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DEEL 1. ALGEMENE REGLEMENTEN. 

HOOFDSTUK 1. Inleidende Bepalingen. 

Artikel 1. Feitelijke Vereniging. 

De LIMBURGSE GOLFBILJARTBOND, hierna genoemd verbond, is een feitelijke vereniging. Zij is aangeslo-

ten bij DE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLFBILJARTBOND V.Z.W. (K.B.G.B.) De werking van het Verbond 

wordt beheerst door de onderstaande regels. 

Artikel 2. Indeling der Statuten. 

De statuten van het Verbond bestaan uit vier delen. 

DE ALGEMENE REGLEMENTEN. 

Deze regelen de werking en de bevoegdheden van de diverse Verbondsorganen. 

DE INNERLIJKE REGLEMENTEN. 

Deze regelen de rechten en verplichtingen van de aangesloten Clubs en Spelers. 

DE SPEELREGLEMENTEN. 

Deze bevatten de praktische regels in verband met de wedstrijden, welke niet door de Nationale Spelreglemen-

ten geregeld zijn. 

DE NATIONALE SPELREGLEMENTEN. 

Dit zijn de speltechnische reglementen, welke Nationaal (dat wil zeggen door de K.B.G.B.) geregeld zijn. 

Artikel 3. Doelstelling. 

Het Verbond heeft tot doel het verspreiden, propageren en stimuleren van de GOLFBILJARTSPORT in LIM-

BURG. 

Zijn hoofdbekommernis is het verzekeren en verbeteren van de kwaliteit van de golfbiljartsport en dat in een 

geest van volstrekte sportiviteit. 

Artikel 4. Diverse Verbondsorganen. 

Het GOLFBILJARTVERBOND kent de volgende statutaire organen. 

DE JAARLIJKSE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING. 

DE ALGEMENE VERGADERING. 

HET BESTUUR. 

HET DAGELIJKS BESTUUR 

DE KLACHTENKOMMISSIE 

HOOFDSTUK II. DE JAARLIJKSE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING. 

Artikel 5. Samenstelling. 

De JAARLIJKSE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING (afgekort J.A.S.V.) wordt gevormd door de afge-

vaardigden van alle bij het Verbond aangesloten Clubs. 

Iedere aangesloten Club heeft één stem. 

De Clubs worden op de J.A.S.V. vertegenwoordigd door hun Voorzitter en/ of Secretaris. Beiden brengen tegelij-

kertijd slechts één stem uit. Ingeval van onenigheid tussen Voorzitter en Secretaris van een Club, wordt de stem 

van deze Club uitgebracht door haar Voorzitter. 

Voorzitter en Secretaris kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander speelgerechtigd lid van deze 

Club, mits het voorleggen van een geschreven en ondertekende volmacht 

Artikel 6. Aanwezigheden. 

Op iedere J.A.S.V. dient elke Club verplicht aanwezig te zijn of geldig vertegenwoordigt, dit gedurende heel de 

vergadering. Overtredingen worden bestraft met een boete van twintig euro (€ 35,00) ten voordele van de Ver-

bondskas. 

De Leden van het Verbondsbestuur en de Voorzitter en secretaris van de Klachtencommissie mogen de 

J.A.S.V. bijwonen, maar hebben principieel geen stemrecht (tenzij eventueel als vertegenwoordiger van hun 

Club) 

Derden mogen de J.A.S.V. niet bijwonen. 



Niet stemgerechtigd en tevens niet aanwezig geacht zijn de Clubs, welke zich voor de J.A.S.V. niet financieel in 

regel hebben gesteld met het Verbond (Lopende Rekening etc.). 

Artikel 7. Aanwezigheidsquorum. 

Om geldig te vergaderen dient minstens de twee derde van de aangesloten Clubs aanwezig of geldig vertegen-

woordigd te zijn. 

Indien dit quorum niet bereikt is, wordt er onmiddellijk een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarbij het quo-

rum vervalt. 

De oproepingstermijn voor deze tweede vergadering is minstens zeven en maximum veertien dagen. 

Voor iedere vergadering wordt er een aanwezigheidslijst, zowel bij de aanvang als bij het einde van de vergade-

ring. 

Deze aanwezigheidslijst bepaalt het quorum. 

De aanwezige of vertegenwoordigde Clubs, welke de vergadering verlaten, worden geacht akkoord te gaan met 

alle op de oproeping voorkomende punten, dit vanaf hun vertrek. 

Artikel 8. Bevoegdheden. 

De Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering heeft de volgende bevoegdheden 

Goedkeuring en wijziging der Statuten van het Verbond. 

De aanvaarding van nieuwe Clubs. 

De goedkeuring van het boekhoudkundig verslag. 

Sluiting van het afgelopen jaar en opening van het nieuw jaar. 

Bekrachtiging van de gecoöpteerde Bestuursleden. 

De vroegtijdige ontbinding van de vereniging (= Verbond) 

Alle bevoegdheden van de Algemene Vergadering. 

De verkiezing van de Bestuursleden, tenzij bij tussentijds ontslag van één of meerdere Bestuursleden (zie artikel 

14 onder "Bevoegdheden der Algemene Vergadering). 

Artikel 9. Oproepingen en Dagorde. 

Jaarlijks zal in de maand februari de Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering plaats vinden. 

Haar dagorde wordt samengesteld door het Verbondsbestuur en aan alle Clubs bezorgd, minstens drie weken 

op voorhand. 

Iedere Club kan bijkomende punten op de dagorde laten plaatsen, mits dit schriftelijk wordt gericht aan het Ver-

bondssecretariaat, minstens zeven dagen voor de vergadering. 

Ingeval van hoogdringendheid heeft het Verbondsbestuur de bevoegdheid om aanvullende punten op de dag-

orde te plaatsen; deze worden voor aanvang van de algemene vergadering kenbaar gemaakt. 

Jaarlijks wordt er in de maand augustus een KALENDERVERGADERING gehouden. De Clubs worden hiertoe 

minstens drie weken op voorhand uitgenodigd door het Verbondsbestuur. 

Alle oproepingen tot de J.A.S.V en de KALENDERVERGADERING kunnen geldig gebeuren via E-mail. De clubs 

dienen hiervoor een geldig E-mailadres op te geven. 

Artikel 10. Leiding van de Vergadering. 

De J.A.S.V. en de KALENDERVERGADERING worden voorgezeten door de Voorzitter van het Verbondsbe-

stuur. Ingeval van afwezigheid wordt de Vergadering voorgezeten door de Ondervoorzitter van het Bestuur of 

door een ander Bestuurslid. 

Indien geen Bestuursleden aanwezig zijn, kiest de Vergadering zelf een Voorzitter met gewone meerderheid van 

stemmen. 

De Voorzitter leidt de Vergadering en zorgt voor de handhaving van de orde; hij kan daartoe alle nodige maatre-

gelen nemen en alle nodige bevelen geven. Deze dienen opgevolgd door alle aanwezigen. 

Ieder stemgerechtigd Lid heeft volledig spreekrecht m.b.t. alle agendapunten, maar dient daartoe het woord te 

vragen aan de Voorzitter der Vergadering. Iedere tussenkomst dient echter zakelijk en niet beledigend te zijn. 

De Secretaris van het Verbondsbestuur fungeert als Secretaris van de J.A.S.V. en de KLANDERVERGADE-

RING en ingeval van afwezigheid wordt hij vervangen op de wijze zoals hierboven bepaald. 



Artikel 11. Stemmingen en Meerderheden. 

De stemming gebeurt bij handopsteking of naamafroeping. 

De stemming is echter geheim voor de volgende punten. Verkiezing en ontslag van Bestuursleden, uitsluiting 

van aangesloten Clubs en in het algemeen voor alle persoonlijke aangelegenheden. 

Alle beslissingen van de J.A.S.V. worden getroffen bij eenvoudige meerderheid, dat wil zeggen de helft plus één 

van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Voor de volgende beslissingen is echter een twee-derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ver-

eist 

1) De wijziging van de Statuten van het Verbond. 

2) Het gedwongen ontslag van Bestuursleden. 

3) De uitsluiting van aangesloten Clubs. 

Indien een voorgesteld agendapunt deze meerderheid niet haalt, is het verworpen. 

Ongeldige en blanco stemmen worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de meerderheid. 

Artikel 12. Verslag van de vergadering. 

De verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website van het verbond. 

HOOFDSTUK III. DE ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 13. Samenstelling, Aanwezigheden en quorum. 

De artikelen 5, 6 en 7 hierboven m.b.t. de J.A.S.V. zijn van overeenkomstige toepassing op de Algemene Verga-

dering (hierna afgekort A.V.). 

Artikel 14. Bevoegdheden. 

De Algemene Vergadering heeft de volgende bevoegdheden. 

1) Het ontslaan van Bestuursleden en het verkiezen van nieuwe. 

2) Het oprichten op verzoek van het Verbondsbestuur van Tijdelijke Kommissies en het duidelijk omschrij-

ven van hun doel. 

Iedere Kommissie dient te bestaan uit minstens één Lid van het bestuur en drie Leden van de A.V. 

3) Het opheffen van dergelijke Tijdelijke Kommissies. 

4) Het goedkeuren van alle uitgaven, die buiten de gewone werkingskosten vallen. 

5) Het ontslaan en/ of aanvaarden van het ontslag van aangesloten Clubs. 

6) Het plannen van een Bijzondere Algemene Statutaire Vergadering. Deze Bijzondere Algemene Statu-

taire Vergadering heeft dezelfde volmacht en modaliteit als een J.A.S.V., doch uitsluitend betreffende 

het punt of de punten waarvoor deze werd gepland. 

Artikel 15. Oproepingen en Dagorde. 

De dagorde wordt samengesteld door het bestuur (eventueel rekening houdend met art.14.6) en aan alle Clubs 

bezorgd, minstens drie weken op voorhand. 

Ingeval van hoogdringendheid heeft het Verbondsbestuur de bevoegdheid om aanvullende punten op de dag-

orde te plaatsen; deze dienen uiterlijk zeven dagen op voorhand ter kennis van de Clubs te worden gebracht. 

Daarenboven kan één derde van de aangesloten Clubs het Verbondsbestuur vragen een Bijzondere Algemene 

Vergadering samen te roepen om te beslissen over punten, welke onder de bevoegdheid van de Algemene Ver-

gadering vallen en specifiek in de aanvraag zijn vermeld 

De toestemming van iedere Club dient te blijken uit de handtekening van haar Voorzitter en Secretaris. 

Het Verbondsbestuur roept binnen de veertien dagen na ontvangst van dergelijke verklaring de Algemene Ver-

gadering bijeen, bij gebreke waarvan iedere Club dergelijke vergadering kan samenroepen op geldige wijze, 

doch enkel met betrekking tot deze dagorde. 

Artikel 16. Leiding van de Vergadering. 

Artikel 10 m.b.t. de leiding van de J.A.S.V. is van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de A.V. 

Artikel 17. Stemmingen en Meerderheden. 

Artikel 11 i.v.m. de stemmingen en meerderheden op de J.A.S.V. is van overeenkomstige toepassing op de A.V. 

Voor de volgende beslissingen is een twee derden meerderheid vereist. 

1) Het ontslag van Bestuursleden. 



2) De uitsluiting van aangesloten Club. 

3) Een eventuele wijziging van de Statuten 

Artikel 18. Verslag. 

Artikel 12 i.v.m. het verslag van de J.A.S.V. is van overeenkomstige toepassing voor de A.V. 

HOOFDSTUK IV. HET VERBONDS8ESTUUR. 

Artikel 19. Samenstelling. 

Het Verbondsbestuur is samengesteld als volgt. 

Eén Voorzitter, één Ondervoorzitter, één Secretaris en één Penningmeester als verplicht aanwezige functies. 

Verder is er voorzien. Eén verantwoordelijke public relations, één kaarthouder, één verantwoordelijke reglemen-

ten commissie, één verantwoordelijke klachtencommissie en één verantwoordelijke Jeugd en Dames, dit vol-

gens de behoeften. 

Het Verbondsbestuur bestaat uit minimaal vier en maximaal negen leden. 

De functies van Voorzitter en Secretaris en de functies van Penningmeester en Secretaris zijn onverenigbaar in 

een en dezelfde persoon. 

Het Bestuur kan zich laten bijstaan door commissies, waarvan de oprichting en ontbinding wordt bepaald door 

de Algemene Vergadering. 

Voor de Klachtencommissie geldt er een afzonderlijke regeling. 

Artikel 20. Verkiezing van het Bestuur. 

De Leden van het Verbondsbestuur worden verkozen door de J.A.S.V. voor een termijn van twee jaar. 

- In de pare jaren zijn de Voorzitter en drie andere Leden in alfabetische volgorde, maar met uitsluiting 

van de Secretaris, uittredend en herkiesbaar. 

- In de onpare jaren zijn de Secretaris en de andere leden, maar met uitsluiting van de Voorzitter, uittre-

dend en herkiesbaar 

- Ieder Bestuurslid is steeds na verloop van twee jaar uittredend en herkiesbaar, ongeacht zijn functie. 

Indien er voor een te begeven plaats als Bestuurslid slechts één kandidaat is, is deze kandidaat verkozen indien 

hij de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt. 

