
   

Verantwoordelijken Nationale Competitie 
- NOTEN Valentin , Nachtegaallaan 41 , 3650 Dilsen –Stokkem 
  GSM: 0496/ 44.36.59.  E-mail :valentin.noten@telenet.be 
- GEBOES Bert , Stationsstraat 17 B bus 2, 2250 Olen 
  GSM : 0468/15.14.77. E-mail : bert.geboes@pandora.be 
- HENDRICKX Freddy, Kortestraat 22, 3053 Haasrode. Tel: 016/40.70.56 
  GSM: 0494/79.50.51 – Mail : freddy.hendrickx@skynet.be 
Financieel : 
- Boekhouding BNV : IBAN BE41 7340 3187 4310 – BIC KREDBEBB op naam 
van BNV. 
- Kaartenbeheer BNV : IBAN BE41 7340 3187 4310 – BIC KREDBEBB op 
naam van Freddy Hendrickx. 
 
Nationaal Secretariaat: 
 
De Groote Nick 
Koekoekstraat 137B1 
2630Aartselaar 
GSM:0494/06.00.07. 
 
Webmaster: 
 
Geboes Bert 
 
Samenstelling/indeling competitie: 
 
Geboes Bert 
 
 
Web site : www.bgbgolfbiljart.be  
 

 
 



   

Adressenlijst aangesloten clubs seizoen 2018-2019. 
 

Kenletters: BABB Westerlo (2)    Naam club: Babbelbox 
Lokaal: Babbelbox, Gemeentestraat 14, 2260 Oevel-Westerlo, Tel 014/72.82.94 
Lokaalhouder: Bob Ver Elst   Sluitingsdag: Zondag & Maandag 
Voorzitter: Dams Frank, Diestseweg 155D, 2440 Geel. 
GSM: 0475/58.79.76 – E-Mail: fdams@abvvmetaal.be 
Secretaris: Ver Elst Bob, Gemeentestraat 14, 2260 Oevel-Westerlo 
GSM 0494/43.40.05 – Email: bobverelst@telenet.be  
Briefwisseling: zie secretaris. 
Email club: babbelbox@telenet.be 
 
Kenletters: BB. Malderen (1)   Naam club: Black Boys. 
Lokaal: Café Den Black, Handelsstraat 156, 1840 Londerzeel-Malderen. 
GSM 0468/21.59.80 – Email kurt.adriaensens@telenet.be  
Lokaalhouder: Adriaensens Kurt   Sluitingsdag: Woensdag 
Voorzitter: Adriaensens Kurt, Handelsstraat 156, 1840 Londerzeel-Malderen. 
GSM 0468/21.59.80 – Email kurt.adriaensens@telenet.bee  
Secretaris: Van Asbroeck Frankie, Boeksheide 53, 1840 Londerzeel-Malderen. 
GSM 0479/29.79.60 – Email frankie.van.asbroeck@telenet.be  
Briefwisseling: Zie secretaris. 
Email club: frankie.van.asbroeck@telenet.be 
 

Kenletters: COS Kraainem (1)    Naam club: Cosmos 
Lokaal: Ronne Hoek, Oudstrijderslaan 3, 1950 Kraainem, Tel 0475/83.62.82 
Lokaalhouder: Driouche Aziz    Sluitingsdag: / 
Voorzitter: Saeys Alain , J. Bogemansstraat 9, 1780 Wemmel.   
GSM 0470/92.09.68 – Email saeysalain@hotmail.com  
Secretaris: Driouche Aziz, Avenue Notre Dame 86, 1140 Evere 
GSM: 0478/83.62.82-Email: d_azizbillard@hotmail.com 
Briefwisseling: Driouche Aziz, Bronstraat 7, 1750 Asse 
Email club: d_azizbillard@hotmail.com  
 
Kenletters: DPK Maasmechelen (1)   Naam club: De Pelikaan 
Lokaal: De Pelikaan, Kikweg 3, 3630 Maasmechelen, Tel 089/76.49.00 
Lokaalhouder: Smits Guillaume   Sluitingsdag: Woensdag 
Voorzitter: Smits Guillaume, Papaverstraat 4, 3630 Maasmechelen. 
Tel 089/76.49.00, Email smitsguillaume@hotmail.com  
Secretaris: Noten Valentin Nachtegaallaan 41, 3650 Dilsen –Stokkem 
GSM: 0496/44.36.59-E-Mail : valentin.noten@telenet.be 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: smitsguillaume@hotmail.com 
 
 
 
 
 



   

Kenletters: DRR Asse (1)    Naam club: De Rode Roos 
Lokaal: Café De Rode Roos, Kalkoven 34, 1730 Asse. 
Tel:02/452.45.00/047/05.22.07 
Lokaalhouder: Dierick Mieke    Sluitingsdag: Woensdag 
Voorzitter: Van Den Meersche Patrick, Bocht 58, 1790 Affligem 
GSM 0486/29.47.45 – Email patanja.58@hotmail.be 
Secretaris: Couwberghs Frank, Kalkhoven 34/2, 1730 Asse, GSM 0478/410082 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: mieke1953@hotmail.com  
 
Kenletters: DSP Zelzate (1)   Naam club: De Sportvrienden 
Lokaal: Café De Sportvrienden, Franz-Wittoucklaan 19, 9060 Zelzate 
GSM:0497/37.52.25-Email: daisy.dejaeghere@hotmail.com 
Lokaalhouder: Dejaeghere Daisy  Sluitingsdag: Dinsdag en Woensdag 
Voorzitter: Verhaegen Willy, Tempeliersstraat 8, 9850 Vosselare 
GSM 0497/37.52.25 – Email willy.gisela.verhaegen.decooter@telenet.be 
Secretaris: Recollecte Jonas, Franz-Wittoucklaan 19, 9060 Zelzate. 
GSM 0472/74.27.53-Email recollectejonas@hotmail.com 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: daisy.dejaeghere@hotmail.com 
________________________________________________________________ 
Kenletters: DSV Veerle (2)    Naam club: De Stoempers 
Lokaal: Café Den Hoek, Veerledorp 54, 2431 Laakdal, Tel&Fax 014/84.06.27 
Email denhoek54@gmail.com  
Lokaalhouder: Bellis Ria     Sluitingsdag: Woensdag 
Voorzitter: Van Bael Louis, Makelstraat 4, 2431 Laakdal 
Tel 014/84.13.56, GSM 0475/38.78.73 
Secretaris: Vandepaer Frans, Schandooi 50, 2431 Laakdal, Tel 014/84.23.23 
GSM 0498/11.04.51 – Email vdpnv@telenet.be  
Briefwisseling: Zie secretaris. 
Email club: denhoek54@gmail.com 
 
