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  GEWESTBESTUUR   “ D.M.L.” 
 

 

 

Website : www.golfbiljart-dml.be   
 

 

 

 

Voorzitter          : JONCKERS Danny    DKH  Tel : 013/ 53 10 92 

--------------  IJsbergstraat  80  3271  ZICHEM         GSM - 0494/72 93 17 

 

Onder Voorzitter : SANNEN Nico    BGL 

---------------------- Irissenlaan  21   3583  PAAL          GSM- 0497/24 90 31 

 

Secretaris        : NIES Mathieu     DKS           GSM- 0475/30 94 98 

-------------  Dreefstraat  17   3540  HERK-DE-STAD  Tel : 013/44 22 57 

                 E-Mail : m.nies@skynet.be 

Boekhouder          :    NIES Mathieu     DKS           GSM- 0475/30 94 98 

-------------  Dreefstraat  17   3540  HERK-DE-STAD  Tel : 013/44 22 57 

                 E-Mail : m.nies@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRIEFWISSELING  SECRETARIAAT  “DML” : 

    GOLFBILJARTGEWEST   “ D.M.L. “ 

    Dreefstraat  17 - 3540  HERK-DE-STAD 

    Tel. : 013 - 44 22 57   --    GSM Nr. : 0475/ 30 94 98 

 

     E-Mail : m.nies@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMENSTELLING en FUNCTIE  GEWESTBESTUUR  “ D.M.L.” 

REKENINGNUMMER :   BE57954305277435 

mailto:m.nies@skynet.be
mailto:m.nies@skynet.be
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Nr AFK NAAM   CLUB NAAM   LOKAAL BRIEFWISSELING TEL.  LOKAAL GESLO- 

TEN 

1 BIE BIERHOF   SPALBEEK         

josthoelen@telenet.be 

Café  HET  BIERHOF       

DIESTERSTEENWEG   359    

3510   SPALBEEK 

THOELEN Jos                               

GOERENSTRAAT   35             

3560  LUMMEN  

Lok. : 0495/  63 26 25       

Vz.:  0498/ 422029          Sec 

: 0495 / 632625 

GEEN 

 

2 BTS BUURTHUIS  HEPPEN 

ronny.vingerhoed@telenet.be 

Cafetaria  BUURTHUIS       

HEIDESTRAAT   65                   

3971  HEPPEN 

1ste ronde competitie wordt 

gespeeld in het Café De Kempen 

Sluis 60 – 2400 MOL (Sluis) 

VINGERHOED  Ronny              

ANTWERPSESTWG.  92          

3970  LEOPOPLDSBURG 

Lok. : 011/  75 89 18        

Vz.:   011/ 344323           Sec 

: 0476 / 779136 

Tf.    De  Kempen            014 

/ 73 26 91 

GEEN      

Open na  14 

uur 

3 CL7  CLUB  7  SCHAFFEN 

romainvhoof@outlook.com 

ONS  GILDENHUIS  

PASTORIJSTRAAT  1                

3290   SCHAFFEN 

CUYPERS Paul                             

PASTORIJSTRAAT   1               

3290  SCHAFFEN 

Lok. :  0478 / 62 46 80    

Vz.:  013 / 31 13 56         Sec 

: 0473/ 840045  

MA   

WO 

4 COA CONGO  ASSENT 

Frederickx.omer@skynet.. be 

Taverne  CONGO       

DORPSSTRAAT  22           

3460  ASSENT 

FREDRICKX  Omer                    

BEKWEG   18                                

3460  ASSENT 

Lok. : 013 / 313706       Vz.:  

0472 / 030842         Sec : 

0495/ 257555  

DI 

 

5 DKS DE  KROEG   SPALBEEK   

m.nies@skynet.be                  

Café  HET  BIERHOF                  

DIESTERSTEENWEG  359      

3510  SPALBEEK    

NIES  Mathieu                                

DREEFSTRAAT  17                    

3540  HERK-DE-STAD   

Lok. : 0495 / 632625        

Vz.:  013 / 44 22 57                   

0475/ 30 94 98        Sec : 

0475/ 58 31 60  

GEEN 

6 DOB DE  OPTIMISTEN                

BERKENBOS 

Charel.vanheel@gmail.com  

Zaaltje  DE  OPTIMISTEN          

OUDE BAAN  133                      

3550  HEUSEN-ZOLDER  

VANHEEL  Charles                      

SINGELSTRAAT  18                  

3550  HEUSDEN-ZOLDER 

Lok. : 011/ 39 11 91         

Vz. : 0477/ 951199          

Sec. : 0470/ 664123                    

011/ 572932 

ZAT 

ZON 

7 DRB DE  ROLLENDE  BAL    

Eddy.vanbergen@telenet.be 

Sportcafé   DE  KOEKOEK 

SPORTLAAN   4 C 

3545   HALEN 

VANBERGEN  Eddy                   

ZITTAARDSTRAAT   11          

3545   HALEN 

Lok. :0496/ 56 53 99         

Vz. :  0497/ 79 86 67       

Sec.: 0479/736282                     

013/ 44 31 87        

MA   

 

8 DTR DE   TRIL   HEUSDEN      

rudiclaes@telenet.be 

      

Café    DE  TRIL 

HALTRAAT  161 

3550   HEUSDEN - ZOLDER 

Café  DE  TRIL 

HALSTRAAT    161 

3550   HEUSDEN - ZOLDER  

Lok. : 011 / 57 42  67       

Vz.:  0477 / 773382         Sec 

: 0498 / 295754            

MA          DI              

WO             

DO 

9 DYB DEN   YZER BLAUBERG 

jacky.biljart@live.nl 

Café   “ DEN  IJZER “ 

BLAUBERG   6 

2230   HERSELT 

VERHAEGEN  Alfons 

WEZELBAAN   123 

3290   DIEST ( Schaffen ) 

Lok. : 014 / 54 89 97        

Vz.:  013 / 32 26 20         Sec 

: 0474 / 373581                    

013/ 78 55 61 

DO 

10 KET KETSERS  ZONHOVEN 

ivojaspers@skynet.be   

Café   TEN  EIKENEN 

BRUINSTRAAT    5 

3520   ZONHOVEN 

JASPERS  Ivo           

BRUINSTRAAT   5              

3520  ZONHOVEN        

Lok. : 011 / 81 50 03       

Vz.: 0476/ 226052          Sec 

: 0489/ 150470 

 

DI   

 

11 LGW LE  LOUP  GAROU 

Danny.jonckers@hotmail.co

m 

 LE  LOUP  GAROU                    

WOLFSDONKDORP   15         

3201  WOLFSDONK 

JONCKERS  Danny                  

IJSBERG   80                             

3271   ZICHEM 

Lok. : 0475/ 69 29 34     Vz.:  

0494 / 729317      Sec.:  

0494 / 046638 

MA 

 

 

 

 

CLUBS    GEWEST   “ D.M.L.”        SEIZOEN 2020-2021 

 

CLUBS    GEWEST   “ D.M.L.” seizoen 2020-2021 

 

mailto:josthoelen@telenet.be
mailto:ronny.vingerhoed@telenet.be
mailto:romainvhoof@outlook.com
mailto:Frederickx.omer@skynet..%20be
mailto:m.nies@skynet.be
mailto:Charel.vanheel@gmail.com
mailto:Eddy.vanbergen@telenet.be
mailto:rudiclaes@telenet.be
mailto:jacky.biljart@live.nl
mailto:ivojaspers@skynet.be
mailto:Danny.jonckers@hotmail.com
mailto:Danny.jonckers@hotmail.com
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N

r 

AFK NAAM   CLUB NAAM   LOKAAL BRIEFWISSELING TEL.  LOKAAL GESLO-

TEN 

 

12 LPH LE  PASSAGE HASSELT 

Roger.kesters@hotmail.com 

LE  PASSAGE                               

BAMPSLAAN   24                        

3500   HASSELT 

KESTERS  Roger                      

HAZELARENSTR. 6 – 2 – 1 

3530  HOUTHALEN-

HELCHTEREN  

Lok. : 0472 / 74 24 34     

Vz. : 0497 /91 50 34       

Sec. : 0475 / 60 34 65 

MA 

DI 

13 MOD MODERN  DEURNE 

Alain.vandeneynde@telenet.be 

Café  MODERNE 

HASSELTSEBAAN  114 

3290  DIEST ( Deurne ) 

LOKAAL Lok. : 013 / 66 21 48       

Vz.:  0496 / 514875          

Sec : 0496/ 986030 

 

WO 

DO 

14 NBL NINE   BALL                            

info@nineball.be 

Café  NINE  BALL 

JACOLETSTRAAT  8 

3970  LEOPOLDSBURG 

LOKAAL                              Lok. : 0484 / 882747      

Vz.:  011/ 342841     

Sec.: 0484/ 88 27 47  

MA 

15 OKS  DEN  OKS      

kwaakske@hotmail.com 

Café  DEN  OKS                            

TURNHOUTSEBAAN  76        

3271   OKSELAAR 

LOKAAL                                 Lok. : 0472 / 386841      

Vz.: 0472/ 386841         

Sec : 0494/151262 

DI 

16 RWM ROOD  WIT  MELDERT 

elie.vanderborght@telenet. be 

Café   DE   NACHTMIS 

ZELEMSEBAAN   2 

3560   MELDERT( Lummen ) 

SNEYERS  Eduard                   

GEENEINDESTRAAT   82   

3560  LUMMEN         

Lok. : 013 / 31 45 51       

Vz.:  0478/ 560417         

Sec :  0475 / 949495 

DI 

17 SHK SPORTHAL  KOERSEL             

 Waks41@hotmail.com                

 SPORTHAL  CURTICELLA    

SPORTLAAN  20                 

3582  KOERSEL 

SANNEN Nico 

IRISSENLAAN  21                  

3583   PAAL - BERINGEN 

Lok. : 0495 / 57 04 22    

Vz. : 0497/ 24 90 31        

Sec : 0479/ 88 98 60 

 DI                

18 SPK SPORTCAFE   KOERSEL 

alltent@hotmail.com 

SPORTCAFE  KOERSEL       

SPORTLAAN  20                 

3582   KOERSEL 

VANDERHEYDEN Alfons   

CORCELIUSSTRAAT   31   

3582  KOERSEL 

Lok. :  0495/ 570422      

Vz. : 011/ 42 76 66     

0474/ 316120                  

Sec : 0499 / 405144  

    DIN 

19 SVZ STAMP  VOORZICHTIG 

ZOLDER 

Jimi.gerits@telenet.be 

Café  ’T  VIJVERSHOF 

DEKENSTRAAT  58 

3550  HEUSDEN-ZOLDER 

GERITS  Jimmy                   

DEKENSTRAAT   58             

3550  HEUSDEN-ZOLDER   

Lok. : 011 / 53 83 44                    

0479/ 876387      Vz.: 

0498 /016848         Sec : 

0479/ 588845 

MA 

20 TRO TOR – BOYS  OLEN                   

ivyvanhoudt@hotmail.com 

 

Café   DUIVENLOKAAL 

OEVELSEWEG  13 

2250   OLEN 

VANHOUDT   Ivy                    

EILANDJE    6                  2260   

OEVEL   

Lok. : 014 / 21 60 55        

Vz.: 014 / 65 27 43         

Sec : 0477/ 48 64 03 

DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Roger.kesters@hotmail.com
mailto:Alain.vandeneynde@telenet.be
mailto:info@nineball.be
mailto:kwaakske@hotmail.com
mailto:elie.vanderborght@telenet.%20be
mailto:Waks41@hotmail.com
mailto:alltent@hotmail.com
mailto:Jimi.gerits@telenet.be
mailto:ivyvanhoudt@hotmail.com
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Secretariaat  :    Drijvers Francois , Viaductstraat  62 -  3300  TIENEN 

Gsm : 0496 - 52 92 08  - Tel. + Antwoordap. :  016 - 89 63 15  - Fax : 016 - 89 63 15        

E-mail :  francois.drijvers@gmail.com 
 

 

 

   Voorzitter       :  MARGUILLIER Domien     

    -------------   Luikersteenweg   239     3800 ST.TRUIDEN          Tel : 0494 - 60 66 80 

          E-mail : domienm@skynet.be 

 

   Secretaris       :     DRIJVERS François     

   -------------             Viaductstraat  62     3300  TIENEN          Tel : 0496 - 52 92 08 

                              Tel. +  Fax : 016 - 89 63 15              

                                     E-mail : francois.drijvers@gmail.com 

   

   Boekhouder      :  MIEVIS  Georges      

   ---------------   Velmerlaan  186     3806  VELM          Tel : 0473 - 35 60 09 

  

                     E-mail : mievisg@skynet.be  

   Leden :  SMOLDERS Marie-Claire       

   Nieuwe  Steenweg 41 D- B/6    3870  HEERS           Tel : 0472 - 37 52 27 

          E-mail : smolders_marieclaire@hotmail.com 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 SAMENSTELLING en FUNCTIE  GEWESTBESTUUR   HASPENGOUW 
Website :   www.gbvhbiljart.be 

REKENINGNUMMER : Iban  BE82 9793 2767 2368 

mailto:francois.drijvers@gmail.com
mailto:domienm@skynet.be
mailto:francois.drijvers@gmail.com
mailto:mievisg@skynet.be
mailto:smolders_marieclaire@hotmail.com
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CLUBS  GEWEST  “ HASPENGOUW ” seizoen 2020-2021   

 

 

Nr AFK NAAM   CLUB  LOKAAL BRIEFWISSELING LOKAAL GESLOTEN + E MAIL 

1 AGL Argus Taverne Argus 
Slachthuisplein 1 
3400  Landen 
GSM: 0478 65 47 33 

Matthijs Nico 
Slachthuisplein 1 
3400  Landen 
GSM: 0478 65 47 33 

Woensdag 
Mail adres 
nicomatthijs@skynet.be  

2 BMW Bij Mat  
Honden niet 
toegelaten 

Bij Mat 
Plattestraat 37 
3830  Wellen 
GSM: 0472 27 21 20 

Schuermans Steve 
Plattestraat 39 
3830  Wellen 
GSM: 0488 00 00 91 

Woensdag 
Mail adres 
bcbijmatwellen@gmail.be  

3 BOC Boca’s Café Decat Borlo 
Homsemstraat 87 
3891 Borlo 
Tel: 011 88 25 70 

 Cartuyvcels Frank 
Homsemstraat 87 
3891 Borlo 
Tel: 011 88 25 70 

Maandagavond vanaf 17Hr00 
Dinsdag 
Mail adres 
pascal.bouvin@telenet.be  

4 CBM Carla Boys Bij Hubbe 
Gelindenstraat  131 
3870 Mechelen-
Bovelingen 
Tel: 011 48 60 93 

Mignolet Carla 
Gelindenstraat  117 
3870 Bovelingen 
GSM: 0498 46 43 90 

Maandag 
Mail adres 
carlaernestml@gmail.com 
 

5 DBH De Blokhut Café De Blokhut 
Sint-Truiderstwg  398 
3840  Hoepertingen 
GSM: 0476 67 17 87 

Groven Philippe 
Sint-Truiderstwg  398 
3840  Hoepertingen 
GSM: 0476 67 17 87 

Maandag en Dinsdag 
Mail adres 
bbcphilippe@skynet.be 
 

6 DHPZ De Hallepoort Café De Hallepoort 
Dorpstraat 51 
3440 Halle-Booienhoven 
GSM: 0495 23 15 32 

Dumont Viviane 
Dorpstraat 51 
3440 Halle-Booienhoven 
GSM: 0495 23 15 32 

Maandag 
Mail adres 
hedwig.mievis@telenet.be  

7 DPKM De Pelikaan De Pelikaan  
Kikweg  3  
3630  Maasmechelen  
Tel: 089 76 49 00 

Smits Guillaume  
Kikweg  3  
3630  Maasmechelen  
Tel: 089 76 49 00 

Woensdag 
Mail adres 
smitsguillaume@hotmail.com 
 

8 GDK Gouden Keu Café De Kring 
Leeuwerweg 107 
3803 Wilderen 
GSM: 0476 84 45 24  

Café De Kring 
Leeuwerweg 107 
3803 Wilderen 
GSM: 0493 76 42 02 

Maandag en Dinsdag 
Mail adres 
patricia.spiritus@gmail.com  

9 KRM ‘t Karraet Café ’t Karraet 
St Laurentiusstraat 20 
3630 Maasmechelen 
GSM: 0486 68 92 39 

Fabry Luc 
Talingstraat 17 
3650 Dilsen-Stokkem 
GSM: 0492 08 80 77 

Dinsdag 
Mail adres 
bctkarraet@gmail.com 

10 MJS Majestic Café Majestic Bij Voetje 
Helshovenstraat  9 
3800 Gelmen 
Tel: 011 48 64 18 

De Voet Christian 
Groot-Gelmenlaan 115 
3800 Sint-Truiden 
GSM: 0477 21 08 06 

Maandag 
Mail adres 
bcmajestic@hotmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GEWESTBESTUUR   HASPENGOUW 

