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1. Voorstelling nieuwe ploegen. 
Voor dit komende nieuwe seizoen kunnen we twee nieuwe biljartclubs voorstellen. 
Dit met name:  1  BC  Erasmus  met 1 ploeg   en   BC  Le Passage  met 2 ploegen. 

 
2. Afwijking van het sluitingsuur van het lokaal. 

Er werd op aanvraag van Le Passage aan de Burgemeester en het Schepen College van 
de Stad Hasselt om een afwijking betreffende het sluitingsuur toe te staan aan BC Le 
Passage zodat zij met hun club kunnen deel nemen aan de Golfbiljart competitie 2020-
2021. 
Er werd door de betrokken diensten een positief besluit genomen waarin de volgende 
regels werden opgenomen: - Het sluitingsuur wordt enkel op de wedstrijddagen 
verlengd naar O2uOO. De wedstrijden dienen gespeeld te worden in de periode van 1 
September 2020 tot en met 31 Maart 2021. De wedstrijddagen zijn enkel en alleen de 
opgenomen kalenderdagen van de Golfbiljartbond gewest “Demer-Mijn-Looi en de 
Limburgse Golfbiljart Bond”. De officiële competitiekalender dient onmiddellijk na 
ontvangst te worden doorgegeven aan de stad Hasselt en aan de Politie LRH dit via 
horeca@politielrh.be betreffende een officieel bericht. 
Op de wedstrijddagen blijft de zaak na 23u00 voor het publiek gesloten. 
De uitbater dient ten alle tijden de openbare orde in en rond de horecazaak te 
vrijwaren. 
 

3. De resterende beker wedstrijden van vorig seizoen 2019-2020. 
Er zal een schriftelijke vraag gericht worden aan de betroffen clubs die zich geplaatst 
hebben voor de finales met de vraag of zij nog geïnteresseerd zijn om die, door de 
corona-crisis uitgevallen wedstrijden, nog uit te spelen. 
Indien de meerderheid wil en beslist om die beker wedstrijd uit te spelen zal er nog 
een datum uitgewerkt, vastgelegd en mede gedeeld worden. 
Gezien de overvolle kalender zal deze datum altijd op een zondag vallen en op neutraal 
terrein. 

                   
4. Start van de beker wedstrijden en competitie 2020-2021. 

De beker wedstrijden zullen starten op 4 en 11 September 2020. 
De competitie zal haar start beginnen op 18 September 2020. 
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5. Wat met het huidige sluitingsuur van O1u00.   
Volgens de huidige vastgelegde maatregelen moeten de lokalen  officieel om 01u00 
sluiten. Dit wil zeggen dat indien die regel nog van toepassing is de spelers die na dit 
uur nog moeten aan treden hun wedstrijd zal gestaakt worden en zal de wedstrijd 
uitslag van op dat ogenblijk als vaste uitslag genoteerd worden. 
De wedstrijd en de uitslag van dat ogenblik wordt dus definitief afgesloten en is 
zodoende dan ook de einduitslag. Dit tot nader order.    
  

6. De digitale aansluitingen uitbreiden naar de individuele speler: ja of neen? 
Per Club zal er een verantwoordelijke dienen aangesteld te worden die deze taak op 
zich gaat nemen om de digitalisering van nieuwe aansluitingen en administratie met de 
federale kaarthouder te verwezenlijken, meer uitleg door de Voorzitter op de 
kalendervergadering van 14 augustus 2020. 

  
7. De te treffen maatregelen in verband met het COVIT-19. 

De voorzitter zal desbetreffende nog schriftelijk iets op papier zetten en aan de clubs 
overmaken. 
 

8. Samenstelling van de afdelingen. 
  

             Ere Afdeling                       1° Afdeling                   2° Afdeling                  3° Afdeling 
1. De Kring   De Pelikaan²  De Pelikaan 4  Krijt Op Tijd 
2. De Stamgasten  BC Erasmus  Karraet²  Onder Ons 
3. GBC Nooit Gedacht De Pelikaan³  De Smid  Brouwershuis 
4. De Kring²   Ponderoza  Kotem 1  Le Passage² 
5. GBC Voelender  Damburg  JZH²   De Molen³ 
6. Club 85 1   Club 85²  Lux 79   Sjasse² 
7. De Pelikaan 1  SV Zolder³  Sjasse 1  Karraet ³ 
8. SV Zolder 1  SV Zolder²  Roes Boys²  Kotem² 
9. De Flipper 1  SV Zolder²  Pelt   Karraet 4 
10. Roes Boys 1  Le Passage 1  De Molen 2  SV Zolder 4 
11. Karraet 1   De Molen 1     De Molen 4 
12. Bij Mat Wellen  JZH 1      De Stamgasten² 

     
9. De Beker van België. 

Het seizoen 2020-2021 zullen er geen bekers georganiseerd worden 
 

10.  Algemene vergadering van de clubs en uitdelen documenten. 
De algemene vergadering van alle clubs zal plaats vinden te Waterschei in zaal  
Van BC De Kring op 14 Augustus 2020 Om 19u30. 
Per club mag maar één verantwoordelijke aanwezig zijn, tevens handen ontsmetten bij 
het binnen komen. 

 
 
 



11. Verduidelijking opgangspositie bij de belle in Ere Afdeling. 
 

De belle in Ere afdeling zal als volgt gespeeld worden in het komend seizoen, er zal 
gespeeld worden met drie ballen, een bal plaatst men op het opgangspunt en de 
andere twee plaatst men op de buitenste punten zowel links als rechts, de bezoeker 
stoot als eerste zijn bal over de helft van het biljart in de richting die hij zelf wenst, 
vervolgens is de speler van de thuis ploeg aan de beurt enz.. 
 

 
 
 

12.  Varia. 
Op 14 Augustus zal er een kleine huldiging plaats vinden met de  uitreiking van de 
bekers, Martin zal zorgen voor de uitnodigingen.    

 
 

        
 
 
 
Namens het bestuur, 
Het secretariaat, 
Wirix.R. 

WR.                                                            


