
                                                                     Verslag Bestuursvergadering van de 
                                                  Limburgse Golfbiljart Bond op 10 mar 2020.        
 
                                                       Aanwezig: Noten.V. – Corthouts.D. – Smeets.M. -    
                                                                                    Kesters.R. – Coenen.J  
                                                                                     
                                                                Verontschuldigd: Claes R. en Wirix R. 
 

1. Voorbereidingen Verbondskampioenschappen. 
 

    Op dinsdag 07/04/20 zal er gestart worden met het ophangen van de verlichting ter 
voorbereiding van de aanlevering van de biljarts op donderdag 09/04/20, diezelfde avond 
zal de zaal afgewerkt worden, vrijdag 10/04/2020 starten we met de 
Verbondskampioenschappen. 

 
2. Opstellen van een speler met een te hoog ploegencijfer. 
 
       Op donderdag 21/11/2019 werd er door het bestuur van BC ‘t Karraet gevraagd om het 
ploegencijfer aan te passen van Smets Raymond naar 2 waar wij ook mee ingestemd 
hebben, op 28/02/2020 hebben wij aan de hand van het EW moeten vaststellen dat hij 
meegedaan heeft met ’t Karraet 4 .   
Conform de reglementering werd deze wedstrijd als verloren zijnde aangepast. 
 
3. Uitgestelde wedstrijden. 
 
             

UITGESTELDE WEDSTRIJDEN 

Competitie 

Afd. Datum Thuisploeg Bezoekers Zal gespeeld worden op 

1° 06/03/2020 SV Zolder 2 Damburg ZA 14/03/2020 om 14.00 Hr 

2° 13/03/2020 Kotem Damburg 2 DO 19/03/2020 om 19.00 Hr 

 
Geheugensteun voor de Clubs: Er kunnen geen wedstrijden meer uitgesteld worden bij de 
drie laatste competitiewedstrijden. 
Dit gaat over de volgende datums: 20/03/20, 27/03/20 en 03/04/20. 
 
5.  Tombola spel 21. 
 

Er zal tijdens de verbondskampioenschappen terug Tombola spel 21 georganiseerd worden 
conform voorgaande jaren. 

 

6.  Verduidelijking wedstrijden Ere klasse komend seizoen. 
  
      Bij de belle in Ere afdeling volgend seizoen zal er gespeeld worden met drie ballen om te 
proberen de tijdsduur in te perken. 



Plaats bepaling van de ballen: Bal 1 op het normale punt van de driehoek, bal 2 en 3 op de 
buitenste punten aan iedere zijde, controleerbaar met het positioneer toestel voor ballen. 
De opstoot zal gebeuren door de bezoekende ploeg en vervolgens de speler van de 
thuisploeg. 
Een conforme reglementering hieromtrent zal uitgewerkt en gepubliceerd worden aan ons 
spel reglement voor het komend seizoen.  
 
7. B.C. Terminus te Hasselt. 
 
Daar B.C. Terminus zich kandidaat gesteld heeft om toe te treden tot de LGB zal er een brief 
opgesteld worden als aanvulling tot hun aanvraag om het sluitingsuur aan te passen zodanig 
dat ze hun thuiswedstrijden kunnen spelen in overeenstemming met onze reglementering. 
 
      
Namens het bestuur, 
 
Valentin Noten 

    Voorzitter.    
 

                                                         