 

mailto:nicomatthijs@skynet.be
mailto:bcbijmatwellen@gmail.be
mailto:pascal.bouvin@telenet.be
mailto:carlaernestml@gmail.com
mailto:bbcphilippe@skynet.be
mailto:hedwig.mievis@telenet.be
mailto:smitsguillaume@hotmail.com
mailto:patricia.spiritus@gmail.com
mailto:bctkarraet@gmail.com
mailto:bcmajestic@hotmail.com
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Nr AFK NAAM   CLUB  LOKAAL BRIEFWISSELING LOKAAL GESLOTEN + E MAIL 
11 MOL Molenvrienden Café Molenvrienden 

Molenstraat 14 
3350 Linter  
Tel: 011 78 19 14 

Tourwé Steve 
Eendenstraat  9 
3350 Linter 
GSM: 0495 78 63 12 

Maandag Dinsdag 
Mail adres 
stevetourwe@gmail.com   

12 
 
 

OMM Oude Markt Oude Markt 
Marktplaats  5 
3890 Montenaken 
GSM: 0468 14 59 89 

Verachterd Rudi 
Ridderstraat 68 
3890 Gingelom 
GSM: 0476 95 13 14 

Woensdag 
Mail adres 

13 OSGZ Osgeluk Café Osgeluk 
Ossewegstraat 111 
3450 Zoutleeuw 
Tel: 011 91 05 72 

Vanroelen Walter 
Ossenwegstraat 69 
3450 Zoutleeuw 
GSM: 0496 51 90 06 

Maandag 
Mail adres 
walter.vanroelen@outlook.be 
 

14 PDRM Panderosa Panderosa 
Hasseltsesteenweg 369 
3800 Sint-Truiden 
GSM : 0477 22 18 54 

Pacolet Davy 
Pastorijstraat  11 
3800 Niewerkerken 
GSM: 0473 45 42 11 

Maandag 
Mail adres 
davy.pacolet@live.be  

15 SCA Scala Café Scala 
Brugstraat 6 
3890 Montenaken 
GSM: 0486 15 02 18 

Libens Ghislain 
Ziekerenweg 26/105 
3800 St-Truiden 
GSM: 0498 04 51 47 

Dinsdag namiddag 
Mail adres 
libensgillain@hotmail.com 
 

16 SLH Sportlokaal Sportlokaal Wil 
Steenweg  174 
3870  Heers 
GSM: 0477 50 52 02  

Vansimsen Wilfried 
Steenweg  174 
3870  Heers 
GSM: 0477 50 52 02 

Mail adres 
wilfried-v@outlook.be  

17 SRD Schalkse R.D. Café Duras 
Herestraat  6 
3803 Duras  

Willems Rohnny 
Warande  3/A 
3454 Rummen 
GSM: 0477 24 33 53 

Donderdag 
Mail adres 
rohnnywillems@gmail.com  

18 VLTB Veilingstaverne 
- Borgloon 

Café ’t Pleintje 
Stationsplein  15 
3840  Borgloon 
GSM: 0475 50 34 77 

Hermans Hector 
Ottenburgsstraat 31 
3700 Tongeren 
GSM: 0486 95 82 27 

Woensdag 
Mail adres 
hectorhermans@gmail.com  
 

mailto:stevetourwe@gmail.com
mailto:walter.vanroelen@outlook.be
mailto:davy.pacolet@live.be
mailto:libensgillain@hotmail.com
mailto:wilfried-v@outlook.be
mailto:rohnnywillems@gmail.com
mailto:hectorhermans@gmail.com
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Voorzitter              :   ARRON Arnold KPL             GSM  0478 - 30 38 49 

--------------             Pelsstraat  37   3350  LINTER      

        E-mail : arnold.arron@telenet.be 

 

Onder-Voorzitter :    ROBEYNS Theophile   GMB          GSM  0495 - 56 33 27            

------------------------ Herweg  9   3061  LEEFDAAL 

        E-mail : lonlygirl1963@hotmail.com 

 

Secretaris        :    CORNELIS Rudi    GMB          GSM  0471 - 03 43 80 

-------------                   Broekhofstraat  21                  3400  LANDEN  

        E-mail : vgto@live.be 

 

Boekhouder        :    ARRON Arnold    KPL  

----------------             Eendenstraat  22  3350  LINTER          GSM  0478 - 30 38 49 

 

 

Leden         :    BUTTIENS Alain    GMB           GSM  0468 - 23 79 70  

--------   Werkmanssteeg  65  3300  TIENEN               

              E-mail : annp.alain@live.be 

 

   TORBEYNS Benny    KPL          GSM  0485 - 66 70 10 

Hoeledensebaan  43  3471  HOELEDEN 

     E-mail : torbeyns-pans@telenet.be  

 

CAUBERGS Boni    GMB          GSM  0476 - 88 94 18 

Rode  36   3380 GLABBEEK 

      E-mail : caubergs.bonny@gmail.com  

 

 

Dagelijks bestuur     : ARRON Arnold – CORNELIS Rudi –ROBEYNS Theophille 

 

Beheer Secretariaat : CORNELIS Rudi      vgto@live.be 

 

Oproep Geschillen   : ARRON Arnold  0478 - 30 38 49 

CORNELIS Rudi      0471 - 03 43 80 

 

Verantwoordelijke wedstrijden en uitslagen :  CORNELIS Rudi 

 

Contactadres en secretariaat :  VGTO Potstraat 14 – 3300  TIENEN.  

Telefoon voor het melden van de uitslagen Tienen : 0479 - 25 25 38 

       

 

 

  

Website : www.vgto.be 

 

 

 

 

SAMENSTELLING en FUNCTIE  GEWESTBESTUUR  “ TIENEN ” 

REKENINGNUMMER :    BE77 6528 4373 1142 

  GEWESTBESTUUR  “ TIENEN “ 

mailto:domienm@skynet.be
mailto:lonlygirl1963@hotmail.com
mailto:domienm@skynet.be
mailto:annp.alain@live.be
mailto:torbeyns-pans@telenet.be
mailto:caubergs.bonny@gmail.com
mailto:domienm@skynet.be
http://www.vgto.be/
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CLUBS  GEWEST  “ TIENEN ”  seizoen 2020-2021 

 
 

Nr AFK NAAM   CLUB NAAM   LOKAAL BRIEFWISSELING TEL. LOKAAL GESLOTEN 

1 ABT ASCOTT BOYS 

torfsgaland@gmail.com 

 

Café   ASCOTT  

AARSCHOTSESTEENWEG 82                 

3380  BUNSBEEK 

GALAND Eddy 

MULKSTRAAT  106 

3300 TIENEN 

0479 – 28 51 27    

0468 – 21 23 83 

DONDERDAG 

2 BCB BC  BUNSBEEK 

michel.fanmail@telenet. be 

Café   DE   HERBERG       

BOESLINTER  29                    

3380  BUNSBEEK 

LOKAAL 

 

016 - 77 75 40    

0473 - 74 16 63  

MAANDAG 

WOENSDAG 

3 BCH BC  CONCORDE 

vandercappellen.roger@gmail.c

om 

Café CONCORDE 

TIENSESTEENWEG  230 

3001  HEVERLEE 

LOKAAL 

 

0487 - 27 34 08 

0477 - 50 14 87 

GEEN 

4 BHM BC  BOERENHOF 

tomcraeninckx@hotmail.com 

Café  BOERENHOF           

BINKOMSTRAAT  12     

3391   MEENSEL-KIEZEGEM 

LOKAAL 0495 - 56 84 12 

0473 - 31 80 77  

MAANDAG 

DINSDAG 

5 BLL BC  LANTERREKE 

kevin.meeus@kuleuven.be 

Café  ‘t LANTERREKE  

GEESTBEEK  25   

3210  LUBBEEK 

MEEUS Kevin 

SCHAKELVELDSTRAAT  9 

3211  BINKOM 

0471 - 12 53 17  

0494 - 04 63 40 

MAANDAG 

6 BSH BC  SPORTIEF  HERENT 

rudy.1965@outlook.be 

 

Café SPORTLOKAAL 

KEULENSTRAAT  19 

3020  HERENT 

PREUD’HOMME Rudy 

DROOGSTRAAT  23 

3350  LINTER 

0496 - 53 49 59 

0473 - 75 00 14 

MAANDAG 

7 DSN DE  SMIS 

yvesdonni@hotmail.be 

  

DE  OUDE  SMIS  

NEERWINDENSTRAAT  13   

3400  NEERWINDEN 

LOKAAL    0494 - 71 20 69 

0475 - 81 94 38 

MAANDAG      

DINSDAG 

8 DVW DE VRUEN WAANRODE 

 eddy.willems@hotmail.com 

DE VRUEN 

GROTE VRUENTE  57/0101 

3473 WAANRODE 

WILLEMS Eddy 

O. LEUVESEBAAN  46 

3545 HALEN 

0479 - 82 08 76 

0495 - 59 35 50 

ZONDAG 

9 DWL DE  WIP LEUVEN 

guy.de.mal@pandora.be 

BAAN 7          

STADIONLAAN  6         

3010   KESSEL-LO                   

DE MAL Guillaume           

J.ANSENIUSSTRAAT  57 

3000  LEUVEN 

0477 - 90 42 09 

0499 - 20 78 31  
DINSDAG 

10 GMB GRIETMUIL  BOST 

teddyje@live.be 

 

Café  GRIETMUIL  

POTSTRAAT  14                    

3300  BOST 

LOKAAL  0475 - 29 68 02  

0494 - 51 66 16   

DINSDAG 

11 HBL HEIDEBLOEM 

hilaireflaming@hotmail.com  

Café  BAKHUIS        

LINTERSEWEG  48            

3440   BUDINGEN 

FLAMING Hilaire         

BAAISTRAAT  40 

3470  KORTENAKEN 

0497 - 33 56 81 

0497 - 80 83 23 

0477 - 88 47 15 

WOENSDAG 

12 HHM HAND in HAND MELDERT 

cafeodette@telenet.be  

Café  ODETTE                            

ST.  ERMELINDISSTR.  14  

3320  MELDERT 

MEEUS Henk               

ST.BARBARASTRAAT  212 

3300  KUMTICH 

0495 - 26 44 83 

0479 - 67 96 70 

MAANDAG 

13 HKH HAUTHEMSE KABIN 

Jenke07@gmail.com 

HAUTHEMSE MUZIEK KABIN 

HAUTHEM  52/B 

3320  HOEGAARDEN 

LOKAAL 0491 - 18 00 64 

0494 - 24 40 02 

GEEN 

14 HKT  ’ T   HOEKSKE 

dominique.dewilde1@telenet.be 

Café  ’t  HOEKSKE   

OUDE   LEUVENSESTR.  92 

3300  TIENEN 

DEWILDE Dominique 

HANNUITSESTEENWEG  10 

3300  TIENEN 

0499 - 19 16 02 

0496 - 73 95 73  

DINSDAG 

15 KNB KENNEDY BOST 

johanherroelen@hotmail.com 

Café KENNEDY 

POTSTRAAT  6 

3300  BOST 

HERROELEN Johan 

OPLINTERSESTEENWEG 504 

3300 TIENEN 

0471 - 53 03 80 

0475 - 72 89 68 

DINSDAG 

16 KPL KAPRIOLEN 

arnold.arron@telenet.be  

Café  ’ t  PLEINTJE                      

GETESTRAAT  2                         

3350  LINTER 

ARRON  Arnold                                 

PELSSTRAAT  37                   

3450  LINTER  

0497 - 78 83 07  

0478 - 30 38 49 

MAANDAG 

 

 

 

mailto:torfsgaland@gmail.com
mailto:michelfanmail@telenet.be
mailto:tomcraeninckx@hotmail.com
mailto:kevin.meeus@kuleuven.be
mailto:rudy.1965@outlook.be
mailto:yvesdonni@hotmail.be
mailto:domienm@skynet.be
mailto:guy.de.mal@pandora.be
mailto:teddyje@live.be
mailto:hilaireflaming@
mailto:cafeodette@telenet.be
mailto:Jenke07@gmail.com
mailto:dominique.dewilde1@telenet.be
mailto:johanherroelen@hotmail.com
mailto:arnold.arron@telenet.be
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Nr AFK NAAM   CLUB NAAM   LOKAAL BRIEFWISSELING TEL. LOKAAL GESLOTEN 

17 PDH PIGEON D’OR HEVERLEE 

erwin.reniers@gmail.com  

Café  PIGEON D’OR 

TIENSESTEENWEG  2                      

3001  HEVERLEE 

RENIERS Erwin 

MECHELSESTEENWEG  562/2 

3020  HERENT 

016 - 22 17 12 

0498 - 63 59 68  

GEEN 

18 RBN 

 

RED BOYS NIEUWRODE 

stijndevries@live.be 

HOGER OP 

ROT 31 

3221 NIEUWRODE 

DE VRIES Stijn 

OSSEBERGSTRAAT  3 

3390 TIELT-WINGE 

0498 - 12 91 98 

0494 - 11 34 14 

0496 - 10 94 92 

MAANDAG 

19 SAW DE   SPEELVOGELS 

marco.lambrechts@telenet.be  

DE VRIENDENKRING 

TORENSTRAAT  45       

3384  ATTENRODE 

LAMBRECHTS Marco          

ATTENRODESTRAAT  45 

3391  MEENSEL-KIEZEGEM  

0496 - 25 97 99 

0476 - 43 31 86 

MAANDAG    

DINSDAG  

WOENSDAG 

20 SMH SFEERMAKERS 

ulensnico@telenet.be 

 

Café  ’t  HOEKSKE   

OUDE   LEUVENSESTR.  92 

3300  TIENEN 

ULENS Nico  DINSDAG 

21 SMP SMISKE PELLENBERG 

walter@powerdrinks.be  

Café  ’ T  SMISKE   

LOSTRAAT  6                               

3212  PELLENBERG 

VANGOIDSENHOVEN Walter 

PAASHOFWEG  4 

3210  LUBBEEK 

0495 - 53 03 20 

0471 - 54 93 84 

MAANDAG  

DINSDAG      

22 WAW WINDMOLEKE 

remsdekoning@hotmail.com 

 

Café    WINDMOLEKE          

BUTSCHOVENSTRAAT  12   

3384  ATENRODE-WEVER 

REMS Gilbert 

KOPPELEIKENSTRAAT  53 

3370  BOUTERSEM 

0495 - 21 86 99 

0494 - 35 30 11  

MAANDAG 

23 WVH WELKOMVRIENDEN 

froke-2@hotmail.com 

 

Café  WELKOM                            

OUDE  HEERWEG   24              

3300  HAKENDOVER 

LOKAAL 
 

0472 - 38 49 89  

0471 - 13 95 53 

MAANDAG 

DINSDAG 

DONDERDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bcregenboog@hotmail.com
mailto:stijndevries@live.be
mailto:marco.lambrechts@
mailto:ulensnico@telenet.be
mailto:walter@
mailto:remsdekoning@hotmail.com
mailto:Logist.phillipe@gmail.com
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ALGEMENE BEPALINGEN NATIONALE GOLFBILJART 
 

NGB is de afgekorte naam van Nationale Golfbiljart een overeenkomst tussen de gewesten waar zij gezamenlijk 

deelnemen aan organisaties door één van de aangesloten gewesten georganiseerd en waar alle leden van alle gewesten 

uit de overeenkomst kunnen aan deelnemen. 