Indien er meerdere kandidaten zijn geldt de volgende regeling. 

- In de eerste stemronde is de volstrekte meerderheid vereist. 

- Behaalt geen van de kandidaten in de eerste stemronde de volstrekte meerderheid, dan wordt er een 

tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten met het meeste aantal stemmen in de eer-

ste stemronde. Verkozen is dan de kandidaat, welke de meeste stemmen haalt. Ingeval van staking van 

stemmen is de oudste kandidaat verkozen. 

Elke aangesloten Club kan een kandidaat voorstellen voor het Verbondsbestuur telkens er een plaats is open-

gevallen volgens de regels vermeld in het eerste Lid van dit artikel. 

Deze kandidatuur moet schriftelijk gericht worden aan het Verbondssecretariaat, minstens veertien dagen voor 

de J.A.S.V. of de Bijzondere Algemene Vergadering, waar dit punt op de dagorde wordt gesteld. 

Indien er geen kandidaturen worden gesteld zijn de uittredende Bestuursleden automatisch verkozen. 

Ieder nieuw Bestuurslid verplicht er zich toe zijn mandaat minstens twee jaar ononderbroken en effectief uit te 

oefenen. 

Artikel 21. Gecoöpteerde Bestuursleden. 

Het Verbondsbestuur kan Bestuursleden coöpteren bij gewone meerderheid van stemmen. Hun aantal mag ech-

ter niet meer bedragen dan vijf. 

Het mandaat van de gecoöpteerde Bestuursleden dient door de volgende J.A.S.V. bekrachtigd te worden bij ge-

wone meerderheid. 

Deze bevestiging geldt steeds voor twee jaar. 

Artikel 22. Beëindiging van het mandaat en schorsing van de uitoefening van het mandaat. 

Het mandaat van de Bestuursleden eindigt op één van de volgende wijzen. 

- Door het verstrijken van de termijn van twee jaar. 



- Door het vrijwillig ontslag van het Bestuurslid, schriftelijk te melden aan het Verbondssecretariaat, of in-

geval het de Secretaris betreft aan de Voorzitter. 

- Door gedwongen ontslag, verleend door de J.A.S.V. of de A.V. met een twee derden meerderheid. 

- Door het verlies van zijn lidmaatschap van één der Clubs, aangesloten bij het Verbond, behoudens af-

wijking verleend door het Verbondsbestuur met twee derden meerderheid. 

- Indien een Bestuurslid om gelijk welke reden wordt geschorst, zelfs als speler, zal het de functie van be-

stuurslid niet kunnen uitoefenen voor de duur van deze schorsing. 

Artikel 23. Bevoegdheden van het Verbondsbestuur. 

Het Bestuur heeft de volgende bevoegdheden. 

- Het doen naleven van de doelstellingen van het Verbond. 

- Het beheer van de eigendommen en de financiën van het Verbond. 

- Het uitvoeren van de beslissingen van de J.A.S.V. en de A.V. 

- Het voorlopig aanvaarden van nieuwe Clubs. 

- Het verdelen van de bestuursfuncties volgens de noodwendigheden van het Verbond. 

- Het aanduiden van gecoöpteerde Bestuursleden en het voorlopig aanduiden van plaatsvervangende 

Bestuursleden bij tussentijds opengevallen functies. 

- Het voorbereiden van de J.A.S.V. en de A.V. (bepalen van de datum en de dagorde) 

- Het opleggen van sancties aan aangesloten Clubs of Spelers ingeval van niet-naleving of niet-eerbiedi-

ging van de Verbondsstatuten. 

- Het aanstellen uit zijn Leden van een Competitieleider en het bekrachtigen van zijn beslissingen indien 

vereist door het Reglement. 

- Alle bevoegdheden, niet uitdrukkelijk voorbehouden aan de J.A.S.V., de A.V. of de Klachtencommissie. 

Artikel 24. Vergaderingen en Stemmingen. 

Het Verbondsbestuur vergadert minstens éénmaal per maand. De dagorde van de Vergadering wordt opgesteld 

door het Dagelijks Bestuur. Plaats en datum der Vergadering worden door het Bestuur zelf bepaald. 

Het Verbondsbestuur vergadert en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezigen. 

Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid, tenzij de huidige Statuten een bijzondere meer-

derheid zouden voorzien. 

De vergadering wordt geleid door de Voorzitter. 

Het verslag wordt opgesteld door de Secretaris en dient op de volgende vergadering te worden goedgekeurd. 

Het verslag wordt daarenboven ondertekend door alle Bestuursleden, welke op de betrokken vergadering 

aanwezig waren. 

Artikel 25 Bijzondere Bepalingen 

Bij de aanvaarding van zijn mandaat ondertekent ieder Bestuurslid een verklaring betreffende de Verbondsei-

gendommen, welke hem werden of worden toevertrouwd. 

Ieder Bestuurslid heeft de verplichting om alle Verbondseigendommen terug af te geven aan het Bestuur bij het 

einde van zijn mandaat. 

HOOFDSTUK V. HET DAGELIJKS BESTUUR. 

Artikel 26. Samenstelling. 

Maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. 

De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Penningmeester en de Secretaris. 

Bij langere onbeschikbaarheid van één van hen voorziet het Verbondsbestuur in een vervanger. 

Indien één persoon meerdere van deze functies vervult, wordt er als volgt gehandeld. 

- Ofwel duidt het Bestuur een vierde Lid aan om te zetelen in het Dagelijks Bestuur. 

- Ofwel legt het betrokken Lid één van beide functies neer. 

Artikel 27. Bevoegdheid. 

De bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur is beperkt tot het nemen van beslissingen, welke normaliter behoren 

tot de bevoegdheid van het verbondsbestuur en waarvoor geen uitstel mogelijk is. 

Alle beslissingen van het Dagelijks Bestuur dienen in ieder geval te worden bekrachtigd op de eerstvolgende 

Bestuursvergadering, bij gebreke waarvan zij als onbestaande zullen beschouwd worden. 



Artikel 28. Aanwezigheden en Stemmingen. 

Het Dagelijks Bestuur wordt telefonisch samengeroepen. 

Het vergadert ongeacht het aantal aanwezigen. 

De beslissingen worden getroffen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen is het oordeel van de Voorzitter doorslaggevend. 

HOOFDSTUK VI. DE KLACHTENCOMMISSIE. 

Artikel 29. Klachtencommissie. 

In het Verbond bestaat er een KLACHTENCOMMISSIE. Haar samenstelling, bevoegdheid zijn afzonderlijk gere-

geld en omschreven in de Statuten der Klachtencommissie. 

De Klachtencommissie kan slechts ontbonden worden door de J.A.S.V. met een twee derden meerderheid. 

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN. 

Artikel 30. Onverenigbaarheden. 

Buiten de in art. 19 vermelde onverenigbaarheden zijn de volgende functies tevens onverenigbaar. 

Voorzitter en Secretaris van het Verbondsbestuur enerzijds en Voorzitter en Secretaris van de Klachtencommis-

sie anderzijds. 

Artikel 31. Statutenwijzigingen. 

Voor iedere wijziging van de Statuten van het Verbond is een twee derden meerderheid vereist. 

Iedere wijziging van de Statuten dient voorgesteld te worden volgens de bepalingen van artikel 9 hierboven. 

Ieder voorstel tot wijziging, uitgaande van één of meer Clubs, dient steeds vergezeld te gaan van een motivering 

en een uitgeschreven tekst, inhoudende de voorgestelde wijziging, bij gebreke waarvan het voorstel als onbe-

staande zal beschouwd worden. 

Artikel 32. Inwerkingtreding. 

Huidige Statuten zijn van toepassing vanaf dertig juni 1990. Iedere latere wijziging van de Statuten heeft onmid-

dellijke werking, tenzij er door de J.A.S.V. of de A.V. een andere datum van inwerking treding zou vooropgesteld 

worden. 

Deze bepaling geldt ook voor de delen II tot en met V van de Verbondsstatuten. 

DEEL II. INNERLIJKE REGLEMENTEN. 

HOOFDSTUK 1. AANGESLOTEN CLUBS. RECHTEN EN PLICHTEN. 

Artikel 33. Aansluitingsvoorwaarden. Voorlopige aanvaarding. 

Iedere Club, welke wenst aan te sluiten bij de LIMBURGSE GOLFBILJARTBOND, dient te voldoen aan de vol-

gende voorwaarden. 

Een schriftelijke aanvraag tot aansluiting indienen bij het Verbondssecretariaat. 

Aansluiten met tenminste zes Leden. 

Een Clubnaam opgeven, duidelijk verschillend van de naam van de reeds bij het Verbond aangesloten Clubs. 

Een clublokaal opgeven, gelegen in de gebiedsomschrijving van het Verbond en het schriftelijk akkoord van de 

Lokaalhouder voorleggen. 

Een Voorzitter en een Secretaris aanduiden als vertegenwoordigers van de Club bij de K.B.G.B. en het Verbond. 

Tevens een penningmeester aanduiden. 

Een waarborgsom betalen gelijk aan vijfenzeventig euro (€ 75,00), evenals een eenmalig aansluitingsbedrag 

van twaalf euro vijftig (€ 12,50). 

De Clubs, welke aan deze voorwaarden voldoen, kunnen ten voorlopige titel door het Verbondsbestuur als Lid 

van het Verbond aanvaard worden. 

Bij aansluiting van een nieuwe Club zal het Bestuur beslissen in welke afdeling deze moet starten na controle 

van de spelerskwaliteiten van deze nieuwe Club. 



Artikel 34. Definitieve aanvaarding 

De kandidatuur van de voorlopig door het Verbondsbestuur aanvaarde Club zal op de eerstvolgende J.A.S.V. ter 

definitieve aanvaarding worden voorgelegd. 

De aanvaarding gebeurt bij de in artikel elf voorziene meerderheid. 

Artikel 35. Akkoordverklaring met Statuten. 

Door het loutere feit van haar aansluiting verklaart de Club zich akkoord met de Statuten van de K.B.G.B. en het 

Verbond. Zij neemt de verplichting op zich deze Statuten na te leven en de beslissingen van de bevoegde Ver-

bondsorganen te aanvaarden, behoudens eventuele mogelijkheden van klacht of beroep. 

Artikel 36. Briefwisseling met het Verbond. 

Alle briefwisseling van het Verbond, gericht aan de aangesloten Clubs, wordt verzonden naar het Clublokaal of 

via het opgegeven Email adres. 

De briefwisseling, uitgaande van de Clubs en gericht aan het Verbond, dient steeds gericht aan het verbondsse-

cretariaat, behoudens in de gevallen dat er de Clubs uitdrukkelijk werd gevraagd welbepaalde correspondentie 

te verzenden naar een ander adres. 

Alle van de Clubs uitgaande correspondentie dient steeds ondertekend te zijn door de Voorzitter en de Secreta-

ris van deze Club. 

Indien zij wordt verzonden via de post dient zij op voldoende wijze gefrankeerd te zijn. 

Foutief ingevulde of niet-ondertekende stukken worden teruggestuurd op verantwoordelijkheid van de betrokken 

Club. 

Alle hiermee gepaard gaande kosten worden aangerekend aan de in gebreke blijvende Club. Ook eventuele 

strafport zal worden aangerekend. 

Artikel 37. Mededeling van wijzigingen. 

Alle wijzigingen in de samenstelling van het Bestuur van de Club, evenals de wijziging van Lokaal of Lokaalhou-

der dient onmiddellijk aan het Verbondsbestuur ter kennis gebracht. 

Tijdens een seizoen zijn geen wijzigingen mogelijk in de Clubnaam. Ook de ontbinding van de Club dient onmid-

dellijk gemeld. 

Voor aansluiting en ontbinding worden door het Bestuur speciale formulieren ter beschikking gesteld, die door 

de betrokken Club verplicht dienen ingeleverd te worden, bij gebreke waarvan de aansluiting of de ontbinding als 

onbestaande wordt beschouwd. 

Artikel 38. Benodigdheden voor Clubs. 

De aangesloten Clubs van het Verbond hebben zonder kosten recht op het volgende. 

1) Eén K.B.G.B.-Kaliber (77 mm) om de opening tussen de doeldoppen te meten. 

2) Eén exemplaar van de Verbondsreglementen. 

3) Eén exemplaar van de Kalender voor ieder seizoen met de samenstelling van het Verbondsbestuur en 

de Klachtencommissie en de lijst van de aangesloten Clubs. 

4) Alle nodige formulieren, zijn gratis te downloaden via de website. 

Organisaties van de aangesloten Club worden gratis bekend gemaakt via de website. 

Artikel 39. Meetapparaten. 

De aangesloten Clubs dienen bovendien te beschikken over een afstandsmeter en een lijnmeter (aan te schaf-

fen op eigen kosten). 

Indien deze apparaten niet aanwezig zijn in het Lokaal, wordt de bezoekende Club bij ieder meetgeval automa-

tisch in het gelijk gesteld, tenzij de bezoekende Club er de voorkeur aan geeft te laten meten met haar eigen ap-

paraten. 

Ook de K.B.G.B.-Kaliber dient steeds aanwezig te zijn in het lokaal. 

