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Nationale Golfbiljartbond
Gewest Haspengouw
Website G.B.V.H. : www.gbvhbiljart.be
Website N.G.B. www.NGB.be,
GOLFBILJARTVERBOND HASPENGOUW

Samenstelling van het GBVH –Bestuur
Naam en persoonlijke gegevens
Marguillier Domien
Luikersteenweg 239
3800 Sint-Truiden
GSM: 0494 60 66 80
Tel: 011 70 73 32
E-mail: domienm@skynet.be

Functies en taken
Voorzitter GBVH
Lid v.d. raad van bestuur NGB
Lid van het dagelijks bestuur
Kaarthouder Gewest Haspengouw
Samenstelling biljartkalender
Verantwoordelijke tornooi GBVH
Derde contactpersoon bij klachten

Drijvers François
Viaductstraat 62
3300 Tienen
GSM: 0496 52 92 08
Tel. + antwoordapparaat + Fax: 016 89 63 15
E-mail: francois.drijvers@gmail.com

Secretaris
Lid v.d. Raad van bestuur NGB
Lid van het dagelijks bestuur
Ontvangen van de uitslagen,
onmiddellijk na de wedstrijd
per Tel:- Fax - E-mail
Verwerken van de uitslagen + website
Tweede contactpersoon bij klachten

Mievis Georges
Velmerlaan 186
3806 Velm
GSM: 0473 35 60 09
E-mail: mievisg@skynet.be

Boekhouding
GBVH Rekening
N° . BE82 9793 2767 2368
Lid v.d. Raad van bestuur NGB
Lid van het dagelijks bestuur
Officiële scheidsrechter
Eerste contactpersoon bij klachten.

Smolders Marie-Claire
Nieuwe Steenweg 41D - bus 6
3870 Heers
Tel:011 48 15 44 GSM:0472 37 52 27
E-mail: Smolders_marie-claire@hotmail.com

Ondervoorzitter
Lid van het dagelijks bestuur
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SECRETARIAAT G.B.V.H.

DRIJVERS FRANCOIS
VIADUCTSTRAAT 62
3300 TIENEN

E-mail adres secretariaat G.B.V.H. :
francois.drijvers@gmail.com

GSM: 0496 52 92 08
DE WEDSTRIJDUITSLAGEN VERSTUREN:
EEN BERICHT INSPREKEN
OP GSM NUMMER.
OF PER SMS
PER E-MAIL
PER FAX: 016 89 63 15
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Nationale Golfbiljartbond
Gewest Haspengouw
Innerlijk Reglement
VOORWOORD
Alles wat niet vermeld staat in dit Innerlijk Reglement, vind men in het Nationaal Innerlijk
Reglement en in het Nationaal Spelreglement.
Het huishoudelijk reglement is eigen aan het gewest Haspengouw en heeft tot doel om via een
aantal gestelde voorwaarden, die voor alle clubs hetzelfde zijn, een biljartcompetitie te spelen. Om
dit reglement te laten naleven moet er een groep mensen zijn die controleren dat alles verloopt zoals
is voorzien in voornoemd reglement; m.a.w. het verbondsbestuur.
Het huishoudelijk reglement van het G.B.V.H. alsmede de regelmatige verslagen die uitgegeven
worden door de secretaris moeten ten allen tijde ter beschikking staan van al de spelers van een
club, naar waar al de documenten worden opgestuurd. Indien ze worden opgestuurd naar de
briefwisselingverantwoordelijke en dus soms niet rechtstreeks naar de club, is deze laatste verplicht
de spelers op de hoogte te houden van alle reglementen veranderingen en/of bepalingen.
Alle wijzigingen van reglementen, alsmede veranderingen van letterwaarden en dergelijke, die
regelmatig worden uitgegeven door de N.G.B. via het bondsblad zullen niet meer opgenomen
worden in het Innerlijk Reglement of in de verslagen van het secretariaat van het G.B.V.H.
A)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Het gewestbestuur moet minimum uit 3 en mag maximum uit 11 aangesloten leden bestaan. De
voorzitter mag niet meestemmen, behalve bij gelijkheid van stemmen, dan geeft hij zijn
voorkeurstem. De samenstelling van het bestuur wordt op het 1e blad in het boek weergegeven.
De functies van voorzitter, secretaris en schatbewaarder zijn de enige die onverenigbaar zijn.
Kandidaat-bestuursleden kunnen, nadat zij hun kandidatuur hebben gesteld, in het bestuur worden
opgenomen, indien de meerderheid van het bestaande bestuur akkoord gaat met hun toetreding. De
bestuursleden of spelers van clubs die van een ander Verbond komen, kunnen als ze aansluiten bij
de NGB (G.B.V.H.) hun kandidatuur stellen om toe te treden tot het bestuur. De clubs, waarvan de
ploegen in 2 bonden spelen , kunnen geen deel uit maken van het G.B.V.H.-bestuur. Uitzonderingen
kunnen slechts toegestaan worden na beraadslaging door het huidig bestuur.
Alle bestuursleden verklaren zich bereid hun bijdrage te leveren tot de goede werking van het
gewest Haspengouw.
Bestuursleden die niet voldoen in hun functie, kunnen worden ontzet uit hun opdracht door de
meerderheid van de andere bestuursleden in een daartoe speciaal bijeengeroepen
bestuursvergadering. Het betrokken bestuurslid zal acht dagen voordien schriftelijk in kennis
worden gesteld van de hem ten laste gelegde feiten. Hij mag dan ook zijn standpunt op die bewuste
vergadering verdedigen.
Bestuursleden die werden ontslagen kunnen nooit meer worden herkozen . Bestuursleden die zelf
hun ontslag hebben aangeboden, kunnen na beraadslaging van het G.B.V.H.-bestuur al dan niet
terug worden aanvaard.
Een bestuurslid dat zonder een wettige reden 3x afwezig blijft en niet op voorhand schriftelijk of
telefonisch van zijn afwezigheid verwittigt, krijgt onmiddellijk zijn ontslag.
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Uit de bestuursleden wordt een dagelijks bestuur gekozen dat instaat voor de meest dringende
beslissingen. Thans is dit bestuur samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en
de schatbewaarder.
Opmerking: -Indien er een verbale of lichamelijke agressie gebeurt tegenover een bestuurslid,
zal de betrokken speler of speelsters door het bestuur GBVH gehoord worden en
voor een X aantal weken worden geschorst.
B)

CLUBS - AANSLUITINGSVOORWAARDEN

Alle clubs die op een eerlijke en sportieve manier willen biljart spelen zijn welkom bij het G.B.V.H.
Dezelfde voorwaarde geldt ook voor alle spelers die zich willen aansluiten bij één van de clubs van
het verbond.
Bepaling
Om als club tot het verbond te worden toegelaten moet er een bestuur aanwezig zijn dat minstens
uit 3 aangesloten leden bestaat. De functies van voorzitter, secretaris en schatbewaarder zijn altijd
vereist, de clubverantwoordelijke die vermeld staat op het inschrijvingsformulier blz 2, draagt
automatisch de verantwoordelijkheid van de briefwisseling. De toegewezen functies van deze
personen kunnen nooit verenigbaar zijn. Door persoonlijk hun naam en handtekening te plaatsen op
het inschrijvingsformulier, verklaren deze zich akkoord met de geldende reglementen en
voorschriften, dewelke door het N.G.B.-bestuur of het gewestelijk bestuur GBVH werden opgesteld.
Deze reglementering kan tijdens de lopende competitie worden aangepast. Eventuele betwistingen
inzake reglementen en clubaangelegenheden zullen enkel met de bestuursleden van de betrokken
club (vermeld op het inschrijvingsformulier) worden besproken.
1° Deelname aan de competitie
Alle clubs kunnen deelnemen aan een zaterdag– en/of vrijdag competitie of aan beiden. Elke club
die aansluit bij het G.B.V.H. betaalt op het ogenblik van de aflevering van de aansluitingsformulieren een voorschot van € 50 , behalve de clubs die in het verleden dat voorschot reeds
hebben betaald.
Ingeval van ontbinding van een club wordt het voorschot van de club uitsluitend op nadrukkelijke
vraag van de clubverantwoordelijke terugbetaald. Het voorschot wordt alleen volledig terugbetaald
als alle kosten voortvloeiend uit deze ontbinding werden betaald aan het verbond. Bij ontstentenis
hiervan zal dit bedrag gedeeltelijk of geheel in aanmerking komen om de kosten te dekken.
Ingeval de schulden aan het verbond groter zijn dan het voorschot, zal de club het resterende deel
betalen. Zo er echter geen geld voorhanden is, wordt de som gedeeld door het aantal spelers. Wenst
een speler/speelster van de ontbonden club terug aan te sluiten bij een andere club, dan zal deze
eerst zijn/haar deel van de schuld moeten betalen. Indien een speler zijn schulden zou willen
ontlopen, door in een andere bond te gaan spelen, zal dit in de boekhouding blijven openstaan en als
diezelfde speler terug wil aansluiten bij de N.G.B., zal hij de openstaande schuld moeten betalen
alvorens hij speelgerechtigd wordt. Het is ook vanzelfsprekend dat als een speler een transfer doet
naar een ander gewest in de N.G.B., deze niet speelgerechtigd is zolang zijn schulden niet zijn
vereffend.
Opgepast:
1.
Indien er een speler is, die schulden heeft aan één van de N.G.B.- verbonden, wordt
dit bedrag afgetrokken van het voorschot van de club waar hij toe behoort of van de club
naar waar hij een overgang doet.
2.
Indien een club in ontbinding gaat of forfait geeft tijdens of na het seizoen wordt het
voorschot terugbetaald, als het G.B.V.H – bestuur de terugbetaling heeft goedgekeurd en de
eventuele schulden of boetes zijn betaald.
Indien een nieuwe of bestaande club voor het volgende seizoen heeft ingeschreven met één of
meerdere ploegen en juist voor de start van de competitie beslist om zich terug te trekken