Om deze organisaties in goede banen te leiden hebben de gewesten onderling een Nationaal spelreglement opgesteld 

een Nationale waarde berekening voor de spelers en een administratie reglement en dit alles samengebundeld met een 

algemene bepaling in de NGB reglementenboek. 

De gewesten stellen onder elkaar de administratieve medewerkers aan. 
 

KLACHTEN 
 

De klachten worden behandeld door het gewest van de thuisploeg of het gewest bepaalt na onderling overleg van de 

aangesloten gewesten. 
 

NATIONALE COMPETITIE EN BEKER 
 

ARTIKEL  1:  DEELNAME :  
De Nationale competitie, beker en kampioenschappen worden ingericht door een gewest dat lid is van de NGB, de 

bijdragen die hiervoor  betaald worden door de deelnemers worden aan het inrichtend gewest doorgestort door de 

gewesten. 

Alle aangesloten leden van een gewest dat lid is van de NGB kunnen deelnemen aan de Nationale competitie, beker en 

kampioenschappen. (mits zij aan de bepalingen en voorwaarden voldoen) 

Spelers die dubbel spelen in de verschillende gewesten mogen enkel aan de gewestbekers deelnemen waar zij voor die 

speeldag aangesloten zijn. Bij het niet naleven verliest betrokken speler zijn wedstrijd en krijgt een boete van €25 

(€12.5 per betrokken gewest)   

Spelers die in een andere Bond spelen en niet deelgenomen hebben aan de competitie en lid zijn van een gewest 

mogen de laatste 5 wedstrijden ( vrijdag of zaterdag ) niet opgesteld worden in de Nationale of gewestcompetitie. 

Indien deze spelers op 31/12 geen enkele wedstrijd hebben gespeeld dient de club de competitiekaart in te leveren. 

De deelnemende ploegen in de Nationale competitie zijn vrij deel te nemen aan de Nationale beker. Men mag 

hoogstens met 2 ploegen per club deelnemen in de Nationale competitie en Nationale beker.  

Deelnemen aan de Nationale reeks gebeurt op vrijwillige basis op voorwaarde dat de club en spelers aangesloten bij 

een gewest uit NGB. 
 

ARTIKEL  2:  SPEELDAGEN EN DATA 
De speeldag voor de Nationale competitie en beker is zaterdag om 19u. 

Elke afwijking dient schriftelijk aan de Nationale administratie gemeld te worden uiterlijk veertien dagen voor de 

speeldag, op het daarvoor bestemd formulier. 

De loting, kalender en andere schikkingen zullen aan de deelnemende clubs worden overgemaakt. 

Indien de 1/2 finale of finale in de zaal tijdens de kampioenschappen gespeeld wordt zal gelijktijdig op twee biljarts 

worden gestart door de spelers 1 en 2.  

Vanaf het ogenblik dat speler 1 gedaan heeft dient speler 3 aan te vangen op dit biljart.  

Indien beide ploegen na de wedstrijden gelijk staan, zal onmiddellijk na het beëindigen van de zesde  

partij, een zevende beslissende partij moeten gespeeld worden door spelers die reeds op het wedstrijdblad vermeld 

staan als speler. De ploegafgevaardigden moeten onmiddellijk drie spelers aanduiden die de beslissende partij zullen 

betwisten. De aanduiding gebeurt door op het wedstrijdblad in de voorziene vakjes het volgnummer van aantreden te 

vermelden. Bij de eerste beslissende manche speelt de thuisspeler met de witte ballen, bij de tweede manche speelt de 

bezoeker met de witte ballen en voor een eventuele belle wordt er opgestoten om de kant te kiezen. 

De eerste manche en eventueel de gebeurlijke beslissende manche wordt geleid door een scheidsrechter van  

de bezoekers. De 2e manche door een wedstrijdleider van de thuisploeg. 

 

ARTIKEL 3:  INSCHRIJVING  
Het inschrijvingsgeld voor de Nationale competitie is vastgesteld op €50.00 per deelnemende ploeg. 

Het inschrijvingsgeld voor de Nationale beker is vastgesteld op €15.00 per deelnemende ploeg. 

Het inschrijvingsgeld voor de Nationale kampioenschappen is vastgesteld op €5.00 per deelnemer. 

Het inschrijvingsgeld voor de gewest competitie en beker wordt vastgesteld door de gewesten.  

Op straffe van uitsluiting moet het inschrijvingsgeld voor de Nationale competitie of Nationale beker betaalt worden 

door de club bij de inschrijving in het gewest. 
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ARTIKEL 4:  SPEELWIJZE 
Wanneer bij het aanvangsuur van de wedstrijd de bezoekende ploeg niet aanwezig is, moet de kapitein van de 

thuisploeg contact opnemen met de verantwoordelijke van de competitie. De thuisploeg kan dan na een half uur 

wachttijd forfait toekennen. Indien er misbruik gemaakt wordt, zullen er sancties genomen worden.  

De thuisploeg houdt het biljart vrij vanaf een half uur voor aanvang van de wedstrijd en zorgt ervoor dat het biljart en 

de speelballen zuiver zijn en de lijnen goed zichtbaar. 

Zo men gebruik maakt om te oefenen voor aanvang van de wedstrijden, mag hoogstens met twee spelers  

tegelijkertijd geoefend worden. Voor aanvang van elke partij krijgen beide spelers nog enkele minuten  

inspeeltijd. De speelballen waarmee de wedstrijd wordt betwist, moeten voor de oefentijd op het biljart  

aanwezig zijn, zo niet moet met de ballen gespeeld worden waarmee ingespeeld werd. 

De partijen moeten gespeeld worden zonder onderbreking. De ploegen treden aan met zes spelers, welke hun partijen 

moeten betwisten in twee en/of drie opeenvolgende manches.  
  

ARTIKEL  5:  SPELERS  
Alle leden van een club mits zij aangesloten zijn in NGB mogen deelnemen aan de Nationale competitie. 

Voor clubs die aan de Nationale competitie en /of gewest competitie deelnemen, geldt het volgende: 

Voor aanvang van de competitie wordt een spelerslijst opgestuurd aan clubs met meer dan één ploeg. Hierop duiden 

zij minstens zes basisspelers aan met het kenmerk 1 (eerste ploeg). Minstens zes basisspelers met het kenmerk 2 

(tweede ploeg) enz.., dit naargelang zij ploegen hebben, behalve voor de laatste ploeg. 

Men is steeds verplicht 4 basisspelers op te stellen met hetzelfde kenmerk. Wanneer dit niet het geval is, verliest men 

zijn wedstrijd met 12-0 of 0-12 en loopt de club een boete op van €25.00 te betalen aan hun gewest. 

De vervangende speler mag geen hoger kenmerk hebben ( bijvoorbeeld kenmerk 2 speler van de 2de ploeg kan 

vervangen in de eerste ploeg maar mag niet in de derde ploeg spelen). 

6 basisspelers moeten minstens 10 wedstrijden per seizoen in zijn ploeg en reeks spelen, behalve voor de clubs met 

één ploeg. Voor elke basisspeler die minder dan 10 wedstrijden gespeeld heeft, worden 2 punten per niet gespeelde 

wedstrijd afgetrokken.  

Voor clubs die aan de Nationale beker deelnemen geldt het volgende: 

Alle aangesloten leden van die club die zijn aangesloten in de NGB mogen hier aan deelnemen met maximum 2 

ploegen. Ingeval een club met 2 ploegen inschrijft mogen de spelers eenmaal in een ploeg gespeeld niet meer in de 

andere ploeg opgesteld worden ook niet als hun ploeg al uit de beker ligt.  

Men mag niet op dezelfde geprogrammeerde speeldag deelnemen aan de Nationale en de gewest competitie, 

vaststelling zal bij de Nationaal aantredende ploeg 12-0 verlies tot gevolg hebben samen met een geldboete van €30.00 

voor de speler en €50.00 voor de club te verdelen onder de betrokken gewesten. 

Indien het niet speelgerechtigd lid een geldige competitiekaart bezit, zal deze geschorst worden voor één jaar op datum 

en bij herhaling levenslang. 
 

ARTIKEL 6:  AANWEZIGHEID -OPSTELLING - FORFAIT:                 
Men is met minimaal twee spelers verplicht van elke ploeg aanwezig te zijn vanaf de start van het spel tot het einde. 

Indien minder dan twee spelers aanwezig zijn betaalt de club een boete van €20.00 aan zijn eigen gewest. 

Er is geen forfait mogelijk in de eerste twee partijen van een wedstrijd. Indien forfait moet ingevuld worden in de 

eerste twee partijen verliest de ganse ploeg met 12-0 of 0-12 en een boete van €50.00 te betalen aan hun gewest. 

Een boete van €75.00  wordt aangerekend voor een ploeg die forfait geeft in de Nationale, beker en gewest competitie 

of beker te betalen aan hun gewest. 

Afwezigheid van één speler wordt beboet met €7.50, zo twee spelers ontbreken, wordt €15.00 boete aangerekend,  

ontbreken drie spelers dan wordt de club beboet met €50.00 en verliest men zijn wedstrijd met 12-0 of 0-12 de boetes 

worden aan het gewest van de betrokken club betaald. 

Indien een ploeg voor de verdere duur van het speeljaar algemeen forfait geeft, zal rekening worden gehouden of dit 

gebeurde in de heen of terugronde, dit voor het al dan niet toekennen van de 2 punten.  

Indien de algemene forfait gebeurde in de terugronde zullen de behaalde punten van eerste ronde behouden blijven en 

vervallen alle bekomen punten van de terugronde.  

De wachttijd in de Nationale competitie en Nationale beker is voor de vijfde en de zesde speler respectievelijk vier en 

een half ( 4 ½ ) en vijf ( 5 ) uur na het aanvangsuur van de wedstrijd.  

Indien de vijfde en/of zesde speler op het vastgestelde uur niet aanwezig is, moet onmiddellijk forfait opgetekend 

worden. 

Als een speler te laat komt en de forfait is nog niet ingevuld, dan heeft deze speler het recht om zijn partij normaal te 

spelen. 

Indien de finale en halve finale van de Nationale beker worden gespeeld op de Nationale kampioenschappen, is er voor 

deze wedstrijden geen tijdsgrens voorzien. De spelers dienen aanwezig te zijn als ze worden opgeroepen.   

Iedere ploeg bepaalt zelf de volgorde van haar spelers bij de opstelling, dit gebeurt aan de hand van de competitiekaart 

of identiteitskaart. 

Spelers die niet in het bezit zijn van één der bovenvermelde kaarten, verliezen hun partij met forfait. 
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ARTIKEL 7:  WEDSTRIJDBLADEN  en  INVULLEN VAN DE SPELERS.  
WEDSTRIJDBLADEN   Nationale competitie en Nationale beker. 

De thuisploeg moet het wedstrijdblad duidelijk invullen  ( naam + voornaam voluit ).Na afloop van de wedstrijd 

ondertekenen beide kapiteins het wedstrijdblad voor akkoord. Vaststelling van opzettelijke onregelmatigheden op het 

wedstrijdblad, zal beboet worden met €50.00, eventueel voor beide ploegen te betalen aan het inrichtend gewest.  

De thuisploeg stuurt of mailt het origineel naar de administratie, NGB Potstraat 14 te 3300 Tienen of   ngb@live.be. 

Het wedstrijdblad moet ten laatste op woensdagavond 18.00 uur op de NGB administratie zijn toegekomen. Bij te laat 

toekomen van het wedstrijdblad wordt de ploeg beboet met €5.00. 

Voor wedstrijdbladen die afwezig blijven, wordt geen verwittiging meer verstuurd, maar wordt per      

bijkomende week afwezigheid €5.00 aangerekend. 

Voor brieven die te weinig bezegeld zijn, wordt eveneens €5.00 aangerekend. 

 

INVULLEN VAN DE SPELERS  OP HET WEDSTRIJDBLAD. 

Vijf minuten voor aanvang van een wedstrijd, vult de thuisploeg met de competitiekaart de zes spelers van beide 

ploegen in. Op alle wedstrijdbladen moeten 6 spelers per ploeg ingevuld worden. Indien er geen 6 spelers op het 

wedstrijdblad vermeld zijn, verliest de ploeg met 12-0  of  0-12. 
 

ARTIKEL 8:  MELDEN UITSLAGEN  
NATIONALE COMPETITIE ( 013 44 22 57 ). 
De uitslag melden kan ook per sms naar 0475 30 94 98, de competitie kan ook langs internet doorgegeven worden     

http://www.vgto.be/invuluitslagenpo/unatzalist.php  

Uitslagen dienen onmiddellijk na afloop van de wedstrijd doorgegeven worden.  

Uitslagen welke de dag na de wedstrijd om 07.00 uur niet gemeld of verkeerd doorgebeld zijn, worden beboet met 

€10.00 te betalen aan het inrichtend gewest.  

Voor de gewestcompetitie worden de uitslagen gemeld volgens de gebruiken van het gewest. 

NATIONALE BEKER ( 0479 25 25 38 ). 
De uitslag melden kan ook per sms naar 0479 25 25 38. 

Uitslagen dienen onmiddellijk na afloop van de wedstrijd doorgegeven worden.  

Uitslagen welke de dag na de wedstrijd om 07.00 uur niet gemeld of verkeerd doorgebeld zijn, worden beboet met 

€10.00 te betalen aan het inrichtend gewest. 
 

ARTIKEL 9:  WEDSTRIJDATTRIBUTEN 
Op straffe van een boete van €25.00 (te betalen aan eigen gewest) moeten in het lokaal volgende attributen aanwezig 

zijn: 

- de gewestenovereenkomst , laatste uitgave. 

- een lijn - en doelmeter. 

Als lijnmeter wordt zowel de metalen meter, laser, spiegel of het multifunctionele toestel toegelaten tot meten. 

Er wordt aan alle wedstrijdleiders gevraagd alvorens te meten, om eerst een standpunt in te nemen. 

Bij bewust verkeerde beslissingen van een wedstrijdleider, kan de tegenstrever een klacht indienen op de wijze zoals 

voorzien in het reglement.    
  

ARTIKEL 10 :  AFWIJKING VAN SPEELDAG 
Bij elke afwijking van de speeldag kan een hiervoor voorziene formulier worden ingevuld, dat ondertekend wordt door 

twee bestuursleden van elke partij. Uitstellen wordt enkel toegestaan bij niet te voorziene voorvallen en de wedstrijd 

moet gespeeld worden binnen de termijn bepaald door de administratie in overleg met de gewesten. 
 

ARTIKEL 11 :  PUNTEN 
Elke gewonnen manches geeft recht op één partijpunt. 

De ploeg met de meeste partijpunten heeft recht op twee wedstrijdpunten. 

Bij gelijke stand hebben beide ploegen recht op één wedstrijdpunt. 
 

ARTIKEL 12 :  TITEL 
Bij gelijke stand voor de titel wordt de rangschikking opgemaakt volgens het meest aantal gewonnen wedstrijden. 

Indien nog gelijk, zal er een testwedstrijd gespeeld worden, plaats te bepalen door de administratie. 

Ingeval de testwedstrijd op een gelijke stand eindigt wordt gespeeld zoals vermeld in artikel 2. 
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ARTIKEL 13  :  PRIJZENGELD 
Het prijzengeld wordt door het inrichtend gewest betaald (prijzengeld = inschrijvingsgeld). 

eerste plaats €125.00 - tweede plaats €80.00 - derde plaats €75.00 

vierde plaats €70.00 - vijfde plaats €65.00 - zesde plaats €60.00 

zevende plaats €55.00 - achtste plaats €50.00 - negende plaats €45.00 

tiende plaats €40.00 - elfde plaats €35.00 - twaalfde plaats €30.00 

dertiende plaats €25.00 - veertiende plaats €20.00 - vijftiende plaats €15.00  

zestiende plaats €10.00 

Prijzen worden uitgereikt tijdens de finaledag (na de finales) van het Nationaal kampioenschap. 

Niet afgehaalde prijzen en/of trofeeën blijven eigendom van het inrichtend gewest. 

  

ARTIKEL 14  :  AFGELASTING 

De gewesten bepalen wanneer wedstrijden wordt afgelast. De deelnemende clubs worden op de hoogte gebracht. 