Kenletters: DWK Liedekerke (2)   Naam club: De Welkom 
Lokaal: Café Welkom, Muilenstraat 124, 1770 Liedekerke, Tel 053/66.35.13 
GSM 0472/78.80.54 – Email toppiecafe@gmail.com  
Lokaalhouder: Hertveldt Ira    Sluitingsdag: Dinsdag 
Voorzitter: Gysels Pierre, Molenstraat 208 , 1770 Liedekerke 
GSM 0474/76.58.22 – Email : / 
Secretaris: Timmermans Antoine, Kaaistraat 37, 1790 Affligem  GSM 
0475/31.19.59 – Email antoine.timmermans@live.be 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: toppiecafe@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



   

Kentekens : ESQ Mere (1)                       Naam club : Esquina 
lokaal : : Café ’t Hoeksken, Steenstraat 36, 9420 Mere, Tel 053/83.23.12 
GSM 0478/39.31.44 – Email: hans.van.impe1@hotmail.com 
Lokaalhouder: Iliano Jos    Sluitingsdag: Maandag & Dinsdag 
Voorzitter: Neus Christiaan, Spoorweglaan 1,9140 Temse 
Secretaris: Veeckman Johan, Achterstraat 15/1, 9450 Haaltert 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: hans.van.impe1@hotmail.com 
 
Kenletters: HHL Lier (1)     Naam club: Handelshof 
Lokaal: Eetcafé Handelshof, Leopoldplein 45, 2500 Lier, Tel 03/489.08.03 
GSM: 0475/95.04.65 - Email dragi.san@telenet.be  
Lokaalhouder: Ristic Dragan   Sluitingsdag: Maandag & Dinsdag 
Voorzitter:. 
Secretaris: Ristic Dragan, zie lokaal. 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: dragi.san@telenet.be 
 
Kenletters: HOE Mere (1)    Naam club: Hoekske Mere 
Lokaal: Café ’t Hoeksken, Steenstraat 36, 9420 Mere, Tel 053/83.23.12 
GSM 0478/39.31.44 – Email: hans.van.impe1@hotmail.com 
Lokaalhouder: Iliano Jos    Sluitingsdag: Maandag & Dinsdag 
Voorzitter: Iliano Jos, Steenstraat 36, 9420 Mere, GSM 0478/39.31.44. 
Secretaris: Van Impe Hans, Broekveldstraat 71, 9420 Mere 
GSM: 0475/58.13.91-E-Mail: hans.van.impe1@telenet.be 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: hans.van.impe1@hotmail.com 
 
Kenletters: OST  Denderwindeke                             Naam Club: Oude Statie 
Lokaal : Café Oude Statie, Bokkendries 2, 9400 Denderwindeke 
GSM 0473:61.63.33 – Email: carine.sorgeloos1@telenet.be 
Lokaalhouder: Mario Van Holder  Sluitingsdag: Woensdag 
Voorzitter: Van Droogenbroeck Wim, Minnenhofstraat 11, 9400 Denderwindeke 
GSM  : 0472/933527 
Secretaris: Peeters Eddy, Hoppeweg 1, 1700 Dilbeek, GSM: 0479/431534 
E-Mail: peeters.eddy.3@telenet.be 
Briefwisseling: Zie voorzitter. 
Email club: wim_van_droogenbroeck@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Kenletters: DPB Londerzeel (1)   Naam club: De Plekkerboys 
Lokaal: Café Bij Plekker, Breendonkstraat 96, 1840 Londerzeel,  
Tel 052 / 55 89 24 
Lokaalhouder: Verhoeven Kris Sluitingsdag: Dinsdag 
Voorzitter: Van Den Broeck Willy, Sint-Annalaan 147, 1853 Strombeek-Bever. 
GSM 0473 / 66 23 05 – Email : vandenbroeck.willy@skynet.be 
Secretaris: Vranken Eddie , Broekstraat 29 B, 9220 9220. 
GSM 0476 / 36 02 72 – Email : eddie.vranken@gmail.com 
Briefwisseling: Zie secretaris. 
Email club: eddie.vranken@gmail.com 
 
Kenletters: PDH Heverlee (1)    Naam club: Pigeon d’Or 
Lokaal: Pigeon d’Or, Tiensesteenweg 2, 3001 Heverlee, Tel 016/23.45.70 
GSM 0477/20.54.99 – Email bvba.pigeondor@skynet.be  
Lokaalhouder: Servranckx Jean-Paul   Sluitingsdag: Geen 
Voorzitter: Vanlangendonck Achille, Kapellelaan 11, 3012 Wilsele 
Tel & Fax 016/23.45.70- GSM 0499/10.45.54 – Email vladec@skynet.be  
Secretaris: Reniers Erwin, Mechelsesteenweg 562/2, 3020 Herent 
GSM 0498/63.59.68 – Email erwin.reniers@gmail.com  
Briefwisseling: Zie secretaris. 
Email club: erwin.reniers@gmail.com  
 