5

( hetzij geheel of gedeeltelijk ), heeft de club geen recht op de terugbetaling van het
inschrijvingsgeld.
Forfait van een ploeg:
Als dit gebeurt na de samenstelling van de kalender en voor aanvang competitie, krijgt de club een
boete voor de zaterdagreeks van €60 + €15 administratieve boete,voor de vrijdagreeks een boete
van €40 + €15 administratieve boete.
Indien een ploeg na het samenstellen van de kalender, forfait geeft in de reeks waar ze is ingedeeld,
kan dit slechts op volgende voorwaarden:
- Er dient een lijst binnengebracht te worden waarop alle aangesloten spelers van die ploeg
moeten tekenen, hetzij voor akkoord om te spelen, hetzij voor niet akkoord om te spelen.
- Indien maximum twee spelers akkoord zijn om verder te spelen, krijgen die de toestemming
om eventueel in een lagere ploeg te gaan spelen. De ploeg die forfait heeft gegeven wordt
uit competitie genomen.
- De spelers die niet voor akkoord hebben getekend worden geschorst tot einde competitie..
Ingeval een club of een ploeg van een club algemeen forfait geeft tijdens de lopende competitie
kan zij geen aanspraak maken op enige eigendom van het verbond ( b.v. geldprijs) en worden de
spelers geschorst tot het einde van het lopende seizoen. Zij blijven evenwel meetellen voor het
aantal verplichte inschrijvingen voor het Kampioenschap van Haspengouw. Tevens blijven de
spelers en de leden van de club verantwoordelijk voor de schulden en onkosten. Zolang deze niet
vereffend zijn, kunnen zij nergens bij een club van de NGB aansluiten.
Niettegenstaande het forfait moet het wedstrijdblad altijd worden ingevuld door de niet forfait
gevende ploeg, d.w.z. invullen van de spelers + NGB nummer + forfait inschrijven aan de kant van
de forfait gevende ploeg + de einduitslag invullen met 0-12 of 12-0 en de uitslag daarvan
onmiddellijk doorbellen of faxen of via E-mail.
Zaterdagcompetitie
-Er wordt, al naargelang de forfait zich voordoet, per wedstrijd een boete van € 60 + € 15
administratieve boete aangerekend aan de club die volledig forfait geeft tijdens de competitie en
zij verliezen eveneens hun waarborg.
-De bezoekende clubs die reeds een thuiswedstrijd hebben gespeeld of nog een wedstrijd moeten
spelen in die club die volledig forfait geeft, ontvangen € 60, Gewest € 15.
-Er wordt, al naargelang de forfait zich voordoet, per wedstrijd een boete van € 60 + € 15
administratieve boete aangerekend aan de ploeg die volledig forfait geeft tijdens de competitie en
zij verliezen eveneens hun waarborg.
-De bezoekende clubs die reeds een thuiswedstrijd hebben gespeeld of nog een wedstrijd moeten
spelen in die club die volledig forfait geeft, ontvangen € 60, Gewest € 15.
-Een ploeg die forfait geeft voor een wedstrijd is verplicht het secretariaat onmiddellijk zelf te
verwittigen. Zij krijgen een boete van € 60 voor het forfait + € 15 administratieve boete.
Vrijdagcompetitie
-Er wordt, al naargelang de forfait zich voordoet, per wedstrijd een boete van € 40 + € 15
administratieve boete aangerekend aan de club die volledig forfait geeft tijdens de competitie en
zij verliezen eveneens hun waarborg.
-De bezoekende clubs die reeds een thuiswedstrijd hebben gespeeld of nog een wedstrijd moeten
spelen in die club die volledig forfait geeft, ontvangen € 40, Gewest € 15.
-Er wordt, al naargelang de forfait zich voordoet, per wedstrijd een boete van € 40 + € 15
administratieve boete aangerekend aan de ploeg die volledig forfait geeft tijdens de competitie en
zij verliezen eveneens hun waarborg.
-De bezoekende ploegen die reeds een thuiswedstrijd hebben gespeeld of nog een wedstrijd moeten
spelen in die club die volledig forfait geeft, ontvangen € 40, Gewest € 15.
-Een ploeg die forfait geeft voor een wedstrijd is verplicht het secretariaat onmiddellijk zelf te
verwittigen. Zij krijgen een boete van € 40 voor het forfait + € 15 administratieve boete.
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Indien een club of ploeg tijdens de lopende competitie algemeen forfait geeft zullen alle punten
geannuleerd worden die tegen deze club/ploeg werden behaald. Naargelang het forfait zich voordoet
in de 1e helft van de competitie zullen alle punten worden afgetrokken van de heen ronde, indien het
algemene forfait gebeurd in de terugronde zullen de behaalde punten van de heen ronde behouden
blijven en worden alle punten van de terugronde afgetrokken. De spelers van die club/ploeg worden
tot op het einde van het seizoen geschorst.
Wanneer een speler na het ondertekenen van de clubovereenkomst in conflict komt met zijn
club
zal men onmiddellijk het secretariaat verwittigen. Men zal een algemene vergadering bij de club
aanvragen en laten stemmen over een eventuele vrijlating. Wanneer de helft + één van de stemmen
van de aanwezige leden wordt behaald, is de speler vrij en mag hij aansluiten bij een club naar
keuze, op voorwaarde dat hij geen enkele wedstrijd van het nieuwe seizoen heeft betwist, hetzelfde
is van toepassing in de vrijdagcompetitie, bij overtreding wordt de speler geschorst voor de rest van
het seizoen.
Speler(s) die moedwillig een ploeg of een club in problemen brengen tijdens de competitie.
Het Bestuur GBVH zal de club of de ploeg indien mogelijk uit de nood helpen, om de nog
resterende competitie- en/of bekerwedstrijden te kunnen verder spelen tot het einde.
De betrokken spelers worden dan geschorst voor de nog lopende competitie- en/of bekerwedstrijden
tot einde.
De vervangende spelers moeten een gelijke letterwaarden hebben of een lagere
2° Kosten voor deelname
Ieder jaar bepaalt de N.G.B. hoeveel de inschrijvingskosten van de komende competitie en/of beker
zullen bedragen. Dit inschrijvingsgeld zal samen met de vaste kosten worden betaald bij de aanvang
van het nieuwe seizoen. De inschrijvingskosten voor de spelers die de “clubovereenkomst “ hebben
getekend, alsook de eventuele nieuwe spelers, zullen onmiddellijk door de schatbewaarder worden
aangerekend bij de inschrijving der ploegen. Clubs die de inschrijving voor de nieuwe competitie
per overschrijving wensen te betalen, dienen dit te doen uiterlijk 14 dagen na de datum van
inschrijving. Bij niet tijdige betaling wordt de voorziene boete zonder verwittiging toegepast:
€ 12,50.
Rekening N° BE82 9793 2767 2368
3° Het jaarlijks inschrijvingsformulier
-Opmerking: Na het uitbrengen van de kalender, hebben de clubs tien dagen de tijd om hun
eventuele opmerkingen in te dienen. Het staat het bestuur GBVH echter vrij om op deze
opmerkingen al dan niet in te gaan, afhankelijk van de noodwendigheden van de competitie. Tegen
de uiteindelijke beslissing van het bestuur GBVH is geen verhaal meer mogelijk.
Indien bij de inschrijving en voor het samenstellen van de kalender, een club vraagt om met een
ploeg te zakken, zal het bestuur hierover beslissen. Indien het bestuur zijn toestemming geeft
moeten ze onmiddellijk acht spelers inschrijven.
Het jaarlijks inschrijvingsformulier zal tijdig in het bezit van de clubs worden gesteld, samen
met het kenmerkenformulier. Het jaarlijks inschrijvingsformulier zal bij de inschrijving door de
ploegen worden binnengebracht samen met het formulier met de kenmerken. Indien een club slechts
één ploeg heeft, krijgt die geen kenmerken.
Het formulier controleblad ( voor de staat van de biljarts) zal eveneens worden meegegeven, en
moet op de vermelde datum terug op het secretariaat zijn!
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Opgelet: Clubs die na de inschrijvingsdatum en voor de aanvang van de competitie, plots nog van
lokaal of naam willen veranderen, om eender welke reden, zullen de onkosten moeten betalen die
voortvloeien uit deze verandering.
Opmerking: als een volledige ploeg overgaat naar een andere club start deze ploeg in dezelfde
afdeling of moet eventueel mee hoger gaan spelen, nooit lager !!!
Ploegen die bij inschrijving van de nieuwe competitie drie basisspelers verliezen, die niet werden
vervangen door gelijkwaardige spelers of spelers met een hogere letterwaarde kunnen eventueel
mits goedkeuring van het G.B.V.H.-bestuur in dezelfde of in een lagere afdeling worden geplaatst.
Opmerking: bij de indeling van de reeksen zal het bestuur GBVH afhankelijk van de haalbaarheid
en de behoefte van de nieuwe competitie de reeksen indelen naar best vermogen.
4°) Voorstellen van de clubs
Elke club kan voorstellen indienen ter verbetering van de competitie. Deze voorstellen zullen
onderzocht worden en eventueel worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Terloops wordt
trouwens opgemerkt dat dit reglement steeds in uitbouw is en dat er dus geregeld nieuwe punten
kunnen en zullen aan toegevoegd worden. De gedane voorstellen moeten echter schriftelijk ter
kennis van het secretariaat worden gebracht om alzo op de eerstvolgende bestuursvergadering te
worden behandeld. Opgepast: indien tijdens een Algemene Vergadering een voorstel van de clubs
met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen, blijft de uiteindelijke beslissing over dit
aangenomen punt nog altijd de bevoegdheid van het bestuur G.B.V.H.
Ingeval er tijdens het lopende seizoen een wijziging in het huishoudelijk reglement wordt
doorgevoerd, zal dit in voege treden vanaf de officiële verschijningsdatum in het verslag van een
bestuursvergadering of algemene vergadering.
5°) Algemene vergadering
Alle vergaderingen belegd door het G.B.V.H., zijn verplichte vergaderingen.
De clubs die afwezig blijven, zullen een boete oplopen van € 25.
Ten gepaste tijde zal de secretaris verslag opstellen van alle ingezonden voorstellen en andere zaken
(o.a. resultaten van de competitie). Ten behoeve van de bestuursleden en alle clubs, zullen deze 1x
per maand vermeld worden in het bondsblad of 1x opgestuurd naar de clubs per E-mail.
De leden die zetelen in het Bestuur GBVH zijn niet verantwoordelijk voor de club waar ze
aangesloten zijn d.w.z. dat zij bijvoorbeeld geen geldprijzen kunnen in ontvangst nemen, dat zij
geen afgevaardigden zijn voor hun club op de algemene vergaderingen, .
Op de algemene vergadering wordt aan de clubs gevraagd om maar één verantwoordelijke per club
af te vaardigen.

C)

HET BILJARTSPEL

Algemeen: Wat betreft de spelreglementen is er geen verschil tussen de nationale en de gewestelijke
competities. In de gewestelijke competitie zijn er reglementen opgenomen in het Innerlijk
Reglement G.B.V.H. die verschillen van de Nationale Innerlijke Reglementen en die toegepast
moeten worden in de gewestelijke competitie.