Voor de Nationale competitie en beker is het inrichtend gewest dat de afgelasting zal bepalen. 
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ADMINISTRATIE REGLEMENT 
 

ARTIKEL  1 :  GEWESTBESTUUR 

 

Een gewestbestuur heeft minimaal 3 bestuursfuncties: Voorzitter,  Secretaris, en Schatbewaarder.  

Het mandaat van voorzitter en secretaris eindigt nooit samen en is niet verenigbaar. 

De samenstelling van hun bestuur wordt eenmaal per jaar aan de NGB administratie doorgegeven en eveneens bij 

elke wijziging. 

 

ARTIKEL  2: COMPETITIEKAART. 

 

De NGB kan de competitiekaart bij eenvoudige vraag invorderen voor nazicht of ter vernietiging. 

Bij weigering wordt men het lidmaatschap ontnomen tot de gevraagde competitiekaart is ingeleverd, tenzij vooraf het 

verlies ervan is gemeld. 

De competitiekaart is eendelig. Hierop staan alle gegevens van het lid om te kunnen deelnemen aan de competitie en is 

uiteindelijk bestemd voor de club.  

Jaarlijks wordt de competitiekaart hernieuwd en ter beschikking gesteld aan de club voor elke competitiedag. 

Deze kaart wordt opgemaakt door het gewest.  

Zonder deze kaart kan men niet deelnemen aan inrichtingen onder de NGB.  

De competitiekaart vermeld naam, voornaam, geboortedatum, club, lidnummer, letterwaarde, competitiedag en 

eventueel het kenmerk voor zij die er een hebben. 

De competitiekaart is zonder foto. Ingeval van twijfel van een lid is deze verplicht zijn identiteit te bewijzen  

( Identiteitskaart, rijbewijs enz. ) en tonen op verzoek. Wanneer men weigert dit te doen, verliest hij zijn wedstrijd met 

forfait. 

Bij verlies of er een verandering dient te gebeuren ( kenmerk ) dient men een nieuwe aan te vragen . 

Indien men de kaarten van een ploeg is vergeten, dient men zijn identiteit te bewijzen (identiteitskaart, rijbewijs enz.) 

en wordt op het wedstrijdblad enkel de naam en voornaam ingevuld. Het lidnummer wordt nadien door het gewest 

ingevuld en de club krijgt een boete van €5.00 te betalen aan eigen gewest. 

De NGB berekend van elk lid de letterwaarde deze is vermeld op de competitiekaart. Bij misbruik of een verandering 

aan deze kaart aanbrengen wordt het lid geschorst tot einde seizoen en wordt beboet met €50.00 te betalen aan 

betrokken gewest. 

 

ARTIKEL  3: AANSLUITINGSFORMULIER 

 

Aansluitingsformulieren kunnen bekomen worden op elk gewest, voor ieder lid dat de ouderdom van 10 jaar bereikt 

heeft. Het aansluitingsformulier is eendelig en is uiteindelijk bestemd voor het gewest.  

Vak  1 moet volledig en duidelijk ingevuld worden in drukletters en onderaan ondertekend worden door de 

clubverantwoordelijke en de speler. 

Vak 1 is voorzien van codeletters, die door de clubverantwoordelijke moet worden aangekruist ( zie legende onderaan 

op formulier ). 

 

V.A. = verandering adres. V.S. = vrije speler 

K.V. = kaart verloren. N.S.= nieuwe speler. 

O.C. = overgang naar een andere club. S.O. = speciale overgang. 

V.C. = verandering clubnaam. N.R. = verandering lidnummer. 

 

Het aansluitingsformulier wordt afgegeven op het gewestsecretariaat of bij de gewestverantwoordelijke.  

De gewestverantwoordelijke zal een kopie van aansluiting overmaken aan de NGB administratie. 

Een lid dat meer dan één aansluitingsformulier ondertekent voor dezelfde dag in een gewest binnen de NGB, zal 

beboet worden met €35.00 per club te betalen aan de betrokken gewesten. 

Zolang hij geen wedstrijd gespeeld heeft mag hij kiezen voor welke club hij gaat spelen. 

Het aansluitingsformulier moet hernieuwd worden indien het lid veranderd van club of woonplaats. 

Het tonen van bewijs van competitie of identiteitskaart blijft beperkt tot : 

• Alle officiële inrichtingen, Nationale en gewest competitie of beker. 

• Op vraag van een lid van het Bestuur van een gewest. 

• Ingeval van weigering kan deze speler beboet en/of geschorst worden. 

• Bij competitiewedstrijden, de ploegafgevaardigde van de tegenstrevende ploeg. 

Een lid dat bewust valse gegevens vermeldt en/of toelaat op zijn aansluitingsformulier, kan tot vijf jaar het  

lidmaatschap ontnomen worden. 
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ARTIKEL  4:  AANSLUITING  NIEUWE  LEDEN 

 

Nieuwe leden kunnen zich laten aansluiten tot 31 januari bij een gewest naar keuze. Na 31 januari kan enkel in 

noodgeval en mits toestemming van het betrokken gewest aangesloten worden. 

Een schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke voogd is vereist indien jonger dan zestien jaar.  

Deze toestemming wordt gegeven via het aansluitingsformulier voor nieuwe spelers. 

Nieuwe leden zijn pas speelgerechtigd van het ogenblik dat zij in het bezit zijn van een geldige competitiekaart  

afgeleverd door het gewest. 

Het is een gewest verboden nieuwe leden te laten deelnemen aan de competitie met een voorlopig bewijs van 

aansluiting. 

Wat moet men doen bij een club waar men speler wordt : 

Nieuwe speler : Aansluitingsformulier het vak 1 invullen. 

Handtekening : Onderaan op het aansluitingsformulier dient de clubverantwoordelijke en de speler te tekenen. 

Dit alles afgeven op het gewestsecretariaat waar men gaat spelen. 

Nieuwe spelers worden aangesloten vanaf 21 april tot 31 januari van een lopend seizoen. 

Een nieuwe aansluiting bedraagt €10.00. Bij afhaling van de competitiekaart dient de aansluiting betaald te worden. 

 Jaarlijks kan een speler vrij kiezen waar hij volgend seizoen zal spelen, door de clubovereenkomst te tekenen of een 

overgang zal doen. 

   

ARTIKEL  5:  CLUBOVEREENKOMST 

 

Doorhalingen van het handtekening op de clubovereenkomst zijn niet toegelaten en worden aanzien als getekend 

(schrappen of correctors). Indien een vergissing gebeurd bij het tekenen dient de belanghebbende een geschreven 

verklaring bij te voegen.  

Een lid dat de clubovereenkomsten ( vrijdag en/of zaterdag ) voor 21 april ondertekent, verbind er zich toe het volgend 

speeljaar zijn/haar lidmaatschap bij zijn/haar huidige club met minstens één jaar te verlengen, zonder daarvoor een 

tegenwaarde te stellen. De vrijdag en zaterdagcompetitie staan volledig los van elkaar. Je zult duidelijk moeten laten 

weten wanneer je aangesloten wilt zijn. 

Voorbeelden : 

Je bent maar in 1 club aangesloten : 

Je speelt in een club die zowel aan de vrijdag als aan de zaterdagcompetitie deelneemt : 

- Je hebt beide dagen gespeeld, je zal kunnen tekenen voor beide dagen. Indien je slechts voor één dag tekent zal je 

op de transferlijst komen voor de andere dag en een overgang kunnen doen. Als je niet tekent kun je ook met 1 

overgang voor beide dagen naar 1 club gaan. 

- Teken je enkel voor de dag die je aangesloten bent dan kan je voor de andere dag een tweede aansluiting            

doen bij een club van een ander gewest, hetzelfde gewest of eigen club. 

Je speelt in één club die enkel aan de vrijdag of zaterdagcompetitie deelneemt : 

- Je tekent en kan voor de andere dag een tweede aansluiting doen bij een club in hetzelfde of een ander gewest. 

- Je tekent niet en kan een overgang doen naar een andere club en daar beide dagen spelen, of doet een overgang 

naar een club voor de speeldag die je aangesloten was en kan nog steeds een tweede aansluiting doen bij een club 

in de NGB, zelfs in het hetzelfde gewest. 

- Je beslist om voor de dag  dat je aangesloten was niet te tekenen en de andere dag te spelen. Dan blijft je voor die 

dag dat je aangesloten was op de transferlijst staan en doe je een nieuwe aansluiting voor de andere dag. Je kan 

dus geen transfer doen van een vrijdagploeg naar een zaterdagploeg. 

- Indien uw club beslist om volgend seizoen aan beide competitiedagen deel te nemen kan u gratis aansluiten voor 

deze dag. 

- Indien uw club beslist om volgend seizoen van competitiedag te veranderen kan u gratis van dag veranderen en 

komt u op de transferlijst voor de andere dag. 

 

Je bent in 2 clubs aangesloten : 

- Je zal in beide clubs op de clubovereenkomst staan voor de dag die je daar aangesloten bent. Niet                              

tekenen betekent een overgang doen indien je die dag nog wilt spelen, zelfs als je de 2 dagen in 1 van die clubs 

wilt spelen.   

Een lid dat de clubovereenkomst niet kan ondertekenen (hospitalisatie, vertrek naar het buitenland, enz..), moet de 

verantwoordelijke van de overgangscommissie van zijn gewest schriftelijk verwittigen voor 15 april, zo niet wordt 

hij/zij aanzien als ontslagnemend in zijn/haar huidige club. 
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ARTIKEL  6:  WELKE LEDEN MOETEN EEN OVERGANG AANVRAGEN ? 

  

Een lid dat de clubovereenkomst niet ondertekend heeft, moet een overgang aanvragen indien hij/zij in een andere of 

terug in eigen club wenst te spelen. Hij/zij wordt aanzien als ontslagnemend bij zijn/haar huidige club en kan : 

- Tussen 21 april en 31 juli een normale overgang aanvragen naar een club of eigen club. 

- Tot 31 januari een nieuwe aansluitingsformulier ondertekenen voor zijn/haar huidige club. Deze leden worden 

aanzien als nieuwe leden en betalen na 31 juli €15.00 lidgeld . 

- Tijdens de overgangsperiode kan men twee overgangen bekomen in het zelfde gewest of ander gewest, 

overtreders zullen beboet worden voor dubbele aansluiting ( €20.00 per aansluiting te betalen aan betrokken 

gewesten). 

- Een geschorst lid dat een overgang bekomt, zal zijn/haar schorsingsperiode moeten uitdoen in zijn/haar nieuwe 

club. 

- In geval van financiële lasten van een aanvragend lid, zal de overgang in beraad gehouden worden, pas na bewijs 

van betaling zal de overgang behandeld worden. Zulks moet voor 31 juli gebeuren. 

- Een lid dat een geldige overgang wenst te bekomen, dient zich persoonlijk aan bij zijn nieuwe club. De 

verantwoordelijke vult voor zijn nieuwe speler op het aansluiting en/of overgangsformulier de vakken 1 en 2 in en 

bezorgt alle gedane overgangsformulieren van zijn club ten laatste op 31 juli aan het gewest waar betrokken 

speler gespeeld heeft.   

- Bij aanmelden voor een overgang in zijn nieuwe club, moet hij in het bezit zijn van zijn/haar  identiteitskaart, en 

dient duidelijk het aansluitingsformulier ingevuld te worden en te ondertekenen door de clubverantwoordelijke en 

speler.  

- Elk lid blijft aangesloten bij zijn/haar huidige club, tot zijn/haar overgang is toegestaan en bekrachtigd. 

 

ARTIKEL  7:  SPECIALE OVERGANGEN  ADMINISTRATIEVE-  en AANGESLOTEN  LEDEN.   

  

1.  Speciale overgang - Administratieve  leden. 

 

Indien een speler de clubovereenkomst niet tekent en geen overgang  doet, wordt deze aanzien als een administratief  

lid van het gewest. Hij kan nog een overgang doen naar een andere club na de overgangsperiode, zijnde vanaf 31 juli 

tot 31 januari ( lidmaatschap €40.00 ). Een speler die de clubovereenkomst niet getekend heeft, kan nog altijd terug 

aansluiten bij zijn vorige club door een overgang naar zijn eigen club te doen, hij wordt aanzien als nieuwe speler ( 

lidmaatschap €15.00 ). Voor een overgang naar eigen club is geen wachttijd voorzien, maar moet gebeuren voor 01 

februari.Hij dient zich terug aan te bieden bij zijn nieuwe club voor 01 februari om een overgang te doen.  

Hoe wordt een speciale overgang voor administratieve leden aangevraagd ? 

Administratieve leden die een speciale overgang wensen te bekomen, moeten  het  aansluiting en/of overgang 

formulier vak 1 en 2 invullen. Vak 4 wordt ingevuld door het verlatend gewest en Vak 5 wordt ingevuld door het 

gewest waar hij gaat spelen. 

Het gewest waar het lid gaat spelen stuurt 1 ingevuld exemplaar naar de NGB administratie. 

 

2.  Speciale overgang - Aangesloten leden. 

 

Aangesloten leden die vrijgegeven worden door hun club, kunnen na de overgangsperiode vrijgegeven worden door 

het aansluiting en/of overgang formulier in te vullen. 

Hij dient zich persoonlijk aan te bieden op het gewestsecretariaat voor 01 februari voorzien van de bestaande 

competitiekaart en het formulier tot aanvraag van aansluiting en overgang. 

Het formulier “Aansluiting en/of  Overgang“ in 1 exemplaar invullen.  

Een aangesloten lid, die afgeschreven wordt door zijn club tijdens de heen ronde, kan enkel een overgang naar een 

andere club bekomen in de periode tussen de heen en terugronde.  

Een nieuw lidmaatschap voor die speler bedraagt €20.00. 

Hoe wordt een overgang voor aangesloten leden ingevuld ? 

 

Vak 1 en 2   Moet duidelijk in 1 exemplaar ingevuld worden door het lid en onderaan ondertekend worden door 

speler en clubverantwoordelijke.  

Vak 3           Moet duidelijk in 1 exemplaar ingevuld worden door de verlatende club en ondertekend worden door 

voorzitter en secretaris van de verlatende club. Vanaf het uitdelen van de clubovereenkomst tot bij het 

begin van de competitie kan de vrijgave nietig verklaart worden indien de voorzitter en/of de secretaris 

de clubovereenkomst niet getekend hebben. 

 Het gewest waar men gaat spelen stuurt één ingevuld exemplaar naar de NGB administratie. 

Vak 5           Wordt ingevuld door het gewest waar hij gaat spelen.  
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3.  Vrijkomen wanneer men in conflict komt met zijn club na het tekenen Clubovereenkomst. 

Wanneer een speler in conflict komt met zijn club, zal hij onmiddellijk de secretaris van zijn gewest verwittigen, een 

algemene vergadering bij zijn club aanvragen en laten stemmen over zijn vrijlating. Wanneer hij de helft + één van de 

stemmen van de aanwezige leden behaald zal hij vrijkomen en mag hij aansluiten bij een club naar keuze. 

 

 4.  Administratieve  leden van een club in ontbinding.  

- Gaat de club in ontbinding na de competitie en voor de overgangsperiode, dan zijn  alle leden vrij. 

 Zij kunnen zich aansluiten als vrije spelers in een club naar keuze, zonder overgang en voor 01 februari.   

- Gaat de club in ontbinding na de overgangsperiode en voor de start van de competitie, dan zijn enkel en alleen die 

leden vrij die de clubovereenkomst getekend hebben. Zij kunnen zich laten aansluiten in een club naar keuze, 

zonder overgang en voor 01 februari. De administratieve leden ( degenen die de clubovereenkomst niet getekend 

hebben en geen overgang hebben gedaan ) blijven administratief lid van het gewest, niet tegenstaande de 

ontbinding van de club, kunnen zij een overgang bekomen.    

- Gaat de club in ontbinding tijdens de competitie, dan zijn de aangesloten leden niet vrij. Na het seizoen kunnen zij 

zich aansluiten in een club naar keuze, zonder overgang en voor 01 februari. 