Artikel 40. Clubreglementen. 

Iedere Club kan een intern reglement of Clubreglement invoeren, dat evenwel moet voldoen aan de volgende 

voorwaarden. 

1) Het moet goedgekeurd worden door tenminste twee derden van de Clubleden (bij de aanvaarding). 

2) Het mag niet indruisen tegen de Statuten van de K.B.G.B. en het Verbond. Daarmee strijdige bepa-

lingen in de Clubreglementen worden als ongeschreven aanzien. 



3) Ieder Clublid dient een afschrift ervan te bekomen en een verklaring van ontvangst en akkoord af te le-

veren aan het Clubbestuur. 

4) Eén exemplaar van het Clubreglement, ondertekend door Voorzitter en Secretaris van de Club, dient 

aan het Verbondsbestuur te worden bezorgd onmiddellijk na de goedkeuring ervan. 

5) Alle wijzigingen in het Clubreglement dienen te worden goedgekeurd met twee derden meerderheid en 

onmiddellijk gemeld aan het Verbondsbestuur. 

Artikel 41. Verandering van Clublokaal. 

De verandering van Clublokaal kan slechts worden toegestaan wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden. 

1) Alle aangesloten Leden van de Club dienen uitgenodigd te worden tot de vergadering, welke zich daar-

over moet uitspreken en zij dienen de gelegenheid te krijgen hun stem uit te brengen. 

2) Op deze vergadering dient minstens de twee derden van de aangesloten Leden aanwezig te zijn. Wordt 

dit quorum niet bereikt, dan wordt er een tweede vergadering samengeroepen, welke geldig kan beslis-

sen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

3) De uitnodigingen tot de vergaderingen vermeld onder n° 1 en 2 hierboven worden verstuurd door het 

Verbondsbestuur, dat eveneens toezicht houdt op het normaal en reglementair karakter der vergaderin-

gen. 

4) De administratiekosten worden verhaald op de betrokken Club. 

5) Bij de aanvraag dienen twee lijsten gevoegd te worden. 

a. Eén lijst met de namen en de handtekeningen van de aanwezige Leden op de vergadering. 

b. Eén lijst met de namen en de handtekeningen van de aanwezige Leden, die voor de verande-

ring van het Lokaal hebben gestemd. 

c. Beide lijsten vermelden tevens de naam en het adres van het nieuwe Clublokaal. 

d. Voormelde lijsten worden in de vorm van formulieren door het Verbond ter beschikking van de 

Clubs gesteld. 

6) De Club en het nieuwe Lokaal moeten voldoen aan de vereisten van de K.B.G.B. en het Verbond. 

6) Tevens heeft de Club de verplichting alle nuttige informatie aan het Verbondsbestuur over te maken. 

Artikel 42. Verandering van Lokaalhouder. 

De verandering van Lokaalhouder is steeds toegestaan. 

De nieuwe Lokaalhouder, welke geen aangesloten Lid is, dient schriftelijk zijn akkoord met de Statuten van de 

K.B.G.B. en het Verbond te bevestigen. 

Artikel 43. Uitsluiting van aangesloten Clubs. 

Een aangesloten Club kan slechts uit het Verbond worden gesloten door een beslissing van de J.A.S.V. of een 

bijzondere A.V. genomen met een twee derden meerderheid. 

Artikel 44. Vrijwillig 0ntslag of Ontbinding van Aangesloten Clubs. 

Een aangesloten Club, zelfs tijdens de kompetitie of het seizoen, kan vrijwillig ontslag nemen uit het Verbond of 

zichzelf ontbinden. Dat dient te gebeuren onder naleving van volgende voorwaarden en formaliteiten 

1) Alle aangesloten Leden van de Club dienen uitgenodigd te worden tot de vergadering, welke zich daar-

over moet uitspreken, en zij dienen de gelegenheid te krijgen hun stem uit te brengen. 

2) Op deze vergadering dient minstens de twee derden van de aangesloten Leden aanwezig te zijn. Wordt 

dit quorum niet gehaald, dan wordt er een tweede vergadering samengeroepen, welke geldig kan beslis-

sen ongeacht het aantal aanwezige Leden. 

3) De uitnodigingen tot de vergaderingen vermeld onder n° 1 en 2 hierboven worden verstuurd door het 

Verbondsbestuur, dat eveneens toezicht houdt op het normaal en reglementair karakter der vergaderin-

gen. De administratiekosten worden verhaald op de betrokken Club. 

4) Bij de aanvraag of de kennisgeving dienen twee lijsten gevoegd te worden. 

- één lijst met de namen en de handtekeningen van de aanwezige Leden op de vergadering. 

- één lijst met de namen en de handtekeningen van de aanwezige Leden, die voor het vrijwillig ontslag of 

de ontbinding hebben gestemd. 

Deze lijsten worden in de vorm van formulieren door het Verbond ter beschikking van de Clubs gesteld. 

Het vrijwillig ontslag of de ontbinding wordt voorlopig aanvaard door het Verbondsbestuur, maar moet later be-

krachtigd worden op de eerstvolgende J.A.S.V. of A.V. 

Het vrijwillig ontslag of de ontbinding van een Club heeft de hierna vermelde gevolgen. 



1) Alle Leden van de ontslagnemende of ontbonden Club zijn op het einde van het lopende seizoen speel-

gerechtigd bij een andere Club, met dien verstande dat zij financieel aansprakelijk blijven voor de schul-

den van de Club bij de K.B.G.B. en het Verbond, iedere speler voor zijn deel. 

Zij dienen geen overgang te doen, maar enkel een nieuwe aansluitingskaart te tekenen. 

2) Op het einde van het seizoen wordt er overgegaan tot de terugbetaling van de waarborgsom van de ont-

slagnemende Club of het saldo ervan na aftrek van het debet van de Lopende Rekening van de Club. 

3) De terugbetaling gebeurt in de loop van de maand juli, volgend op de definitieve aanvaarding van het 

ontslag of de ontbinding. 

4) Indien de waarborgsom niet voldoende is ter vereffening van het debetsaldo van de Lopende Rekening, 

blijven de Clubleden, welke bij de betrokken Club aangesloten waren op het ogenblik van de beslissing 

tot ontslag of ontbinding, persoonlijk verantwoordelijk voor de vereffening van de Clubschulden aan de 

K.B.G.B. en het Verbond, maar enkel voor wat hun aandeel betreft. 

5) De aansluiting bij een andere Club (zelfs buiten het Verbond) kan daarvan afhankelijk worden gesteld. 

6) Indien het ontslag of de ontbinding plaatsvindt tijdens de lopende kompetitie (d.w.z. voor de laatste 

speeldag) wordt er m.b.t. de Afdeling of de Afdelingen, waarin de Ploeg of de Ploegen van de betrokken 

Club ingeschreven waren, een volledig nieuwe rangschikking opgemaakt, waarbij geen rekening wordt 

gehouden met de door deze Ploeg of Ploegen gespeelde en nog te spelen wedstrijden. 

7) Ook alle individuele punten, behaald tegen Leden van de ontslagnemende of ontbonden Club, worden 

verbeurd verklaard. 

8) Deze laatste bepaling is eveneens van toepassing ingeval van uitsluiting van een Club tijdens het com-

petitieseizoen. 

9) Wanneer een Club één of meer Ploegen uit de kompetitie terugtrekt, maar met één of meerdere Ploe-

gen verder blijft spelen is hetgeen vermeld werd onder n° 4 hierboven enkel van toepassing op de uit de 

kompetitie genomen Ploegen. 

Artikel 45. Rechten van de niet akkoord zijnde leden bij ontslag of ontbinding. 

De Leden, welke zich overeenkomstig artikel 44 niet akkoord hebben verklaard met het vrijwillig ontslag of de 

ontbinding van hun Club, kunnen de ontslagnemende of ontbonden Club verderzetten onder de volgende voor-

waarden. 

1) Zij dienen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 33 en 34 hierboven. 

2) Zij dienen zich financieel in orde te stellen met de K.B.G.B. en het Verbond. Dat wil zeggen dat alle 

schulden van de Club eerst dienen aangezuiverd te worden. 

3) Zij dienen in de eerste plaats verder te spelen met de hoogst gerangschikte Ploeg of Ploegen. 

In dit geval wordt er niet overgegaan tot terugbetaling van de waarborgsom 

Artikel 46. Waarborgsom. 

De door de Clubs gestorte waarborgsom (zie art.33) dient door het Verbondsbestuur op een bijzondere rekening 

geplaatst te worden, voorbehouden voor de waarborgsom van alle Clubs van het Verbond. 

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de J.A.S.V. of A.V. zal het Verbondsbestuur met het kredietsaldo van 

deze rekening geen gewone of bijzondere verbondsuitgaven mogen bekostigen. De intresten op deze bijzondere 

rekening komen toe aan het Verbond. 

Wanneer het lidmaatschap van de Club een einde neemt volgens artikel 44 (vrijwillig ontslag of ontbinding), zal 

de waarborgsom aan de betrokken Club worden terugbetaald onder aftrek van de Clubschulden aan de 

K.B.G.B. en het Verbond. 

Ingeval van uitsluiting van een aangesloten Club wordt de waarborgsom niet terugbetaald aan de betrokken 

Club. Zij wordt verbeurdverklaard ten voordele van de Verbondskas. De waarborg wordt eveneens verbeurdver-

klaard ingeval van toepassing van artikel 70, 4° Lid. 

Artikel 47. Lopende Rekening. 

Voor iedere aangesloten Club wordt er een Lopende Rekening bijgehouden door de Penningmeester van het 

Verbond. 

Hierop worden alle kleinere kosten en boeten ten laste van de betrokken Club genoteerd, evenals de aan deze 

Club toekomende sommen. 

Op het einde van het seizoen (in de loop van de maand juni) wordt de afrekening opgesteld door de Penning-

meester en meegedeeld aan de Club. 

- Een eventueel debetsaldo dient steeds vereffend te worden voor de J.A.S.V.  

- Een kredietsaldo wordt aan de Club uitbetaald bij gelegenheid van de J.A.S.V 



- De afrekening wordt aan de Club bezorgd samen met de uitnodiging tot de J.A.S.V 

- Indien de afrekening wordt betwist, dient dat binnen de veertien dagen na verzending ervan schriftelijk 

en gemotiveerd ter kennis van het Verbondsbestuur te worden gebracht. Een eventueel debetsaldo 

dient echter in ieder geval betaald te worden voor de J.A.S.V. zij het onder voorbehoud. 

Een tussentijdse afrekening kan aan de aangesloten Clubs worden overgemaakt zodra het debetsaldo van de 

Lopende Rekening meer dan zesenzestig procent van de Clubwaarborg bedraagt (dus € 50,00). Deze tussen-

tijdse afrekening dient binnen de veertien dagen vereffend te worden. 

Worden niet op de Lopende Rekening ingeschreven. De inschrijvingsgelden voor de diverse kompetities en in-

richtingen, forfaitkosten of boeten van vijf euro (€ 5,00) of meer. Deze dienen vereffend te worden op de wijze en 

binnen de termijnen door het Verbondsbestuur bepaald. 

Artikel 48. Aansprakelijkheid van de Clubs voor hun Leden. 

Iedere aangesloten Club is ten aanzien van de K.B.G.B. en het Verbond aansprakelijk voor de vereffening van 

de schulden, kosten en boeten, door haar aangesloten Leden opgelopen in toepassing van huidige Statuten of 

deze van de K.B.G.B., evenals wegens de niet-naleving van beslissingen van de bevoegde Verbondsorganen. 

Het Verbondsbestuur oordeelt autonoom over alle betwistingen inzake Lidmaatschap van deze of gene Club 

HOOFDSTUK II. AANGESLOTEN LEDEN (= SPELERS). RECHTEN EN VERPLICHTIN-
GEN. 

Artikel 49. De Aansluiting. Voorwaarde en gevolgen. 

Om als Lid (= Speler) bij een Club, aangesloten bij het Verbond, in aanmerking te komen, moet men voldoen 

aan de volgende voorwaarden 

1) Tenminste tien jaar oud zijn. 

2) De schriftelijke toestemming van zijn ouders of zijn voogd voorleggen, indien men bij de aanvraag geen 

volle zestien jaar oud is. 

3) Geen nog lopende schorsing hebben opgelopen, uitgaande van de K.B.G.B. of één van de bij de 

K.B.G.B. aangesloten Verbonden. Mitst goedkeuring door de K.B.G.B. kan het Verbondsbestuur van 

deze voorwaarde afwijken. 

4) Geen schulden hebben bij de Club of het Verbond dat men verlaat. 

5) Een aanvraag tot Lidmaatschap ondertekenen. 

6) Een jaarlijks Lidgeld betalen van € 10,00. 

In dit lidgeld is de inschrijving voor de Verbonds Kampioenschappen inbegrepen, evenwel met uitsluiting van 

vrije wedstrijden of bekers. 

Door het ondertekenen van zijn aanvraag tot aansluiting verbindt de betrokken speler er zich toe om de be-

staande reglementering van de K.B.G.B. en het Verbond stipt na te leven en de beslissingen van de bevoegde 

Verbondsorganen te respecteren en uit te voeren. 