Kenletters: PEU Putte (2)    Naam club: Peulis 
Lokaal: Café Paradijs, Mechelbaan 725, 2580 Peulis-Putte 
Tel 015/22.36.03, GSM 0497/41.71.55 
Lokaalhouder: Buelens Bruno    Sluitingsdag: Maandag. 
Voorzitter: Verreth Alfons, Galgestraat 22, 2223 Schriek, Tel 015/23.35.50 
GSM 0473/39.45.01 – Email verreth.alfons@hotmail.com  
Secretaris: Van Den Zegel Jos, Teintstraat 24, 2580 Peulis-Putte 
Tel 015/75.42.79 - GSM 0479/65.20.48 
Email zegeljos@hotmail.com  
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: verreth.alfons@hotmail.com 
 
Kenletters: SVZ Zolder (1)    Naam club: S.V. Zolder 
Lokaal: ’t Vijverhof, Dekenstraat 58, 3550 Heusden-Zolder 
Tel & Fax 011/53.83.44-GSM 0476/47.89.04 – Email jimi.gerits@telenet.be  
Lokaalhouder: Gerits Jimmy    Sluitingsdag: Maandag 
Voorzitter: Gerits Jimmy, Dekenstraat 58, 3550 Heusden-Zolder. 
GSM 0476/47.89.04 – Email : jimi.gerits@telenet.be 
Secretaris: Verreckt Patrick, Koningstraat 37 bus 2, 3970 Leopoldsburg 
GSM 0495/50.66.51 – Email : pats-boogie@hotmail.com. 
Briefwisseling: Zie lokaal. 
Email club: jimi.gerits@telenet.be 
 
    



   

 
    
Kenletters: TOR Olen (1)    Naam club: Tor Boys 
Lokaal: Duivenlokaal, Oevelseweg 13, 2250 Olen, Tel 014/21.60.55 
Lokaalhouder: Peeters Marleen    Sluitingsdag: Dinsdag 
Voorzitter: Boeckx Herman, Heidestraat 16, 2460 Kasterlee, Tel 014/65.27.43 
Secretaris: Van Houdt Ivy, Oevelseweg 12A, 2440 Geel 
GSM: 0477/48.64.03 – E-Mail: ivyvanhoudt@hotmail.com 
Briefwisseling: Zie secretaris. 
Email club: ivyvanhoudt@hotmail.com 
 
Kenletters: VAT Haaltert (1)  Naam club: T’ VAT 
Lokaal: Cafe T’Vat  Kerkskenhoek 87, 9450 Haaltert  GSM: 0499/32.38.23 
Lokaalhouder: Schouppe Chantal   Sluitingsdag: Maandag 
Voorzitter: Franchet Andy, Meregrachtstraat 18, 1770 Liedekerke 
GSM 0477/91.68.16 – Email andy-cathy@skynet.be  
Secretaris: Heymans Jos, Middenstraat 27, 9400 Ninove, GSM 0496/73.68.97 
Briefwisseling: Zie voorzitter. 
Email club: andy-cathy@skynet.be 
 
Kenletters: VDB Everberg (2)    Naam club: Vredebal 
Lokaal: Vredezaal, Kruisstraat 44, 3078 Everberg, Tel & Fax 02/759.69.65 
GSM 0479/93.39.80 – Email Vredezaal@proximedia.be  
Lokaalhouder: De Brier Johan    Sluitingsdag:  
Voorzitter: Vander Haegen Wim, Huldenbergstraat 7, 3080 Duisburg. 
GSM 0474/22.78.13 – Email : wimmekevanderhaegen@gmail.com  
Secretaris: Van Lier Patrick   Leuvensestwg   305/D1,3370 Boutersem 
GSM: 0471/54.93.84  E-Mail: vanlier.patrick@skynet.be 
Briefwisseling: zie Secretaris. 
Email club: vanlier.patrick@skynet.be 
 

Kenletters: VRP Oostrozebeke (1)   Naam club: Vrij Polen 
Lokaal: Vrij Polen, Hoogstraat 39, 8780 Oostrozebeke, Tel 056/66.87.21 
Lokaalhouder: Foket Eddy    Sluitingsdag: Woensdag 
Voorzitter: Degraeve Steven, Iepersestraat 29 bus 4, 8800 Roeselare 
GSM 0496/57.50.62 – Email steven.degraeve1@telenet.be   
Secretaris: Gevaert Gino, Breestraat 46, 8540 Deerlijk, GSM 0496/59.44.20 
Briefwisseling: zie Secretaris 
Email club: steven.degraeve1@telenet.be 
 
    

 
 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELGISCH NATIONAAL VERBOND (B.N.V.) 

 

REGLEMENTENBUNDEL 
Seizoen 2018-2019. 

 
De Algemene Vergadering van BGB, geldig samengeroepen en beschikkend over 
de nodige meerderheden inzake aanwezigheid en meerderheden heeft op 15 
februari 1997 beslist een vereniging met name het Belgisch Nationaal 
Golfbiljartverbond (BNV) op te richten. 
 
NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR – CLUBS 
 
Artikel 1: NAAM : 
De vereniging draagt de naam: Belgisch Nationaal Verbond. Als afkorting 
worden de letters BNV gebruikt. 
 
Artikel 2: ZETEL : 
Het verbond is gevestigd: Dorp 2   9450 Denderhoutem 
 
Artikel 3: DOEL : 
Het verbond heeft als doel het inrichten van de Nationale Golfbiljartcompetitie in 
naam van de v.z.w. Belgische Golfbiljartbond (BGB). De aangesloten clubs, 
ploegen hoeven niet noodzakelijk lid te zijn van een bij de BGB aangesloten 
verbond. 
Het verbond heeft als doel het verspreiden, propageren en stimuleren van de 
golfbiljartsport. Daartoe mag zij alle middelen aanwenden. Zij dient ervoor te 
zorgen, de kwaliteit van de golfbiljartsport en de sportiviteit te waarborgen of te 
proberen dit te verbeteren. 
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. 
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, 
enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij 
werd opgericht. 
 
Artikel 4: DUUR : 
Het verbond wordt opgericht voor onbepaalde duur. 