 

ARTIKEL  8:   SPELERS IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

 

§ 1 : Na de competitie tijdens de overgangsperiode, moet een lid een overgang aanvragen indien hij/zij bij een andere 

club wenst te spelen. 

§ 2 : Wanneer een lid lokaalhouder wordt (moet hij/zij dit aan de hand van een officieel document kunnen  bevestigen) 

van een andere club, voor, na of tijdens de competitie, kan hij/zij bij zijn nieuwe club spelen na minimum drie 

dagen wachttijd nadat het gewest in het bezit is van de oude competitiekaart en het formulier voor aansluiting in 

zijn nieuwe club. Voor de overgang wordt €20.00 gevraagd. 

§ 3 : Bij vaststelling door de administratie van het niet wijzigen van een adres, zal betrokkene beboet worden met 

€12.50 en zal hij/zij eveneens alle speelrecht ontnomen worden tot bij adreswijziging en betaling van de  boete 

aan het betroken gewest. Een adreswijziging is gratis.  

 

ARTIKEL  9:   GEWESTSCHULD 

 

De gewesten moeten de schulden van hun leden zelf bijhouden en aan de administratie doorgeven. 

Leden met gewestschuld die lid worden van een ander gewest, zullen na kennisgeving door de administratie hun 

lidmaatschap ontnomen worden tot na aanzuivering van de schulden. 

    

ARTIKEL  10:  HOEVEEL BIJDRAGE MOET ER BETAALD WORDEN ? 

 

Spelers die de clubovereenkomst tekenen ( lidgeld ) €5.00 

Aansluiting nieuwe spelers + overgang eigen club. €10.00 

Overgang spelers terug naar eigen club na 31 juli. €15.00 

Aansluiting  Speciale overgangen administratieve spelers. €40.00 

Aansluiting  Speciale overgangen aangesloten leden. €20.00 

Deelname Nationale Competitie. €50.00 

Deelname Nationale Beker. €15.00 

Deelname Nationale en provinciale kampioenschappen, per deelname. €5.00 

Clubs die van naam veranderen per speler. €2.50 

Fusie tussen clubs per speler. €2.50 

N.B. : Alle spelers die veranderen van club  tijdens de overgangsperiode en spelers die niet tekenen en terug naar eigen 

club gaan worden aanzien als nieuwe spelers. 

 

ARTIKEL  11:   DOEL VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS. 

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door de NGB administratie.  

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt altijd de verbetering vragen bij de administratieve 

medewerker van de NGB ( ngb@live.be ). 

Wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende 

wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar 

de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG). 
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ARTIKEL  12:  WAARDERINGSSYSTEEM. 

 

§  1 : ERKENNINGSMODALITEITEN: 

De NGB erkent enkel de waarderingsletters:  A - B - C – D,  NA en ND. 

                                                            

§  2 : TOEKENNEN VAN EEN WAARDERINGSLETTER AAN NIEUWE SPELERS: 

Nieuwe leden, tussen 10 jaar en 17 jaar, krijgen een waarderingsletter nieuwe ND. 

Nieuwe leden, vanaf 17 jaar en ouder, krijgen een waarderingsletter nieuwe NA. 

NA en ND leden krijgen hun nieuwe letterwaarde pas bij het einde van het competitieseizoen, zelfs indien ze 

ondertussen verjaarden.  

Hun letterwaarde wordt pas berekend indien ze minstens 10 competitiewedstrijden hebben betwist in dezelfde 

competitiewedstrijddag van een speeljaar. 

Vlak na het einde van de competitie wordt hun letterwaarde aangepast door de NGB om zodoende nog mee te doen 

aan het Nationale, Provinciaal en gewest kampioenschappen. 

Indien een NA of ND minder dan 10 competitiewedstrijden heeft gespeeld, krijgt deze automatisch na de competitie 

de letterwaarde D, tenzij anders beslist door de NGB.  

 

§  3 : TOEKENNEN VAN EEN WAARDERINGSLETTER NA EEN PERIODE VAN INACTIVITEIT:   

Onder periode van inactiviteit wordt verstaan het "periodiek volledig of gedeeltelijk inactief  blijven"  van een speler, 

d.w.z. men speelt een volledige competitie niet of men speelt minder dan 10 competitiewedstrijden van het bereke-

ningsjaar. Voor een dergelijke speler wordt geen nieuwe waarde berekening verricht. De speler behoudt dan de waar-

deringsletter die hij behaalde tijdens het laatste gespeelde competitie jaar. De bestanden worden gedurende 10 jaar 

bijgehouden door de NGB. 

Uitzonderlijke gevallen worden door de NGB onderzocht en met het gewest besproken. 

 

§  4 : BEREKENING WAARDERINGSLETTER  

Na afloop van elk speeljaar wordt door de NGB van alle leden de waarderingsletter berekend. 

De nieuwe waarderingsletter van een lid, gaat in, elk jaar vanaf  01 augustus.  

Men kan slechts één letterwaarde stijgen of dalen per competitiejaar.  

Krijgt een lid na inactiviteit of door een vergissing een verkeerde waarde toegekend, is het lid verplicht hiervan 

kennis te geven aan zijn gewestbestuur, die het nodige zal ondernemen bij de NGB teneinde dit recht te zetten. 

Het lid zal ten alle tijde verantwoordelijk gesteld worden. 

De letterwaarden worden berekend vanaf het ogenblik dat de speler 10 wedstrijden heeft gespeeld.  

• Er worden  3  punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd zonder belle. 

• Er worden  2  punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd met belle. 

• Er wordt  1 punt toegekend voor een verloren wedstrijd met belle. 

• Er worden  0 punten toegekend voor een verloren wedstrijd zonder belle. 

• Bij FORFAIT worden de punten NIET toegekend. 

 

Om de letterwaarden te berekenen worden de reeksen ingedeeld in 7 niveaus. Worden per niveau het percentage 

toegekend, zoals weergegeven in onderstaande tabel. Op het einde van het seizoen worden de punten samengeteld en 

maakt men volgende berekening :    
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LETTERWAARDE  BEREKENING 

 

( Behaalde punten x 100 ) : ( aantal gespeelde wedstrijden x 3 ) =  %  percentage 
 

Niveau A B C D D.M.L. HASPENGOUW TIENEN 

     VR ZA VR ZA VR ZA 

Niv. 1 30 % < 30 %    Nat.  Nat.  Nat. 

Niv. 2 65 %    30 % < 30 %   Ere  Ere  Ere 

Niv. 3 75 % 45 % 25 %  <25%     1  

Niv. 4 85 % 60 %    35 % < 35 %  1 1 1  1 

Niv. 5 95 % 80 % 45 % < 45 %     2  

Niv. 6  90 %    60 % < 60 %   2 2 3 2 

Niv. 7        70 % < 70 %   3    

 

ARTIKEL  13:  RANGKING  PUNTENKAMPIOEN 

 

§  1 :  BEREKENING VAN DE PUNTEN 

• Er worden  3  punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd zonder belle. 

• Er worden  3  punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd met forfait. 

• Er worden  2  punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd met belle. 

• Er wordt     1  punt toegekend voor een verloren wedstrijd met belle. 

• Er worden  0  punten toegekend voor een verloren wedstrijd zonder belle. 

Volgorde :   Eerst volgens het aantal gewonnen wedstrijden in zijn afdeling. 

Indien het aantal  gewonnen wedstrijden  gelijk is, worden zij gerangschikt  volgens het aantal  

gespeelde wedstrijden, is dit nog gelijk volgens het  aantal bekomen punten. 

  

§ 2 : De jaarlijkse puntenkampioen die zonder geldige reden, zijn prijs niet komt afhalen, komt nooit                     

 meer in aanmerking voor deze trofee.   

  

ARTIKEL  14:  NATIONALE - PROVINCIALE  &- GEWESTELIJKE INRICHTINGEN 

           

Voor alle deelnemers geldt volgende regel :  

• Hij of zij die deelneemt aan deze kampioenschappen dient zich aan te melden. 

• De inrichter moet bij twijfel aan elke deelnemer de identiteit vragen. 

• Kan hij of zij niet bewijzen dat hij een NGB lid is, mag hij onder geen enkel beding deelnemen. 

• Hij of zij die zijn competitiekaart vervalst wordt geschorst. 

• Elke verliezer van een partij dient wedstrijdleider te zijn bij een volgende wedstrijd. 

• Hij of zij dient hoogstens dertig minuten te wachten alvorens een wedstrijd te leiden, doch bij vertrek dient men 

steeds de oproeptafel te verwittigen. 

• Bij niet leiden en/of vroegtijdig vertrek zonder te verwittigen, wordt hij of zij geschorst voor 2 competitie 

wedstrijden indien het schiftingsdagen betreft en 4 competitiewedstrijden indien het een finaledag betreft. 

• Indien een ingeschreven speler, ingevolge vergetelheid van de inrichter, niet op de trekking voorkomt kan hij nog 

deelnemen. 

• Om aan de Nationale -, Provinciale -, en Gewestkampioenschappen te mogen deelnemen,moeten de spelers die 

aangesloten zijn in de NGB en dubbel spelen in eender welke andere Bond, 10 competitiewedstrijden hebben 

gespeeld. NGB spelers die vrijdag en zaterdag in twee verschillende gewesten spelen, binnen de NGB, mogen aan 
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beide gewestkampioenschappen en gewestbekers deelnemen. 

• De letterwaarden van de kampioenen van individuele letter reeksen van de Nationale - en Provinciale     

kampioenschappen zal met één letterwaarde stijgen als de reeks waarin zij de finale spelen. Ingeval zij in de 

competitie 1 letterwaarde verhoogden, behouden zij de hoogste letter. Ingeval zij daalden zullen zij hun oude 

letterwaarde behouden. 

   

ARTIKEL  15: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 

 

ALGEMENE REGEL :  

Deelname toegelaten aan alle leden met een geldige NGB competitiekaart mits zij aan de voorwaarden voldoen. 

Elk lid mag zich in de hoogste reeks inschrijven, maar mag slechts 1 maal inschrijven.   

Bij de Duo’s en Oude Gloriën mag een lagere speler zich steeds in de hoogste reeks inschrijven, maar kan zich 

slechts 1 maal inschrijven. Niet afgehaalde prijzen en/of trofeeën blijven eigendom van de inrichter.            

 

§  1 : NATIONAAL INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP 

Deelname toegelaten aan alle leden met een geldige NGB competitiekaart.  

Wordt in 4 reeksen gespeeld :  A, B, C, en D .    

Maximum 1 inschrijving per speler per reeks, en maximum 1 reeks. 

   

§ 2 : NATIONAAL INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP JEUGD 

Deelname toegelaten aan alle NGB leden die de ouderdom van  18 jaar niet bereiken in het jaar van  

inrichting. 

   

§ 3 : NATIONAAL INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP JUNIORES 

Deelname toegelaten aan alle NGB leden die de ouderdom van 18 jaar bereikt hebben en geen  22 jaar  

worden in het jaar van inrichting. 

                   

§ 4 : NATIONAAL INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP VROUWEN 

Deelname enkel toegelaten voor Vrouwen, in het bezit van een geldige NGB competitiekaart. 

         

§ 5 : NATIONAAL INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP OUDE-GLORIEN 

Deelname toegelaten aan NGB leden in het bezit van een geldige NGB competitiekaart, die voor het jaar van 

de inrichting 50 jaar geworden zijn. 

   Ingedeeld in 2 reeksen (Hogere reeks A + B spelers) – Lagere reeks ( C + D spelers ).  

           

§ 6 : NATIONAAL KAMPIOENSCHAP  DUO'S 

Deelname toegelaten aan NGB leden in het bezit van een geldige competitiekaart dat in reeksen wordt betwist: 

• Hogere reeks: Samengesteld uit minstens 1 lid met een A of B waarden.  

• Lagere reeks: Samengesteld uit leden met een C en D waarden. 

• Gemengde reeks: Samengesteld uit een vrouwelijke en mannelijke deelnemer. 

• Mix reeks: Samengesteld uit een A of B met een C, D of ND letterwaarde. 

• Een duo kan ingevolge overmacht zich laten vervangen. indien hij dezelfde of lagere waardering heeft dan de te 

vervangen deelnemer, eveneens het inschrijvingsgeld betaald en niet ingeschreven is voor hetzelfde Duo - 

kampioenschap.          

   

§ 7 : INSCHRIJVINGEN en TREKKINGEN. 

• De administratie van de inschrijvingen voor alle hiervoor opgesomde Nationale inrichtingen gebeuren door het 

inrichtend gewest. De inschrijvingen mogen zowel schriftelijk, sms als per mail gebeuren. 

• Alle trekkingen gebeuren door nummertrekking vlak voor aanvang. 
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 ARTIKEL  16:  PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

ALGEMENE REGEL : 

Deelname toegelaten aan alle leden met een geldige NGB competitiekaart.  

Niet afgehaalde prijzen en/of trofeeën blijven eigendom van de inrichters. 

   

§  1 :  DEELNEMEN 

Mogen hieraan deelnemen, alle leden woonachtig in de provincie. 

Spelers die wonen in een provincie waar geen provinciale kampioenschappen plaats hebben, mogen deelnemen in de 

provincie waar hun club gevestigd is. 

Bij de Duo’s mogen spelers alleen een ploegmaat zoeken in de provincie waar zij moeten deelnemen, behalve als er 

in die provincie geen provinciaal kampioenschap is.   

       

§  2 :  REGLEMENTEN 

Het inrichtend gewest bepaald de datum zelf en maakt de finaledag kenbaar aan de NGB voor 01 februari. 

 

ARTIKEL  17:  BESCHERMING en SANCTIES van  NATIONALE, PROVINCIALE en  

         GEWESTELIJKE  INRICHTINGEN. 

    

§  1 :  BESCHERMING 

Tijdens de finaledagen wordt geen enkele andere inrichting toegestaan. 

Elk NGB lid dat tijdens de finaledagen aan andere golfbiljart wedstrijden deelneemt wordt geschorst voor één jaar op 

datum voor alle Nationale en provinciale inrichtingen. 

 

§  2 : SANCTIES 

Zo een forfait niet kan verantwoord worden, moet iedere forfaitgever zijn inschrijving betalen, vermeerderd met 2.50 

€ administratiekosten, behalve als de inschrijving reeds betaald is. 

Geen enkele forfait gevend lid of forfait gevende ploeg zal nog kunnen  biljart spelen, zolang aan de boete niet is 

voldaan. Een overgang wordt niet toegestaan.   

             

ARTIKEL  18:  NATIONALE WEDSTRIJDLEIDERS. 

  

§  1 :  Nationale wedstrijdleiders  

Zijn leden die een geldige competitiekaart hebben en een Nationale wedstrijdleider kaart. Zij hebben de 

bevoegdheid een Nationale en of Officiële wedstrijden te leiden. 

Indien zij worden uitgenodigd om zulks een wedstrijd te leiden ( Nationaal of Provinciaal ), ontvangen zij  

gratis eten en drinken. 

 

§  2 :  Aanvragen en proeven : 

Elk lid kan een aanvraag indienen via het secretariaat van zijn gewest om een proef af te leggen voor Nationaal 

wedstrijdleider. Bij genoeg aanvragen zal een commissie de kandidaten uitnodigen op een bepaalde datum, 

plaats en uur om deze proeven af te nemen. 

Een gewest mag beroep doen op deze wedstrijdleiders voor elke gewestinrichting. Zij dienen te zorgen voor  

 een gratis maaltijd en minstens vijf  drankbonnetjes. Zij ontvangen een vaste vergoeding van €15.00 en €0.20 

per kilometer.  

Een club kan beroep doen op deze wedstrijdleiders door een aanvraag te richten aan zijn gewest. Er zullen  

twee wedstrijdleiders aangeduid worden, de eerste zal de eerste drie wedstrijden leiden en de 2de de laatste  

drie, of om beurt. 

Beide wedstrijdleiders zullen steeds het recht hebben om hun partij in zijn club te spelen. Indien hij niet terug  

is wanneer hij normaal moest spelen, mag de partij overgeslagen worden en zal later op de avond gespeeld  

worden. De aanvragende club betaalt €15.00 vermeerderd met €0.20 per kilometer aan elke wedstrijdleider.   
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§  3 :  Hoofdwedstrijdleider: 

Op elke officiële inrichting moet er een hoofdwedstrijdleider zijn in het bezit van een competitiekaart.  

