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Aan alle Clubs, namens het Bestuur, onze beste wensen voor het nieuwe jaar en dat deze  

Pandemie maar snel achter de rug is. 

                                                                 

1.Organisatie Maaslandse en Limburgse Kampioenschappen. 

Het bestuur heeft natuurlijk geen glazen bol maar is toch verplicht indien de situatie 

het toelaat i.v.m. de pandemie om vooruit te kijken om de Limburgse en Maaslandse 

kampioenschappen in te plannen. 

Het voorstel werd nagekeken en aangepast, zal als aanhangsel aan dit verslag  

bijgevoegd worden.  

  

2 Huidige Covid maatregelen. 

Het laatste KB laat ons op dit ogenblik niet toe om onze geliefkoosde sport uit te oefenen, 

ons overkoepelend orgaan, de KBGB heeft alles in het werk gesteld om de maatregelen 

die van toepassing zijn op dit ogenblik te laten herzien, schrijven werd gericht aan de 

bevoegde autoriteiten, bij elke verandering, zowel positief als negatief resultaat zullen de 

Clubs onmiddellijk in kennis gesteld worden, de in plaats stelling van de Covid barometer 

zou misschien een verbetering kunnen zijn voor de Horeca en onze sport, momenteel is 

het afwachten op het volgend overleg Comité. 

Door het opschorten van de Competitie zijn de volgende maatregelen al genomen: 

- De resterende Bekerwedstrijden zullen niet meer gespeeld worden. 

- Op het ogenblik dat we groen licht krijgen van de overheid zullen we de competitie 

terug herstarten met de speeldag die op dat ogenblik van toepassing is, als voorbeeld 

zou ik het volgende willen aanhalen, bij groen licht in de week van 24 januari 2022 

starten we dan met de volgende wedstrijden van 04 februari 2022 (wedstrijd Nr 15). 

- Onze doelstelling is de Competitie alsnog tot een goed einde te brengen rekening 

houdend met de in te halen wedstrijden, alles zal afhangen van de organisatie van het 

BK, dit besluit zal eerstdaags genomen worden in samenspraak met de KBGB en de 

organisatoren van het BK. 

- Gelieve voor de uitgestelde wedstrijden nog even geduld te bewaren, we laten jullie 

niet in de kou staan en zoeken naar een gepaste oplossing. 

 

 



 

3.Wat indien we groen licht krijgen maar het sluitingsuur is nog steeds 23.00 Hr. 

Ook dit werd uitvoerig besproken  en we wilden ook niet onmiddellijk de handdoek  in 

de ring gooien want dat zou de gemakkelijkste oplossing geweest zijn daarom hadden 

we gedacht aan het volgende wedstrijd verloop: 

 

Indien jullie vroeger willen starten kan dit altijd met onderling akkoord, een andere dag 

is eveneens toegelaten maar laten we het even op vrijdag houden, jullie starten door 

zes namen op te geven op het electronisch wedstrijdblad nadien spelen jullie zoals 

voorzien in vorige wedstrijden, op het ogenblik dat het 23.00 Hr is tellen alleen de 

afgewerkte manches, de resterende manches kunnen jullie in samenspraak met de 

tegenstander afwerken van de volgende dag zaterdag t/m woensdag van de week erop. 

De wedstrijden die niet op vrijdag afgewerkt kunnen  worden dient de uitslag 

handmatig met mail doorgegeven te worden aan Martin, Danny of mijzelf. 

Verminderen van spelers of wedstrijden was voor ons momenteel geen optie daar we 

alle spelers en in het speciaal de uitbaters hierin willen betrekken. 

 

Omdat punt 3 niet zo evident is zou ik aan alle Clubs willen vragen of ze zouden mee 

spelen mocht dit probleem zich voordoen, een kleine mail met ja of neen is voldoende. 

 

4. Stijgers en dalers   

Nu we weer geconfronteerd worden met deze bijzondere situatie moeten jullie zich nog 

geen zorgen maken maar we gaan naar het volgend seizoen toe proberen om terug 

reeksen te maken van 12 ploegen. 