Het Verbondsbestuur oordeelt volledig autonoom over de al dan niet aanvaarding van de aansluitingsaanvragen 

met dien verstande dat de Club, waarbij de aanvrager wenste aan te sluiten, het recht heeft zich tot de Klachten-

commissie van het Verbond te wenden. 

Artikel 50. Aflevering van B.G.B -Lidkaart en Spelerskaart. 

Na onderzoek van de aanvraag tot aansluiting wordt deze in voorkomend geval door het Verbondsbestuur over-

gemaakt aan de B.G.B; Deze laatste zal via het Verbondsbestuur een B.G.B Lidkaart en een spelerskaart afle-

veren aan de speler, zulks voor de club van zijn keuze. 

Vanaf de aflevering van deze stukken is de betrokkene gerechtigd om als speler opgesteld te worden bij alle in-

richtingen van de K.B.G.B. en het Verbond (mits eventueel te voldoen aan de voorwaarden welke voor bepaalde 

inrichtingen gesteld zijn. Bijvoorbeeld voorwaarden van leeftijd en geslacht etc.) 

Het Verbondsbestuur is bevoegd om een voorlopige spelerskaart af te leveren in uitzonderlijke gevallen. 

Artikel 51. De K.B.G.B.-Lidkaart. 

De B.G.B Lidkaart heeft een onbeperkte geldigheidsduur. 

De betrokken speler moet steeds kenbaar maken bij wijziging van zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, 

adres). 



Artikel 52. De Spelerskaart. 

De spelerskaarten worden jaarlijks hernieuwd. Zij vermelden tevens de waarderingsletter van de speler alsook 

zijn Ploeg voor het lopende seizoen. Ingeval van wijziging van één of meer van deze gegevens dient een nieuwe 

spelerskaart te worden aangevraagd. 

Wijzigingen mogen nooit eigenhandig worden aangebracht. 

Artikel 53. Kosten van aflevering van nieuwe kaarten. 

Bij aflevering van een nieuwe K.B.G.B -Lidkaart en/ of spelerskaart (ook ingeval van verlies) vallen de kosten 

voor de vervanging of wijziging ten laste van de betrokken Speler. Deze kosten worden vastgesteld door het 

Verbondsbestuur op basis van de werkelijke kostprijs en ingeschreven op de Lopende Rekening van de Club, 

waarvan de betrokkene Lid is of zal worden (bij overgang). 

Artikel 54. Periode waarbij geen aansluitingen mogelijk zijn. 

Nieuwe aansluitingen worden enkel aanvaard in de periode na één januari zoals omschreven in de reglemente-

ring van de K.B.G.B.. 

Artikel 55. Alfabetische Ledenlijsten. 

Iedere Club dient jaarlijks uiterlijk op één augustus een alfabetisch opgestelde Ledenlijst in te leveren bij het Ver-

bondsbestuur. Daarop komen alle Spelers voor, welke de Clubovereenkomst hebben ondertekend, evenals de 

goedgekeurd overgangen. 

In een bijzondere kolom wordt voor iedere Speler het Ploegnummer vermeld voor de vrijdag- en eventuele zater-

dagcompetitie. 

Artikel 56. Hulpmiddelen voor Gehandicapte Spelers. 

Blijvend gehandicapte Spelers, die hulpmiddelen willen gebruiken, moeten deze aanvragen aan het Verbonds-

bestuur. 

Bij goedkeuring wordt aan de betrokken Speler een schriftelijk bewijs afgeleverd. 

Hulpmiddelen gebruiken zonder toelatingsbewijs betekent individueel verlies (tweemaal 5-0). 

HOOFDSTUK III. VERSCHILLENDE VERBONDSINRICHTINGEN. 

Artikel 57. Opsomming. 

Het Verbond kent de volgende Verbondsinrichtingen. 

1) De JAARLIJKSE COMPETITIE (vrijdag). 

2) De eventuele ZATERDAG COMPETITIE. 

3) De VERBONDS KAMPIOENSCHAPPEN. 

4) De VERBONDSBEKER. 

5) De TOEKOMSTBEKER 

6) De INDIVIDUELE BEKER 

7) De DUO BEKER. 

Het Verbondsbestuur is bevoegd voor de al of niet organisatie van de Inrichtingen vermeld onder nu 5 tot en met 

7 hierboven. Het Bestuur is eveneens gerechtigd om één of meer andere verbondsinrichtingen te organiseren, al 

dan niet met verplichte deelname. 

Artikel 58. Deelname en Gevolgen. 

Alle regelmatig aangesloten Clubs en spelers zijn gerechtigd op deelname aan deze Verbondsinrichtingen, 

eventuele van kracht zijnde schorsingen niet te na gesproken. 

Door hun inschrijving gaan de deelnemende clubs en spelers akkoord met de reglementering, welke op iedere 

inrichting van toepassing is. 

Artikel 59. Inschrijvingsgelden. 

Het inschrijvingsgeld voor de gewone JAARLIJKSE COMPETITIE (vrijdag) is vastgesteld als volgt. 

- € 25,00 per seizoen voor deelname met één Ploeg. 

- € 12,50 per seizoen voor deelname van iedere bijkomende Ploeg. 

Het verbondsbestuur bepaalt de inschrijvingsgelden voor de andere inrichtingen, zonder dat deze de twee voor-

noemde bedragen mogen te boven gaan. 



Artikel 60. Reglement van de gewone JAARLIJKSE KOMPETITIE. 

Ten aanzien van de gewone JAARLIJKSE KOMPETITIE gelden de volgende regels. 

1) Er wordt gespeeld in Afdelingen van hij voorkeur maximum veertien Ploegen. Dit zonder afsplitsingen. 

2) Van iedere Club mogen slechts maximaal twee Ploegen deel uitmaken van iedere verbondsafdeling. Dat 

geldt evenwel niet voor de laagste Afdeling. 

3) In de hoogste Afdeling (Ere-Afdeling) zullen in geen geval meer dan drie tweede ploegen kunnen deel-

nemen. Bij stijging van een vierde tweede Ploeg uit eerste Afdeling op het moment dat er reeds drie 

tweede Ploegen in Ere-Afdeling spelen, zal de laagst gerangschikte tweede Ploeg in Ere-Afdeling auto-

matisch de plaats innemen van de best gerangschikte daler. Indien op dat moment twee bijkomende 

tweede Ploegen uit eerste Afdeling zouden stijgen naar Ere afdeling, zullen de twee laagst gerang-

schikte tweede ploegen in Ere afdeling automatisch de plaats innemen van de twee ploegen. 

4) Indien er in een afdeling twee ploegen van een zelfde club deelnemen dienen deze zo spoedig mogelijk 

tegen mekaar uit te komen. 

5) De samenstelling van de Kalender gebeurt door het Verbondsbestuur. 

6) Iedere Ploeg bestaat uit zes individuele Spelers. 

7) Een ontmoeting tussen twee Ploegen bestaat uit zes individuele wedstrijden. 

8) Iedere individuele wedstrijd wordt betwist naar twee winnende manches (dus twee manches met eventu-

eel een beslissende manche of "belle"). 

9) Per gewonnen individuele manche wordt er één wedstrijdpunt toegekend aan de Ploeg van de winnende 

Speler. 

10) Na verloop van de zes individuele wedstrijden worden de klassementspunten toegekend als volgt. 

- Twee klassementspunten aan de Ploeg, die de meeste wedstrijdpunten verzamelt. 

- Eén klassementspunt indien beide ploegen een gelijk aantal wedstrijdpunten verzamelt. 

- Nul klassementspunten aan de Ploeg, die die minste wedstrijdpunten verzamelt. 

11) Na afloop van de gehele kompetitie wordt de eindrangschikking opgemaakt aan de hand van de vol-

gende criteria. 

1. Het totaal aantal klassementspunten. 

2. Bij gelijkheid van klassementspunten. Het totaal aantal gewonnen wedstrijden (per Ploeg). 

3. Bij gelijkheid van klassementspunten en gewonnen wedstrijden. De meest gewonnen individuele 

wedstrijdpunten. 

4. Is het resultaat dan nog gelijk, dan worden de betrokken Ploegen gelijk gerangschikt behalve wan-

neer één van de betrokken Ploegen zou kunnen stijgen of dalen of gerechtigd zijn op deelname aan 

de Nationale Bekers. 

12) Voor die gevallen (stijgen of dalen en Nationale deelname) wordt er een testwedstrijd gespeeld, welke 

onderworpen is aan de volgende regels.  

a) Er wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijd. De alfabetisch eerst gerangschikte Ploeg speelt 

eerst thuis. 

b) De individuele wedstrijdpunten over de heen- en terugwedstrijd worden samengevoegd. Winnaar is 

de Ploeg die het meest individuele wedstrijdpunten totaliseert over de twee ontmoetingen. 

c) Is de eindstand evenwel zes tegen zes, dan wordt er onmiddellijk na afloop van de terugwedstrijd 

een beslissende partij georganiseerd naar twee winnende manches. 

d) Beide Ploegen duiden daartoe drie spelers aan welke effectief hebben gespeeld in de terugwed-

strijd. Deze spelers spelen elk één manche. De ploeg welke als eerste twee manches wint is win-

naar van de gehele testwedstrijd. 

13) De twee laagst gerangschikte Ploegen van iedere Afdeling dalen naar de juist lagere Afdeling, tenzij zij 

reeds in de laagste Afdeling speelden. 

14) De twee hoogst gerangschikte Ploegen stijgen naar de juist hogere Afdeling, tenzij zij reeds in de hoog-

ste Afdeling speelden. 

15) Bij het wegvallen van een niet-stijgende of niet-dalende Ploeg in een bepaalde Afdeling, wordt haar 

plaats ingenomen door de Ploeg, die in de juist lagere Afdeling de beste plaats heeft behaald na de 

twee steigers. 

16) Als een ploeg die in Ere afdeling stopt met spelen, dan hoeft een lagere ploeg van die Club niet meer 

die ploeg te vervangen in Ere afdeling.  

17) Een Ploeg zal evenwel slechts kunnen stijgen indien artikel 60.2 zich daartegen niet verzet (meer dan 

twee Ploegen van dezelfde Club in één Afdeling en maximaal drie tweede Ploegen in de hoogste Ver-

bondsafdeling) 

18) Voor alles, wat niet uitdrukkelijk door huidig artikel is geregeld, zal het Verbondsbestuur bevoegd zijn. 

De wedstrijden van de gewone JAARLIJKSE KOMPETITIE worden gespeeld op vrijdag. 



Artikel 61. Andere Verbondsinrichtingen. 

Ten aanzien van de andere Verbondsinrichtingen heeft het Verbondsbestuur de meest uitgebreide bevoegdheid. 

- het bepaalt de inrichtingen en de data waarop wordt gespeeld. 

- het bepaalt het al dan niet verplicht karakter van de deelname en het minimum aantal inschrijvingen per Club. 

- voor de VERBONDS KAMPIOENSCHAPPEN zal het verplicht minimumaantal inschrijvingen evenwel nooit 

meer mogen belopen dan de helft van de helft van het aantal aangesloten Leden van iedere Club. 

- het Verbondsbestuur bepaalt de eventuele boeten ingeval van niet deelname of weigeren tot het leiden van 

wedstrijden (zie VERBONDSKAMPIOENSCHAPPEN.) 

Artikel 62. Toekomstbeker. 

Artikel 54 van deze Statuten is niet van toepassing op de TOEKOMSTBEKER. Het Bestuur levert per deelne-

mende club een lijst af met de speelgerechtigde Spelers. 

Artikel 63. Beloningen. 

Alle inrichtingen worden stelselmatig beloond. Het Verbondsbestuur heeft ter zake de meest ruime bevoegdheid. 

Voor iedere afdeling of afzonderlijke kompetitie wordt jaarlijks de beste Speler beloond met een trofee (Ere, Eer-

ste, Tweede, Derde Afdeling, Toekomstbeker en eventuele andere inrichtingen). 

Het reglement inzake de aanduiding van de beste Speler per Reeks wordt opgesteld door het Verbondsbestuur. 

Artikel 64. Deelname Nationale Beker 

Zie reglementering K.B.G.B..  

Artikel 65. De Officiële Verbonds Kampioen. 

De winnaar van de hoogste reeks op de VERBONDSKAMPIOENSCHAPPEN is de OFFICIELE KAMPIOEN van 

DE LIMBURGSE GOLFBILJARTBOND. 

Hij is verplicht om de NATIONALE TROFEE DER KAMIOENEN te betwisten. Hij is evenwel gerechtigd op een 

vergoeding van vijfentwintig EURO ten laste van de Verbondskas. 

Artikel 66. Verplichte deelname aan Nationale Kampioenschappen. 

Vervallen 

Artikel 67. Prijsuitreiking en Tombola. 

Jaarlijks wordt er op het einde van het seizoen een PRIJSUITREIKING georganiseerd door het verbondsbe-

stuur. 

Bij gelegenheid daarvan kan er een TOMBOLA worden ingericht ten bate van de Verbondskas en de clubkas-

sen. 

Het Verbondsbestuur kan bij die gelegenheid aan de Clubs de verplichting tot afname van lotjes of steunkaarten 

opleggen. Het Verbondsbestuur bepaalt de minimum afname en de prijs, evenals de wijze waarop de Clubs 

rechtstreeks mee profiteren van de opbrengst. 