Deze zal enkel tussenbeide komen in de gevallen die voor of na de stoot nog zichtbaar zijn en  

nooit in de gevallen van doorstoot, touché of  dergelijke, tenzij hij het persoonlijk gezien heeft. Wanneer  

een Nationale wedstrijdleider de wedstrijd leid, is er geen tussenkomst van de hoofdwedstrijdleider.  

 

§  4 :  Oproep : 

Zo geen gevolg gegeven wordt aan een oproeping tot het leiden van een wedstrijd, zonder minstens tien dagen 

 vooraf te verwittigen, zal deze wedstrijdleider, na eventueel gehoord te zijn door de commissie kan zijn 

titel van Nationale wedstrijdleider ontnomen worden.                          

 

Nationale  Wedstrijdleiders 
 

   

 1.   ARRON Arnold   Eendenstraat  22    3350 LINTER   

 2.   CORNELIS Rudi   Broekhofstraat 21  3400 LANDEN   

 3.   DEPUTTER Guido  Pastoriestraat 103  3370 BOUTERSEM   

 4.   HOBIN Guido   Aarschotsesteenweg  15/4 3300  TIENEN 

 5.   MIEVIS Georges   Velmerlaan 186  3806 VELM 

6.   NASSEN Ivo    Toekomststraat  27  3590 DIEPENBEEK 

7.   NIES Mathieu   Dreefstraat 17   3540 HERK-DE-STAD 

 8.   PAUL  Roger   Kapelstraat  3   3890 GINGELOM   

9.   PELEGRIN Ann   Broekhofstraat 21  3400 LANDEN 

 10. PIERLET Anthony  Oude Tiensebaan 41  3270 SCHERPENHEUVEL 

 11. VANDEBROUCK Carlo  Hasseltsesteenweg 193  3580 BERINGEN  

 12. VANDENBORN Luc  Vorststraat   13  3500 HASSELT  
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NATIONAAL  SPELREGLEMENT 
 

B E P A L I N G E N 

 

1 -   NGB 

Overeenkomst tussen alle aangesloten gewesten. 

Onder de naam Nationale golfbiljart afgekort NGB organiseren de gewesten Nationale inrichtingen, en 

onderhouden Nationale reglementen zorgen voor eenvormigheid van de formulieren en zij vooral de 

uitbreiding van de golfbiljartsport nastreven.     

 

2 -   NATIONALE en BEKERCOMPETITIE 

       Verzameling van gewesten die jaarlijkse een competitie en bekercompetitie inrichten onder de naam  

       Nationaal. 

        

3 -   GEWEST 

       Verzameling van clubs waarvan ploegen aan een jaarlijkse competitie en bekercompetitie op  

       gewestelijk vlak deelnemen. Een gewest is erkend wanneer het zich aansluit bij de overeenkomst en de 

reglementen toepast en naleeft 

 

4 -   CLUB 

Verzameling van ploegen waarvan spelers in eenzelfde lokaal golfbiljart uitoefenen in een jaarlijkse 

competitie.  

 

5 -   PLOEG 

       Verzameling van zes spelers die aan een officiële competitie en/of bekercompetitie deelnemen. Een  

       ploeg kan zich nooit ontbinden. 

 

6 -   SPELER 

       Een speler kan maar deelnemen in een bepaalde ploeg of als wisselspeler worden opgesteld van zodra   

       hij/zij in  het bezit is van een competitiekaart.  

  Een speler sluit zich aan bij een club en wordt alzo lid van het gewest van deze club. 

 

7 -   BEKER 

Wedstrijden welke op basis van schiftingen worden gespeeld de halve en finale worden jaarlijks op de 

kampioenschappen gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Men spreekt van Nationale, Provinciale,      

gewest en tornooi bekers, dit al naargelang diegene die voor de inrichting verantwoordelijk is. 

 

8 -   COMPETITIE 

       Wedstrijden waarin ploegen in eenzelfde reeks gedurende één speeljaar tegen elkaar uitkomen. 

 

9 -    REEKS 

        In een competitie worden de ploegen in reeksen ingedeeld. 

 

10 -  WEDSTRIJD 

        Een wedstrijd is een opeenvolging van partijen gespeeld door spelers van twee ploegen die tegen elkaar 

uitkomen. 

 

11 -  PARTIJ 

        Een partij bestaat uit twee manches en eventueel een beslissende manche. 

 

12 -  MANCHE 

        Een manche bestaat uit meerdere stoten, beurtelings gespeeld tussen twee of tweemaal twee spelers  

        die elk beginnen met vijf speelballen van dezelfde kleur en eindigt als een speler zijn laatste bal   

        regelmatig gedoeld heeft. 

 

 

13 -  STOOT 

Een stoot vangt aan bij het stilliggen van de ballen gespeeld door de tegenstrever en eindigt als alle 

verplaatste ballen stilliggen. 
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14 -  STOOTLIJN 

        Stootlijnen zijn de lijnen ( voluit getrokken ) op het biljart waaronder een rechtstreekse doelpoging  

        niet toegelaten is met een harde en snelle stoot en die niet als kader gelden. 

 

15 -  BELLE 

        Is een manche die bij gelijkheid van uitslag bij de vorige twee manches, de uiteindelijke beslissing zal  

        brengen. 

 

16 -  PUNTEN 

                 a)   Manches :   Elke gewonnen manche geeft recht op één partijpunt. 

                     b)   Partijpunt :   De speler die in twee of drie manches wint tijdens een partij, wint twee partijpunten. 

                     c)   Wedstrijdpunt : De ploeg met de meeste partijpunten krijgt twee wedstrijdpunten. Bij gelijkheid  

                                                     van partijpunten krijgt elke ploeg één wedstrijdpunt. 

 

17 -  WAARDERING 

Leden worden ingedeeld in A – B – C – D, dit naargelang de behaalde individuele punten in de competitie of 

het behalen van een individuele Nationale of Provinciale titel in de reeksen. Na afloop van elk speeljaar 

wordt de letterwaarde van een nieuwe speler berekend en aangepast na de Nationale en Provinciale 

kampioenschappen. 

 

18 -  KAMPIOEN 

                  a)  Ploeg : De speler die in de competitie het hoogst aantal partijpunten haalt van zijn ploeg,  

                                                      is ploegkampioen.  

De ploeg die de meeste partijpunten behaald tijdens de competitie is reekskampioen. 

                  b)  Club : De ploegkampioen die het hoogst eindigt in de hoogste reeks waarin de club  

               uitkomt, is clubkampioen. 

              c)  Reeks        : De ploeg die in zijn reeks het hoogst aantal partijpunten behaald, is reekskampioen. 

                          d)  Gewest       : De speler die reekskampioen van de hoogste reeks is in het gewest is tevens   

 gewestkampioen, tenzij deze titel betwist wordt in een jaarlijkse gewestinrichting. 

                 e)  Nationaal    : De speler die, in een jaarlijkse ingerichte wedstrijd, de overwinning behaald,  

                  in de A-B-C- D- reeks, is Nationaal individueel kampioen. 

 : De ploeg die de meeste reekspunten behaald in de hoogste reeks van de  

  Nationale competitie, is Nationaal kampioen. 

 

19 -  FORFAIT 

Men spreekt van forfait als een opgestelde speler of ploeg om een bepaalde reden niet wilt/kan of te laat 

aantreed voor een manche, partij en/of wedstrijd. 

 

20 -  SPEELJAAR 

        Het nieuwe speeljaar begint op 1 augustus en loopt tot en met 31 juli. 

 

21 -  OVERGANG 

        Het veranderen van club door een lid, al dan niet tijdens de voorziene periode. 

 

22 -  CLUBCONTRACT 

Overeenkomst tussen club en leden, waarbij beiden zich verbinden tot wat in het contract bepaald is. 

 

23 -  CLUBOVEREENKOMST 

             Club- of ploeglijst met de handtekeningen van de leden die geen overgang naar een andere club       

                     wensen. 

 

24 -  VERHUIS 

Een speler wiens adres gedurende het speeljaar verandert, kan een overgang aanvragen naar een ander 

gewest, indien hij door deze verhuis in een niet aangrenzend gewest komt te wonen. 

 

25 -  DUO'S 

a) Een spelcombinatie waarbij twee spelers tegen twee andere spelers uitkomen in dezelfde               

manches. Zij spelen elk om beurt afwisselend. 

 Verder verloopt het spel volgens het spelreglement. Wel mogen de spelers na elke beurt            

 overleggen. Zij moeten echter binnen de gestelde tijd van dertig seconden gespeeld hebben. 

            De opgangstoot van de volgende manche, is steeds afwisselend met de vorige manche. 
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        b)   Kan ook als duo's gemengd betwist worden. 

Dit betekent dat het duo moet samengesteld zijn uit een lid van het mannelijk en een lid van  het   

vrouwelijk geslacht. 

 

26 -  ADMINISTRATIEF LID 

        Lid dat wel een aansluiting heeft bij het gewest maar geen aansluiting heeft bij een club 

        ( b.v. geen  handtekening op de clubovereenkomst en geen overgang gedaan ). 

        Hij/zij kan niet deelnemen aan officiële wedstrijden. Nochtans kan hij/zij voor 31 januari.                 

        opnieuw aansluiten bij zijn club waar hij administratief lid is of een administratieve overgang doen. 

 

27 -  HOOFD of NATIONALE WEDSTRIJDLEIDER 

Persoon die aangeduid wordt om te fungeren als hoofdwedstrijdleider moet over een competitiekaart  

beschikken en heeft bevoegdheid de beslissing van de wedstrijdleider te verbeteren.  

        Persoon die geslaagd is een theoretisch en een praktische proef betreffende het spelreglement. 

        Hij bekomt een Nationale wedstrijdleider kaart. 

 

28 -  PIQUE - MASSE 

         Een piqué is de biljartstok geheven tussen plus minus 45° en 90° graden (trekstoot met geheven keu). 

         Een massé is de biljartstok geheven op plus minus 90° graden ( draaibal ). 

 

30 -  WAT IS EEN VLIEGER. 

   Een vlieger is een doelpoging met een harde en snelle stoot via de band. 

 

31 -  KRIJT. 

   Enkel blauw of groen krijt is toegestaan. 
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SPELREGLEMENT 

 
TITEL  I  : ALGEMENE BEPALING 

 

Golfbiljart wordt gespeeld door twee spelers die om beurt spelen of door 2 x 2 spelers ( Duo wedstrijden ) die om 

beurt spelen. Wie geldig doelt blijft aan de beurt.  
 

TITEL II  : WEDSTRIJDLEIDING 
 

ARTIKEL 1 :  WEDSTRIJDLEIDING 

 

In principe wordt de 1e ,3e ,en 5e partij geleid door een wedstrijd van de thuisploeg, de 2e ,4e en 6e partij door een 

wedstrijdleider van de bezoekers. De kapiteins zijn mede verantwoordelijk dat diegene die als wedstrijdleider 

fungeren op het wedstrijdblad voorkomen, indien niet, worden kapitein en wedstrijdleider één weekend geschorst.  

Het feit dat geen speler van de bezoekende ploeg als wedstrijdleider kan fungeren houdt in dat de thuisploeg een 

wedstrijdleider moet aanstellen. Daarna kan hiertegen door de bezoekende ploeg geen klacht ingediend worden. 

Een toeziener wordt aangeduid voor het begin van elke wedstrijd. 

Bij twijfel is de wedstrijdleider verplicht het spelreglement te raadplegen en bij een eventuele betwisting zullen 

enkel beide kapiteins, de beide spelers en de wedstrijdleider hierover van mening wisselen. 

Indien de wedstrijdleider niet voorkomt op het wedstrijdblad moet hij in het bezit zijn van een kaart van 

Nationale wedstrijdleider afgeleverd door de NGB.  

 

ARTIKEL 2 : PLICHTEN 

 

§ 1 : De wedstrijdleider is steeds in bezit van een competitiekaart. Hij wordt geacht het spelreglement te kennen, 

en past dit steeds kordaat toe. 

§ 2 : Hij plaatst zich steeds, rechtstaande, in de nabijheid van het biljart en zo mogelijk uit de           

        gezichtskring van de speler die aan de beurt is. Hij verplaatst zich met de speler. Als de speler zich  

        klaarmaakt om te stoten houdt hij zich stil en verbiedt de doorgang aan derden. 

§ 3 : Hij zal noch tot de speler, noch tot de omstaanders het woord richten, tenzij in gevallen voorzien  

        door het reglement. 

§ 4 : Bij vaststelling van een fout, legt hij het spel stil door kordaat “ Stop “ aan te kondigen. Hij kondigt  

        aan welke beslissing hij gaat nemen. Hij bestraft  de fout en laat dan pas verder spelen. Indien er wel  

        verder gespeeld werd : 

- Heeft de overtreder beurtverlies. 

- Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs indien een geldig doel gemaakt werd.  

§ 5 : Wanneer een partij beëindigd is, steekt hij onmiddellijk de overblijvende bal(len) in het biljart en  

        deelt de uitslag mee. 

§ 6 : De lokaalhouder zorgt ervoor dat op een rustige en serene manier kan gespeeld worden.  

        Hij  ziet er op toe dat de buitenstaanders op een rustige wijze hun enthousiasme voor het spel  

        getuigen en treft indien nodig de gepaste maatregelen om de rust te verzekeren. Het  volume van de  

        eventuele muziek moet aangepast worden aan de normen die bij het spel  horen. 

        Bij overtreding zal de wedstrijdleider, aan de thuisspelende speler, bij een : 

        -  1ste maal, een verwittiging geven. 

           -  2de maal, beurtverlies toekennen. 

        -  3de maal, de manche verloren verklaren. 

§ 7 : Supporteren en voorzeggen vóór de stoot wordt verboden. Bij overtreding van deze regel zal de    

        wedstrijdleider de :     -  1ste maal, een verwittiging geven. 

     -  2de maal, beurtverlies toekennen. 

§ 8 : Supporteren na de stoot is enkel toegelaten op een kalme en sportieve wijze. Bij overtreding zal de  

        wedstrijdleider de :  -  1ste maal, een verwittiging geven. 

    -  2de maal, alle verplaatste ballen terugplaatsen. 

        Aan de gewestbesturen wordt gevraagd, streng toe te zien op de wijze waarop tijdens  

                     gewestinrichtingen gesupporterd wordt.  

                     Bij regelmatige en gegronde klachten tegen dezelfde club, moeten zware sancties getroffen te worden. 

 

ARTIKEL 3 : FOUTEN 

 

Een wedstrijdleider die door een niet toegelaten opmerking een speler bevoordeelt, veroorzaakt beurtverlies voor 

die speler. 
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ARTIKEL 4 : GEZAG 

 

 § 1 : De beslissingen van de wedstrijdleider moeten door de spelers strikt nageleefd en door de   

         omstaanders sportief aanvaard worden. 

§ 2 : Indien een speler niet akkoord gaat met een beslissing (bestraffing of vaststelling van een   

        spelsituatie),  moet hij/zij vóór de volgende stoot de wedstrijdleider melden dat hij/zij niet akkoord  

                     gaat. Indien deze bij zijn beslissing blijft, worden de ploegafgevaardigden  (in tornooien, de  

        hoofdwedstrijdleider) aan het biljart geroepen.  

        Indien na overleg met dezen de wedstrijdleider bij zijn beslissing blijft en deze  klaarblijkelijk  

        in tegenspraak is met de reglementen, dan wordt een andere  wedstrijdleider aangeduid (in tornooien  

        door de hoofdwedstrijdleider). 

§ 3 : De wedstrijdleider zorgt ervoor, dat geen enkele niet gerechtvaardigde tussenkomst plaats grijpt. 

 

 ARTIKEL 5 :  TOEZICHTER 

 

Bij elke partij wordt er een toeziener aangeduid die de wedstrijd samen met de scheidsrechter volgt. Hij dient uit 

het gezichtsveld van de speler te gaan staan die aan de beurt is. 