1) Ter beschikking stellen van de biljart.
Opmerking: In ieder lokaal moet er plaats voorzien zijn voor de vier of zes spelers van de
tegenpartij in de rechtstreekse nabijheid van het biljart!
De thuisploeg stelt het biljart een half uur voor de aanvang van de wedstrijd ter beschikking van de
tegenpartij. De speelballen die dan op de biljart aanwezig zijn mogen vanaf dan niet meer
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vervangen worden door andere speelballen. Het is wenselijk dat voor elke manche de biljartballen
gereinigd worden. De bezoekende ploeg heeft tot 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd de
tijd om het biljart op eventuele tekortkomingen te controleren. Daarna wordt het beschouwd als
‘’zijnde in orde”. Bij betwisting zal men de reglementering van de N.G.B. raadplegen en nakijken of
aan de vereisten is voldaan om een reglementaire wedstrijd te spelen.
2) Trainen voor de wedstrijd.
De bezoekers mogen trainen gedurende het half uur dat voorafgaat aan het aanvangsuur van de
wedstrijd. Zij mogen slechts met twee spelers op hetzelfde moment oefenen en ruw spel is
eveneens verboden (gevaarlijk vliegeren, ongeoorloofde stoten of piqués, enz.). De
verantwoordelijke van de thuisploeg ( of uitbater van het lokaal ) mag de nodige opmerkingen
maken en eventueel deze spelers verbieden nog verder te oefenen. Bij klacht kan er een boete aan
de bezoekende ploeg worden opgelegd. In navolging van het nationaal reglement, krijgen zowel de
thuisspelers als de bezoekende spelers, voor aanvang van elke partij, vijf minuten inspeeltijd.
Opmerking: Zowel de dertig minuten training, als de vijf minuten inspeeltijd vanaf de eerste
spelers, zijn verplicht gratis.
3) Aanwezigheid tijdens een wedstrijd – zaterdag en/of vrijdagcompetitie en/of beker.
In de zaterdag- als in de vrijdagcompetitie en/of beker is men verplicht om van bij het begin van de
wedstrijd (20Hr00) steeds met twee spelers van elke ploeg aanwezig te zijn in het lokaal, zo niet
wordt de betrokken ploeg beboet met € 25. Dit geldt ook voor de bekercompetitie.
Ingeval één van beide ploegen in de zaterdag- of in de vrijdagcompetitie en/of beker met minder
dan 2 spelers aanwezig is, zal men onmiddellijk de klachtenverantwoordelijke contacteren, die de
aanwezige spelers van de tekortkomende ploeg aan de telefoon zal roepen, samen met hun
competitiekaart en een begeleider van de tegenpartij, dit om de juistheid daarvan na te gaan.
Klachten achteraf met betrekking tot de aanwezigheden worden niet meer aanvaard.
Opmerking: Ingeval de bezoekende ploeg op het gestelde aanvangsuur van de wedstrijd niet
aanwezig is – Zaterdag Competitie/Beker 20Hr00 – Vrijdag Competitie/beker 20Hr00 - zal de
thuisploeg onmiddellijk telefonisch contact opnemen met het lokaal van de bezoekende ploeg en
vragen of men reeds vertrokken is. Pas als het vast staat dat de tegenpartij niet komt, mag men na
een half uur wachttijd forfait invullen op het wedstrijdblad. Indien de tegenpartij te laat is, doch
binnen het half uur het biljartlokaal betreedt, mogen zij nog aan de wedstrijd beginnen. Men zal
onmiddellijk starten nadat de bezoekers het biljart hebben nagekeken. De thuisploeg zal het uur van
aankomst vermelden op het wedstrijdblad. Dit uur telt echter niet voor de 5e en de 6e speler
( respectievelijk 3½ en 4 uur – na het officiële aanvangsuur). Ingeval zulks meerdere malen met
dezelfde ploeg gebeurt, zal het verbond maatregelen treffen tegen die club.
Opgepast: aangezien men verplicht is om steeds met 2 spelers aanwezig te zijn om 20Hr00 in de
Zaterdag- en vrijdagcompetitie, kan er bij de aanvang van de wedstrijd geen forfait zijn van de
eerste speler. Indien de eerste speler toch forfait zou geven, wordt de wedstrijd verloren met 12-0 of
0-12, en wordt de voorziene boete toegepast.
In de zaterdag- en de vrijdagcompetitie moeten de eerste vier partijen trouwens zonder
onderbreking worden gespeeld.
De 4de speler dient in de vrijdagcompetitie 3 uur 30 na de aanvang, aanwezig te zijn, in de
zaterdagcompetitie dient de 5de speler 03Hr30 na de aanvang, de 6de 04Hr00 na aanvang aanwezig
te zijn. Zij zullen evenwel later aantreden indien de voorgaande partij nog niet is beëindigd.
Indien in de vrijdagcompetitie de 4de speler op het vastgestelde uur niet aanwezig is, (23Hr30) en in
de zaterdagcompetitie de 5de speler op het vastgestelde uur niet aanwezig is, (23Hr30) en de 6de
speler om 24Hr00) moet onmiddellijk forfait worden ingevuld, dit in overleg met beide
ploegkapiteins. Als een speler te laat komt en de forfait is niet ingevuld, dan heeft de speler het
recht om te spelen.
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Al te dikwijls merken wij op dat clubs en/of ploegen geen forfait (F.F. ), opschrijven als er één of
meerdere spelers afwezig zijn. Deze forfait moet worden ingevuld voordat beide kapiteins het
wedstrijdblad aftekenen.
Sommige ploegen hebben zelfs de tendens om als ze bij de derde en/of vierde partij voorstaan de
andere wedstrijden niet meer verder spelen. Ten 1Ste is dat onsportief, ten 2de vragen wij ons af of
die betrokken spelers wel graag biljarten, en ten 3de moet men volgens het Nationaal Reglement niet
alleen achter de afwezige speler F.F. invullen, maar bij afwezigheid van één speler wordt de club
beboet met € 7,50 ( €5 voor de club en 2,50€ voor het Gewest). Zo twee spelers ontbreken wordt
€ 15 boete aangerekend, ( € 10 voor de club en € 5 voor het Gewest). Ontbreken er drie spelers dan
wordt de club beboet met € 50 ( € 35 voor de club en € 15 voor het Gewest, en verliest men zijn
wedstrijd ( forfait) met 12-0 of 0-12.
4) De loting. (inschrijving op het wedstrijdblad voor de zaterdag en/of vrijdagcompetitie en/of
beker.
De clubs moeten in eerste instantie ervoor zorgen dat de competitiekaarten in orde zijn voor
elke ploeg. De loting gebeurt vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd. Deze gebeurt steeds
samen met en onder toezicht van de tegenpartij. De kapitein van de thuisploeg (of zijn vervanger)
zal aan de hand van de competitiekaarten in de zaterdagcompetitie de zes spelers van beide ploegen
op het wedstrijdblad invullen. In de vrijdagcompetitie de duo’s en de vier spelers
Voordat of terwijl de inschrijving van de spelers op het wedstrijdblad gebeurd, moeten beide
kapiteins (of hun vervangers) een grondige controle doen, van het competitiejaar, van de
kenmerken en eventueel de letterwaarden van alle spelers die op het wedstrijdblad worden
ingevuld. Als er een verkeerd gegeven wordt vastgesteld moet dit onmiddellijk worden gemeld
voordat het wordt ingeschreven. Wordt het toch ingeschreven na protest zal ook onmiddellijk
forfait voor deze wedstrijd worden ingevuld, of wordt er contact opgenomen met een persoon
van de klachtencommissie, vooraleer aanvang van de eerste wedstrijd. ( eventueel mag men
nog een juiste speler invullen en oproepen). Wanneer de namen van de spelers op het
wedstrijdblad zijn ingevuld zonder protest en de eerste wedstrijd neemt aanvang, zullen deze
wedstrijden gespeeld worden zoals aangegeven op het wedstrijdblad en is er geen klacht of
reclamatie meer mogelijk door een club aan het G.B.V.H. (uitzondering bij overschrijding van
het maximaal aantal punten in de vrijdagreeks, na melding als de controle is gebeurt door
Guido Vanthienen)
Terloops wordt er op aangedrongen dat de inschrijvingen duidelijk leesbaar en volgens de voorziene
voorschriften moeten gebeuren.
Opgepast: opstellen van een niet reglementaire speler wordt beboet met € 75, en de betrokken ploeg
verliest de wedstrijd met 12-0 of 0-12.
De ploeg die door onenigheid niet overeenkomt met de uiteindelijke definitieve beslissing van de
scheidsrechter, zelfs na contact name met een officiële aangestelde klachtenverantwoordelijke, en
het lokaal verlaat zonder verder te spelen, zal automatisch haar wedstrijd verliezen met 12 - 0
of 0 - 12.
Het Bestuur G.B.V.H., behoudt zich het recht voor, de betrokken speler of spelers die niet verder
willen spelen te schorsen voor een bepaalde periode.
Ploegen die eventueel hun thuiswedstrijden omwisselen moeten altijd volgens de officiële kalender
werken en dus komt de oorspronkelijke thuisploeg niettegenstaande de omwisseling altijd in de
linkerkolom van het wedstrijdblad te staan bij de thuisspelers. Het is dus ook aan de thuisploeg om
de uitslag door te bellen. Ook voor de vervroegde competitiewedstrijden geldt de regel dat men het
wedstrijdblad invult op de reële kalenderdatum waarop de wedstrijd had moeten gespeeld worden
en ook het doorbellen van de uitslag moet op die dag gebeuren. Clubs die zich niet houden aan dit
reglement krijgen een administratieve boete van € 12,50.
Bij het omwisselen van de wedstrijden moet de vragende partij zich ook proberen te schikken naar
de voorstellen van de andere partij.
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Opgepast: Het wedstrijdblad zal tijdens de wedstrijd aan de bezoekers gegeven worden. Het zal
echter steeds ter beschikking blijven van al de spelers die erop staan vermeld en om inzage vragen.
Het mag altijd worden gecontroleerd door een afgevaardigde van het G.B.V.H.- bestuur.
Een ploeg die aan vervalsing doet (b.v. een speler inschrijven onder de spelerskaart van iemand
anders, met een ongeldige competitiekaart zich inschrijft, …) krijgt een administratieve boete van €
50 en de ploeg verliest zijn wedstrijd met 12 – 0 of 0 - 12 en de betrokken speler wordt geschorst
voor het ganse seizoen! Indien dit vastgesteld wordt dient onmiddellijk contact opgenomen te
worden met het bestuur G.B.V.H.
5) Wedstrijdleiding
De 1e, 3e en 5e partij wordt geleid door de thuisploeg. De 2e ,4e en 6e partij door de bezoekers.
De ploegkapitein of opzichter van de niet wedstrijdleidende ploeg is steeds gemachtigd om in te
grijpen bij het niet sportief leiden van de tegenpartij. Daarom zal bij de aanvang van iedere partij
een opzichter van de tegenpartij worden aangeduid. Enkel deze persoon kan optreden bij eventuele
betwisting. De wedstrijdleider plaatst zich steeds rechtstaande in de nabijheid van het biljart en uit
de gezichtskring van de speler die aan de beurt is.
Opgepast:.Bij een betwiste fase aangaande de ligging van een bal zal de wedstrijdleider, alvorens er
wordt gemeten, eerst een standpunt innemen.
Opmerking: De wedstrijdleider of kapitein van een ploeg moet in het G.B.V.H. niet noodzakelijk
vermeld staan op het wedstrijdblad, maar moet wel tot dezelfde club behoren en moet wel in het
bezit zijn van een geldige N.G.B. aansluitingskaart.
6) Indienen van een klacht
Onder geen enkel beding mag een bestuurslid tussenkomen in een conflictsituatie in een bepaalde
club, tijdens hetzelfde welke wedstrijd waaraan hij wel of niet deelneemt. Als hij per toeval in dat
lokaal aanwezig is en niet betrokken is bij één van beide clubs en hij deel uitmaakt van de
klachtencommissie, mag hij alleen tussenkomen met inachtneming van de volgorde van de
klachtenverantwoordelijken (zie volgende paragraaf).Ingeval er betwisting is over een bepaalde
spelfase moeten zowel de leidende scheidsrechter als de aangestelde opzichter van de tegenpartij op
de eerste plaats de Nationale Spelreglementen aandachtig lezen. Blijft er toch betwisting bestaan,
dan moet er contact worden opgenomen met in 1e instantie Mievis Georges GSM: 0473 35 60 09 en
in 2e instantie Drijvers François GSM : 0496 52 92 08
Na de beslissing van één van deze bestuursleden kan er ”onder voorbehoud” worden getekend door
de kapitein of zijn vervanger (opzichter) van de ploeg die niet akkoord is.
De opmerking”onder voorbehoud” zal onderaan op de voorzijde van het wedstrijdblad worden
geschreven en daarnaast de handtekening van de kapitein of zijn vervanger.
Wie onder voorbehoud tekent is ook verplicht de klacht in te dienen.
Het indienen van een klacht moet binnen de zeven werkdagen gebeuren, vanaf de eerste werkdag na
de feiten in 3 exemplaren als men het opstuurt per post. Of anders per E-mail of Fax.
Voor een beroep de eerste werkdag na de verzending van de beslissing van de klachtencommissie.
Voor een cassatieverzoek, de eerste werkdag na de verzending van de beslissing van de Raad van
Beroep.
Bij het opsturen per brief langs de post moet men deze brief frankeren zoals een gewone brief. (Niet
versturen per aangetekende zending )
Men mag het indienen van de klacht, beroep of cassatie ook per E-mail of fax doen, dan moet men
maar één exemplaar doormailen of faxen.
De kostprijs van een klacht, beroep of cassatie bedraagt voor ieder € 25 + € 50 vaste kosten.
Iedere klacht wordt door het G.B.V.H.-verbond behandeld, zelfs beroep en cassatie, behalve voor de
nationale ploegen (N.G.B.).

