest van het
seizoen spelen in café Berg en Dal, Blereberg 50, 3390 Tielt -Winge.
Boete HBL:
Er zal 5euro terug gestort worden (staking post aangenomen als excuus).
Bekercompetitie:
De bekercompetitie zal na het einde van competitie en eindronde gespeeld worden.
De Vrijdagbeker op 20/4, 27/4, 4/5 en 11/5/18.
De zaterdagbeker op 21/4, 28/4, 5/5 en 12/5/18.
Er wordt gespeeld volgens heen en terug systeem, vanaf de ½ finale wordt er met
rechtstreekse uitschakeling gespeeld.
Halve finale vrijdagbeker 18/5 en finale 25/5/2018.
Halve finale zaterdagbeker 19/5 en finale 27/5/2018.
Briefwisseling uit:
Jaarrekening naar Griffier.
Allerlei:
Volgende Raad van Bestuur maandag 18/12/2017 aansluitend op de contactvergadering.
De secretaris.

De voorzitter.

Cornelis Rudi.

Arron Arnold.

DRANKENCENTER VERDEYEN
Breisemstraat 62

3300 Tienen

Tel: +32 16 81 34 39

Fax: 016 82 40 41

Prik en tik - de snelste manier om drank aan te

Bij Joëlle en Guy
Openingsuren:
Alle dagen open van 10.00 tot 22.00 uur
Zon- en feestdagen open vanaf 09.00 uur
Wekelijkse rustdag : DONDERDAG
Stationsplein 6 - 3350 Drieslinter
Tel : 011 / 67 41 47 - GSM : 0474 / 81 04 46

kopen in de buurt van Tienen

Iedereen welkom
Ruime keuze aan Belgische bieren en
alle andere dranksegmenten.
cadeaus volgens ieders budget.
Vlotte bediening.
Alle dranken per fles(je) te verkrijgen

Even opfrissen hoe een wedstrijdblad dient ingevuld te worden.
Bovenaan is er nu een kadertje voorzien om het wedstrijdnummer in te schrijven.
Iedere manche telt als 1 punt hierdoor moet u in het laatste vak twee cijfers schrijven.
We hebben de punten aangeduid waar het meest tegen gezondigd wordt.
Kenmerk voor de zaterdagreeks
Letterwaarde voor de vrijdagreeks
en eventueel kenmerk.

Wedstrijdnummer
vermelden zie
kalender

Lidkaartnummer

WEDSTRIJDBLAD
VOLLEDIG
INVULLEN IN
HOOFDLETTERS

Invullen van een forfait:
Bezoeker afwezig
1 1 FF 2 0
Thuisspeler afwezig 2 2 FF 0 2
Beide afwezig
0 0 FF 0 0

Naam en Voornaam
voluit schrijven in
HOOFDLETTERS.

Voor de einduitslag worden
alle punten opgeteld.
Iedere manche telt als punt u
moet dus 2 cijfers invullen

Elke club ontvangt per ploeg een boekje met wedstrijdbladen. De thuisploeg maakt het wedstrijdblad op
en laat het (na de wedstrijd) ondertekenen door de kapiteins van de twee ploegen. De beide kapiteins
dienen de ganse avond tegenwoordig te zijn en moeten op het wedstrijdblad voorkomen. Een bundel
bestaat uit 3 wedstrijdbladen. Het eerste moet toekomen op het secretariaat ten

laatste de woensdagavond om 18u na de wedstrijd.

Het tweede blad is voor de

bezoekers en het derde blad voor de thuisploeg.

De thuisploeg meldt de uitslag van de ontmoeting (competitie of beker) op
de site: www.vgto.be/invuluitslagen, telefonisch of per sms op nummer:

0479 25 25 38

Inschrijvingsformulier gewestbekers
Schiftingen gebeuren door rechtstreekse uitschakeling in heen en
terug wedstrijden en op de volgende datums
Vrijdag :
24/3, 31/3, 5/5 en 12/5/2017.
halve finale op 19/5 en finale op 26/5/2017 in de zaal.
Zaterdag : 1/4,8/4, 6/5 en 13/5/2017.
halve finale op 20/5 en finale op 28/5/2017 in de zaal.

Vrijdagbeker:
Deze beker zal enkel op vrijdagavond om 20u. gespeeld worden.
Er wordt een hoge en een lage beker ingericht volgens het puntensysteem.
Punten: A=5, B=4, C=2, D, NA en ND = 1punt.
Club: …………(afkorting).
Schrijft …………ploeg(en) in voor de vrijdagbeker x 10€ =.................
Hoge …...…… ploeg(en).
Lage .…...…… ploeg(en) maximum 12 punten opstellen.

Zaterdagbeker:
Deze beker zal op zaterdagavond om 19.30u. gespeeld worden de finale op zondag om 13u.
Er wordt een hoge en een lage beker ingericht volgens het letterwaardesysteem.
Hoge beker A en B en Lage beker C, D, NA en ND.
Club: …………(afkorting).
Schrijft ………ploeg(en) in voor de zaterdagbeker x 10€ =.................
Hoge ……...… ploeg(en).
Lage ……...… ploeg(en).

Algemeen:
Spelers mogen enkel aan de beker deelnemen in de club waar ze aangesloten zijn voor die
dag.
Clubs met meerdere ploegen in dezelfde beker mogen spelers die in een ploeg zijn
opgesteld niet meer wisselen met een andere ploeg in dezelfde beker.
Deelname aan de gewestbeker kost 10€ per ploeg.
Halve en finales worden tijdens de kampioenschappen gepeeld.
Er wordt op twee biljarts gestart en de finale van de zaterdagbekers is op zondag om 13u.
Deze inschrijving moet samen met het geld op de contactvergadering afgegeven worden.

't Hoekske

Café CONCORDE

Modern en gezellig volkscafé
Oude Leuvensestraat 93
3300 Tienen
016 82 48 91
cafethoekske.tienen@gmail.com
vlotte bediening
democratische prijzen
toffe sfeer
vergaderruimtes beschikbaar
Sluitingsdag: dinsdag

bij Roger & Nele Vandercappellen
Lokaal van:
Golfbiljartclub Concorde Heverlee
Carambole B.C. Astrid
Duivenbond Pigeon d'or Heverlee
Darts & Kicker
Tiensesteenweg 230
3001 Heverlee
0487/273408