De Clubs dienen met een minimum aantal Leden vertegenwoordigd te zijn op de Prijsuitreiking. 

Bekers en andere beloningen dienen steeds afgehaald te worden op de Prijsuitreiking, bij gebreke waarvan zij 

toekomen aan het Verbond en de aanschafkosten op de afwezige Clubs of Spelers kunnen verhaald worden, dit 

volgens de modaliteiten door het Bestuur bepaald. 

De winnaars worden steeds persoonlijk verwittigd met vraag om de al of niet afhaling van hun trofee schriftelijk 

te bevestigen. 

Niet afgehaalde prijzen worden bovendien na veertien dagen verbeurd verklaard ten voordele van het verbond. 

HOOFDSTUK IV. INRICHTINGEN VAN KLUBS EN LOKAALHOUDERS. 

Artikel 68. Diverse voorschriften. 

Geen enkele Club of Lokaalhouder mag enige inrichting van gelijk welke aard, verband houdende met de Golf-

biljartsport, organiseren zonder voorafgaande goedkeuring van het Verbondsbestuur. 

Goedkeuring wordt echter steeds verleend op de volgende voorwaarden. 

1) Er dient in een normale beloning voorzien te worden. 

2) Het bedrag van het inschrijvingsgeld mag per reeks de € 5,00 niet te boven gaan. 



3) Bij één dag toernooien dient het inschrijvingsgeld overeengekomen met het Verbondsbestuur (afhankelijk 

van de prijzen en beloningen). 

4) Er mag niet gespeeld worden op de data van de K.B.G.B.- en Verbondsinrichtingen. 

5) De goedkeuring dient minstens drie weken op voorhand gevraagd te worden, dit schriftelijk aan het Ver-

bondssecretariaat. 

Overtredingen van voorgaande bepalingen worden bestraft met een boete van € 25,00 tot € 125,00. 

Iedere club blijft in dat verband volledig verantwoordelijk voor de daden van haar Lokaalhouder en haar Leden. 

Spelers, welke deelnemen aan niet goedgekeurde inrichtingen, kunnen bestraft worden met een boete van € 2,5 

tot €12,50. 

De goedgekeurde inrichtingen worden bekend gemaakt via de website. 

In het tussenseizoen zal de inrichter de goedkeuring door het Verbondsbestuur dienen uit te hangen. 

HOOFDSTUK V. KLUBKONTRAKT - KLUBOVEREENKOMST - OVERGANG. 

Artikel 69. Clubcontracten. 

Iedere club kan met één of meer van haar spelers een "clubcontract" afsluiten. Hierbij verbindt de Speler er zich 

toe om onder bepaalde voorwaarden voor de club te spelen in het betrokken seizoen en verbindt de club er zich 

toe de speler onder dezelfde voorwaarden te laten spelen in dat seizoen. 

Een clubcontract is slechts geldig voor één seizoen en wordt door het Verbond beschermd. 

Het clubcontract wordt opgesteld in drie exemplaren. Eén voor de club, één voor de Speler en één voor het Ver-

bond. 

Het voor het Verbond bestemde exemplaar dient uiterlijk eenendertig mei van ieder jaar aan het Verbond secre-

tariaat te worden overgemaakt. 

Indien een clubcontract niet op deze data aan het Verbonds secretariaat is overgemaakt, zal het als onbe-

staande worden beschouwd en geniet het geen enkele bescherming. 

Geen enkele bepaling van het clubcontract mag strijdig zijn met de Statuten van de K.B.G.B. en het Verbond. 

Het Verbondsbestuur zal daarop toezien. 

Tevens zal het Verbondsbestuur Club en/ of Speler tot uitvoering van het contract verplichten op straffe van 

schadevergoeding en/ of boete. 

Artikel 70. Clubovereenkomst. 

Zie K.B.G.B. Reglementering 

Artikel 71. Overgang. 

Zie K.B.G.B. Reglementering. 

Artikel 72. Nationale Overgangen. 

Zie K.B.G.B.-reglementering.  

Artikel 73. Federale Overgangen. 

Zie K.B.G.B.-reglementering.  

Artikel 74. Administratieve Leden. 

Zie K.B.G.B. Reglementering. 

HOOFDSTUK VI. SPELEN ZONDER AANSLUITING - DUBBELE AANSLUITING. 

Artikel 75. Spelen zonder geldige aansluiting. 

Zie BGB-reglementering 

Artikel 76. Verbod om dubbel te spelen. 

Een speler mag per competitiewedstrijd (het nummer der wedstrijd in de kalender is bepalend) slechts éénmaal 

worden opgesteld; dit geldt ook indien een bepaalde wedstrijd werd verschoven. 

Bij overtreding verliezen de betrokken Ploegen de wedstrijden, waarin dezelfde Speler werd opgesteld telkens 

met forfaitcijfers (6-0) en loopt zij een boete op van € 25,00. 

Bij herhaling kan deze boete telkens verdubbeld worden. 



De betrokken speler kan daarenboven geschorst worden voor een periode van maximaal tien wedstrijden, met 

mogelijkheid van verdubbeling in geval van herhaling. 

Artikel 77. Dubbele aansluiting. 

Zie BGB-reglementering 

Artikel 78. Spelen onder valse naam. 

Iedere Speler, welke speelt onder valse naam of gebruik maakt van de Lidkaart of Spelerskaart van een ander 

Speler, kan bestraft worden met een schorsing van maximaal drie jaar en een boete van maximaal € 50,00. 

Deze straffen zijn vatbaar voor verdubbeling, bij herhaling. De betrokken club verliest de wedstrijd met forfaitcij-

fers (6-0) en loopt zelf ook een boete op van maximaal € 75,00, verdubbel baar bij herhaling. Bij herhaling kan 

de betrokken Ploeg ook worden verwezen naar de juist lagere Afdeling. 

HOOFDSTUK VII. SANKTIES EN BOETEN. 

Artikel 79. Bevoegdheden van het Verbondsbestuur. 

Het Verbondsbestuur ziet toe op de naleving van de Nationale en de Verbondsstatuten door de Clubs en de 

Spelers, aangesloten bij het Verbond. 

Voor iedere overtreding kan het één of meer van de volgende sancties opleggen. 

- Een vermaning of blaam. 

- Een schorsing van de betrokken Speler voor één of meer speeldagen of voor onbepaalde duur, eventu-

eel zelfs levenslang. 

- Een boete van € 2,50 tot € 50,00 aan de betrokken Club of Speler. 

- Het opleggen van een forfaitscore aan de betrokken club of Speler. 

- Het uit kompetitie nemen van een Ploeg of de Ploegen van de betrokken Club. 

- De degradatie met één Afdeling van de Ploeg of Ploegen van de betrokken Club. 

Indien door bepaalde artikelen van deze Statuten andere sancties worden voorzien, kan het Verbondsbestuur 

deze sancties opleggen. 

In dringende gevallen kunnen deze sancties ook opgelegd worden door het Dagelijks Bestuur van het Verbond, 

met dien verstande dat zijn beslissing dient bekrachtigd te worden op de volgende Bestuursvergadering. 

Artikel 80. Bevoegdheden van de Klachtencommissie. 

De Klachtencommissie is eveneens bevoegd voor het opleggen van de hierboven staande sancties onder de 

volgende voorwaarden. 

- Ingeval van beroep tegen een beslissing van het Verbondsbestuur, waarbij enige sanctie of boete aan een 

Club of Speler werd opgelegd. 

- Ingeval van klacht door een Club of Speler wegens overtreding van de Nationale en/ of Verbondsstatuten. De 

bevoegdheid van de Klachtencommissie is echter beperkt tot de overtreding, welke nauwkeurig in de klacht 

werd omschreven. 

- De Klachtencommissie zal rekening dienen te houden met de sanctienormen, welke door de vertegenwoordi-

ger van het Verbondsbestuur als billijke bestraffing van de overtreding werd voorgesteld ter zitting van de 

Klachtencommissie. 

Artikel 81. Recht van beroep. 

Tegen alle beslissingen, waarbij een Club of Speler een sanctie van gelijk welke aard oploopt, staat hoger be-

roep open, tenzij een bijzondere bepaling van het reglement dergelijke klacht of beroep uitsluit. 

De modaliteiten dienaangaande zijn geregeld door de Statuten van de Klachtencommissie. 

Artikel 82. Recht om gehoord te worden. 

Iedere Club of Speler dient door het Bestuur of door de Klachtencommissie gehoord te worden, alvorens er een 

sanctie wordt opgelegd. Minstens moet de betrokkene de gelegenheid krijgen om zijn standpunt dienaangaande 

uiteen te zetten ten overstaan van het Verbondsbestuur (eventueel het Dagelijks Bestuur) of de Klachtencom-

missie. 

Op straffe van verval dient de uitnodiging om zich ten opzichte van bepaalde feiten te verantwoorden verstuurd 

te worden aan de betrokkenen binnen de dertig dagen na de feiten of na het bekend worden van de feiten. De 

zaak dient op de volgende vergadering alleszins behandeld te worden. 

Het is voldoende dat de betrokkenen uitgenodigd worden om zich te verantwoorden; zijzelf blijven verantwoorde-

lijk voor hun afwezigheid op de vergadering. 



Artikel 83. Mogelijke Kwijtschelding van sancties. 

Het Verbondsbestuur heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen van de opgelegde boete, zonder dat 

deze kwijtschelding op meer dan twee derden van de boete betrekking kan hebben. 

Het Verbondsbestuur mag eveneens de andere sancties kwijtschelden onder dezelfde modaliteiten, behoudens 

voor wat betreft een opgelegde forfaitscore of een opgelegde degradatie. 

De kwijtschelding zal slechts mogelijk zijn indien de betrokkene tekenen van beterschap vertoont en heeft 

slechts gevolgen voor wat betreft de toekomst. 

Indien de betrokken sanctie werd opgelegd door de Klachtencommissie, zal het Verbondsbestuur eerst het ad-

vies van deze Kommissie inwinnen alvorens tot kwijtschelding over te gaan. 

Indien de kwijtschelding betrekking heeft op het uit kompetitie nemen van een Ploeg, dient deze Ploeg terug de 

wedstrijden te spelen welke zij gemist heeft ingevolge de uitvoering van deze sanctie, zonder dat het aantal te 

herspelen wedstrijden ooit meer dan twee mag bedragen. Het Verbondsbestuur bepaalt tegelijkertijd de data en 

de modaliteiten van de te herspelen wedstrijden. 

HOOFDSTUK VIII. WAARDERINGSLETTER VAN DE SPELERS. 

Artikel 84 t/m 87 Waarderingsletter 

Zie Reglementering K.B.G.B. 

Bevoegdheid van Verbondsbestuur. 

Het Verbondsbestuur is gemachtigd aan een A- of B-speler, die duidelijk blijk heeft gegeven slechts kompeti-

tie te spelen met de bedoeling van letterwaarde te kunnen dalen, deze Speler minimum een B-letterwaarde 

toe te kennen. Voorwaarde is dat het Verbondsbestuur de K.B.G.B. schriftelijk op de hoogte brengt om de 

handeling te staven. 

DEEL III. SPEELREGLEMENTEN LGB. 

HOOFDSTUK 1. HET BILJART. 

Artikel 88. Biljarts. 

Alle merken van competitiebiljarts zijn toegelaten, mits het door de Clubs gebruikte model voldoet aan alle ver-

eisten om een normaal spel te waarborgen. 

Artikel 89. Diverse vereisten. 

De door de Clubs van het Verbond gebruikte biljarts dienen steeds te voldoen aan de Vereisten bepaald door 

K.B.G.B. 

Rond het biljart moet er voldoende vrije ruimte zijn, zodat een normaal spel zonder hinder mogelijk is. Bij moge-

lijk plaatsgebrek in geringe mate, aanvaard door het Verbondsbestuur, dient de thuisploeg steeds een aange-

paste keu ter beschikking te houden van de Spelers. Deze keu dient degelijk in orde te zijn. 

Het biljartlaken dient in een behoorlijke staat van onderhoud te verkeren, zodat het biljart normaal bespeelbaar 

is. 

Het biljart dient waterpas te staan. 

Het biljart moet degelijk verlicht zijn. De verlichting moet bestaan uit één of twee lampen op tenminste tachtig en 

ten hoogste honderd zestig centimeters van het blad van het biljart. 

Artikel 90. Verantwoordelijkheid der Clubs. 

Alle Clubs van het Verbond dienen ervoor te zorgen dat hun biljart(s) steeds voldoet (voldoen) aan de hierboven 

gestelde vereisten en dat bij alle inrichtingen. 

De keuringen kunnen door een van de Bestuursleden uitgevoerd worden op onregelmatige tijdstippen. 

Niettemin kan iedere Club een keuring door het Verbond aanvragen, mits de betaling van een onkostenvergoe-

ding van € 25,00. Deze keuring geeft enkel de staat van het biljart weer op het ogenblik der keuring zelf, maar 

biedt geen garantie voor de toekomst. 

HOOFDSTUK II. VERLOOP DER WEDSTRIJDEN, AANWEZIGHEDEN, FORFAITS. 