11

Er kan geen klacht worden ingediend wanneer men niet voorafgaandelijk een persoon van de
klachtencommissie van het G.B.V.H. telefonisch heeft gecontacteerd, op het ogenblik van de feiten
en men niet .onder voorbehoud heeft getekend
Ingeval van een kennelijk ongegronde klacht kan de klachtencommissie G.B.V.H. of Raad van
Beroep/Cassatie –G.B.V.H. de klacht als verworpen beschouwen, eventueel zelfs een boete
opleggen..
Een klacht, beroep of cassatie is pas van kracht als de voorgaande punten zijn nagekomen.
-Een klacht wordt behandeld door de niet betrokken gewesten N.G.B.
-Beroep wordt behandelt door drie aangeduide personen van een club van het Gewest Haspengouw.
Uit deze drie personen wordt een voorzitter aangeduid. Deze personen zijn lid van G.B.V.H. en
aangeduid door iedere club op het inschrijvingsformulier om te zetelen in de commissie. Deze
personen die zetelen moeten zich baseren op de Nationale Reglementen en de Innerlijke
Spelreglementen G.B.V.H.
-Cassatie wordt behandelt door het Bestuur G.B.V.H.
Voor bestuursleden die door hun functie als ‘’klachtenverantwoordelijke’’ van hun verbond
fungeren en desgevallend kunnen worden opgeroepen, evenwel niet om een wedstrijd te leiden,
maar b.v. om te grote openingen van doelen en/of staat van het laken te controleren enz, werd het
volgende voorzien:
Het opgeroepen bestuurslid zal bij aankomst zich op de hoogte stellen van de situatie en neemt nota
(desnoods schriftelijk) van de situatie.
1) prijs oproeping € 20 + € 0,30 per km en 2 gratis consumpties
2) Indien betrokken bestuurslid zou deel uitmaken van de verplichte spelers, die moeten
aanwezig zijn tijdens een wedstrijd (zaterdag of vrijdag), vervalt deze verplichting
wanneer zij worden opgeroepen.
3) Indien betrokken bestuurslid zelf een wedstrijd aan het spelen is, moet de
aanvragende club wachten tot het betrokken bestuurslid zijn wedstrijd heeft
uitgespeeld.
4) Indien betrokken bestuurslid als voorlaatste of als laatste is ingeschreven bij zijn
ploeg en hij dus op een bepaald uur moet aanwezig zijn in het lokaal, vervalt dit uur
bij een oproeping. Beide aanwezige clubs in het lokaal kunnen eventueel
overeenkomen dat de 5e of de 6e wedstrijd eerder of later wordt gespeeld. In elk
geval zijn beide clubs verplicht te wachten tot het betrokken bestuurslid terug
aanwezig is in het lokaal om zijn wedstrijd te kunnen spelen.
5) Het spreekt voor zich dat het betrokken bestuurslid steeds beide partijen moet
verwittigen.
6) Melden van de wedstrijduitslagen
Melden van de wedstrijduitslagen Nationale Afdeling ( voor zondagmorgen
07Hr00 ) zal de thuisploeg, na het einde van de wedstrijd, de uitslag melden aan
Mathieu Nies Tel: 013 44 22 57

m.nies@skynet.be

-

De Nationale wedstrijdbladen (verzending per post) moeten worden verstuurd
naar: Cornelis Rudi, Broekhofstraat 21, 3400 Landen ( 0497 / 25.25.38 ).
Indien u de wedstrijdbladen per e-mail wenst te versturen (ingescand) dient u
deze te versturen naar een van volgend e-mailadres :
Nies: m.nies@skynet.be

Rudi: cornelis.rudi@skynet.be
Guido: guido.vanthienen@skynet.be
Melden van de wedstrijduitslagen Gewest G.B.V.H. ( voor zondag morgen 08Hr00 )
zal de thuisploeg, na het einde van de wedstrijd, de uitslag melden aan Drijvers
François, Antwoordapparaat of fax: 016-89 63 15 of E-mail:
francois.drijvers@gmail.com. of GSM of SMS: 0496 52 92 08
De gegevens moeten klaar en duidelijk worden medegedeeld:
a)-de afdeling
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b)- thuisploeg en bezoekers
c)-de juiste uitslag
Clubs die in het bezit zijn van een faxtoestel mogen de uitslag onmiddellijk na
de wedstrijd doorfaxen op bovenvermeld nummer. Deze clubs hoeven niet
meer te bellen, noch hun wedstrijdblad op te sturen. Hetzelfde geldt voor het
melden van de uitslag per e-mail (wedstrijdblad inscannen).
De clubs, die per E-mail of Fax de resultaten opsturen zijn verplicht de originele
witte wedstrijdbladen bij te houden tot op het einde van het seizoen ! Indien het
G.B.V.H deze opvraagt en de club kan ze niet geven worden ze beboet met € 12,50.
Dit geldt ook voor het exemplaar van de bezoekers.
Het tweede blad is voor de bezoekers, het derde voor de thuisploeg.
De uitslagen van de competitiespeeldag kunnen bekeken worden op de
websites : www.gbvhbiljart.be, golfbiljartverbond Haspengouw en
www.NGBvzw.be vanaf zondagmorgen 11 uur.
Opmerking : het secretariaat ( Drijvers François ) is alleen bereikbaar via GSM
of via E-mail. Indien via E-mail liefst altijd de dag ervoor versturen.
7) Opsturen van de wedstrijdbladen Het wedstrijdblad moet op het secretariaat van
NGB en GBVH zijn uiterlijk ten laatste voor woensdagavond 18Hr00.
D)

INDELING VAN DE REEKSEN

1) Competitie
Er wordt gespeeld volgens een kalenderformule opgesteld door het G.B.V.H.- bestuur. Deze
kalender is afhankelijk van de Nationale Competitie en het aantal deelnemende ploegen.
Om competitievervalsing te voorkomen mogen de wedstrijden nooit worden uitgesteld.
Enkel in geval van overmacht en na goedkeuring van het dagelijks bestuur, mag een wedstrijd
worden uitgesteld. Alleen het secretariaat kan de uiteindelijke toestemming geven.
Zij mogen echter wel op een vroegere datum worden betwist. Hiervoor dient het gepaste formulier
(vervroeging van wedstrijd) door beide ploegen te worden ingevuld en ondertekend en onmiddellijk
te worden overgemaakt aan het secretariaat, dat de formulieren met goedkeuring zal terugsturen
naar beide clubs. Ingeval van overmacht b.v. overlijden van een speler of een familielid van een
lokaalhouder in eerste rang, en na akkoord van het bestuur, moet de betrokken club of ploeg zelf
alles regelen om de wedstrijd later te laten doorgaan.
Indien de twee betrokken clubs niet overeenkomen in geval van overmacht, bij het bepalen van een
wedstrijddatum ,kunnen zij het G.B.V.H contacteren. Deze zal een datum opleggen. Indien één van
de twee partijen deze datum niet wil aannemen, verliest de betrokken partij haar wedstrijd met 12-0
of 0-12, en krijgt een boete van € 75
2) Promotie – Degradatie
Een ploeg die degradeert in een afdeling, en die vraagt om te mogen blijven in die afdeling, heeft
voorrang op de tweede geplaatste stijger van de lagere afdeling.
Een ploeg die de vrijdag- of de zaterdagbeker van Haspengouw wint kan verplicht worden van op
te gaan en als deze ploeg staat voor te dalen dat hij moet blijven.
Voor het opstellen van de rangschikking (zowel zaterdag en/of vrijdag- en/of competitie/beker
komen in de eerste plaats het aantal behaalde punten in aanmerking, daarna het aantal gewonnen,
gelijkgespeelde of verloren wedstrijden, daarna de gewonnen partijen en tenslotte het onderlinge
duel. Ingeval alle gegevens gelijk zijn, zal een testwedstrijd worden gespeeld, door het bestuur te
bepalen wat betreft plaats en datum.
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Terloops wordt opgemerkt dat de club die kampioen speelt in ERE steeds moet stijgen naar de
Nationale Competitie, – zelfs als ze reeds een ploeg hebben die nationaal speelt. In de vrijdag- en de
zaterdagcompetitie van het gewest G.B.V.H. moet de kampioen steeds stijgen in welke reeks hij ook
speelt. Nochtans houdt het bestuur GBVH zich het recht voor aanpassingen te doen om de reeksen
te kunnen samenstellen naargelang de noodwendigheden.
Indien een club weigert om te stijgen naar de nationale competitie wordt deze beboet met
€ 125 en worden de spelers van deze ploeg verbod opgelegd om in de gewesten aan te treden.
Gevallen van overmacht zullen worden onderzocht door de beheerraad N.G.B. – G.B.V.H.
3) Kenmerken en ploegopstelling tijdens de competitie.
Voor de vrijdagcompetitie: zie vrijdagcompetitie.
Voor de zaterdagcompetitie:
De clubs moeten bij het samenstellen van hun ploegen, ieder ploeg een kenmerk geven. Het is wel
te verstaan dat clubs die nog nieuwe spelers wensen aan te sluiten na het indienen van het
kenmerkenformulier, deze spelers eveneens een kenmerk dienen toe te kennen.
Voor de zaterdagreeks moeten er minstens 6 spelers per ploeg met hetzelfde kenmerk worden
ingeschreven. Bijgevolg wordt het cijfer 1 toegekend aan de spelers van de eerste ploeg, het cijfer 2
voor de tweede ploeg, het cijfer 3 voor de derde ploeg enz, de laagste ploeg van iedere club krijgt
geen kenmerk, ook de clubs met slechts één ploeg krijgen geen kenmerk.
Opgepast voor de Nationale ploegen!! zie nationaal reglement.
Op verzoek van de club kan voor het begin van de competitie het kenmerk nog éénmalig worden
veranderd. Na het begin van de competitie zal enkel in geval van overmacht en met het akkoord van
het GBVH- Bestuur nog een wijziging van het kenmerk mogelijk zijn, doch in geen enkel geval
naar een lagere ploeg.
Elke ploeg in de zaterdagreeks zal aantreden met minstens vier (4) kernspelers. De andere spelers
moeten altijd het kenmerk bezitten van een ploeg die in een lagere reeks speelt, m.a.w. men mag
wel hoger gaan spelen, maar nooit lager.
Indien een ploeg in de zaterdagcompetitie geen 4 dezelfde kenmerken invult op het wedstrijdblad,
verliest de ploeg met 0-12 of 12-0 en krijgt een boete van € 25.
E)

BEKERCOMPETITIE

De bekerwedstrijden van de reeksen – Ere, afd. 1, afd. 2 alsmede Vrijdag 1, 2 en 3 worden
gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
Bij gelijke stand na heen- en terugwedstrijd worden er onmiddellijk 2 of 3 testmanches gespeeld
(één manche per speler). De bekerwedstrijden zullen ten gepaste tijden worden medegedeeld.
Opmerking: Alle clubs en alle ploegen, die deelnemen aan zowel de zaterdag en/of vrijdag
competitie mogen insgelijks op vrijwillige basis deelnemen aan de zaterdag en/of vrijdagbekers!
Indien er voor de bekerwedstrijden geen datums genoeg voorhanden zijn, zal het verbond andere
dagen inlassen dan de voorziene speeldagen.
De clubs mogen dan onderling afspreken om de wedstrijd op een andere dag te spelen dan op de
voorziene datum, maar de wedstrijden moeten altijd gespeeld zijn voor de voorziene datum. De
clubs moeten zelf rekening houden met de sluitingsdagen van de lokalen. De trekking van de
bekerwedstrijden zal door het G.B.V.H. – bestuur gebeuren en tijdig aan de clubs worden
medegedeeld.
Voor alle wedstrijden gelden dezelfde voorschriften inzake opstelling, spelreglementen, melden van
de uitslagen en opsturen van de wedstrijdbladen als in de competitie.
De 1/2 finales en finales van de zaterdagbeker en vrijdagbeker zullen op het jaarlijks tornooi
G.B.V.H. worden betwist. Deze wedstrijden zullen zonder onderbreking worden gespeeld. De 5e
en de 6e speler moeten dus aanwezig zijn als ze moeten aantreden.
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Ingeval er bij een gelijkspel testmanches moeten gespeeld worden zullen de 1e en de 2e testmanches
gelijktijdig op 2 andere biljarts worden gespeeld. Is de stand dan nog gelijk zal een 3e manche
beslissen. Van bij de inschrijving op het wedstrijdblad moeten de voorziene spelers onmiddellijk
worden ingeschreven.
Opgepast: spelers die deelgenomen hebben aan de Nationale competitie mogen niet deelnemen
aan de zaterdagbeker van het Gewest Haspengouw.
Een ploeg die in de bekercompetitie uitgeschakeld is in de vrijdag- en/of zaterdagbeker mag
deze spelers niet meer opstellen in een andere ploeg.
Een ploeg die forfait geeft op het kampioenschap van Haspengouw wordt beboet met €75 in
de ½ finale, €100 op de finaledag, te betalen aan het Gewest GBVH.
Op de finaledag van de Beker van Haspengouw wordt de grote finale gespeeld 1ste en 2de
plaats en ook de kleine finale 3de en 4de plaats.
F)