   

 
Artikel 5: CLUBS - PLOEGEN : 
Het aantal clubs, ploegen is onbeperkt doch moet minstens 12 (twaalf) clubs, 
ploegen zijn. 
(1 ploeg = minstens 6 aangesloten leden) 
 
 
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR B.N.V. 
-  NOTEN Valentin , Nachtegaallaan 41 , 3650 Dilsen –Stokkem 
GSM: 0496/ 44.36.59.  E-mail :valentin.noten@telenet.be 
-GEBOES Bert , Stationsstraat 17 B bus 2, 2250 Olen 
GSM : 0468/15.14.77. E-mail : bert.geboes@pandora.be 
- HENDRICKX Freddy, Kortestraat 22, 3053 Haasrode. Tel: 016/40.70.56 
GSM: 0494/79.50.51 - Mail : freddy.hendrickx@skynet.be 

Financieel : 
- Boekhouding BNV : IBAN BE41 7340 3187 4310 – BIC KREDBEBB op naam 
van BNV. 
- Kaartenbeheer BNV : IBAN BE41 7340 3187 4310 – BIC KREDBEBB op 
naam van Freddy Hendrickx. 
 
Deze hebben onder elkaar aangesteld tot: 
Voorzitter:  NOTEN Valentin. 

Website & opmaken kalender: Geboes Bert.  

Boekhouder & Kaarthouder: HENDRICKX Freddy.  

Inrichtingen: GEBOES Bert & NOTEN Valentin . 

Verantwoordelijken nationale competitie & reglementen : 
GEBOES Bert & NOTEN Valentin  
Dagelijks bestuur: GEBOES B., NOTEN V. ,HENDRICKX Fr.                                                       
Secretariaat BNV/BGB: 
De Groote Nick , Koekoekstraat 137B1, 3630 Aartselaar 
GSM: 0494/ 06.00.07.  E-mail : dgn@skynet.be 
Web site : www.bgbgolfbiljart.be  
Voor financiële aangelegenheden volstaat de handtekening van twee leden uit het 
dagelijks bestuur of/ de boekhouder, tenzij de verrichting een bedrag van € 2.000 
te boven gaat. In dit geval zijn de handtekeningen van twee beheerders verplicht. 
 
Aangepast te Dilsen-Stokkem, op 04 juli 2017. 
 

 



   

 
 
 
 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
COMPETITIE : 
INHOUD : 

1. Samenstelling BNV-competitie. 
2. Deelname. 
3. Speeldag. 
4. Kalender. 
5. Lidgelden, inschrijvingsgelden en waarborgen. 
6. Spelers en vervangers. 
7. Speelwijze. 

7.1. Verloop van een wedstrijd. 
7.2. Administratie. 
7.3. Melden van uitslagen. 
      7.3.a. Verzenden van wedstrijdbladen. 
7.4. Gedrag tijdens de wedstrijd. 
7.4.1. Algemeen. 
7.4.2. Onbehoorlijk gedrag en beïnvloeding. 
7.4.3. Sportiviteit. 
7.5. Wedstrijdleiding. 
7.6. Vervroegen of uitstellen van wedstrijden. 
7.7. Forfait. 
      7.7.a. Schuld. 
7.8. Verdeling van de punten. 
7.8.1. In ploegverband. 
7.8.2. Ranking. 

8. Stijgen, dalen, wegvallen ploeg. 
8.1. Stijgen en dalen. 
8.2. Wegvallen van een ploeg voor aanvang nieuwe competitie. 
8.3. Club die in ontbinding gaat. 
9. Aanvraag voor leiding door nationale wedstrijdleiders. 
10. Prijzen. 
11. Bevoegdheid van het verbond. 
12. Plichten en rechten van bestuursleden. 
13. Klachten. 
14. Kledij in de BNV-competitie. 
15. Individueel kampioenschap BNV. 
16. Vergaderingen BNV. 
Bijkomende verklaring minnelijke schikkingen. 



   

Punt 1. Samenstelling BNV-competitie. 
De BNV-competitie bevat: 
- Ere afdeling – 1ste afdeling (- 2de afdeling). 
Indien er 2 reeksen in een afdeling zijn worden deze ingedeeld volgens de 
aardrijkskundige ligging, in de mate van het mogelijke.  
Meerdere clubs uit één zelfde lokaal kunnen deelnemen aan de nationale 
competitie. 
De deelnemers aan de nationale competitie krijgen een letterwaarde volgens 
onderstaande tabel.  
 

NATIONAAL 
  ERE 1ste 2de 

A vanaf 20% vanaf 50,0% vanaf 70 % 
B 0% tot 19,99% 20% tot 49,99% 50% tot 69,99% 
C   0% tot 19,99% 20% tot 49,99% 
D     0% tot 19,99% 

 
Op het einde van het seizoen wordt de letterwaarde berekend indien er minimum 
10 wedstrijden betwist zijn. Men kan pas een letterwaarde dalen na 2 seizoenen 
indien men volgens de berekeningen beide seizoenen een letterwaarde zou dalen. 
 
Punt 2. Deelname. 
Elke ploeg van een club mag deelnemen aan de BNV-competitie. 
Na inschrijving van de ploegen zal het BNV, indien nodig, zelf contact opnemen 
met de deelnemers ten einde de BNV-competitie voor te bereiden. Hiervoor 
ontvangen de clubs een club-inlichtingsformulier, waarop ze alle nodige 
clubinlichtingen moeten verstrekken. Dit formulier moet vóór 31 mei van het jaar, 
waarin de competitie start, de kaarthouder van de BNV bereikt hebben. 
Wijzigingen aan de gegeven inlichtingen moeten door de clubs onmiddellijk 
schriftelijk medegedeeld worden aan de verantwoordelijke van de competitie. 
Diegenen die deel uitmaken van het clubbestuur dienen in het bezit te zijn van 
een geldige BNV-lidkaart bij desbetreffende club (zo niet zie punt 5). 
Een club moet, vóór aanvang van de competitie, minstens 6 aansluitingskaarten x 
het aantal ploegen hebben. Zo niet kan er niet gestart worden. De 
aansluitingskaarten dienen betaald te worden 14 dagen na ontvangst, zo niet zal 
een boete worden aangerekend van € 2,50 per kaart. 
 