 

5. Leren leven met Corona maatregelen 

Indien we moeten leren leven met dit beestje dienen we misschien de Competitie op een 

andere manier organiseren, verschillende systemen heb ik al de revue zien passeren maar 

info is altijd welkom. 

 

6. Nederlandse ploegen 

Indien de situatie in Nederland zich herstelt gelieve ons dan tijdig op de hoogte te 

brengen of jullie tegenstander bij thuiswedstrijden.  

 

Als besluit willen wij jullie toch wat perspectief bieden en in het speciaal de uitbaters die 

alweer geconfronteerd worden met deze aderlating. 

 

Groeten, 

 

Valentin 

 

 

 

 



In Zaal " De Kring "   Biljarts leveren op Donderdag 07/04/2022. 
Onderwijslaan 2A   Biljarts ophalen op Maandag 25/04/2022. 
3600 Genk    

Programma   

vr  08/apr/22: om 19.00 uur : Schiftingen Duo’s Verbond (L.G.B.), (Vrije Kledij) 
za 09/apr/22: om 13.00 uur : Limburgse Kampioenschappen DUO’S (BGB Kledij) 
za 09/apr/22: om 20.00 uur : Schiftingen Duo’s Verbond (L.G.B.), (Vrije Kledij)  
zo 10/apr/22: Trofee der kampioenen, (Kledij zie OPM:)  
zo 10/apr/22: om 15.00 uur : Oude Gloriën, Veteranen, (Kledij zie OPM:) 
 
do 14/apr/22: om 19.00 uur : Schiftingen Individueel A-B-C-D, (Vrije Kledij) 
vr  15/apr/22: om 19.00 uur : Schiftingen Individueel A-B-C-D, (Vrije Kledij) 
za 16/apr/22: Limburgse Kampioenschappen (BGB Kledij)  
                      om 10.30 uur : Limburgse Kampioenschappen Individueel A en B, 
                      (BGB Kledij) 
                      om 12.00 uur : Limburgse Kampioenschappen Individueel C en D, 
                      (BGB Kledij) 
                      om 17.00 uur : Finales Jeugd, Beloften + Dames 
                      (minimaal 4 deelnemers), (BGB Kledij) 
zo 17/apr/22: Pasen, rustdag 
 
ma18/apr/22: om 10.30 uur: Tornooi Duo Mix (Hoge en Lage letterwaarde)  
vr  24/apr/22: om 19.00 uur : Schiftingen Individueel A-B-C-D, (Vrije Kledij)  
za 25/apr/22: Limburgse Kampioenschappen (BGB Kledij) 
                       om 13.00 uur : Oude Gloriën, (minimaal 4 deelnemers), (BGB Kledij) 
                       om 13.00 uur : Veteranen, (minimaal 4 deelnemers), (BGB Kledij) 
zo 26/apr/22: FINALE DAG (Kledij zie OPM:) 
 om 13.00 uur : FINALES Duo's 
 om 14.00 uur : Finales Jeugd, Beloften, + Dames 
 om 15.00 uur : Finales Individueel A-B-C-D 
 "omstreeks 20.00 na de finales " Uitreiking Bekers 
 
Let op:  Spelers die meer dan 1 maal inschrijven en niet komen spelen krijgen een 

boete wegens forfait (€ 7,50)  
Dringende oproep: De ingeschreven spelers dienen de aanvangstijd stipt te 

respecteren. 
Spelers die door hun werk niet tijdig aanwezig kunnen zijn worden verzocht dit te 
melden bij hun inschrijving. (maximum een ½ uur na aanvang) 
OPM: Op de dag van de Trofee der kampioenen, Oude Gloriën, Veteranen en 
op de FINALE dag dient men in de volgende kledij te spelen: wit hemd of 
Clubhemd met zwarte schoenen en zwarte broek. 
NIET IN VOORGESCHREVEN KLEDIJ IS NIET SPELEN. 
 
Gelieve met het volgende rekening te houden, indien tijdens deze organisatie 
rekening dient gehouden te worden met een bepaald sluitingsuur dat er 
wedstrijden die nog niet gespeeld waren op een bijkomende dag verder 
gespeeld zullen worden.                                                             