BOETES

Algemeen; Alle maanden worden de eventuele boetes gepubliceerd via het verslag van de
secretaris, samen met het klassement en de uitslagen van de competitie en/of beker. Na de publicatie
hebben de clubs 10 dagen de tijd om hierop te reageren, na deze periode is er geen verhaal meer
mogelijk tegenover het G.B.V.H. Alle boetes worden systematisch afgetrokken van het betaalde
voorschot (€ 50) van alle clubs. Indien de boetes boven het bedrag van het voorschot komen, zullen
de clubs schriftelijk worden verwittigd, dat zij hun voorschot dienen aan te zuiveren binnen de 14
dagen, zo niet krijgen zij een bijkomende administratieve boete van € 12,50. Het totaal van de
opgelopen boetes per club zal 2x per jaar worden opgestuurd.
Volgende boetes werden in het reglement opgenomen:

G)

SPELERSKAARTEN

Algemeen; Vanaf 31/12 tot de aanvang van de overgangsperiode mag er geen enkel aansluitingsformulier worden opgestuurd of binnengebracht bij de voorzitter.
Als het aansluitingsformulier niet in orde is en de kaarthouder moet nabellen, rekenen wij de clubs
€ 1 telefoon aan.
Wie bij hoogdringendheid een kaart aanvraagt en ze niet komt afhalen krijgt in het vervolg een
boete van € 12,50.
Er is slechts één formulier voor nieuwe spelers + alle overgangen! Wij vragen aan alle clubs de
hoofding van dit formulier zeer aandachtig te lezen.
Opmerking: bij adresverandering moet men een nieuwe spelerskaart aanvragen – deze is gratis.

H)

KAARTKENMERKEN GBVH

Op de competitiekaart komen de letterwaarden (LW), alsmede de kenmerken (KM)
De club is altijd verantwoordelijk voor haar spelers.
Opgepast : een speler die een gewone overgang wil doen tijdens de transferperiode van een gewest
naar een ander gewest, moet zijn overgangsformulieren, indienen bij zijn nieuwe gewest. Bij een
administratieve of ingeval van een aangesloten speler dient de transfer te gebeuren in het gewest dat
men verlaat.
Spelers die tijdens de transferperiode in hun eigen gewest van club willen veranderen, moeten hun
formulieren laten invullen bij hun nieuwe club.
Spelers die geschorst zijn door de N.G.B. en die een aansluitingsformulier indienen bij het Gewest
Haspengouw, zullen eerst gehoord worden door het Bestuur G.B.V.H..
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I) VRIJDAGCOMPETITIE + BEKER
Dit zijn de reglementen van de vrijdagcompetitie en/of beker. Sommige
reglementen kunnen nog licht gewijzigd worden na de volledige indeling van de
vrijdagreeks, na de inschrijvingen.

Reglement betreffende de vrijdagcompetitie en/of beker.
Verloop van een speeldag (competitie en beker)
Een ploeg is samengesteld uit maximaal vier (4) spelers.
Een speeldag van de vrijdagcompetitie bestaat uit vier wedstrijden enkelspel en twee
wedstrijden duo’s. In totaal worden dus, zoals voorheen, zes wedstrijden gespeeld.
De zes partijen worden voor de aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad ingevuld. Voor
de duo -wedstrijden volstaat het om in het vak waar normaal de naam wordt vermeld, de beide
NGB -nummers in te vullen.
De vier enkelwedstrijden en de twee duo- wedstrijden worden, zoals tot nu toe gebruikelijk
was, in twee (2) winnende manches beslist. Er dienen doorlopend twee (2) spelers aanwezig te
zijn. (opgepast bij de duo wedstrijden zorg voor een scheidsrechter!!!!! )
De eerste wedstrijd is een duo -wedstrijd.
De volgende 4 wedstrijden zijn de 4 enkelwedstrijden.
De laatste wedstrijd is opnieuw een duo -wedstrijd.
De eerste duo -wedstrijd en de eerste drie enkelwedstrijden dienen zonder onderbreking
gespeeld te worden.
De vierde enkelspeler dient aanwezig te zijn om 23Hr30 uur. Indien deze speler niet aanwezig is
om 23Hr30, kan forfait ingeschreven worden voor de vierde manche en de duo - wedstrijd, met
dien verstande dat forfait dient te worden ingevuld op het wedstrijdblad, en dit vanaf 23Hr30
uur en vóór de betrokken speler aankomt.
Indien de speler aankomt vooraleer forfait werd ingeschreven, is hij reglementair aanwezig en
mag hij spelen.
De vierde enkelwedstrijd en de tweede duo -wedstrijd dienen eveneens zonder onderbreking
gespeeld te worden.
Opgepast: aangezien men verplicht is om steeds met 2 spelers aanwezig te zijn om 20Hr00 in de
vrijdagreeks, kan er bij de aanvang van de wedstrijd geen forfait zijn van de eerste duo –
wedstrijd. Indien de eerste duo-wedstrijd toch forfait zou geven, wordt de wedstrijd verloren
met 12-0 of 0-12, en wordt de voorziene boete toegepast.
Opgelet
Indien er na een bekerwedstrijd een gelijke stand is, dienen er, zoals voor de zaterdagbeker,
bijkomend drie manches gespeeld te worden door 3 verschillende spelers.
Samenstelling van een ploeg
Een ploeg uit de vrijdagcompetitie (en vrijdagbeker) is samengesteld uit maximaal vier spelers.
Elke speler zal een enkelwedstrijd en een duo - wedstrijd spelen. Een speler mag niet deelnemen
aan beide duo -wedstrijden.
ER KAN DUS IN GEEN ENKEL GEVAL EEN SPELER DE TWEE MANCHES DUO’S
SPELEN.
Opmerkingen. Duo - wedstrijden komen niet in aanmerking voor de bepaling van de
letterwaarden, noch voor de ranking.
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VRIJDAGCOMPETITIE EN BEKER
OPSTELLING VAN DE PLOEGEN.
Voor de vrijdagreeks moeten er minstens 4 spelers per ploeg worden ingeschreven. Bijgevolg wordt
het cijfer 1 toegekend aan de spelers van de eerste ploeg, het cijfer 2 voor de tweede ploeg, het
cijfer 3 voor de derde ploeg enz, de clubs met slechts één ploeg krijgen geen cijfer.
Per ploeg wordt aan de hand van hun letterwaardes punten gegeven, (A=5p, B=4p, C=2p, D, ND en
NA=1p.), om ze in een reeks in te delen en de kalender samen te stellen.
Bij de indeling per reeks wordt er gekeken hoeveel ploegen er in totaal zijn. Dan wordt er beslist
hoeveel afdelingen er kunnen gemaakt worden.
Al naargelang er reeksen zijn zal er per reeks een maximum aantal punten maar mogen opgesteld
worden. Het maximaal aantal punten dat men dan per reeks kan opstellen kan men pas bepalen na
het opstellen van de kalender.
Wanneer de laatste ploeg in een reeks en de eerste ploeg in de lagere reeks, met hetzelfde aantal
punten staat, zal er rekening gehouden worden met de letterwaardes of met het behaalde resultaat
van de spelers in de ranking .
Tijdens de competitie mag men het hoogst voorkomende puntenaantal in zijn reeks opstellen d.w.z
dat men zijn ploeg altijd mag aanpassen aan het hoogste puntental in zijn reeks.
Indien na het opgeven van de letterwaarde en het kenmerk twee of meerdere ploegen van eenzelfde
club in dezelfde reeks uitkomen zullen de opgegeven kernspelers een kenmerk krijgen en niet van
ploeg mogen wisselen in die reeks. Deze spelers mogen wel opgesteld worden in een andere
afdeling.
Nu is het niet noodzakelijk om spelers vast op te stellen tijdens de competitie, men mag deze spelers
ook vervangen door andere spelers, maar men mag het maximum opgegeven aantal punten dat
voorzien is niet overschrijden.
In de vrijdagcompetitie moet naast de naam en het lidkaartnummer ook de letterwaarde
A,B,C,D,NA of ND en eventueel ook het kenmerk worden ingevuld.
Bij overtreding zal de ploeg verliezen met 12-0 of 0-12 en een boete van €25.
Een formulier met het overzicht van de spelers met hun letterwaarden wordt per e-mail nagestuurd
naar elke club van zodra de letterwaarden officieel zijn. Op dit formulier moeten zij de spelers een
kenmerk geven.
Voor de vrijdagcompetitie alleen betekend dat, dat iedere club per ploeg vier spelers aanduid, ook
voor de laagste ploeg. Clubs met één ploeg moeten ook vier spelers aanduiden, dit om ze te kunnen
indelen in een reeks..
Wie geen kenmerken opgeeft: dan zal door het Bestuur GBVH, vier spelers met de hoogste
letterwaarden aangenomen worden.
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J)

NUTTIGE INLICHTINGEN

OPSOMMING VAN GELDBOETES :
- Forfait in de eerste 2 partijen ( wedstrijdforfait ) zaterdagreeks 75 € - waarvan 60 € naar club en
15 € voor GBVH.
- Forfait in de eerste 2 partijen ( wedstrijdforfait ) vrijdagreeks 55 € - waarvan 40 € naar club en
15 € voor GBVH.
- Meer dan 2 individuele forfaits 50 € - waarvan 35 € naar club en 15 € voor GBVH.
- Met minder dan 2 spelers aanwezig tijdens wedstrijd – 25 € voor GBVH.
- Te laat komen door onvoorziene omstandigheden ( wedstrijdforfait )- 50 € waarvan 35 € voor
club en 15 € voor GBVH
- 1 individuele forfait 7.50 € waarvan 5 € naar de club en 2.50 € voor GBVH.
- 2 individuele forfait 15 € waarvan 10 € naar club en 5 € voor GBVH
- Forfait bij een Beker of Testwedstrijd 50 € waarvan 35 € naar club en 15 € voor GBVH
- Forfait geven tijdens de kampioenschappen 2,50 € administratiekosten, tenzij inschrijving
betaald is.
- Speler 2 maal opstellen tijdens dezelfde competitiedag 50 €.
- Club die speler 2 maal opstelt ( forfait ) 75 €.
- Wedstrijdblad laattijdig binnen 5 €.
- Wedstrijdblad per week vertraging 5 €.
- Wedstrijdblad niet conform ingevuld 5 €.
- Het origineel wedstrijdblad niet hebben ingezonden 5 €.
- Wedstrijdblad vervalsen 50 €.
- Wedstrijdblad vervalsen met akkoord van tegenstrever 50 € voor beide ploegen.
- Uitslag niet doorbellen 10 €.
- Uitslag verkeerd doorbellen 10 €.
- Onvoldoende gefrankeerde brieven 5 €.
- Geen speler van een ploeg aanwezig in de zaterdagcompetitie 75 € waarvan 60 € naar club en
15 € voor GBVH .
- Geen speler van een ploeg aanwezig in de vrijdagcompetitie 55 € waarvan 40 € naar club en 15
€ voor GBVH .
- Zonder geldige redenen na het tekenen van de clubovereenkomst en aanvang nieuw seizoen, als
speler clubforfait geven 75 €.
- Oproepen bestuurslid om toestand biljart vast te stellen 20 € + 0.30 € per/Km.
- Afwezig op een contactvergadering 25 €.
- Nadeel berokkenen aan de N.G.B. - of Gewestorganisatie gaande tot 75 €
- Geen juist opgegeven adres 15 €.
- Finale nationale beker ploegforfait 125 € en voor de halve finale ploegforfait van 75 €.
- Ploegforfait in de Nationale - en/of Bekercompetitie voor de zaterdagreeks 75 €.( 60 € voor
tegenstrever en 15 € voor NGB ).
- Ploegforfait in de Bekercompetitie voor de vrijdagreeks 75 €.( 60 € voor tegenstrever en 15 €
voor NGB ).
- Dubbele aansluiting op aansluitingsformulier niet kenbaar maken 35 €.
- Weigering om te stijgen naar de Nat. Comp. 125€
- Niet tijdig betalen van zijn schulden aan de Gewest 12.50€
- Afwezigheid op prijsuitreiking Verbeurd verklaring prijzengeld
- Nabellen voor een spelerskaart 1€
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Volgende formulieren kunnen worden aangevraagd op het secretariaat of aan één van de
bestuursleden van het G.B.V.H., indien de clubs er geen genoeg hebben.
Deze formulieren (behalve spelerskaarten en wedstrijdbladen) kunnen ook van de Website worden
afgeprint.( www.NGBvzw.be )
• aanvraag tot lidmaatschap
• formulieren aansluitingen nieuwe spelers- transfers - administratieve en aangenomen spelers
• formulieren voor verandering van clubnaam
• formulieren voor verandering van lokaal
• formulieren voor verandering van adres club
• formulieren voor verandering van adres speler
• formulieren voor vervroeging van een wedstrijd
• formulieren voor voorstel tot toetreding als werkend lid (NGB)
• Nationale tornooien +Brabant
Al de formulieren van het Kampioenschap van Haspengouw en de neventornooien kunnen ook
worden afgeprint van de Website.
Het bestuur G.B.V.H. hoopt te kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke medewerking van alle
clubs en wenst iedereen veel spelvreugde en fair - Play voor het komend biljartseizoen

