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Openingsuren
maandag

tel: 011 / 78 53 35
email: info@kantoorberge.be
site: www.kantoorberge.be
Grote Steenweg 333/001 3350 Linter
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: Potstraat 14 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

2018

AANDACHT
Tweemaandelijks
TIJDSCHRIFT

Beste sportvrienden,

BINGOAVOND:
Uitgave:
Verbond

V.G.T.O.

Verantw. Uitg.
VGTO

Beste clubs op dinsdag 6 november organiseerden wij een bingoavond ten
voordele van het VGTO.
Wij zijn er in geslaagd hier een gezellige avond van te maken met een
aantal mooie natura prijzen.
Op vraag van de aanwezigen komt er een vervolg, deze is voorzien op
zaterdag 23/3/2019 in ons lokaal De Grietmuil.
Start is voorzien om 19.30u. Iedereen welkom!

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING:
Lay Out:
Cornelis R.

Deze gaat door op donderdag 21 februari om 19u.
In ons lokaal De Grietmuil Potstraat 14 te 3300 Tienen (Bost).
Dit is een vergadering enkel voor de effectieve leden van de vzw VGTO.

BEKERCOMPETITIE:
Afgiftekantoor:
TIENEN 1

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

Uitslagen die werden aangepast:
Vrijdag 2/11 in 1 dsn1-waw1 12-0, 3de dzt1-bwl1 12-0 en wvh2-gmb5 12-0.
Zaterdag 1/12 in 1ste dwl1-waw2 0-12 en in 2de bwl1-dsn4 0-12.
Zaterdag 8/12 in 1ste hhm2-hkt2 0-12 en bch1-hbl1 0-12.
Opgelet voor de volgende bekerwedstrijden!!!
Voor bekerwedstrijden die na de competitie gespeeld worden is het aantal
deelgenomen wedstrijden 5 en voor zij die buiten de ngb aangesloten zijn 10.
Voor de vrijdag is dat vanaf 12/1/2019 de wedstrijden van de eindronde tellen
wel mee voor de ½ en finale op 17/5 en 24/5/2019)
(zie verder in dit blad beknopt bekerreglement)
ste

De Raad van Bestuur.

Beknopt reglement bekercompetitie:
(voor de volledige versie zie huishoudelijk reglement vgto 2018)

1. Wanneer een speler in de bekercompetitie per reeks opgesteld wordt in een
ploeg kan hij niet meer deelnemen met een ander ploeg in de
bekercompetitie van die speeldag.
2. In de bekercompetitie per reeks zullen voor de vrijdag dezelfde punten tellen
als in de competitie.
3. De kenmerken uit de competitie voor vrijdag en zaterdag tellen ook in de
beker per reeks.
4. Clubs met meerdere ploegen in één bekerreeks mogen de spelers niet
onderling verwisselen. Een speler die eenmaal in een ploeg heeft gespeeld
kan niet meer in een andere ploeg opgesteld worden zelfs indien zijn ploeg
reeds uitgeschakeld is.
5. Spelers mogen enkel aan de bekercompetitie deelnemen met de club waar zij
in het gewest Tienen die dag aan 5 competitiewedstrijden hebben
deelgenomen in de afgelopen competitie. Voor bekerwedstrijden die
gespeeld worden voor het einde van de competitie zal het aantal deelnames
verminderd worden en geld de volgende regel: per 4 van de reeds gespeelde
competitiewedstrijden moet de speler minstens 1 x deelgenomen hebben.
6. Spelers die in andere verbonden spelen moeten 10 wedstrijden gespeeld
hebben in de afgelopen competitie van de speeldag waar ze aan de
bekercompetitie willen deelnemen of per 4 van de reeds gespeelde
competitiewedstrijden moet de speler minstens 2 x deelgenomen hebben.
7. De ½ en finale worden gespeeld in 1 wedstrijd tijdens de individuele
kampioenschappen. De trekking gebeurt ter plaatse net voor aanvang. De
aangeduide thuisploeg vult het wedstrijdblad in en begint met de witte ballen
en wedstrijdleiding. Bij een belle wordt er opgeschoten om een kant te
kiezen.
8. Het aanvangsuur van de bekercompetitie vrijdag en zaterdag is 19.30u.
Aanwezigheid 5de speler om 23.30 en 6de om 24u.

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

VOORLOPIG VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN 8 NOVEMBER 2018.
Aanwezige bestuurders: Arron Arnold – Cornelis Rudi – Robeyns Theophille – Buttiens Alain.
Afwezige bestuurders: Serre Remy en Knops Dominique.

Algemeen:
Verslag Bingoavond:

Vlot verlopen, zeer weinig clubs vertegenwoordigd, proficiat aan DZT en
GMB voor hun talrijke opkomst, winst gemaakt, gaan we zeker nog doen.
Huldiging HHM 50jaar en BCB 25jaar lidmaatschap.
Aandenken bestellen, bezoek plannen.

Financieel verslag:
Kasoverzicht.
Aandenken kopen voor HHM en BCB.

Samen overlopen en goedgekeurd.

Sportraad:
Verslag vergadering.

Samen overlopen en goedgekeurd.

Beker:
Strafmaat bepaling voor foutieve opstelling:

Ploeg FF en 25euro boete.

Briefwisseling uit:
Bondsblad.
Samenvatting bekerreglement via mail.
Allerlei:
Contactvergadering op 13/12/2018 om 19u.
Volgende Raad van Bestuur op 13/12/2018 om 20u.

De secretaris.

De voorzitter.

Cornelis Rudi.

Arron Arnold.