Artikel 91. Ter beschikking stellen van het Biljart. 

De thuisploeg heeft de verplichting om het biljart vanaf 19.30 uur ter beschikking te stellen van de bezoekers. 



Deze hebben het recht om te oefenen vanaf 19.30 tot 19.55 uur, met dien verstande dat dit orde vol moet verlo-

pen. 

Het zogenaamd "vliegeren" is formeel verboden en evenmin mogen er wilde of gevaarlijke stoten gedaan wor-

den 

Overtreders kunnen vermaand worden door de Ploegkapitein van de thuisploeg; bij herhaling kunnen sancties 

opgelegd worden. 

Artikel 92. Controle van het Biljart door de Bezoekers. 

In dezelfde periode (vanaf 19.30 tot 19.55 uur) dienen de bezoekers na te gaan of het biljart voldoet aan alle ver-

eisten vermeld in artikel 89 hierboven. 

Indien zij bezwaren hebben, moeten de bezoekers de thuisploeg daarop onmiddellijk opmerkzaam maken en 

vragen het euvel te verhelpen. Deze vraag dient geformuleerd te worden voor het ondertekenen van het wed-

strijdblad, dus alleszins voor 19.55 uur. 

Wanneer de thuisploeg hieraan niet onmiddellijk kan verhelpen of wanneer er betwisting bestaat, nemen de 

beide Ploegkapiteins gezamenlijk contact op met de Competitieleider, dit voor de ondertekening van het wed-

strijdformulier en leggen hem de situatie uit en geven ieder hun standpunt. 

De competitieleider komt onverwijld ter plaatse (of zendt een plaatsvervanger) zonder dat de wedstrijd mag ge-

start worden. 

- Stelt hij een overtreding vast van de in artikel 89 vermelde vereisten, dan verliest de thuisploeg de wed-

strijd met 0-6. De gehele forfaitregeling is van toepassing. 

De verplaatsingskosten van de competitieleider of zijn vervanger zijn ten laste van de thuisploeg. 

- Bevindt de competitieleider het biljart in orde, dan worden de bezoekers in het ongelijk gesteld. De wed-

strijd vangt onmiddellijk aan. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de bezoekers. 

- Tegen de beslissing van de competitieleider of zijn vervanger staat geen enkel verhaal open. 

Alle bezwaren, die de Competitieleider ter kennis worden gebracht na de ondertekening van het wedstrijdblad, 

dienen als onbestaande beschouwt te worden. De wedstrijd dient zonder meer gestart en afgewerkt te worden. 

Deze regeling is niet van toepassing op gebreken, welke plots optreden tijdens de wedstrijd of ingevolge het 

wedstrijdverloop (bv. scheuren van het laken ingevolge een al dan niet foutieve stoot) 

In dergelijke gevallen wordt de competitieleider onmiddellijk gecontacteerd; hij probeert met beide Ploegen tot 

een akkoord te komen over verder spelen of herspelen; bij gebreke van akkoord dient de beslissing van de com-

petitieleider of zijn vervanger gevolgd te worden. 

Tegen deze beslissing staat geen verhaal open. 

Artikel 93. Aanwezigheid, Opstellen en Wachttijden. 

Beide Ploegkapiteins zorgen voor de invulling en ondertekening van het wedstrijdblad om 19.55 uur. Voor de 

formaliteiten wordt verwezen naar artikel 104. Indien één van de Ploegkapiteins in gebreke blijft, neemt de an-

dere onmiddellijk contact op met de Competitieleider. Wordt er geen gevolg gegeven aan de richtlijnen van de 

Competitieleider, dan verliest de in gebreke blijvende Ploeg de wedstrijd met 6-0. 

Voor de aanwezigheden gelden volgende regels. 

1) Vanaf 19.55 uur tot aan het einde van de zesde en laatste individuele wedstrijd dienen van iedere Ploeg op 

elk moment minstens twee Spelers aanwezig te zijn. Per ontbrekende Speler wordt een boete van € 5,00 op-

gelegd.  

2) Iedere Speler afzonderlijk dient aanwezig te zijn op het ogenblik dat hij wordt opgesteld en tevens bij de aan-

vang van zijn wedstrijd. Aanwezige Spelers moeten worden opgesteld vooraleer er een individueel forfait kan 

gegeven worden. Misbruik wordt bestraft met een 6-0 verlies, met dien verstande dat de individuele punten 

behouden blijven. 

3) Iedere Speler die niet aanwezig is bij zijn opstelling of bij de aanvang van zijn wedstrijd, verliest deze wed-

strijd met individueel forfait (tweemaal 5-0). 

Voor de opstelling van de diverse Spelers gelden volgende regels. 

- In Ere-afdeling worden alle spelers voor aanvang van de wedstrijd in eenmaal opgesteld. 

 Wachttijden hierbij zijn:  

Speler 1, geen wachttijd, aanwezig om 20.00 uur 

Speler 2, geen wachttijd, aanwezig op het einde van wedstrijd 1 

Speler 3, aanwezig om 21.45 uur indien wedstrijd 2 beëindigd is, anders op het einde van wedstrijd 2 



Speler 4, aanwezig om 22.30 uur indien wedstrijd 3 beëindigd is, anders op het einde van wedstrijd 3.  

Speler 5, aanwezig om 23.00 uur indien wedstrijd 4 beëindigd is, anders op het einde van wedstrijd 4. 

Speler 6, aanwezig om 24.00 uur indien wedstrijd 5 beëindigd is, anders op het einde van wedstrijd 5. Bij 

verlate middagpost kan de wachttijd verlengd worden tot 00.30 uur. 

Voor de overige afdelingen geldt onderstaande.  

- Voor aanvang van de wedstrijd overhandigen de beide kapiteins een lijst met namen van de 6 spelers en de 

eventuele reservespelers (max 2) aan de ploegkapitein van de tegenstrever.  

- Indien er meer dan 8 spelers op de lijsten vermeld staan mogen de te veel vermelde spelers doorstreept wor-

den. Indien deze lijst niet spontaan wordt overhandigd moet de ploegkapitein de tegenstrever hierom ver-

zoeken. Bij gebreke hiervan heeft deze ploeg geen verhaal i.v.m. het eventueel opstellen van een “niet ge-

rechtigde” speler.  

- Een club met slechts 1 ploeg in competitie mag al zijn spelers op de lijst vermelden. 

- Indien een ploeg weigert een lijst af te geven wordt dit op het wedstrijdformulier vermeld. 

- Een ploeg kan op het formulier aangeven welke de reservespelers zijn. Deze komen dan niet in aanmerking 

als “aanwezige speler” voor opstelling, indien het spel stil ligt en de wachttijd voor de volgende spelers nog 

niet overschreden is. 

Opstelling van reservespelers:  

 Een reservespeler kan pas opgesteld worden als een van de basisspelers niet aanwezig is of geweest is. Uit-

zondering op deze regel is dat hij wel opgesteld kan worden als een van beide ploegen al 4 wedstrijden ge-

wonnen heeft. 

- Om 19.55 uur worden spelers n° 1 en 2 opgesteld. Er is geen enkele wachttijd. Er wordt onmiddellijk met de 

wedstrijd begonnen (met dien verstande dat beide opgestelde spelers mogen oefenen tot 20.00 uur volgens 

de eerste alinea van het vijfde Lid van dit artikel). 

- Na afloop van de tweede wedstrijd worden Spelers n° 3 en 4 onmiddellijk opgesteld. Er is echter een eventu-

ele wachttijd tot 21.45 uur (zie hieronder). 

- Na afloop van de vierde wedstrijd wordt Speler n° 5 onmiddellijk opgesteld. Er is echter een eventuele wacht-

tijd tot 23.00 uur (zie hieronder). 

- Na afloop van de vijfde wedstrijd wordt Speler n° 6 onmiddellijk opgesteld. Er is echter een eventuele wacht-

tijd tot 24.00 uur (zie hieronder) of bij verlate middagpost mogelijks tot 24.30 uur (zie hieronder). 

De volgende wachttijden zijn van toepassing. 

- Er is geen enkele wachttijd om 19.55 uur. 

- Er is geen wachttijd mogelijk tussen de eerste en de tweede wedstrijd en evenmin tussen de derde en de 

vierde wedstrijd. 

- Indien er geen 2 spelers beschikbaar zijn na wedstrijd n° 2, kan er gewacht worden met de opstelling van 

Spelers n° 3 en 4 tot uiterlijk 21.45 uur. Indien er wel 2 basisspelers aanwezig zijn, mag er geen gebruik ge-

maakt worden van de wachttijd en vangt wedstrijd n° 3 onmiddellijk aan. 

- Na wedstrijd n° 4 kan er gewacht worden met de opstelling van speler n° 5 tot uiterlijk 23.00 uur, maar enkel 

indien geen basisspeler aanwezig is. Indien wel een basisspeler aanwezig is, mag er geen gebruik gemaakt 

worden van de wachttijd en vangt wedstrijd n° 5 onmiddellijk aan. 

- Na wedstrijd n° 5 kan er gewacht worden met de opstelling van Speler n° 6 tot uiterlijk 24.00 uur, maar enkel 

indien geen basisspeler aanwezig is. 

- De wachttijd loopt tot 24.30 uur indien de op te stellen Speler n° 6 verlate middagpost heeft. In geen geval 

mag er van deze wachttijd gebruik gemaakt worden voor andere redenen, zoals het bijwonen van feesten en 

partijen of afwezigheid zonder meer. Dus enkel wegens redenen, die onmiddellijk verband houden met het 

beroep van de Speler. In geval van misbruik verliest de betrokkene zijn wedstrijd individueel forfait. 

Voor het oefenen gelden de volgende regels. 

- De Spelers n° 1 oefenen of kunnen oefenen van 19.55 tot 20.00 uur, onverminderd de toepassing van art.91. 

- De Spelers n° 2 hebben het recht om gedurende vijf minuten te oefenen tussen wedstrijd n°1 en wedstrijd 

n°2. Deze oefenperiode is gezamenlijk en valt onder de regels voorzien door artikel 91. Deze oefenperiode 

vangt aan vanaf het einde van wedstrijd n°1. Er is geen verplichting om te oefenen. Na afloop van deze peri-

ode wordt er onmiddellijk gestart met wedstrijd n°2. 



- Een zelfde oefenperiode van vijf minuten is voorzien voor de Spelers n° 3 tot en met 6. Deze oefenperiode 

begint te lopen vanaf de opstelling van de Spelers 3, 5 en 6 voor deze Spelers en vanaf het einde van wed-

strijd n° 3 voor Speler n° 4. Beide Ploegkapiteins zorgen voor de invulling en ondertekening van het wed-

strijdblad om 19.55 uur. Voor de formaliteiten wordt verwezen naar artikel 104 

Indien één van de Ploegkapiteins in gebreke blijft, neemt de andere onmiddellijk contact op met de Competitie-

leider. 

Wordt er geen gevolg gegeven aan de richtlijnen van de Competitieleider, dan verliest de in gebreke blijvende 

Ploeg de wedstrijd met 6-0. 

Artikel 94. Forfaits. 

Een Speler loopt een individueel forfait op wanneer hij afwezig is op het volgens artikel 93 vastgestelde uur. 

Deze individuele forfait heeft verlies van het individueel wedstrijdpunt voor gevolg. Daarbuiten dient de Club van 

de forfait gevende Speler een bedrag van € 5,00 te betalen, waarvan € 4,00 voor de tegenstrever en €1,00 voor 

het Verbond (wegens administratiekosten). Het individueel forfait wordt voor de betrokken Speler genoteerd op 

het wedstrijdblad achter zijn naam in de kolom "uitslag" met de letters FF. 

Indien beide Spelers van één wedstrijd afwezig zijn, wordt het wedstrijdpunt toegekend aan de winnende Ploeg 

(pas later vast te stellen). In de individuele puntenklassering wordt echter verlies genoteerd voor beide Spelers. 

De Club van beide spelers zal de forfaitvergoeding van € 5,00 verschuldigd zijn, maar deze komt integraal toe 

aan het Verbond. 

Indien er op het wedstrijdblad geen melding is gemaakt van de naam van de forfait gevende Speler, wordt deze 

Speler geacht een Speler te zijn van de basisploeg. 

In eerste instantie zal de Ploegkapitein van de tegenstrever de betrokken Ploeg evenwel aanmanen in ieder ge-

val een naam in te vullen. 

Een Ploeg, die meer dan twee individuele forfaits oploopt in één enkele ontmoeting, verliest de hele ontmoeting 

met ploegenforfait (6-0). 

De forfait gevende Club dient een bedrag van € 30,00 te betalen, waarvan € 24,00 voor de tegenstrever en € 

6,00 voor het Verbond wegens administratiekosten. 

Een Ploeg, welke dergelijk ploegenforfait geeft, dient dit telefonisch te melden aan de competitieleider, evenals 

aan de tegenstrever en zulks voor 19.00 uur. Bij gebreke van dergelijke verwittiging loopt de betrokken Club een 

boete van maximaal € 12,50 op ten voordele van de Verbondskas. 