K) HET TORNOOI VAN HASPENGOUW.
Het Kampioenschap van Haspengouw en de neventornooien gaan door op een latere te bepalen
plaats en datum.
Er word gespeeld op 8 biljarts.
Tijdens de competitie en/of beker van de nationale en provinciale inrichtingen wordt geen enkele
activiteit die met biljart te maken heeft toegestaan aan een club
Deelnemingsformaliteiten.
•
•

•

•
•

•

•

Deelname aan het kampioenschap van alle clubs is verplicht.
Het kampioenschap van Haspengouw wordt betwist volgens de letterwaarde van de speler,
die vermeld is op de competitiekaart van het afgelopen biljartseizoen. Alleen de NA en ND
letterwaarden worden uitgerekend juist voor de kampioenschappen. Na de laatste
competitiewedstrijd worden voor alle spelers, de nieuwe letterwaarden voor het volgend
biljartseizoen berekend en bekend gemaakt. Deze letterwaarden kunnen nog veranderen na
de kampioenschappen van Haspengouw, D.M.L., V.G.T.O. en de Nationale en Provinciale
kampioenschappen.
Iedere club is verplicht één speler per drie aangesloten leden in te schrijven. Een club met
één ploeg moet minimum 4 spelers inschrijven. Uitzondering: een club met één ploeg alleen
in de vrijdagcompetitie moet minimum drie spelers inschrijven.
Per enkele inschrijving dient €5 betaald te worden.
De betaling van de inschrijvingen gebeurt vooraf op het rekeningnummer van het GBVH
nummer Argenta – BE82 9793 2767 2368 of door één speler van een club die alle
inschrijvingen tegelijk betaald op het tornooi of wordt individueel betaald op het tornooi. Zo
niet krijgt de club een boete van 10 euro.
De spelers die 1 uur na de aanvang van de wedstrijden niet aanwezig zijn zonder geldige
reden, zullen worden opgetekend als “forfait”. De forfaits worden beboet met €5 en een
bijkomende administratieve boete van € 5 als de inschrijving niet werd betaald.
De inschrijvingen van de neventornooien tellen niet mee voor het aantal verplichte
inschrijvingen.
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•

•
•
•
•
•

Opgepast : de verliezende partij is verplicht een wedstrijd te leiden, wie zich hier aan
onttrekt wordt beboet met 15 euro wat een schiftingsdag betreft, 20 euro indien het een
finaledag betreft.
Meten wordt door de wedstrijdleider gedaan en niet door de hoofdwedstrijdleider, behalve
bij betwisting, dan pas wordt er beroep gedaan op de hoofdwedstrijdleider.
Forfait geven op de finaledag betekend inhouding van het prijzengeld.
Indien een aangesloten lid van een club de competitieprijzen niet komt afhalen, verliest deze
club al haar prijzengeld.
Een speler die in het Gewest Haspengouw een letterwaarde heeft, lager dan een A en in een
ander verbond speelt, zal altijd in de hoogste reeks ingeschreven worden.
Het Bestuur GBVH behoudt zich het recht, als in het kampioenschap één of meerdere
wedstrijden in tijd gebrek komen of te laat worden, om deze wedstrijden op een andere
overeengekomen speeldag te laten doorgaan.

Inschrijvingen uitsluitend sturen naar : Drijvers François
Viaductstraat 62
3300 Tienen
GSM : 0496 52 92 08
Tel. + Fax : 016-89 63 15
E-mail : francois.drijvers@gmail.com

KAMPIOENSCHAP VAN HASPENGOUW. (A, B, C, D) ( Inschrijving € 5 )
Iedere speler die aangesloten is, in een club van het Verbond Haspengouw, zowel in de vrijdag- als
in de zaterdagcompetitie, mag aan het Kampioenschap van Haspengouw deelnemen, zelfs indien hij
geen wedstrijd heeft gespeeld.
Spelers die in een ander Verbond, dan het Verbond Haspengouw aangesloten zijn, moeten in de
vrijdag en/of zaterdagcompetitie ( G.B.V.H. ) minimum 10 competitiewedstrijden in één van deze
competities, gespeeld hebben,
Er zijn vier schiftingsdagen en één finaledag.
De spelers zullen aantreden in de reeks overeenkomstig met de letterwaarde vermeld op hun
spelerskaart van het voorbije biljartseizoen.
In iedere reeks blijven er 8 finalisten over ( naargelang de inschrijvingen).
De finales worden op de finaledag gespeeld. Er is een prijzenpot voorzien en een beker voor de
winnaars
Zowel in het kampioenschap als in de neventornooien kan iedere speler zich maar in één reeks
inschrijven.
KAMPIOENSCHAP VAN HASPENGOUW NEVENTORNOOIEN
De deelname aan de nevenwedstrijden gebeurd op vrijwillige basis. De neventornooien worden
gespeeld tot en met halve finale of tot en met finale zoals wordt aangegeven.
Alleen spelers aangesloten bij een G.B.V.H. club zijn toegelaten
Oude gloriën ( Inschrijving € 5 )
Voorwaarden tot deelneming bij de Oude Gloriën:
Voor spelers die op 01-01 van dat jaar minstens 50 jaar geworden zijn.
Zij moeten minstens 10 wedstrijden gespeeld hebben in een zaterdag- en /of vrijdagcompetitie
Duo’s ( Inschrijving € 5 x 2 = 10 € )
De duo’s worden gespeeld in 2 reeksen, hoog en laag.
Als één van beide spelers een hoge letterwaarde heeft, is men verplicht in de hoge reeks te spelen.
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G.B.V.H. CLUBGEGEVENS EN INFO

1

Afk.
AGL

Naam Club
Argus

2

BMW

Bij Mat
Honden niet
toegelaten

3

BOC

Boca’s

4

CBM

Carla Boys

5

DBH

De Blokhut

6

DGZ

Dungelhof

7

DHP

De Hallepoort

8

GDK

Gouden Keu

9

HSG

De Herboren
Statie

10

HWB

Halve Weg
Bilzen

11

MJS

Majestic

Lokaal
Taverne Argus
Slachthuisplein 1
3400 Landen
GSM: 0478 65 47 33
Bij Mat
Plattestraat 37
3830 Wellen
Tel: 011 23 33 87
Café Decat Borlo
Homsemstraat 87
3891 Borlo
Tel: 011 88 25 70
Bij Hubbe
Gelindenstraat 131
3870 MechelenBovelingen
Tel: 011 48 60 93
Café De Blokhut
Sint-Truiderstwg 398
3840 Hoepertingen
GSM: 0476 67 17 87
Dungelhof
Dungelstraat 2
3440 HalleBooienhoven
GSM: 0476 01 08 20
Café De Hallepoort
Dorpstraat 51
3440 HalleBooienhoven
GSM: 0495 23 15 32
Café De Kring
Leeuwerweg 107
3803 Wilderen
Tel&fax:011 68 00 90
Café De Herboren
statie
Steenstraat 39
3450 Geetbets
GSM: 0490 43 50 00
Café Halve Weg
Hasseltsestraat 48A
3740 Bilzen
Tel: 089 41 33 84
Café Majestic Bij
Voetje
Helshovenstraat 9
3800 Gelmen
Tel: 011 48 64 18

Briefwisseling
Matthijs Nico
Slachthuisplein 1
3400 Landen
GSM: 0478 65 47 33
Schuermans Steve
Plattestraat 39
3830 Wellen
GSM: 0479 08 18 26
Cartuyvcels Frank
Homsemstraat 87
3891 Borlo
Tel: 011 88 25 70
Mathijs Danny
Hasselbroekstraat 199
3890 Gingelom
GSM: 0499 76 55 54

Lokaal gesloten
Woensdag
Mail adres
nicomatthijs@skynet.be

Vijgen David
Raes van Heerslaan 19A
3870 Heers
GSM: 0476 93 60 64
Decat Jimmy
Diestersteenweg 263/1
3293 Kaggevinne (Diest)
GSM: 0498 31 57 23

Dinsdag
Mail adres
vijgen.david@telenet.be

Struys Michel
Kerkhofstraat 29
3440 Zoutleeuw
GSM: 0494 80 61 15

Maandag
Mail adres
michel.struys@telenet.be

Café de Kring
Leeuwerweg 107
3803 Wilderen
Tel&fax:011 68 00 90
Jonckers Yves
Steenstraat 39
3450 Geetbets
GSM: 0490 43 50 00

Maandag
Mail adres
goudenkeu01@hotmail.be

Timmermans Reinhilde
Hasseltsestraat 48A
3740 Bilzen
Tel: 089 41 33 84
De Voet Christian
Groot-Gelmenlaan 115
3800 Sint-Truiden
GSM: 0477 21 08 06

Mail adres
reinhilde.timmermans@skynet.be
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Woensdag
Mail adres
s.schuermans@telenet.be
Maandagavond vanaf 17Hr00
Dinsdag
Mail adres
pascal.bouvin@telenet.be
Maandag
Mail adres
dannym50@hotmail.com

Mail adres
decatjimmy@hotmail.com

Maandag
Mail adres
yves-jonckers@hotmail.com

Maandag
Mail adres
bcmajestic@hotmail.com

12

MOL

Molenvrienden

13

PDRM

Panderosa

14

RBH

Red Bulls

15

SCA

Scala

16

SPT

Sporting

17

SRD

Schalkse R.D.