Punt 3. Speeldag. 
De officiële speeldag is zaterdag, afwijkingen hierop kunnen toegestaan worden 
mits deze schriftelijk aan te vragen via formulier BNV/D3 en te handelen volgens 
de regels zoals vermeld onder punt 7.6. 
 
Punt 4. Kalender. 
De wedstrijdkalender van de BNV-competitie wordt voorgelegd aan de raad van 
Bestuur en na beraad en controle goedgekeurd.  
 



   

 
 
Punt 5. Lidgelden, inschrijvingsgelden en waarborgen. 
Het lidgeld en inschrijvingsgeld in de nationale competitie bedraagt : 
- Lidgeld: 

- Jaarlijks lidgeld = € 5 per speler. 
- Nieuwe aansluiting = € 0 per speler/jaar. 
- Bestuursleden van een club en geen spelend lid = 15,00 €/jaar. 

- Inschrijvingsgeld: 
- Voor deelname aan de competitie betaald men € 50 per ploeg/jaar. 

- Waarborg: 
- Elke club betaalt (éénmalig) € 50 als waarborg. 
- Resterende schulden na ontbinding worden van de waarborg en prijzengeld 

afgetrokken. 
- Een nieuwe club/ploeg mag niet meer dan 2 spelers bezitten van een 

ontbindende ploeg in hetzelfde lokaal. 
- Waarborg = € 50 (éénmalig). 

 
Alles moet betaald zijn voor de aanvang van de competitie. Zo niet, kan niet 
gestart worden. 
In het lidgeld en inschrijvingsgeld is voorzien: 
- Deelname aan de competitie. 
- Administratie van de aangesloten leden. 
 
Punt 6. Spelers en vervangers. 
 
- Alle spelers van een club die lid zijn van BNV mogen deelnemen aan de 

BNV-competitie. Zes basisspelers moeten opgegeven worden per ploeg indien 
men meer dan één ploeg heeft, waarvan er altijd vier moeten spelen. Het is 
toegelaten meer dan 6 basisspelers op te geven. Controle op de basisspelers zal 
gebeuren door het aanbrengen van een 1, 2, 3, enz op het wedstrijdblad. 
Wijzigingen tot half seizoen is mogelijk op schriftelijke aanvraag gericht aan 
de secretaris. 

- Indien er geen 4 basisspelers worden opgesteld verliest men zijn wedstrijd met 
forfaitcijfers. 

- Indien er meerdere ploegen van 1 club in dezelfde reeks staan mag een reserve 
speler, éénmaal opgesteld in een ploeg, niet meer aantreden in de andere 
ploeg. 

- Een geschorste speler wordt beschouwd als niet speelgerechtigd. 



   

- Een ploeg die een wedstrijd betwist met een geschorste speler verliest met 
forfaitcijfers en zal een minnelijke schikking voorgesteld worden. 

- De spelers moeten aantreden in BGB Kledij (zie punt 13). 
Het is de bedoeling dat de spelers allemaal dezelfde kledij dragen, niet de één 
een wit hemd en de andere een gekleurd MAAR ALLEMAAL HETZELFDE. 
Indien een speler/speelster niet voldoet aan deze verplichtingen bij aanvang 
van de partij mag hij/zij niet starten en verliest zijn/haar wedstrijd met forfait.  
Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met het dagelijks bestuur om dit 
te komen vaststellen. Onkosten ten belopen van de vrijwilligersvergoeding + 
de kilometervergoeding voor vrijwilligers vallen ten laste van de verliezende 
partij. 
- Indien door een bestuurslid van BGB wordt vastgesteld dat dit reglement 

niet wordt nageleefd zal dit bestuurslid dit melden op de volgende BGB-
vergadering. Vanaf dit moment zal de speler die niet in kledij was een 
minnelijke schikking worden voorgesteld en zal de tegenstrevende ploeg 
eveneens een minnelijke schikking worden voorgesteld. 
 

Punt 7. Speelwijze: 
Punt 7.1. Verloop van een wedstrijd. 
- Het aanvangsuur voor de competitie is vastgelegd om 19.00 uur. 
- Bij het niet aanwezig zijn op het aanvangsuur van de tegenstrevers moet de 

thuisploeg 30 minuten wachten vooraleer forfait toe te kennen. 
- Vanaf 30 minuten voor de aanvang mogen maximum twee spelers van de 

bezoekers gelijktijdig oefenen. Vóór aanvang van elke partij krijgen beide 
spelers elk afzonderlijk ongeveer 2 minuten inspeeltijd. 

- De speelballen “Golf Super Aramith” waarmede de wedstrijden gespeeld 
worden moeten dan reeds op het biljart aanwezig zijn. Na elke manche moeten 
de ballen gepoetst worden. 

- Het biljart moet volledig in orde zijn 30 minuten voor de aanvang van een 
competitiewedstrijd, zo niet heeft de tegenstrever het recht om te spelen onder 
voorbehoud. Indien het euvel kan hersteld worden voor de aanvang van de 
wedstrijden moet dit gebeuren. De bezoekers maken steeds melding van het 
gebeuren via het elektronisch wedstrijdblad aan de verantwoordelijke van de 
nationale competitie. 
- Niet in orde zijn kan betekenen : 

- Biljartlaken in niet bespeelbare staat, vuil, omgekeerd laken, laken te 
ver versleten, enz… 

- De kaderlijnen niet zichtbaar of onvoldoende zichtbaar. 
- De doelopeningen te groot of te klein. 
- Rubbers welke niet meer voldoen, verpulverd, geen BGB-rubbers, 

enz… 
- Men is verplicht met minimaal drie spelers van elke ploeg aanwezig te zijn 

vanaf de start van de wedstrijd tot het einde. Indien minder dan drie spelers 
aanwezig zijn een half uur na aanvang verliest de ploeg haar wedstrijd met 
forfait. Het forfait wordt onmiddellijk ingevuld op het wedstrijdblad. Indien 
men de forfait niet onmiddellijk invult, betekent dit dat men geen forfait 
toekent. 