Bij volledig Ploegenforfait dient de tegenstrever een wedstrijdblad in te vullen met vermelding van hun opge-

stelde Spelers. Voor de forfait gevende club duidt men telkens "FF" aan. Deze tegenstrever dient eveneens de 

uitslag door te bellen. 

Zo een Club voor één van haar ploegen een ploegforfait geeft, mag geen enkele Speler van deze forfait ge-

vende Ploeg opgesteld worden in de andere Ploegen van deze Club. Bij overtreding wordt ook die wedstrijd met 

ploegforfait verloren. 

Alle forfaitvergoedingen en de daarmee gepaard gaande boeten dienen in het bezit te zijn van de Penningmees-

ter van het Verbond uiterlijk de tiende kalenderdag na de datum van de betrokken wedstrijd. 

Bij ploegenforfait worden de individuele uitslagen van de Spelers, welke effectief gespeeld hebben, behouden 

inzake klassement en berekening van de waarderingsletters. De aanwezige Spelers hebben steeds het recht om 

te spelen voor hun persoonlijke punten. 

HOOFDSTUK III. UITSTEL EN VERSCHUIVING VAN WEDSTRIJDEN. 

Artikel 95. Algemeen Principe. 

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden op de daarvoor voorziene datum en tijdstip (uur). Daarvan kan enkel 

worden afgeweken onder strikte naleving van hetgeen volgt. 

Artikel 96. Vervroeging van wedstrijden. 

Beide Ploegen kunnen steeds overeenkomen om een bepaalde wedstrijd te vervroegen. Daarvoor is geen goed-

keuring door het Verbondsbestuur noodzakelijk. 

Voorzitter en Secretaris van de betrokken Clubs vullen gezamenlijk een formulier "verschuiving van wedstrijd" in, 

zulks in drie exemplaren. Eén exemplaar voor ieder der Clubs en het derde voor de competitieleider. 

Het laatste formulier dient minstens twaalf uur voor de effectieve start van de wedstrijd in het bezit van de com-

petitieleider te zijn, ongeacht de wijze waarop de verzending of overmaking gebeurt. 



Beide Ploegen dienen zich te houden aan dag en uur vermeld op het ingevulde formulier, bij gebreke waarvan 

de forfaitregeling zal worden toegepast. 

Dezelfde regels zijn van toepassing voor de wijziging van het aanvangsuur van een wedstrijd. 

Bij wijziging van het aanvangsuur dient de zesde Speler van iedere Ploeg uiterlijk vier en half uur na aanvang 

aanwezig te zijn. 

Artikel 97. Andere Verschuivingen van Wedstrijden. 

Iedere Club heeft het recht om verschuiving van de datum van een competitiewedstrijd aan te vragen, mits daar-

toe een gegronde reden aan te voeren en zich te houden aan de hiernavolgende bepalingen. Het Verbondsbe-

stuur oordeelt over de ernst van de aangevoerde reden. 

De verzoekende Club bezorgt het aanvraagformulier aan de andere Club minstens tien dagen, behoudens bij 

heerkracht, voor de normale speeldatum van de wedstrijd. Zij vermeldt op dit formulier de namen van de beide 

Clubs en van hun Voorzitter en Secretaris, mede de nodige gegevens over de te verschuiven wedstrijd. 

Indien onmiddellijk een akkoord wordt bekomen over de datum waarop de wedstrijd zal gespeeld worden, wordt 

het aanvraagformulier door beide Clubs gezamenlijk ingevuld en ondertekend. 

De verzoekende Club bezorgt de drie formulieren onmiddellijk aan de competitieleider (dus uiterlijk de tiende 

dag voor de normale datum der wedstrijd). De competitieleider gaat na of de voorwaarden van dit artikel vervuld 

zijn en staat dan de verschuiving toe. Hij geeft onmiddellijk bericht aan beide Clubs door het overmaken van één 

van de drie formulieren. 

Indien door gelijk welke omstandigheid geen onmiddellijk akkoord kan bereikt worden, laat de verzoekende club 

het formulier achter in het Lokaal van de andere Club (ongetekend). De andere Club levert aan de verzoekende 

Club een ontvangstbewijs af, ondertekend door Voorzitter, Secretaris of Lokaalhouder van de andere Club. 

De andere Club neemt binnen de drie dagen na de aflevering van het aanvraagformulier contact op met de 

Voorzitter en/ of Secretaris van de verzoekende Club en stelt minstens twee nieuwe data voor. Indien beide 

Clubs zich akkoord verklaren omtrent één van deze data, wordt het aanvraagformulier onmiddellijk verder inge-

vuld en ondertekend op de wijze vermeld in het derde Lid van dit artikel. 

Indien men niet tot akkoord komt, wordt er door de verzoekende Club onmiddellijk contact opgenomen met de 

competitieleider, welke eerst zal trachten met de beide Clubs tot een akkoord te komen. Indien de competitielei-

der vaststelt dat één van de betrokken Clubs de regels van dit artikel niet correct of te goeder trouw heeft toege-

past (bv. geen tijdige aanvraag, geen antwoord binnen de drie dagen etc.), dan geeft hij automatisch de voor-

rang aan de datum voorgesteld door de niet in gebreke zijnde Club. 

Indien er buiten het geval van de voorgaande alinea geen akkoord mogelijk is, beslist de competitieleider zonder 

dat enig verhaal mogelijk is, ook niet bij de Klachtencommissie. 

In uitzonderlijke gevallen dient de verzoekende Club onmiddellijk de competitieleider te verwittigen; deze heeft 

de meest uitgebreide bevoegdheid en de beide clubs dienen zich te schikken naar de onderrichtingen van de 

competitieleider. 

Ten aanzien van het uitstellen van wedstrijden zijn de beslissingen van de Competitieleider bindend voor de 

beide Clubs, mits deze beslissingen zijn genomen op gelijkluidend advies van het Dagelijks Bestuur. De Club, 

die handelt tegen de beslissing van de Competitieleider wordt beboet met € 25,00 en verliest de betrokken wed-

strijd met 6-0. 

Indien de Competitieleider deel uitmaakt van één van de betrokken Clubs, wordt hij vervangen door een ander 

Lid van het dagelijks Bestuur, door dit laatste aangesteld. 

Hij onthoudt zich van verdere tussenkomst in verband met de betrokken wedstrijd, ook als Lid van het Dagelijks 

Bestuur of van het Bestuur. Dat wil zeggen dat hij over deze kwestie niet zal meestemmen. 

Artikel 98. De drie laatste Competitiewedstrijden. 

Voor de drie laatste competitiewedstrijden zal, behoudens ingeval van absolute overmacht, geen enkele ver-

schuiving van wedstrijden mogelijk zijn. 

Tevens dienen alle inhaalwedstrijden gespeeld te worden voor de aanvang van de derde laatste competitiewed-

strijd. 

Artikel 99. Algemene afgelasting en bevoegdheden van het Bestuur. 

Het Verbondsbestuur is gerechtigd om in bijzondere gevallen een algemene afgelasting van een competitiedag 

in te voeren, onder meer wegens slechte weersomstandigheden. 



Deze beslissing dient evenwel voor 18.00 uur ter kennis van de Clubs gebracht te worden via telefonische op-

roep naar het Lokaal of zo mogelijk via de radio. Bij twijfelgevallen zullen de Clubs best opnieuw contact opne-

men met de competitieleider. 

Het Verbondsbestuur oordeelt over alle gevallen van overmacht, welke aanleiding kunnen geven tot het uitstel-

len van wedstrijden, zoals sterfgeval van een naast familielid van de Lokaalhouder etc. 

In het algemeen over alle onvoorziene omstandigheden. Tegen de beslissing van het Verbondsbestuur staat er 

geen verhaal open. 

HOOFDSTUK IV. WEDSTRIJDLEIDERS. 

Artikel 100. Beurtrol bij wedstrijden. 

De eerste, derde en vijfde wedstrijd van iedere ontmoeting (Ploeg tegen Ploeg) wordt geleid door een Speler 

van de thuisploeg. De tweede, vierde en zesde wedstrijd van iedere ontmoeting wordt geleid door een Speler 

van de bezoekende Ploeg. 

De wedstrijdleider behoeft geen opgestelde Speler te zijn. De wedstrijdleider mag zich gedurende de wedstrijd 

steeds laten vervangen door een ploegmaat. 

De Ploeg die voor een bepaalde wedstrijd geen wedstrijdleider levert, wordt bestraft zoals voor een individueel 

forfait € 5,00, zonder dat dit echter gevolgen heeft voor het toekennen van het wedstrijdpunt. 

Artikel 101. Taak en Verantwoordelijkheid. 

Iedere Club is aansprakelijk voor de reglementenkennis van de door haar aangeduide wedstrijdleiders. Ingeval 

de wedstrijdleider blijk geeft van een gebrekkige kennis van de reglementen, heeft iedere Speler het recht om 

zijn vervanging te vragen. 

De wedstrijdleider dient steeds rechtstaande en zeer oplettend het wedstrijdverloop te volgen. Hij richt enkel het 

woord tot de Spelers indien dit noodzakelijk is. Hij ziet erop toe dat er van weerszijden op sportieve manier ge-

supporterd wordt en zal bij overtreding de voorziene sancties opleggen, ook indien dat Leden van zijn Club be-

treft. 

De wedstrijdleider mag zich niet hinderend opstellen ten overstaan van de aan stoot zijnde Speler. 

In de gevallen, waarbij er twijfel bestaat over de vraag of de speelbal van een Speler boven, op of onder de 

stootlijn ligt, en in de gevallen, waarbij de speelbal van een Speler in de onmiddellijke omgeving van de lijnen 

van de kleine driehoek ligt, heeft de wedstrijdleider de verplichting om op eigen initiatief voor de uit te voeren 

stoot aan te wijzen waar deze speelbal zich volgens hem bevindt (zie ook art. 7.4. van de Nationale Spelregle-

menten) 

In het kaderspel mag de wedstrijdleider enkel op uitdrukkelijk verzoek van één of beide Spelers de positie van 

één of meer ballen aanduiden. Hij mag dan geen eigen initiatief nemen. 

Ingeval van hinder door het publiek zal de wedstrijdleider de hulp van de Lokaalhouder inroepen. Indien deze de 

hinder niet kan doen ophouden, wordt de wedstrijd stilgelegd en dient de competitieleider onmiddellijk verwittigd 

te worden. Deze neemt een beslissing betreffende het al dan niet verder spelen, ongeacht mogelijke sancties op 

te leggen door het Verbondsbestuur. 

De wedstrijdleider past de Nationale Spelreglementen steeds uiterst nauwgezet toe. 

Artikel 102. Officiële Wedstrijdleiders. 

Iedere Club kan voor gelijk welke wedstrijd een officieel wedstrijdleider aanvragen, aangesteld door het Ver-

bondsbestuur. Deze aanvraag dient gericht aan de competitieleider (enkel schriftelijk) minstens zeven dagen 

voor de betrokken wedstrijd. 

Tegelijkertijd met de aanvraag betaalt de verzoekende Club een voorschot van € 25,00 op de kosten. De kosten 

bedragen € 4,00 per te leiden individuele wedstrijd, plus de verplaatsingskosten aan € 0,25 per kilometer 

De afrekening dienaangaande moet vereffend worden op de wijze en binnen de termijnen door het Verbondsbe-

stuur bepaald. 

Dit laatste is steeds gerechtigd om twee officiële wedstrijdleiders naar één ontmoeting af te vaardigen. Deze zul-

len dan ieder drie individuele wedstrijden leiden. 

Artikel 103. Officiële en Nationale Wedstrijdleiders. 

Het Verbond dient te beschikken over een minimumaantal Officiële en Nationale Wedstrijdleiders. Het aantal ter 

zake wordt bepaald door de Statuten en Reglementen van de K.B.G.B. 



De Clubs van het Verbond krijgen de gelegenheid om jaarlijks één of meer kandidaat wedstrijdleiders aan te dui-

den en ter beschikking te stellen van het Verbond. 

Indien het Verbond een boete opgelegd krijgt door het K.B.G.B.-Bestuur, zal deze boete verdeeld worden over 

de Clubs, welke dat jaar geen kandidaat wedstrijdleiders ter beschikking hebben gesteld. Onder terbeschikking-

stelling wordt verstaan. Het feit dat één of meer Clubleden Officiële of Nationale Wedstrijdleider zijn of hebben 

deelgenomen aan de door de K.B.G.B. georganiseerde testen. 

HOOFDSTUK V. WEDSTRIJDBLADEN EN UITSLAGEN. 

Artikel 104. Het Wedstrijdblad. 

Het wedstrijdblad wordt ingevuld via www.lgb-live.be. 

Het wedstrijdblad wordt om 19.55 uur ingevuld door de beide Ploegkapiteins volgens de richtlijnen voorzien door 

artikel 93, 2° Lid n° 1. Het aanvangen van de wedstrijd geldt als akkoord met de staat van het biljart. Door het 

afsluiten van het elektronisch wedstrijdblad door de kapitein van de bezoekers is de uitslag akkoord bevonden. 

Opmerkingen kunnen toegevoegd worden in het daarvoor bestemde vak op het wedstrijdformulier.  

Artikel 105. De Wedstrijduitslagen. 

Vervallen 

Artikel 106. Vrij maken der Ballen. 

