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1.Niet gespeelde wedstrijd tussen BC De Flipper en BC De Pelikaan van 17/09/2021. 

De Pelikaan was vertegenwoordigd door Remans Jurgen en de Flipper was 
vertegenwoordigd door Caltabelotta Ignazzio en Mussa Donato op deze 
Bestuursvergadering. 
Beide partijen werden gehoord en geconfronteerd met de voorgelegde mails en SMS die 
onderling gevoerd werden, aan de hand van de voorgelegde bewijzen kon de raad van 
Bestuur niet uit opmaken dat er een schriftelijke overeenkomst was tussen beide 
partijen om deze wedstrijd uit te stellen. 
De raad van Bestuur zal via een schrijven aan beide partijen hun beslissing mededelen. 
 

2 Electronisch wedstrijdblad.  
    Na enkele weken op sukkel geweest te zijn zou het electronisch wedstrijdblad terug 
    normaal dienen te functioneren met betrekking tot het wedstrijdblad, rangschikking en 
    Individuele stand, mochten jullie nog iets opmerken gelieve dat zo snel mogelijk te 
    melden aan het Bestuur. 
           
3. Bekerwedstrijden   
     Na de eerste ronde gaan de volgende ploegen door naar de volgende ronde: 
     Ere afdeling, de Roes Boy’s en Bij Mat Wellen gaan door naar de volgende ronde. 
     1° afdeling, Flipper² gaat door naar de volgende ronde. 
     2° afdeling, Sjasse gaat door naar de volgende ronde. 
     3° afdeling, karraet³ is na winst tegen Onder Ons geplaatst voor de finale, de volgende 
     halve  finale zal gespeeld worden na het weg vallen van Kotem² en le passage tussen 
     SV Zolder³ en De Molen³. 
     Voor de juiste datums, zie electronisch wedstrijdblad. 
 
4. Verbonds en Limburgse kampioenschappen. 
 
     De Verbondskampioenschappen gaan van start op vrijdag 08 april 2022 en zal 
     eindigen met de finale op zondag 24 april 2022. 
     De Limburgse kampioenschappen Duo’s gaan door op zaterdag 09 april 2022 en de 
     Limburgse Kampioenschappen individueel gaan door op zaterdag 16 april 2022. 
 
 
 



 
5. Volgende vergadering. 
 
     De volgende vergadering zal doorgaan op dinsdag 16 november 2021 te Genk 
 
      
        
Namens het bestuur, 
Het secretariaat, 
Wirix.R. 
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