- De wedstrijden moeten gespeeld worden zonder onderbreking. 



   

- De wedstrijden worden gespeeld volgens het BGB-spelreglement. 
- De ploegen treden aan met 6 spelers die hun wedstrijd betwisten in twee of 

drie opeenvolgende manches. 
- Voor de vijfde en de zesde speler kan men geen forfait geven zolang het spel 

niet onderbroken werd. Moet het spel onderbroken worden omdat de vijfde of 
zesde speler niet aanwezig is, moet men forfait toekennen voor de vijfde 4.00 
uur en de zesde 4.30 uur na aanvang. Men kan geen forfait toekennen zo de 
vijfde of de zesde speler later binnenkomt  en de wedstrijd die hij moet 
betwisten nog niet kan aangevat worden. 

 
Punt 7.2. Administratie. 
Voor het nieuwe seizoen 2017-2018 zal men overgaan tot het geautomatiseerd 
beheer en publicatie van het wedstrijdblad, de verantwoordelijke van iedere Club 
zal hiervan per schrijven voor aanvang van het seizoen in kennis gesteld worden 
over de werking hiervan. 
Website: http://www.bnv-live.be/ in te loggen met login en paswoord van de 
ploeg. 
Voor de wedstrijd aanvangt geven de twee ploegkapiteins de lidkaarten met de 
volgorde der spelers een elkaar af. 
Het wedstrijdblad moet volledig ingevuld worden vóór het aanvangsuur. Om 
nazicht van de spelers mogelijk te maken moeten de spelers hun spelerskaart bij 
hebben. 
Na de wedstrijd tekenen de kapiteins van de beide ploegen, na controle ervan, het 
volledig ingevuld wedstrijdblad  
Moet het wedstrijdblad getekend worden onder voorbehoud, moet het steeds 
vergezeld worden van een klacht (zie hiervoor klachtenbundel van BGB). Het 
niet tekenen van een wedstrijdblad door één van beide partijen is het ongelijk 
toegeven. 
Vervalsing van het wedstrijdblad zal beboet worden, aan beide ploegen zal een 
minnelijke schikking voorgesteld worden, de strafmaat kan worden aangepast 
naargelang de inbreuk. 
Alle klachten moeten verstuurd worden naar BGB (zie klachtenbundel). 
 
Punt 7.3. Melden en verkrijgen van uitslagen. 
De uitslagen zullen onmiddellijk ter beschikking zijn wanneer beide kapiteins het 
elektronisch wedstrijdblad ondertekend hebben en de afgesloten wedstrijden 
worden automatisch verwerkt in de standen, zowel per ploeg als individueel. 
Indien om één of andere reden het elektronisch wedstrijdblad niet kan ingevuld 
worden (geen bereik, storing provider,...) mag een papieren wedstrijdblad 
ingevuld worden wat nadien elektronisch dient opgestuurd te worden naar de 
verantwoordelijken van de website Nick De Groote en Bert Geboes. Deze zullen 
het nodige doen om desbetreffende wedstrijd in te vullen op de website 
 
Punt 7.4. Gedrag tijdens de wedstrijd : 
Punt 7.4.1. Algemeen. 
De spelers en vooral de kapiteins zullen waken over een gezonde sportieve sfeer. 
Negatieve reacties, zeker naar de tegenstrevers, zijn volledig uit den boze en 



   

geven aanleiding tot forfaitcijfers, schorsingen en boeten na een erop volgende 
gegronde klacht. 
 
Punt 7.4.2. Onbehoorlijk gedrag en beïnvloeding. 
- Wie van onbehoorlijk gedrag is of een speler hindert, tracht te beïnvloeden of 

tracht raad te geven, kan, indien klacht tegen hem wordt ingediend, geschorst 
worden voor 1 tot 4 weken en bij herhaling voor het seizoen of definitief. 

- De sancties voor handtastelijkheden: Een minnelijke schikking zal voorgesteld 
worden, de strafmaat kan worden aangepast naargelang de inbreuk, Indien het 
de wedstrijdleider of kapitein betreft worden de sancties verdubbeld. 

- De schorsing gaat meteen in na uitspraak of na het ontvangen van het 
aanschrijven van de straf en na betaling van de factuur. 

 
Punt 7.4.3. Sportiviteit. 
Men betuigt zijn waardering voor mooi spel door een niet storend applaus na de 
spelbeurt en dit zowel voor vriend als voor tegenstrever. 
Door sportiviteit maakt men vrienden en slijt men aangename avonden. 
 
Punt 7.5. Wedstrijdleiding. 
De wedstrijden worden afwisselend geleid 1ste, 3de en 5de wedstrijd en de 2de, 4de 
en 6de wedstrijd. 
Een wedstrijdleider wordt verondersteld de reglementen te kennen, maar bij 
twijfel is hij verplicht om het reglement, dat in elk lokaal aanwezig moet zijn, te 
raadplegen. 
Bij een betwisting zullen de twee kapiteins, de spelers en de wedstrijdleider 
hierover van mening wisselen. Is de stoot reeds gebeurd zonder dat er nog zinnig 
over geoordeeld kan worden heeft de wedstrijdleider het laatste woord. 
Om geldig te kunnen beslissen moet er in elk lokaal aanwezig zijn: 
- Nationaal spelreglement uitgegeven door de BGB (laatste editie) al dan niet 

digitaal. 
- Lijn- , doel- en Duque of goedgekeurde lasermeter. 
Het biljart of het lokaal niet in orde zijn of er ontbreken meettoestellen wordt 
beboet met € 50 voor de thuisploeg. 
Bij echt na te trekken verkeerde beslissingen van de wedstrijdleider kan een uitleg 
van de feiten worden mee verzonden met het wedstrijdblad. Dit wordt dan door 
de BNV op een gepaste manier opgelost. In ieder geval moet het spel verder 
gaan. Indien men op deze feiten een klacht wenst neer te leggen dient dit te 
gebeuren aan BGB (zie klachtenbundel). 
 