Bij vaststelling van een controleerbare fout en die niet door de scheidsrechter en/of speler werd gezien,  

mag de toeziener op een serene manier de scheidsrechter voor de volgende stoot gebeurd hierop wijzen. 

De scheidsrechter dient ingeval een fout bewezen of toegegeven wordt dan ook volgens de reglementen te  

bestraffen. 

 

TITEL III  :  ONBEHOORLIJK GEDRAG EN BEÏNVLOEDING. 

 

ARTIKEL 6 : ONBEHOORLIJK GEDRAG 

 

§ 1 : ALS ONBEHOORLIJK GEDRAG WORDT AANZIEN: 

• Roken tijdens het uitvoeren van een stoot. 

• De bal(len) opzettelijk met de hand of keu verplaatsen. 

• De rand van het biljart met krijt of enig ander voorwerp aftekenen. 

• Met geweld op het biljart slaan. 

• Meten met de duim of vinger aan de doeldoppen. 

• Het niet laten bestraffen van een fout. 

• Het gebruiken van talkpoeder. 

De speler die zich onbehoorlijk gedraagt  volgens  § 1,  verliest de manche. 

§ 2  : -     De biljartstok tijdens het spel op het biljart leggen. 

- De biljartstok tijdens het spel volledig uit elkaar schroeven, zonder voorafgaande verwittiging  

aan de wedstrijdleider. 

 De speler die zich onbehoorlijk gedraagt volgens § 2, heeft beurtverlies, bij kaderspel heeft men                           

 strafpunt.  

§ 3 :  Tegen het biljart lopen zodat er bal(len) zijn verplaatst, krijt of enig ander voorwerp op de bal(len)                                

           laten vallen zodat er bal(len) zijn verplaatst. In beide gevallen heeft men beurtverlies en worden alle                              

          verplaatste ballen teruggeplaatst, bij kaderspel krijgt men strafpunt.     

 

ARTIKEL 7 : BEÏNVLOEDING 

 

ALS BEÏNVLOEDING WORDT AANZIEN: 

• Het meten van de doelopening met een bal. (Tijdens de wedstrijd mag men niet meer aan de ballen komen  

• Gebaren en uitroepen. 

• Op minder dan één meter van de tegenstrever of het biljart staan, wanneer deze aan de beurt is. 

• De biljartstok niet aan de grond houden, wanneer men niet aan de beurt is. 

• Het biljart aanraken, wanneer men niet aan de beurt is. 

• In het gezichtsveld van de tegenstrever staan, wanneer men niet aan de beurt is.  

• Het krijt van het biljart nemen of terugplaatsen op het ogenblik dat de tegenstrever aanstalten maakt om  

       te stoten. 

• Na het einde van zijn beurt, zich niet dadelijk verwijderen van het biljart (controle van het al dan niet  

       doorkunnen van een bal, gaan zien of een bal al dan niet plakt tegen de dop is verboden). 

       De scheidsrechter vragen om controle te doen op het ogenblik dat de tegenstrever aanstalten maakt om te  

       stoten. 

Een speler die zijn tegenstrever beïnvloedt, krijgt de eerste maal een verwittiging en de tweede maal  

in dezelfde partij, wordt hij/zij verloren verklaard voor betrokken manche.  
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ARTIKEL 8 :  TIJDSAANKONDIGING 

 

Langer dan dertig seconden na het stilvallen van de bespeelde ballen van de voorgaande stoot, wachten  

met stoten, is verboden. De wedstrijdleider kondigt  “ TIJD “ aan, waarop de stoot moet uitgevoerd worden  

binnen de tien seconden. 

Bij overtreding heeft men beurtverlies. Tijdens het kaderspel duidt de tegenstrever een bal aan die op het  

strafpunt wordt geplaatst. Dit geldt zowel bij individuele- als bij Duo wedstrijden. 

 

TITEL IV  :  AANVANG VAN EEN PARTIJ 

 

ARTIKEL  9 : AANVANGSPOSITIE VAN DE BALLEN: 

 

§ 1 : PLAATSEN VAN DE BALLEN: 

Bij aanvang van een manche poetst de wedstrijdleider de ballen. De spelers leggen zelf de ballen op  

aanvangspunten, de rode ballen aan de zijde van het wit doel, de witte ballen aan de zijde van het rood  

doel. De wedstrijdleider doet controle op juiste plaatsing van de ballen en verbetert indien nodig. Wanneer 

een vergissing hieromtrent wordt vastgesteld tijdens het spel, worden  beide spelers er attent opgemaakt en 

gaat het spel gewoon verder. 

§ 2 : KLEUZE VAN DE BALLEN BIJ AANVANG VAN EEN MANCHE: 

Bij wedstrijden van club tegen club speelt de bezoeker de eerste manche met de rode ballen, de tweede met 

de witte ballen, en bij een eventuele beslissende manche heeft de bezoeker de  kleurkeuze. 

Bij kampioenschappen en tornooien speelt de eerst opgeroepen speler met de witte  ballen, de  tweede met 

de rode ballen en bij een eventuele beslissende manche, spelen  beide spelers een bal  recht voor zich uit in 

de lengte van het biljart. De speler wiens bal het dichtst bij de band, vanwaar vertrokken is, terugkomt, mag 

de  kleurkeuze bepalen. 

 

ARTIKEL 10 : AANVANG VAN DE PARTIJ : 

 

Een partij vangt aan bij de naamafroeping van de beide spelers door de wedstrijdleider. De spelers moeten  

dadelijk gehoor geven aan deze oproep en plaats te nemen op de voorziene plaatsen. 

 

ARTIKEL 11 : AFBREKEN VAN EEN MANCHE: 

   

Indien een manche op een bepaald ogenblik door de spelsituatie en de speelwijze van beide spelers geen  

vooruitgang meer maakt, kondigt de wedstrijdleider " elk nog 3 beurten " aan.   

Zo de spelsituatie na die 6 beurten nog onveranderd is, breekt hij de manche af en wordt er op nieuw begonnen.  

De beslissing mag niet genomen worden tijdens het kaderspel. 

 

TITEL V :  AANVANG 

 

ARTIKEL 12 : AANVANGSSTOOT 

                

§ 1 :  Om de manche aan te vatten telt de wedstrijdleider langzaam tot drie.  

         Bij "drie" spelen beide spelers met de middelste bal zacht naar de linkerband. Deze bal moet de  

         breedte-as van het biljart overschrijden. 

§ 2 :  De bal mag niet vertrekken vooraleer de wedstrijdleider "drie" gezegd  heeft.  

         De bal van de ene speler moet vertrokken zijn vooraleer de bal van de andere speler de band raakt. 

§ 3 :  Bij overtreding van punt § 1 en § 2 wordt herbegonnen.  

         Bij een tweede overtreding van dezelfde speler verliest hij zijn beurt en wordt zijn  speelbal  

         op het strafpunt geplaatst. 

§ 4 :  Een speler die bij de opgangstoot de bal van de tegenstrever tegenhoudt: 

- Heeft beurtverlies. 

             - Alle verplaatste ballen worden teruggeplaatst. 

- De speelbal wordt op het strafpunt geplaatst. 

- De speelbal van de tegenstrever wordt in het doel gestoken. 

§ 5 :  Indien er betwisting is betreffende de afstand van de ballen tot elk doel, moet gemeten worden met  

         een precisietoestel vanuit het middelpunt der doelen. Bij gelijke afstand wordt er herbegonnen. 

         Het meten gebeurt volgens TITEL  XI blz. 74. 

§ 6 :  De speler wiens bal het dichtst bij zijn doel terechtkomt, blijft aan de beurt 

§ 7 :  Bij touché tijdens de aanvangsstoot wordt de speelbal van de overtreder op het strafpunt  

         geplaatst en de speelbal van de tegenstrever blijft op zijn plaats liggen.                       

         Andere verplaatste ballen worden teruggeplaatst. 
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ARTIKEL 13 : TWEE DOELEN BIJ DE OPGANGSSTOOT: 

 

Wanneer beide spelers bij de aanvangsstoot een doel maken, gaan ze verder met een bal naar  keuze, doch steeds 

over de linkerband. Deze bal moet eveneens de breedte - as van het biljart  overschrijden. De speler wiens bal het 

dichtst bij het doel terechtkomt, blijft aan de beurt. 

 

ARTIKEL 14 : BAL IN DE KLEINE DRIEHOEK: 

 

§ 1 : Indien de aanvangsbal in de kleine driehoek terecht komt, moet de speler er verder mee spelen. Dit  

        geldt ook voor de volgende beurten, tot deze bal de kleine driehoek verlaten heeft. 

§ 2 : Indien beide spelers met hun aanvangsbal in de kleine driehoek terecht komen, moeten zij ook beiden  

        met die bal verder spelen. 

§ 3 : Een speler wiens aanvangsbal in de kleine driehoek is terechtgekomen en die met een andere bal  

        verder speelt: 

          - Heeft beurtverlies. 

  - Alle verplaatste ballen worden teruggeplaatst. 

               - De speelbal wordt op het strafpunt geplaatst.     

§ 4 : Een bal die in de kleine driehoek tegen de doeldop ligt, mag hard gedoeld worden. 

 

TITEL VI  :  FOUTEN. 

 

ARTIKEL 15 : SPEELWIJZE: 

 

Er moet gespeeld worden met de keuspits ( pomerans ). Bij iedere andere speelwijze: 

- Heeft hij/zij beurtverlies. 

- Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

- Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 

ARTIKEL 16 : FOUTEN DOOR DERDEN: 

 

Een fout die door derden veroorzaakt wordt, mag niet aan de speler aangerekend worden. Indien er door  

zulk een fout ballen verplaatst worden moet de wedstrijdleider die ballen terugplaatsen. 

   

ARTIKEL 17 : VOET AAN DE GROND: 

 

Bij het uitvoeren van een stoot moet men minstens één voet aan de grond zijn, zo niet  verliest men zijn beurt en 

worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst.  

Bij kaderspel wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 

ARTIKEL 18 : VASTLIGGENDE BALLEN : 

 

§ 1 :  Tussen de doeldoppen: 

         Een bal die tussen de doeldoppen geklemd blijft en het speelveld niet raakt, wordt beschouwd als  

         geldig gedoeld. 

§ 2 :  Tussen doeldop en de korte band: 

                      Een bal die tussen een doeldop en een korte band geklemd blijft, wordt door de wedstrijdleider los                                 

          gelegd. ( wanneer de geklemde bal wordt los gelegd, moet hij band en doeldop raken ). 

 

ARTIKEL 19 : OVER DOPPEN OF BALLEN SPELEN: 

 

§ 1 : Rechtstreeks: 

        Wanneer men rechtstreeks over doppen of ballen speelt: 

• Heeft men beurtverlies. 

• Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

• Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 

§ 2 : Onrechtstreeks: 

        Wanneer men onrechtstreeks over doppen of ballen speelt, wordt men niet bestraft. 
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ARTIKEL 20 : BAL (BALLEN) UIT HET BILJART: 

 

§ 1 : Eigen bal(len) : 

        Wanneer een speler één of meerdere ballen van zijn kleur uit het biljart speelt, heeft men beurtverlies  

        en wordt deze bal(len) op het strafpunt geplaatst. 

        Wanneer men door dezelfde stoot een geldig doel maakt, blijft men aan de beurt. 

§ 2 : Bal(len) van de tegenstrever: 

        Wanneer men één of meerdere ballen van de tegenstrever uit het biljart speelt, heeft men beurtverlies  

        en wordt deze bal(len) door de wedstrijdleider in doel gestoken. 

                Wanneer men door dezelfde stoot een geldig doelpunt maakt, blijft men aan de beurt. 

§ 3 : Bij een 1-1 stand:  

        Wanneer men een bal van de tegenstrever uit het biljart speelt en een geldig doel maakt, wordt men  

        verloren verklaard. 

§ 4 : Een bal die de houten band raakt en terug op het speelveld komt, wordt niet bestraft. 

§ 5 : Op band, doeldop en doelkap: 

        Een bal die op de band, doeldop en doelkap blijft liggen, wordt beschouwd als uit het biljart. 

 

ARTIKEL 21 :  DE  VLIEGER 

 

Vliegeren :  

Een vlieger is een harde en snelle stoot overbands, die men zowel naar het aanvallende als naar het  

verdedigende doel mag uitvoeren voor zover men geen doorstoot doet en men niet in de vliegkader ligt.   

Deze kader wordt afgebakend door een kaderlijn overlangs de lange band, en die op 9,2cm  van deze band  

is getrokken.  

Om te bepalen waar een bal ligt, hiervoor dient de kaderlijn langs de lange band. Wordt de bal ( eventueel na  

het plaatsen van een lijn meettoestel ) “ IN DE KADER LANGS DE LANGE BAND “ of “ OP DE LIJN “  

aangekondigd, mag men niet over de dichtstbijzijnde lange band vliegeren.  

Bij overtreding :      

• Heeft men beurtverlies. 

• Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

• Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 

TITEL VII  :  DOELEN 

 

ARTIKEL 22 : BAL OP DE RAND VAN EEN DOEL: 

 

§ 1 :  Wanneer een bal op de rand van een doel terecht komt, en hij valt alvorens hij stil ligt, wordt hij  

         beschouwd als geldig doel, eveneens wanneer hij stil ligt en wordt aangespeeld via de rubber. 

§ 2 :  In alle andere gevallen wordt hij beschouwd als niet regelmatig gespeeld. 

                      De bal wordt uit het biljart gehaald en teruggeplaatst. 

§ 3 :  Bal vallens gereed in doel :   

         Wanneer een bal vallens gereed ligt in het doel, men speelt er naar toe en plotseling verdwijnt hij in  

         doel voor de speelbal tegen de doeldop of op de plaats waar de bal lag terechtkomt, moeten alle  

         verplaatste ballen teruggeplaatst worden en moet de stoot herbegonnen worden.   

 

ARTIKEL 23 : GELDIG OF ONGELDIG DOEL: 

 

§ 1 :  Geldig doel: 

a) Eigen bal: Een regelmatig bespeelde eigen bal, die in het eigen doel verdwijnt, is een geldig doel. 

b) Bal van de tegenstrever: Een regelmatig bespeelde bal van de tegenstrever, die in het eigen doel of in 

het doel van de tegenstrever, verdwijnt is een geldig doel. 

§ 2 :   Ongeldig doel: 

          Een regelmatig bespeelde eigen bal, die in het doel van de tegenstrever verdwijnt, is geen geldig  

          doel. Bij overtreding heeft men beurtverlies, de bal wordt uit het biljart gehaald en op het strafpunt  

          geplaatst. 

 

ARTIKEL 24 : MEER DAN EEN DOEL IN EEN STOOT: 

 

§ 1 :  Wanneer deze doelen volgens artikel 23 § 1 a en b zijn gemaakt, zijn zij geldig. 

§ 2 :  Wanneer zij volgens artikel 23 § 2 zijn gemaakt, zijn zij niet geldig en worden zoals in dit artikel  

         voorzien bestraft. 
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         Men blijft aan de beurt indien men gedurende diezelfde stoot een geldig doel gemaakt heeft.  

§ 3 :  Wanneer door een regelmatige stoot één of beide spelers geen ballen meer heeft, wordt de manche  

         gewonnen door de speler wiens laatste bal het eerst in doel  verdwijnt. 

 

ARTIKEL 25 : RECHTSTREEKSE DOELPOGING MET EEN BAL DICHT BIJ DOEL: 

 

§ 1 :  Een rechtstreekse doelpoging met een harde en snelle stoot is enkel toegelaten indien de bal in de  

         kleine driehoek ligt, of boven of op de stootlijn, zie ook  artikel  14 § 4. 

§ 2 :  Een rechtstreekse doelpoging met een harde en snelle stoot is niet toegelaten indien de bal onder de     

         stootlijn ligt. Bij overtreding :  

 - Heeft men beurtverlies. 

 - Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

 - Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

§ 3 :  Indien de bal in de nabijheid van een lijn van de driehoek, een andere kaderlijn of de stootlijn ligt, zal  

         de speler de wedstrijdleider verzoeken aan te duiden waar de bal zich bevindt. Zie ook titel XI. 

§ 4 :  De stootvorm waarbij met geheven keu de speelbal (in de  nabijheid van een doeldop) gewoon  

         voorwaarts geduwd wordt in de richting van (of tegen) de doeldop, is niet toegelaten ( piqué - doorstoot). 