Bij alle wedstrijden is het de thuisploeg, welke moet instaan voor het vrijmaken der ballen; dat geldt ook indien 

tijdens de wedstrijd ballen uit het biljart dienen gehaald. 

Deze bepaling is niet van toepassing op het vrijmaken van de ballen tijdens de oefentijden; dan zorgen van 

beide Spelers voor de betaling van de helft van het insteekbedrag, tenzij één van hen er de voorkeur aan geeft 

om niet te oefenen. 

Tussen de verschillende individuele wedstrijden is het poetsen van de ballen toegestaan op voorwaarde dat 

zulks gebeurt volgens de toepasselijke K.B.G.B. Reglementering (gebruik van een droge stofdoek en zonder 

gelijk welk product aan te wenden). 

Indien de bezoekende Ploeg dat vraagt dient de thuisploeg over te gaan tot het poetsen van de ballen overeen-

komstig de bepalingen van deze alinea. 

HOOFDSTUK VI. OPMERKINGEN EN VOORBEHOUD. 

Artikel 107. Opmerkingen. 

Enkel de beide Spelers en/ of de Ploegkapiteins mogen bij de wedstrijdleider in beleefde termen opmerkingen 

maken of bezwaren formuleren volgens de reglementen van de K.B.G.B. Andere Ploegmaten en buitenstaan-

ders hebben zich in geen enkel geval te mengen in het spelverloop.  

Indien er zich een betwiste spelfase voordoet, mag het spel onder geen enkele voorwaarde hervat worden zon-

der dat de betwisting is opgelost. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider, welke iedere 

speler de mogelijkheid moet geven om opmerkingen te formuleren en desnoods voorbehoud aan te tekenen. Bij 

overtreding verliest de Ploegmaat van de wedstrijdleider de manche. 

Opmerkingen en voorbehoud kunnen evenwel slechts geformuleerd worden zolang het spel niet op reglemen-

taire wijze werd hervat. Eenmaal het spel reglementair hervat zijn alle opmerkingen of bezwaren als niet be-

staande te beschouwen. 

Artikel 108. Voorbehoud. 

Iedere Speler heeft het recht zijn voorbehoud omtrent een bepaalde spelfase te doen noteren op het wedstrijd-

blad. In dat geval wordt er op het wedstrijdblad enkel het woord "voorbehoud" vermeld en tevens de naam van 

de Speler die dit aantekent. 

Daarnaast wordt er door beide Ploegkapiteins een afzonderlijk voorbehoudformulier ingevuld en ondertekend; 

Deze formulieren worden door het Verbond ter beschikking van de Clubs gesteld. Op dit formulier wordt in bon-

dige termen de betwisting uiteengezet, mede de standpunten van de beide partijen en de beslissing van de wed-

strijdleider. 

Voorbehoud is niet alleen mogelijk m.b.t. bepaalde spelfasen, maar eveneens m.b.t. de niet-naleving van de IN-

NERLIJKE REGLEMENTEN en de SPEELREGLEMENTEN door de tegenstrever (bv. aanwezigheden etc.) 
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Voorbehoud dient onmiddellijk aangetekend te worden, zodra de klager de feiten kent of dient te kennen. Het 

later formuleren van voorbehoud (bv. na ondertekening van het wedstrijdblad bij afloop van de ontmoeting) zal 

nooit enig gevolg kunnen hebben. 

Onregelmatigheden i.v.m. het biljart dienen opgelost te worden overeenkomstig de artikelen 88, 89 en 90 van 

huidige Statuten. 

Indien de tegenstrever dit vraagt, dient er in alle gevallen een voorbehoudformulier te worden opgesteld en on-

dertekend en moet er ook melding van gemaakt worden op het wedstrijdblad. Overtredingen dienaangaande 

kunnen door het Verbondsbestuur worden bestraft. Bij weigering om een voorbehoudformulier in te vullen, te 

ondertekenen of het voorbehoud te doen noteren op het wedstrijdblad dient onmiddellijk (d.w.z. voor de hervat-

ting van het spel) de competitieleider verwittigd te worden. 

Het voorbehoudformulier dient gelijktijdig met de wedstrijdbladen te worden opgestuurd naar de desbetreffende 

persoon van het Verbond. Beide Ploegen hebben steeds het recht de competitieleider te interpelleren omtrent 

mogelijke betwistingen. Dat dient te gebeuren voor de hervatting van het spel. De competitieleider zal ter zake 

een voor beide partijen bindende beslissing treffen (onder voorbehoud van een mogelijke klacht). Indien de com-

petitieleider ter plaatse komt, vallen de daaraan verbonden kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. 

In ieder geval dienen beide spelers de wedstrijd uit te spelen, ook bij opmerkingen of voorbehoud. De Speler, die 

de wedstrijd staakt, verliest deze met individueel forfait (tweemaal 5-0) 

Ook bij voorbehoud dient de beslissing van de wedstrijdleider voorlopig aanvaard te worden en dient er na uit-

voering van de beslissing van de wedstrijdleider verder gespeeld 

Indien de competitieleider een beslissing treft, komt deze in de plaats van de beslissing van de wedstrijdleider, 

mogelijks onder voorbehoud. 

Indien een wedstrijdleider verkeerde beslissingen neemt of een houding aanneemt, die indruist tegen de Natio-

nale Reglementen of huidige Statuten, hebben de twee Ploegkapiteins en de twee Spelers het recht om een an-

dere wedstrijdleider te vragen. 

HOOFDSTUK VII. KLUBS MET MEERDERE PLOEGEN. 

Artikel 109. Inschrijvingsrechten van de Clubs. 

Elke Club heeft het recht met meerdere Ploegen in te schrijven voor de gewone Jaarlijkse Kompetitie. Een Club, 

die drie of vier Ploegen inschrijft, moet over minstens twee biljarts beschikken en een Club met vijf of zes Ploe-

gen over minstens drie biljarts. 

Artikel 110. Aanduiding der Spelers op het Wedstrijdblad. 

De aanduiding van de Spelers op het wedstrijdblad bij Clubs met meerdere Ploegen is als volgt geregeld. 

- Naam - Eerste letter voornaam - K.B.G.B.-Nummer - waardeletter - Ploeggetal voor de betrokken kom-

petitie. 

Het Ploeggetal duidt voor iedere Speler aan tot welke Ploeg bij behoort; het wordt vermeld op de alfabetische 

lijst voorzien door artikel 55 en op de Spelerskaart. 

Voor de gewone Jaarlijkse Kompetitie en voor de Bekercompetitie worden er afzonderlijke Ploeggetallen toege-

kend. 

Artikel 111. Toekenning van het Ploeggetal of Ploegcijfer. 

Volgende regels zijn ter zake van toepassing. 

- Een Club met twee Ploegen. Minstens zes en maximaal negen Spelers krijgen het cijfer "één" en de an-

dere Spelers het cijfer 'twee". 

- Een Club met drie Ploegen. Minstens zes en maximaal negen Spelers krijgen het cijfer "één", minstens 

zes en maximaal negen Spelers krijgen het cijfer "twee" en de andere Spelers krijgen het cijfer "drie" 

- Voor Clubs met vier, vijf of zes Ploegen worden dezelfde regels toegepast. 

De Clubs zijn verantwoordelijk voor de juiste toekenning van de Ploeggetallen. 

Artikel 112. 0pstelling van de Spelers en Ploeggetal. 

Bij iedere wedstrijd in een zelfde kompetitie dienen de Clubs met meerdere Ploegen tenminste vier basisspelers 

met hetzelfde Ploeggetal als het officieel getal van deze Ploeg op te stellen. 

Iedere inbreuk wordt bestraft met een Ploegenforfait (6-0 verlies zonder betaling van de forfaitsom). Bovendien 

kan het Verbondsbestuur een boete van € 2,50 opleggen, met mogelijke verdubbeling bij herhaling. 



Van een hogere Ploeg mag maar één speler opgesteld worden in de juist lagere Ploeg (dus niet overspringen 

van bv. één naar drie). 

Van lagere Ploegen mogen twee Spelers opgesteld worden in hogere Ploegen (onbeperkt stijgen. bv. van drie of 

vier naar één) Bij overtreding worden dezelfde sancties toegepast als vermeld in het voorgaande lid van dit arti-

kel. 

Deze alinea geldt echter niet indien er meer dan twee ploegen in dezelfde Afdeling spelen. 

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing ingeval van vervroeging, uitstel of verschuiving van 

wedstrijden. 

Het ploegencijfer van de competitie is niet van toepassing op de bekerwedstrijden. Voor de bekerwedstrijden is 

volgende reglementering van toepassing: 

- Elke aangesloten speler mag deelnemen aan de bekerwedstrijden. 

- Ploegen welke inschrijven met meer dan één ploeg, moeten voor aanvang van de beker een lijst binnen-

sturen waarop al hun spelers staan met een ploegcijfer voor de beker. Er mag slechts één speler in een 

andere ploeg spelen. Indien geen lijst binnen gestuurd wordt geldt als ploegcijfer de ploeg waarin de 

speler zijn eerste wedstrijd gespeeld heeft. Indien een ploeg uitgeschakeld wordt in de beker, mag er 

slechts één speler, welke in een van de uitgeschakelde ploegen gespeeld heeft, deelnemen in de ploe-

gen welke nog in de beker spelen. Indien er meer spelers deelnemen verliezen deze ploegen hun wed-

strijd met 6-0. 

Artikel 113. Verandering van Ploeggetal. 

Gedurende de kompetitie mogen geen verandering van Ploeggetal worden aangebracht, behalve ingeval van 

overmacht. 

De verandering van ploeggetal zal door het Verbondsbestuur worden toegestaan indien een Club voor een be-

paalde Ploeg niet meer beschikt over vijf basisspelers. Deze Ploeg zal dan kunnen opgevuld worden met Spe-

lers van een lagere Ploeg. 

De spelerskaart dient vervangen te worden op kosten van de Club. 

HOOFDSTUK VIII. SPORTIVITEIT. 

Artikel 114. Erg belangrijke opmerkingen. 

Iedere Speler dient zowel tijdens als buiten de wedstrijden het nodige respect voor de tegenstrevers en de 

ploegmaten aan de dag te leggen. 

Steeds dient de meest absolute fair-play en sportiviteit in acht genomen te worden. 

Overtreders kunnen door het verbondsbestuur op eigen initiatief bestraft worden met de sancties voorzien door 

artikel 79, ongeacht het bestaan van een klacht door een benadeelde Speler of Club. 

Afbrekende aanmoedigingen (zoals applaus na een mislukte stoot) aanmoedigingen voor het uitvoeren van een 

stoot zijn een vorm van onsportief gedrag en zullen beteugeld worden. 

DEEL IV DE NATIONALE SPELREGLEMENTEN. 

Artikel 115. Spelreglementen 

De speltechnische aspecten van de wedstrijden worden geregeld door de NATIONALE SPELREGLEMENTEN. 

Deze zijn uitgevaardigd door de K.B.G.B. Zij worden door het Verbond ter beschikking van de Clubs gehouden. 

Eventuele wijzigingen in deze NATIONALE SPELREGLEMENTEN treden in voege op de datum door de 

K.B.G.B. te bepalen (eventueel ook onmiddellijke werking tijdens een seizoen). 

Iedere Speler heeft de verplichting deze NATIONALE SPELREGLEMENTEN te kennen 

DEEL V. ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN. 

Artikel 116. Aanvullingen van huidige Statuten. 

Voor alles wat er door de Statuten van het Verbond niet zou geregeld zijn, wordt er verwezen naar de Statuten 

en Reglementen van de K.B.G.B. 

Deze dienen steeds te worden toegepast, ook ingeval van onduidelijkheid van huidige statuten. 

Alle Verbondsorganen, Clubs en Spelers kunnen zich steeds op de Statuten en Reglementen van de K.B.G.B. 

beroepen voor de materies, welke niet specifiek geregeld zijn in het Verbond. 



Artikel 117. Mogelijke wijzigingen van data en bedragen. 

De diverse data en bedragen, welke in de voorgaande artikelen staan vermeld, kunnen door het Verbondsbe-

stuur worden gewijzigd ten einde ze in overeenstemming te brengen met de door de K.B.G.B. opgelegde regels. 

Het Verbondsbestuur heeft ingeval van overmacht tevens de bevoegdheid om deze data te wijzigen. 

Artikel 118. Coördinatie van de Statuten. 

Ingeval van wijziging van huidige Statuten, zowel door de J.A.S.V. van het Verbond als ingevolge verplicht door 

de K.B.G.B. opgelegde wijzigingen, zal het Verbondsbestuur overgaan tot de coördinatie van de van kracht 

zijnde statuten. 

Daartoe mag het onder meer de nummers van de artikelen wijzigen, evenals de woordelijke tekst, zonder even-

wel enige inhoudelijke wijziging te mogen aanbrengen. 

Artikel 119. Inwerkingtreding 

Ook de delen II tot en met V van huidige Statuten treden in werking op de datum dat zij door de J.A.S.V. van het 

Verbond werden goedgekeurd. 

 

Deze goedkeuring vond plaats op dertig juni 1990. 

 

De goedgekeurde Statuten zullen evenwel nooit terugwerkende kracht kunnen hebben. 