Punt 7.6.Vervroegen of uitstellen van wedstrijden. 
- Om een wedstrijd vroeger te spelen dan gepland op de kalender dient men de 

verantwoordelijke van de nationale competitie minstens 2 weken op voorhand 
op de hoogte te brengen. Hiervoor moeten beide ploegen een 
standaardformulier (BNV/D3) invullen zodat de kalenderdag op de site voor 
deze wedstrijd kan aangepast worden. Dit is nodig om het elektronisch 
wedstrijdblad op de nieuwe speeldag kan ingevuld worden.  

- Uitstellen van wedstrijden kan tot 2 weken na de kalenderdag of tot op de eerst 
mogelijke vrije speeldag. Dit is toegestaan tot en met de 4de laatste speeldag. 



   

De laatste 3 wedstrijden van het seizoen dienen afgewerkt te worden op de 
vermelde speeldag of voorheen. 

- Bij niet naleving van de voorgaande punten zal de aanvragende ploeg de 
wedstrijd verliezen met forfait en een boete van € 50 oplopen. 

- Indien er een algemene afgelasting is zal er dat weekend niet gespeeld worden 
en wordt de volledige speeldag verplaatst naar een andere datum. Dit om 
competitievervalsing tegen te gaan. 

 
Punt 7.7. Forfait. 
- Een ploeg is verplicht de wedstrijd te betwisten met minstens 3 spelers. 
- Zijn er twee spelers afwezig dan wordt een boete aangerekend van € 50 en 

verlies van partij- en manchepunten. 
-   Zijn er drie spelers afwezig dan wordt een boete aangerekend van € 75 en 

verlies van partij- en manchepunten. 
- Meer dan drie partijen forfait is forfait voor gans de ploeg en een boete van € 

200 waarvan 50 % naar de tegenstrever en 50 % naar BNV gaat. 
- Een forfait kan niet worden opgesteld bij de twee eerste spelers (boete van € 

50). 
- Indien er twee forfaits tegen elkaar vallen gaan de wedstrijdpunten naar de 

winnende ploeg. 
- Een forfait dient altijd op het wedstrijdblad worden ingevuld door de naam 

van de speler open te laten. 
- Wanneer een lokaalhouder een speler van de tegenpartij de toegang tot zijn 

lokaal ontzegt wint deze speler zijn partij met het maximum der 
manchepunten. Een speler die gerechtelijk de toegang tot het lokaal ontzegt is 
mag voor een wedstrijd in dat lokaal niet opgesteld worden. 

- Algemeen forfait voor de aanvang van de competitie: de ploeg wordt 
geschrapt uit de kalender. Een som van € 150 zal worden aangerekend voor 
administratie en kalenderkosten. De forfaitsom is overdraagbaar op de spelers 
van de betrokken ploeg. 

- Forfait van een ploeg voor de rest van het speeljaar: de ploeg verliest alle 
behaalde punten en wordt geschrapt uit de competitie. De rangschikking zal 
aangepast worden vanaf het begin van de competitie. Een forfaitsom van € 
250 zal worden aangerekend.  

- De forfaitsom is overdraagbaar op de spelers van de betrokken ploeg         Alle 
forfaits moeten betaald worden aan de BNV binnen de 15 dagen na 
verschijning. 

- Een geschrapte ploeg bestaat het volgende seizoen niet meer. 
- De basisspelers van een geschrapte ploeg mogen niet meer opgesteld worden 

in de andere ploegen voor de rest van het seizoen. 
- Indien het gaat over een ploeg zonder basisspelers (bv een 2de ploeg) mogen 

de spelers die 1/3 van de wedstrijden hebben gespeeld niet meer in een andere 
ploeg deelnemen voor de rest van het seizoen. 

 
 
 
 
 



   

Punt 7.7.a. Schuld. 
BNV houd de schulden van haar leden zelf bij. Een lid met BNV-schuld dat lid 
wordt van een ander verbond moet aan de BNV zijn/haar deel van de schulden 
betalen. Bij verzuim zal het lid door de BNV, na schriftelijke kennisgeving door 
het verbond en nadat het lid zich persoonlijk heeft kunnen verdedigen, geschorst 
worden tot na aanzuivering van de schuld. 
 
Punt 7.8. Verdeling van de punten: 
Punt 7.8.1. In ploegverband. 
- Twee gewonnen manches geven recht op één partijpunt. 
- De ploeg met de meeste partijpunten heeft recht op twee wedstrijdpunten. 
- Indien beide ploegen evenveel partijpunten hebben, hebben ze elk recht op één 

wedstrijdpunt. 
- Nadat alle wedstrijdpunten afgewerkt zijn wordt de rangschikking opgemaakt. 

De eerst geklasseerde uit de BNV-competitie wordt aanzien als nationaal 
kampioen van België, de tweede gerangschikte als tweede. 

- Bij gelijke stand voor de titel (punten,  gewonnen wedstrijden en manches 
gelijk) wordt een testwedstrijd gespeeld na het beëindigen van de competitie 
op het eerstkomende B.K..Datum wordt bepaald  door het BNV bestuur. 

- Bij gelijke stand voor het dalen wordt een testwedstrijd gespeeld na het 
beëindigen van de competitie op het eerstkomende B.K. Datum wordt bepaald 
door het BGB bestuur. 

- Testwedstrijden worden gespeeld onder toezicht nationale wedstrijdleiders 
en/of BNV commissieleden. 

- Aan testwedstrijden mogen enkel spelers deelnemen die minstens 5 
wedstrijden hebben gespeeld in het seizoen. 

- In geval deze testwedstrijd gelijk eindigt wordt er een beslissende super belle 
gespeeld door 2 of 3 spelers die op het wedstrijdblad staan. Zij betwisten elk 
één manche en er wordt gespeeld naar 2 gewonnen manches. 

 
Punt 7.8.2. Ranking. 
Er wordt een ranking bijgehouden door de verantwoordelijke van de nationale 
competitie. 
 