18

THOR

Thor

19

TPJ

‘t Pleintje

20

TSMD

‘t Stamenijke

21

VLTB

Veilingstaverne
- Borgloon

Café Molenvrienden
Molenstraat 14
3350 Linter
Tel: 011 78 19 14
Panderosa
Hasseltsesteenweg 369
3800 Sint-Truiden
Tel : 011 68 27 92
Bij Will en Myrianne
Grote Steenweg 107
3870 Heers
GSM: 0477 50 52 02
Café Scala
Brugstraat 6
3890 Montenaken
Tel: 011 88 37 48
Café De Krekel
Kriekelstraat 4
3890 Gingelom
GSM: 0472 77 60 70
Café Pegasus
Herestraat 6
3803 Duras
Tel: 011 69 89 69
Cafetaria Sporthal
St. Rochuslaan 12
3840 Borgloon
012 21 91 50
Café ’t Pleintje
Stationsplein 15
3840 Borgloon
GSM: 0475 50 34 77
Café ‘t Stamenijke
Grote Steenweg 263
3350 Linter
GSM : 0497 55 67 49
Café ’t Pleintje
Stationsplein 15
3840 Borgloon
GSM: 0475 50 34 77

Allard Mario
Grote Steenweg 317
3350 Linter
GSM: 0495 26 31 51
Willems Camille
Oude Processieweg 34
3850 Niewerkerken
GSM: 0477 28 69 87
Smolders Marie-Claire
Nieuwe Steenweg 41D
bus6
3870 Heers
GSM:0472 37 52 27
Ivens Tony
Nielstraat 14A
3890 Gingelom
GSM: 0496 98 85 73
Goyens Danny
Den Kulter 94
3890 Gingelom
GSM: 0486 60 11 46
Gielen Sam
Herestraat 6
3803 Duras
Tel: 011 69 89 69
Mombers François
Bilzersteenweg 123
3700 Tongeren
GSM: 0473 65 03 80
Vandersmissen Jos
Nieuwe Steenweg 248
3870 Heers
GSM: 0468 13 93 19
Geiregat Angelique
Hekstraat 29
3440 Budingen
GSM: 0494 37 59 35
Hermans Hector
Zilverstraat 9
3840 Borgloon
GSM: 0486 95 82 27
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Dinsdag
Mail adres
mario.allard@telenet.be
Mail adres
camille.willems@telenet.be
Tel: 011 68 68 09
Maandag
Mail adres
smolders_marieclaire@hotmail.com
Dinsdag namiddag
Mail adres
tony.ivens@telenet.be
Dinsdag,
Mail adres
danny.goyens@telenet.be
Maandag
Mail adres
alain.lefevere@telenet.be
joeri.vanaeken@hotmail.com
Mail adres
swabeata@outlook.be

Woensdag
Mail adres
jos.vdsm@gmail.com
Maandag
Mail adres
Angeliekje87@hotmail.com
Woensdag
Mail adres
hectorhermans@gmail.com

G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Zaterdag Nationaal
1) 12-09-2015
De Blokhut 1
Molenvrienden 1
S.R. Duras 2
Majestic 1
Boca’s 1
V. Everberg 1
H.H. Meldert 1
2) 19-09-2015
S.R. Duras 1
R.W. Meldert 1
Boerenhof 1
De Smis 1
Bye
S.V. Zolder 1
De Blokhut 2
3) 26-09-2015
S.R. Duras 2
De Blokhut 1
Boca’s 1
Molenvrienden 1
H.H. Meldert 1
Majestic 1
S.V. Zolder 1
4) 03-10-2015
Boerenhof 1
S.R. Duras 1
Bye
R.W. Meldert 1
V. Everberg 1
De Smis 1
De Blokhut 2
5) 10-10-2015
Boca’s 1
S.R. Duras 2
H.H. Meldert 1
De Blokhut 1
S.V. Zolder 1
Molenvrienden 1
De Smis 1
6) 17-10-2015
Bye
Boerenhof 1
V. Everberg 1
S.R. Duras 1
Majestic 1
R.W. Meldert 1
De Blokhut 2
7) 24-10-2015
H.H. Meldert 1
Boca's 1
S.V. Zolder 1
S.R. Duras 2
De Smis 1
De Blokhut 1
R.W. Meldert 1

14) 12-12-2015
R.W. Meldert 1
S.R. Duras 1
De Smis 1
Boerenhof 1
S.V. Zolder 1
Bye
De Blokhut 2
15) 19-12-2015
De Blokhut 1
S.R. Duras 2
Molenvrienden 1
Boca’s 1
Majestic 1
H.H. Meldert 1
V. Everberg 1
16) 09-01-2016
S.R. Duras 1
Boerenhof 1
R.W. Meldert 1
Bye
De Smis 1
V. Everberg 1
De Blokhut 2
17) 16-01-2016
S.R. Duras 2
Boca’s 1
De Blokhut 1
H.H. Meldert 1
Molenvrienden 1
S.V. Zolder 1
Majestic 1
18) 23-01-2016
Boerenhof 1
Bye
S.R. Duras 1
V. Everberg 1
R.W. Meldert 1
Majestic 1
De Blokhut 2
19) 30-01-2016
Boca's 1
H.H. Meldert 1
S.R. Duras 2
S.V. Zolder 1
De Blokhut 1
De Smis 1
Molenvrienden 1
20) 06-02-2016
Bye
V. Everberg 1
Boerenhof 1
Majestic 1
S.R. Duras 1
Molenvrienden 1
De Blokhut 2

8) 31-10-2015
21) 13-02-2016
V. Everberg 1
H.H. Meldert 1
Bye
S.V. Zolder 1
Majestic 1
Boca’s 1
Boerenhof 1
De Smis 1
Molenvrienden 1
S.R. Duras 2
S.R. Duras 1
R.W. Meldert 1
De Blokhut 1
De Blokhut 2
9) 07-11-2015
22) 20-02-2016
S.V. Zolder 1
V. Everberg 1
H.H. Meldert 1
Majestic 1
De Smis 1
Bye
Boca’s 1
Molenvrienden 1
R.W. Meldert 1
Boerenhof 1
S.R. Duras 2
De Blokhut 1
De Blokhut 2
S.R. Duras 1
10) 14-11-2015
23) 27-02-2016
Majestic 1
S.V. Zolder 1
V. Everberg 1
De Smis 1
Molenvrienden 1
H.H. Meldert 1
Bye
R.W. Meldert 1
De Blokhut 1
Boca's 1
Boerenhof 1
S.R. Duras 1
S.R. Duras 2
De Blokhut 2
11) 21-11-2015
24) 05-03-2016
De Smis 1
Majestic 1
S.V. Zolder 1
Molenvrienden 1
R.W. Meldert 1
V. Everberg 1
H.H. Meldert 1
De Blokhut 1
S.R. Duras 1
Bye
Boca's 1
S.R. Duras 2
De Blokhut 2
Boerenhof 1
12) 28-11-2015
25) 12-03-2016
De Smis 1
Molenvrienden 1
R.W. Meldert 1
Majestic 1
S.V. Zolder 1
De Blokhut 1
S.R. Duras 1
V. Everberg 1
H.H. Meldert 1
S.R. Duras 2
Boerenhof 1
Bye
De Blokhut 2
Boca’s 1
13) 05-12-2015
26) 19-03-2016
R.W. Meldert 1
Molenvrienden 1
De Blokhut 1
De Smis 1
Majestic 1
S.R. Duras 1
S.R. Duras 2
S.V. Zolder 1
V. Everberg 1
Boerenhof 1
Boca's 1
H.H. Meldert 1
Bye
De Blokhut 2
Bellen of E-mail van de eindstand
voor zondagmorgen 07Hr00
naar Mathieu Nies 013 44 22 57
m.nies@skynet.be
Men kan het wedstrijdblad doorscannen
Nies: m.nies@skynet.be
Rudi: cornelis.rudi@skynet.be
Guido: guido.vanthienen@skynet.be
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G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Zaterdag ERE
1) 12-09-2015
Gouden Keu 2
De Blokhut 3
Gouden Keu 1
Dungelhof
Argus 1
Bye
2) 19-09-2015
't Pleintje
S.R. Duras 3
Gouden Keu 3
Boca's 2
Argus 2
De Blokhut 4
3) 26-09-2015
De Blokhut 3
Dungelhof
Gouden Keu 2
Bye
Gouden Keu 1
Argus 2
4) 03-10-2015
S.R. Duras 3
Boca's 2
't Pleintje
Argus 1
Gouden Keu 3
De Blokhut 4
5) 10-10-2015
Dungelhof
Bye
De Blokhut 3
Argus 2
Gouden Keu 2
Gouden Keu 3
6) 17-10-2015
Boca's 2
Argus 1
S.R. Duras 3
Gouden Keu 1
't Pleintje
De Blokhut 4

12) 12-12-2015
't Pleintje
Gouden Keu 3
S.R. Duras 3
Argus 2
Boca's 2
De Blokhut 4
13) 19-12-2015
De Blokhut 3
Gouden Keu 2
Dungelhof
Gouden Keu 1
Bye
Argus 1
14) 09-01-2016
S.R. Duras 3
't Pleintje
Boca's 2
Gouden Keu 3
Argus 1
De Blokhut 4
15) 16-01-2016
Dungelhof
De Blokhut 3
Bye
Gouden Keu 2
Argus 2
Gouden Keu 1
16) 23-01-2016
Boca's 2
S.R. Duras 3
Argus 1
't Pleintje
Gouden Keu 1
De Blokhut 4
17) 30-01-2016
Bye
Dungelhof
Argus 2
De Blokhut 3
Gouden Keu 3
Gouden Keu 2

7) 24-10-2015
Bye
Argus 2
Dungelhof
Gouden Keu 3
De Blokhut 3
't Pleintje
8) 31-10-2015
Argus 1
Gouden Keu 1
Boca's 2
Gouden Keu 2
S.R. Duras 3
De Blokhut 3
9) 07-11-2015
Argus 2
Gouden Keu 3
Bye
't Pleintje
Dungelhof
De Blokhut 4
10) 14-11-2015
Gouden Keu 1
Gouden Keu 2
Argus 1
De Blokhut 3
Boca's 2
Dungelhof
11) 21-11-2015
Gouden Keu 3
't Pleintje
Argus 2
S.R. Duras 3
Bye
De Blokhut 4

18) 06-02-2016
Argus 1
Boca's 2
Gouden Keu 1
S.R. Duras 3
Gouden Keu 2
De Blokhut 4
19) 13-02-2016
Argus 2
Bye
Gouden Keu 3
Dungelhof
't Pleintje
De Blokhut 4
20) 20-02-2016
Gouden Keu 1
Argus 1
Gouden Keu 2
Boca's 2
De Blokhut 3
S.R. Duras 3
21) 27-02-2016
Gouden Keu 3
Argus 2
't Pleintje
Bye
S.R. Duras 3
De Blokhut 4
22) 05-03-2016
Gouden Keu 2
Gouden Keu 1
De Blokhut 3
Argus 1
Dungelhof
Boca's 2

Bellen, Fax, E-mail,
van de wedstrijduitslag(en)
voor Zondagmorgen 08Hr00
GSM: 0496 52 92 08
Fax: 016 89 63 15
E-mail : francois.drijvers@gmail.com
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G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Zaterdag 1
1) 12-09-2015
Molenvrienden 3
De Hallepoort 1
H.W. Bilzen
S.R.Duras 4
Thor 1
Carla Boys
2) 19-09-2015
Molenvrienden 2
Bye
Majestic 2
Sporting 1
Scala 1
Panderosa
3) 26-09-2015
De Hallepoort 1
S.R.Duras 4
Molenvrienden 3
Carla Boys
H.W. Bilzen
Scala 1
4) 03-10-2015
Bye
Sporting 1
Molenvrienden 2
Thor 1
Majestic 2
Panderosa
5) 10-10-2015
S.R.Duras 4
Carla Boys
De Hallepoort 1
Scala 1
Molenvrienden 3
Majestic 2
6) 17-10-2015
Sporting 1
Thor 1
Bye
H.W. Bilzen
Molenvrienden 2
Panderosa

12) 12-12-2015
Molenvrienden 2
Majestic 2
Bye
Scala 1
Sporting 1
Panderosa
13) 19-12-2015
De Hallepoort 1
Molenvrienden 3
S.R.Duras 4
H.W. Bilzen
Carla Boys
Thor 1
14) 09-01-2016
Bye
Molenvrienden 2
Sporting 1
Majestic 2
Thor 1
Panderosa
15) 16-01-2016
S.R.Duras 4
De Hallepoort 1
Carla Boys
Molenvrienden 3
Scala 1
H.W. Bilzen
16) 23-01-2016
Sporting 1
Bye
Thor 1
Molenvrienden 2
H.W. Bilzen
Panderosa
17) 30-01-2016
Carla Boys
S.R.Duras 4
Scala 1
De Hallepoort 1
Majestic 2
Molenvrienden 3