'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 met parking en terras van:
Golfbiljartclub Concorde Heverlee
Carambole B.C. Astrid
Duivenbond Pigeon d'or Heverlee
Darts & Kicker
Tiensesteenweg 230
3001 Heverlee
0487/273408
vandercappelen.roger@gmail.com

VOORLOPIG VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN DECEMBER 2018.
Aanwezige bestuurders: Arron Arnold – Cornelis Rudi – Robeyns Theophille – Buttiens Alain – Serre Remy – Knops Dominique.
Afwezige bestuurders:

Algemeen:
Nabespreking contactvergadering:
Mail opstellen met vragenlijst.
Huldiging HHM 50jaar en BCB 25jaar lidmaatschap.
Bingoavond organiseren op 23/3/2019.
Briefwisseling in:
Mail: waw wil documenten ondertekend door bestuur.

Goed verlopen en voltallig!!
Lijst nog dit jaar versturen.
Op bezoek geweest en aandenken overhandigd.
Voorbereiden en prijzen aankopen.

Probleem oplossen in innerlijke keuken.

Financieel verslag:
Kasoverzicht.

Samen overlopen en goedgekeurd.

Sportraad:
Verslag vergadering.
Toekomst plannen stad Tienen.

Samen overlopen en goedgekeurd.
Zeer onduidelijk, nieuwe locatie voor kampioenschap zoeken.

Beker:
BWL, BCH, WAW, HHM, GMB, DWL.

Ploeg forfait (speler niet genoeg wedstrijden gespeeld).

Briefwisseling uit:
Uitnodiging contactvergadering.
Allerlei:
Volgende Raad van Bestuur op 17/01/2019 om 19u.

De secretaris.

De voorzitter.

Cornelis Rudi.

Arron Arnold.

BSH
Biljartclub Sportief Herent
Keulenstraat 19 3020 HERENT

VOORLOPIG VERSLAG CONTACTVERGADERING VAN 13 DECEMBER 2018.
Aanwezige Bestuursleden: Arron Arnold – Cornelis Rudi – Robeyns Theophille – Knops Dominique – Serre Remy – Buttiens Alain.

-Welkomstwoord van de Voorzitter:
De voorzitter begroet de aanwezigen en bied hen iets te drinken aan.
-Vaststelling aanwezigheden en uitdeling benodigdheden:
Geen enkele club afwezig!! Proficiat aan alle clubs.
-Toestand VGTO:
24 clubs
561 leden
(vorig jaar 26 clubs en 613 leden).
HKT: nieuwe voorzitter Dewilde Dominique tel: 0499/191602.
Bereikbaarheid van de secretaris: gelieve per sms of email te communiceren.
-Overzicht en evaluatie van de eerste competitiehelft:
De voorzitter overloopt de eerste competitiehelft en geeft uitleg over het indienen van de uitslag en het
wedstrijdblad. Hij vraagt ook aan de clubs om tijdens de winterstop de biljarts een opknapbeurt te geven.
-Bekercompetitie:
Er is veel gezondigd tegen de reglementen betreffende de opstelling van spelers.
De voorzitter geeft de uitleg van hoe het reglementair moet en kan.
Wanneer mag een speler opgesteld worden in de bekercompetitie.
Bovenste rij zijn reeds gespeelde competitiewedstrijden de bye telt niet mee, de onderste rij zijn de
verplichte aantal deelnames om aan de bekercompetitie te mogen deelnemen (opgelet!! Zij die in
bonden buiten de ngb aangesloten zijn moeten het dubbele doen):
Van: 0 tot 3
4 tot 7
8 tot 11
12 tot 15
16 tot 19
20 tot 23
enz….
Aantal:
0
1
2
3
4
5
-Eindronde:
De reeksen worden in twee gedeeld 1A en 1B, 2A en 2B, 3A en 3B.
De eerste vijf van 1ste, 2de en de eerste vier van 3de 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.
Om de spanning erin te houden zal elke 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.
Voorstellen voor volgend seizoen:
De vrijwillige wedstrijdleiders op het tornooi belonen (bv: Drankbonnetje).
Ploegen vormen met 5 spelers.
Het oude systeem van puntentelling terug gebruiken. (bv: 4-2 ipv 8-7).
In de bekercompetitie geen ploegforfait maar enkel de betrokken speler forfait geven.
Er zal een vragenlijst hierover naar clubs gestuurd worden waarop zij hun keuze kunnen kenbaar maken
-Vragen en opmerkingen:
Speler zonder kenmerk speelt in verschillende afdelingen waar mag hij deelnemen aan de beker?
Hij mag kiezen maar eens opgesteld kan hij niet meer veranderen van ploeg (ook niet bij uitschakeling).
-Wij zoeken effectieve leden en leden voor de Raad van Bestuur:
Geen reactie.
-Slotwoord van de Voorzitter:
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
De secretaris

De voorzitter

Cornelis Rudi.

Arron Arnold.

Café
De Zon
Gilainstraat 142
3300 Tienen
+32 498 97 40 40

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

Tiensesteenweg 2 – 3001 Heverlee

Matthias
Café alle dagen open vanaf 09u
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 & Dinsdag

VGTO
Organiseert op

23 maart 2019
in

Café De Grietmuil (Bost)
een Bingoavond
Start : 19.30 uur
6 rondes aan 10 €
Talrijke mooie prijzen !

Extra Ronde aan 5 € met prachtige prijzen

Lostraat 6
3212 Pellenberg
Lokaal SMP
Openingsuren:
Dinsdag tot Zaterdag vanaf 16u.
Zondag vanaf 11u.

Aarschotsesteenweg,50-60
3300 Tienen