         Indien de speelbal geen bocht beschrijft (massé) of niet eerst voorwaarts gespeeld en dan 

         teruggehaald (piqué), is een harde en snelle stoot niet toegelaten. Bij overtreding : 

             - Heeft men beurtverlies. 

- Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

- Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

§ 5 :  Wanneer men een bal naar doel rolt, stoot men niet door en is deze bal regelmatig gespeeld. 

 

TITEL VIII :  OP EIGEN BAL SPELEN - MIKKEN - TOUCHE - DOORSTOOT. 

 

ARTIKEL 26 : OP EIGEN BAL SPELEN: 

 

Wanneer men met een eigen bal rechtstreeks op een andere eigen bal speelt : 

 - Heeft men beurtverlies. 

 - Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

 - Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 

ARTIKEL 27  A : MIKKEN OF SPELEN MET EIGENBAL WANNEER  MEN NIET AAN DE BEURT  IS. 

 

       - Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

                 - Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 
  

ARTIKEL 27  B  : MIKKEN OF SPELEN MET DE BAL VAN DE TEGENSTREVER. 

    

§ 1 :     Zich achter een speelbal van de tegenstrever opstellen met de keu in een stand om te spelen  

            (mikken),  is niet toegelaten. 

            - Bij overtreding heeft men beurtverlies. 

            Tijdens het kaderspel duidt de tegenstrever een bal aan om op het strafpunt te plaatsen. 

            De wedstrijdleider moet indien mogelijk, het spelen met deze bal verhinderen. 

            Dit artikel is niet van toepassing wanneer de te bespelen eigen bal, vlakbij en in dezelfde             

            speelrichting, als de bal van de tegenstrever ligt. Meten met hand of met keu, wanneer men in de                                

nabijheid van de ballen van de tegenstrever komt is toegelaten zonder aantekeningen te maken. 

§ 2 :     Wanneer een speler met de bal van de tegenstrever speelt, heeft men beurtverlies en worden alle  

            verplaatste ballen teruggeplaatst. 

§ 3 :     Wanneer de laatste bal zich in de aanvalsdriehoek bevind en men mikt achter of speelt met een bal  

            van de tegenstrever of men speelt niet binnen de vastgestelde tijd, heeft men beurtverlies en worden  

            alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

            De bal die zich in de aanvalsdriehoek bevind, wordt op het strafpunt geplaatst. 

 

ARTIKEL 28 : MIKKEN OF SPELEN VOOR HET SPEL STILLIGT: 

 

§ 1 : Wanneer men mikt op één zijner ballen alvorens alle door de voorgaande stoot verplaatste ballen  

        stilliggen, heeft men beurtverlies. Tijdens het kaderspel, wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

§ 2 : Wanneer men speelt met één zijner ballen alvorens alle door de voorgaande stoot verplaatste ballen  

        stilliggen, heeft men beurtverlies en worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

        Tijdens het kaderspel, wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 
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ARTIKEL 29 : TOUCHE: 

 

§ 1 : Touché is het raken van een bal ongewild of onbewust. Wanneer men een touché doet, heeft men  

        beurtverlies en worden alle verplaatste ballen  teruggeplaatst, zelfs indien een geldig doelpunt werd  

        gemaakt. 

§ 2 : Wanneer men een touché doet op eigen bal tijdens het kaderspel: 

             - Heeft men beurtverlies. 

- Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs indien een geldig doelpunt werd   

                             gemaakt. 

                          - Wordt die op het strafpunt geplaatst. 

§ 3 : Wanneer men een touché doet op een bal van de tegenstrever tijdens het kaderspel: 

            - Heeft men beurtverlies. 

            - Worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs indien er een geldig doelpunt                                           

   werd gemaakt. 

                         - Duidt de tegenstrever een bal aan die op het strafpunt geplaatst wordt. 

 

ARTIKEL 30 :  EEN BAL TEGENHOUDEN, BIJSTOTEN, VAN RICHTING DOEN VERANDE- 

                            REN,  BAL(LEN) MET OPZET VERPLAATSEN   : 

 

§ 1 : Wanneer men na zijn stoot een eigen bal tegenhoudt, bijstoot of van richting doet veranderen:  

               - Heeft men beurtverlies. 

               - Worden alle door de fout verplaatste ballen teruggeplaatst. 

 - Wordt de bal op het strafpunt geplaatst. 

§ 2 : Wanneer men na zijn stoot een bal van de tegenstrever tegenhoudt, bijstoot of van richting doet   

        veranderen: 

             - Heeft men beurtverlies. 

 - Worden alle door de fout verplaatste ballen teruggeplaatst. 

              - Wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

- Wordt de geraakte bal van de tegenstrever in doel gestoken. 

§ 3 : Wanneer men tijdens de wedstrijd een bal(len) opzettelijk met de hand of keu verplaatst,  

  heeft men de manche verloren.    

 

ARTIKEL  31 : DOORSTOOT: 

 

§ 1 :  De keuspits in aanraking laten met de speelbal tot deze een andere bal, band of dop raakt, wordt  

         bestraft met beurtverlies. De verplaatste ballen worden teruggeplaatst en de speelbal wordt op het  

         strafpunt geplaatst. 

§ 2 :  De wedstrijdleider beslist  - op verzoek van de speler – zo twee ballen, bal- band of bal- dop elkaar  

         raken of niet , de ene bal mag niet bewegen zo men met de rakende bal speelt, tenzij men ervan  

         wegspeelt.  

§ 3 :  Men stoot niet door wanneer men een doelpoging onderneemt met een bal die raakt aan de voordop  

         of de uiterste zijdop van het kruis en die over de aslijn van deze dop ligt langs de aanvalszijde. 

 

TITEL  IX  :  BAL(LEN) IN DE VERDEDIGINGSDRIEHOEK. 

 

ARTIKEL 32 : EEN BAL IN DE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: 

             

Wanneer een bal in de verdedigingsdriehoek terechtkomt, moet die bij het einde van de beurt deze driehoek 

rechtstreeks of onrechtstreeks verlaten hebben, tenzij hij er door de laatste stoot van de beurt is in terecht 

gekomen. In dat geval moet hij tijdens de volgende beurt het kader verlaten. Indien de bal de driehoek niet 

verlaten heeft, worden alle ballen uit de verdedigingsdriehoek, op de strafpunten geplaatst. 

 

ARTIKEL 33 : MEERDERE BALLEN IN DE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: 

 

Wanneer meer dan één bal in de verdedigingsdriehoek terechtkomt, moet er bij het einde van de beurt minstens 

één bal deze driehoek rechtstreeks of onrechtstreeks verlaten hebben, tenzij deze ballen er door de laatste stoot 

van de beurt zijn in terechtgekomen. In dat geval dient minstens één bal tijdens de volgende beurt het kader te  

verlaten. Indien geen der ballen de driehoek verlaten heeft, worden alle ballen uit de verdedigingsdriehoek, op de 

strafpunten geplaatst. 
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TITEL  X  :  KADERSPEL: 

 

ARTIKEL 34 : INDELING BILJART. 

 

Voor de toepassing van het kaderspel, is het biljart verdeeld in vijftien kaders, zie fig. 1.       

 

ARTIKEL 35 : AANVANG VAN HET KADERSPEL 

 

Het kaderspel vangt aan, wanneer één van beide spelers slechts over maar één bal meer beschikt. 

 

ARTIKEL 36 : VERPLICHTINGEN. 

 

§ 1 : Bij iedere stoot moet minstens één bal zijn kader verlaten. 

        Een bal mag, nadat hij het kader verlaten heeft, terug in dezelfde kader komen. 

        Indien na de stoot geen bal het kader verlaten heeft, heeft men beurtverlies en wordt de speelbal op  

        het strafpunt geplaatst. 

§ 2 : Wanneer een bal in de aanvalsdriehoek ligt, moet men met deze niet van kader veranderen. 

§ 3 : Een bal die in het doel verdwijnt is van kader veranderd.  

 

ARTIKEL 37 : DE VERDEDIGINGSDRIEHOEK VOOR DE VERDEDIGER. 

 

De verdedigingsdriehoek is voor de bal(len) van de verdediger geen kader. Indien een aanvallende en 

verdedigende bal zich in de driehoek bevind, volstaat het dat beide ballen de driehoek verlaten.   

 

ARTIKEL  38 :  BAL IN DE KLEINE OF GROTE DRIEHOEK VAN DE VERDEDIGER. 

   

Indien tijdens het kaderspel de bal van de verdediger zich in de kleine of grote verdedigingsdriehoek bevindt: mag 

de verdedigende bal zich na de stoot niet in de kleine verdedigingsdriehoek bevinden als de speelbal van de 

aanvaller zich na de stoot in de grote aanvalsdriehoek bevindt. 

De aanvallende bal wordt op het strafpunt geplaatst, tenzij tijdens de stoot beide ballen meerdere kaders 

hebben doorlopen. 

 

ARTIKEL 39 : EEN BAL OP DE LIJN VAN EEN KADER. 

 

 § 1 : Wanneer een bal op een kaderlijn ligt, volstaat het dat deze bal de lijn verlaat. 

 § 2 : Wanneer een bal zo dicht bij de lijn ligt dat er twijfel mogelijk is, moet de speler de wedstrijdleider 

          verzoeken om aan te duiden waar de bal zich bevindt. 

 § 3 : Een bal op de lijn van de verdedigingsdriehoek of kleine driehoek, ligt in de driehoek. 

 § 4 : Een bal van de aanvaller op de lijn van de aanvalsdriehoek of kleine driehoek, ligt op de lijn.  

 Definitie van een bal op de lijn : Een bal wordt enkel op de lijn gegeven indien na het plaatsen  

             van een lijnmeet toestel, het met het blote oog niet uit te maken valt of hij links of rechts van  

             het center van de lijn ligt. 

 

TITEL   XI  :  METEN. 

 

Om te bepalen wiens opgangsbal het dichts bij doel ligt, moet er een doelmeter aanwezig zijn. De wedstrijdleider 

kondigt steeds aan wiens bal het korst bij doel ligt. 

Om te bepalen waar een bal ligt, moet een meettoestel aanwezig zijn. Met gelijk welk goedgekeurd meettoestel 

mag men meten. 

De wedstrijdleider kondigt steeds aan waar volgens hem de bal ligt. 

• Tijdens competitie - of  bekerwedstrijden moet steeds gemeten worden door een ploeggenoot van de speler 

die verzoekt om te meten (hetzij de wedstrijdleider, hetzij de  ploegafgevaardigde). 

Indien de bal wordt verplaatst door de meter wordt het voordeel toegekend aan de tegenstrever. 

• Tijdens kampioenschappen of tornooien, wordt gemeten door de hoofdwedstrijdleider, die altijd een 

Nationale wedstrijdleider moet zijn, bij klacht hieromtrent zal de inrichter beboet worden met 25 € per avond 

afwezigheid van zulk een  hoofdwedstrijdleider. Zo de bal verplaatst wordt, wordt de beslissing van de 

wedstrijdleider aanvaard, wordt de bal terug op zijn plaats gelegd en gaat het spel verder.   
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TITEL  XII  :  STRAFPUNTEN.  

 

Een bal die op het strafpunt moet geplaatst worden, legt men in de hoek gevormd door de doeldop en de korte 

band langs de zijde van het doel van de overtreder.  

De bal moet links of rechts geplaatst worden, al naargelang hij op de linker of rechter helft van het biljart lag, 

vòòr de overtreding.  

Een bal die op de lengte -aslijn lag, wordt steeds links bestraft. De bal moet de korte band raken en ongeveer drie 

millimeter los van de doeldop gelegd worden. 

Indien door de ligging van de andere bal(len) de te bestraffen bal niet op voornoemde plaats kan gelegd  

worden, plaatst de wedstrijdleider de bal op het volgende in aanmerking komende strafpunt, zijnde : 

• De hoek gevormd door de doeldop en de korte band langs de andere zijde van het doel van de overtreder. 

• In het boskader op de lengte -aslijn rakend aan de tweede dop gerekend vanuit het doel van de overtreder. 

• Achter en rakend aan de twee doppen van de breedte -aslijn gerekend vanuit het doel van de overtreder. De 

bal wordt links of rechts geplaatst, dit naar gelang hij op de linker of de rechter  helft lag voor de overtreding, 

zie figuur 2. 

 

TITEL  XIII  :   DUO-WEDSTRIJDEN. 

 

ARTIKEL 40 : AANVANGSTOOT. 

     

Voor de eerste manche, bepaalt elk duo welke speler de aanvangsstoot zal uitvoeren. Bij de tweede manche, is het 

de andere speler die de aanvangsstoot zal uitvoeren. 

Bij een eventuele beslissende manche, bepaald elk duo welke speler de aanvangsstoot zal uitvoeren. 

Het duo wiens bal het dichtst bij het doel terechtkomt blijft aan de beurt. De tweede speler van het duo  

speelt verder, tenzij met de aanvangsstoot een geldig doel werd gemaakt. 

Zie ook TITEL V artikel 12.  

 

ARTIKEL 41 : VOLGORDE VAN SPELEN: 

 

De spelers van een duo spelen om beurt. Wanneer men de volgorde niet heeft nageleefd, heeft het duo  

beurtverlies en worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs indien er een geldig doelpunt werd            

 gemaakt. Tijdens het kaderspel, wordt de speelbal op  het strafpunt geplaatst. 

 

ARTIKEL 42 : OVERLEG  PLEGEN. 

 

Er mag onderling overlegd gepleegd worden over de speelwijze, maar er mag niet gewezen of aangeduid worden. 

De speelwijze van de ene speler mag niet beïnvloed worden door de andere speler, noch mondeling,  

noch verbaal, dit houdt in dat de medespeler op minstens één meter van het biljart verwijderd blijft  

gedurende de stoot. 

 
TITEL  XIV  :   STANDAARDISERINGSNORMEN 

Lengte speelveld ( loodrecht op band )  .......................................................   1800  mm 

Breedte speelveld ( loodrecht op band )  .....................................................     900  mm 

Hoogte biljart ..............................................................................................                   720/800  mm  

Breedte band ( rubber + hout ) ....................................................................         120/130  mm 

Hoogte doppen ............................................................................................        45  mm 

Hoogte doppen onder de ring ......................................................................        35  mm 

Doormeter doppen ......................................................................................        35  mm 

Afstand van het middelpunt van het biljart af tot binnenste dop in breedte as ......                  90  mm 

Afstand tussen buitenste doppen ( breedte as ) ...........................................                   90  mm 

Afstand van het middelpunt van het biljart af tot binnenste dop in lengte as .......          90  mm 

Afstand tussen buitenste doppen ( lengte as ) .............................................          90  mm 

Afstand tussen de doeldoppen ....................................................................           77  mm 

Afstand tussen middelpunt doeldop en korte band ...................................           75  mm 

Doormeter doelopening .............................................................................           65  mm 

Dikte leisteen minstens .............................................................................           35 mm 

Doormeter biljartballen .............................................................................             61,5 mm 

Gewicht biljartballen .................................................................................        200  gram 

Hoogte biljartverlichting ...........................................................               minimum 80 cm boven biljart 

Sterkte biljartverlichting ............................................................................                     400    lux 

Hulpmiddelen ............................................................................                kleppen achter de doelen 
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Merktekens op de banden en kaderlijnen op het doek. 

Krijt : Enkel blauw of groen krijt is toegestaan 

Krijtbakjes, ingewerkt in de korte zijde 

Afstand tussen het middelpunt van het biljart en het 

middelpunt van de doelopening ...............................................................         86,5  mm 

Biljartballen : Moeten van goede kwaliteit zijn. 

Biljartlakens : Moeten van zeer degelijke kwaliteit zijn en van groen of blauwe kleur. 

Meetinstrumenten  zijn verplicht : De kaliber (77 mm)- de doelmeter - de lijnmeter. 

Voor gehandicapten wordt toestemming gegeven attributen te gebruiken die zij nodig 

hebben om hun wedstrijd te kunnen betwisten.  

       De stootlijnen op het biljart worden voluit getrokken ( zie bepaling nr. 14 ). 
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