7) 24-10-2015
Carla Boys
Scala 1
S.R.Duras 4
Majestic 2
De Hallepoort 1
Molenvrienden 2
8) 31-10-2015
Thor 1
H.W. Bilzen
Sporting 1
Molenvrienden 3
Bye
De Hallepoort 1
9) 07-11-2015
Scala 1
Majestic 2
Carla Boys
Molenvrienden 2
S.R.Duras 4
Panderosa
10) 14-11-2015
H.W. Bilzen
Molenvrienden 3
Thor 1
De Hallepoort 1
Sporting 1
S.R.Duras 4
11) 21-11-2015
Majestic 2
Molenvrienden 2
Scala 1
Bye
Carla Boys
Panderosa

18) 06-02-2016
Thor 1
Sporting 1
H.W. Bilzen
Bye
Molenvrienden 3
Panderosa
19) 13-02-2016
Scala 1
Carla Boys
Majestic 2
S.R.Duras 4
Molenvrienden 2
Panderosa
20) 20-02-2016
H.W. Bilzen
Thor 1
Molenvrienden 3
Sporting 1
De Hallepoort 1
Bye
21) 27-02-2016
Majestic 2
Scala 1
Molenvrienden 2
Carla Boys
Bye
Panderosa
22) 05-03-2016
Molenvrienden 3
H.W. Bilzen
De Hallepoort 1
Thor 1
S.R.Duras 4
Sporting 1

Bellen, Fax, E-mail,
van de wedstrijduitslag(en)
voor Zondagmorgen 08Hr00
GSM: 0496 52 92 08
Fax: 016 89 63 15
E-mail : francois.drijvers@gmail.com
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G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Zaterdag 2
1) 12-09-2015
Red Bulls
De Hallepoort 3
Bij Mat
S.R. Duras 6
Scala 2
Sporting 2
2) 19-09-2015
Bye
S.R. Duras 5
't Stamenijke
Boca's 3
Thor 2
De Hallepoort 2
3) 26-09-2015
De Hallepoort 3
S.R. Duras 6
Red Bulls
Sporting 2
Bij Mat
Thor 2
4) 03-10-2015
S.R. Duras 5
Boca's 3
Bye
Scala 2
't Stamenijke
De Hallepoort 2
5) 10-10-2015
S.R. Duras 6
Sporting 2
De Hallepoort 3
Thor 2
Red Bulls
't Stamenijke
6) 17-10-2015
Boca's 3
Scala 2
S.R. Duras 5
Bij Mat
Bye
De Hallepoort 2

12) 12-12-2015
Bye
't Stamenijke
S.R. Duras 5
Thor 2
Boca's 3
De Hallepoort 2
13) 19-12-2015
De Hallepoort 3
Red Bulls
S.R. Duras 6
Bij Mat
Sporting 2
Scala 2
14) 09-01-2016
S.R. Duras 5
Bye
Boca's 3
't Stamenijke
Scala 2
De Hallepoort 2
15) 16-01-2016
S.R. Duras 6
De Hallepoort 3
Sporting 2
Red Bulls
Thor 2
Bij Mat
16) 23-01-2016
Boca's 3
S.R. Duras 5
Scala 2
Bye
Bij Mat
De Hallepoort 2
17) 30-01-2016
Sporting 2
S.R. Duras 6
Thor 2
De Hallepoort 3
't Stamenijke
Red Bulls

7) 24-10-2015
Sporting 2
Thor 2
S.R. Duras 6
't Stamenijke
De Hallepoort 3
Bye
8) 31-10-2015
Scala 2
Bij Mat
Boca's 3
Red Bulls
S.R. Duras 5
De Hallepoort 3
9) 07-11-2015
Thor 2
't Stamenijke
Sporting 2
Bye
S.R. Duras 6
De Hallepoort 2
10) 14-11-2015
Bij Mat
Red Bulls
Scala 2
De Hallepoort 3
Boca's 3
S.R. Duras 6
11) 21-11-2015
't Stamenijke
Bye
Thor 2
S.R. Duras 5
Sporting 2
De Hallepoort 2

18) 06-02-2016
Scala 2
Boca's 3
Bij Mat
S.R. Duras 5
Red Bulls
De Hallepoort 2
19) 13-02-2016
Thor 2
Sporting 2
't Stamenijke
S.R. Duras 6
Bye
De Hallepoort 2
20) 20-02-2016
Bij Mat
Scala 2
Red Bulls
Boca's 3
De Hallepoort 3
S.R. Duras 5
21) 27-02-2016
't Stamenijke
Thor 2
Bye
Sporting 2
S.R. Duras 5
De Hallepoort 2
22) 05-03-2016
Red Bulls
Bij Mat
De Hallepoort 3
Scala 2
S.R. Duras 6
Boca's 3

Bellen, Fax, E-mail,
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G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Vrijdag 1
1) 25-09-2015

10) 27-11-2015

6) 30-10-2015

15) 05-02-2016

Boca's 1
De Blokhut 3
De Blokhut 1
Thor 1
Argus

Herboren Statie
Boca's 2
Bye
Gouden Keu
De Blokhut 2

Thor 1
Gouden Keu
De Blokhut 3
Boca's 2
De Blokhut 2

Argus
Bye
De Blokhut 1
Herboren Statie
Boca's 1

2) 02-10-2015

11) 08-01-2016

7) 06-11-2015

16) 12-02-2016

Boca's 2
Herboren Statie
Gouden Keu
Bye
De Blokhut 2

Boca's 1
De Blokhut 1
De Blokhut 3
Argus
Thor 1

Bye
Argus
Herboren Statie
De Blokhut 1
Boca's 2

Thor 1
De Blokhut 3
Gouden Keu
Boca's 1
De Blokhut 2

3) 09-10-2015

12) 15-01-2016

8) 13-11-2015

17) 19-02-2016

De Blokhut 1
Boca's 1
Argus
De Blokhut 3
Bye

Boca's 2
Gouden Keu
Herboren Statie
Thor 1
De Blokhut 2

De Blokhut 3
Thor 1
Boca's 1
Gouden Keu
De Blokhut 1

Bye
Herboren Statie
Argus
Boca's 2
De Blokhut 2

4) 16-10-2015

13) 22-01-2016

9) 20-11-2015

18) 26-02-2016

Gouden Keu
Boca's 2
Thor 1
Herboren Statie
De Blokhut 2

De Blokhut 1
Argus
Boca's 1
Bye
De Blokhut 3

Herboren Statie
Bye
Boca's 2
Argus
De Blokhut 2

De Blokhut 3
Boca's 1
Thor 1
De Blokhut 1
Gouden Keu

5) 23-10-2015

14) 29-01-2016

Argus
De Blokhut 1
Bye
Boca's 1
Herboren Statie

Gouden Keu
Thor 1
Boca's 2
De Blokhut 3
De Blokhut 2

Bellen, Fax, E-mail,
van de wedstrijduitslag(en)
voor Zondagmorgen 08Hr00
GSM: 0496 52 92 08
Fax: 016 89 63 15
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MEN MAG IN VRIJDAG 1 HET MAXIMUM VAN 20 PUNTEN OPSTELLEN.
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G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Vrijdag 2
1) 25-09-2015

10) 27-11-2015

6) 30-10-2015

15) 05-02-2016

Carla Boys
Bye
V.T. Borgloon
Thor 2
Majestic 2

Majestic 3
Sporting
Thor 3
Majestic 1
Scala 1

Thor 2
Majestic 1
Bye
Sporting
Scala 1

Majestic 2
Thor 3
V.T. Borgloon
Majestic 3
Carla Boys

2) 02-10-2015

11) 08-01-2016

7) 06-11-2015

16) 12-02-2016

Sporting
Majestic 3
Majestic 1
Thor 3
Scala 1

Carla Boys
V.T. Borgloon
Bye
Majestic 2
Thor 2

Thor 3
Majestic 2
Majestic 3
V.T. Borgloon
Sporting

Thor 2
Bye
Majestic 1
Carla Boys
Scala 1

3) 09-10-2015

12) 15-01-2016

8) 13-11-2015

17) 19-02-2016

V.T. Borgloon
Carla Boys
Majestic 2
Bye
Thor 3

Sporting
Majestic 1
Majestic 3
Thor 2
Scala 1

Bye
Thor 2
Carla Boys
Majestic 1
V.T. Borgloon

Thor 3
Majestic 3
Majestic 2
Sporting
Scala 1

4) 16-10-2015

13) 22-01-2016

9) 20-11-2015

18) 26-02-2016

Majestic 1
Sporting
Thor 2
Majestic 3
Scala 1

V.T. Borgloon
Majestic 2
Carla Boys
Thor 3
Bye

Majestic 3
Thor 3
Sporting
Majestic 2
Scala 1

Bye
Carla Boys
Thor 2
V.T. Borgloon
Majestic 1

5) 23-10-2015

14) 29-01-2016

Majestic 2
V.T. Borgloon
Thor 3
Carla Boys
Majestic 3

Majestic 1
Thor 2
Sporting
Bye
Scala 1

Bellen, Fax, E-mail,
van de wedstrijduitslag(en)
voor Zondagmorgen 08Hr00
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Fax: 016 89 63 15
E-mail : francois.drijvers@gmail.com

MEN MAG IN VRIJDAG 2 MAAR HET MAXIMUM VAN 13 PUNTEN OPSTELLEN.
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G.B.V.H. Kalender 2015-2016 Afdeling Vrijdag 3
1) 25-09-2015

10) 27-11-2015

6) 30-10-2015

15) 05-02-2016

Boca's 4
't Stamenijke
Scala 2
S.R. Duras
De Hallepoort

De Blokhut 4
Boca's 3
Thor 4
Bye
Bij Mat

S.R. Duras
Bye
't Stamenijke
Boca's 3
Bij Mat

De Hallepoort
Thor 4
Scala 2
De Blokhut 4
Boca's 4

2) 02-10-2015

11) 08-01-2016

7) 06-11-2015

16) 12-02-2016

Boca's 3
De Blokhut 4
Bye
Thor 4
Bij Mat

Boca's 4
Scala 2
't Stamenijke
De Hallepoort
S.R. Duras

Thor 4
De Hallepoort
De Blokhut 4
Scala 2
Boca's 3

S.R. Duras
't Stamenijke
Bye
Boca's 4
Bij Mat

3) 09-10-2015

12) 15-01-2016

8) 13-11-2015

17) 19-02-2016

Scala 2
Boca's 4
De Hallepoort
't Stamenijke
Thor 4

Boca's 3
Bye
De Blokhut 4
S.R. Duras
Bij Mat

't Stamenijke
S.R. Duras
Boca's 4
Bye
Scala 2

Thor 4
De Blokhut 4
De Hallepoort
Boca's 3
Bij Mat

4) 16-10-2015

13) 22-01-2016

9) 20-11-2015

18) 26-02-2016

Bye
Boca's 3
S.R. Duras
De Blokhut 4
Bij Mat

Scala 2
De Hallepoort
Boca's 4
Thor 4
't Stamenijke

De Blokhut 4
Thor 4
Boca's 3
De Hallepoort
Bij Mat

't Stamenijke
Boca's 4
S.R. Duras
Scala 2
Bye

5) 23-10-2015

14) 29-01-2016

De Hallepoort
Scala 2
Thor 4
Boca's 4
De Blokhut 4

Bye
S.R. Duras
Boca's 3
't Stamenijke
Bij Mat
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MEN MAG IN VRIJDAG 3 MAAR HET MAXIMUM VAN 07 PUNTEN OPSTELLEN.
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