Punt 8.1. Stijgen en dalen. 
De laatst gerangschikte ploeg van de ere-afdeling daalt naar de eerste afdeling . 
De kampioen van de eerste afdeling stijgt naar de ere-afdeling. 
De kampioen van de tweede afdeling stijgt naar de eerste afdeling 
Het streefaantal clubs in de ere-afdeling is 14 indien mogelijk. 
 
Punt 8.2. Wegvallen van ploegen voor aanvang nieuwe competitie.  
Zo een ploeg wegvalt van een club die met meer dan één ploeg  deelneemt is dit 
steeds de laagst gerangschikte. Indien men kan aantonen dat 80 % van de 
basisspelers uit de 1ste ploeg vertrekken kan men een uitzondering op deze regel 
aanvragen. 
 
 
 



   

Punt 8.3. Club die in ontbinding gaat.  
Indien een club in ontbinding gaat mag men het volgende seizoen slechts met 1/3 
van de aangesloten leden van vorig speeljaar aantreden in hetzelfde lokaal. 
 
Punt 9. Aanvraag voor leiding door nationale wedstrijdleiders. 
Clubs kunnen voor bepaalde wedstrijden beroep doen op twee nationale 
wedstrijdleiders. Tenminste 14 dagen voor de bedoelde datum moeten zij dan een 
aanvraag doen bij de verantwoordelijke van de BNV-competitie. 
 
Punt 10. Bevoegdheid van het verbond. 
- Alle beslissingen van het verbond zijn bindend voor alle leden en alle clubs. 
- Het verbond komt in principe nooit tussen in innerlijke aangelegenheden van 

de clubs, tenzij bij ernstige gevallen. 
- Het kan zich laten bijstaan door bijzondere comités, waarvan het de leden 

benoemt en de werking bepaalt. 
- De clubs kunnen te allen tijde voorstellen indienen. Het verbond zal zich 

hierover uitspreken op de eerstvolgende bestuursvergadering, of op een 
contactvergadering. 

- Het dagelijks bestuur neemt alleen een beslissing in geval van 
hoogdringendheid, zoals uitstel en nog vaststelbare feiten. Bij betwisting geldt 
het woord van de hoogste in rang. Het Bestuur zal in de eerstvolgende 
bestuursvergadering hierover stelling nemen. 

- Ontslagnemende leden zijn verplicht op straf van levenslange schorsing als 
verbonds- en bestuurslid hun volledige documentatie aan het bestuur over te 
maken. 
 

Punt 11. Plichten en rechten van bestuursleden. 
- Aangesloten leden die het verbond in het openbaar (actuele media) of per brief 

aanvallen of beledigen zullen geschorst worden. Het Bestuur zal de strafmaat 
bepalen. 

- Zwaardere sancties zullen uitgesproken worden voor handtastelijkheden. 
- Bestuursleden die hun verantwoordelijk te buiten gaan en zich als 

bestuursleden slecht gedragen kunnen bij bewezen feiten gestraft worden van 
4 tot 8 weken en bij herhaling geschorst worden als bestuurslid. 

- De bestuursleden hebben vrije toegang tot alle organisaties door een club 
ingericht. 

 
Punt 12. Klachten. 
Dient tijdens een wedstrijd een verantwoordelijke tussenbeide te komen door ter 
plaatse te gaan, dan wordt de verliezende partij de kilometervergoeding voor 
vrijwilligers per km heen en weer aangerekend plus een vaste onkostensom van 
25 €. 
Het BGB-bestuur is gemachtigd om disciplinaire sancties uit te vaardigen daar 
waar zij het zelf nodig acht. 
Klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan BGB (zie klachtenbundel). 
 



   

 
 

Punt 13. Kledij in de BNV-competitie. 
 
Is conform aan de BGB aangelegenheden (zie Reglementenbundel BGB 
pagina 28) 
 
Punt 14. Individueel kampioenschap BNV. 
Jaarlijks wordt er een individueel kampioenschap voor leden van de BNV 
ingericht. 
Het zal ingericht worden in een periode die de individuele 
verbondskampioenschappen niet overkoepeld. 
De finales worden gespeeld in BGB kledij. Controle zal gebeuren tijdens het 
aanmelden. Iedereen dient zich dus persoonlijk te komen aanmelden aan de 
omroeptafel. 
De winnaar van de ere-afdeling zal mogen deelnemen aan de Trofee der 
Kampioenen. 
Verplichte inschrijving met 1 speler en 1 duo per ploeg. 
Indien een club zich niet inschrijft zal deze een boete oplopen die gelijk is aan de 
verplichte inschrijving maal 2. 
Leiden van wedstrijden na verlies: elke verliezer dient de volgende wedstrijd te 
leiden, eveneens bij verlies van een schiftingsfinale. Indien er zich geen 
wedstrijden aandienen binnen de 30 min vervalt dit punt. 
Bij het niet willen leiden van een wedstrijd na verlies loopt men een schorsing op 
van twee weken en een boete van € 50. 
 
Om dit kampioenschap te kunnen inrichten moet men voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- Het kan enkel ingericht worden door een aangesloten BNV-club. 
- Er dient gespeeld te worden op minstens 6 biljarts. 
- Er wordt gespeeld op de door de raad van bestuur BGB vastgelegde datums. 
- De trekking gebeurd door de raad van Bestuur BGB in aanwezigheid van de 

inrichtende Club en eventuele getuigen. 
- De omroeptafel wordt gecontroleerd door de raad van Bestuur BGB. 
- Om de kampioenschappen in te richten kan men zich steeds kandidaat stellen 

door een brief te richten naar het secretariaat. 
Tijdens de finaledagen van deze kampioenschappen mag een BNV-club geen 
andere evenementen inrichten. 
 
 



   

Punt 15. Vergaderingen BNV. 
Met de clubs: 
Jaarlijks wordt er één vergadering gehouden met de Clubs 
- Algemene vergadering en voorbereiding nieuwe competitie in de maand 

augustus. 
Deze vergadering is verplicht. Clubs die geen vertegenwoordiging sturen worden 
beboet met € 25. 
Voorstellen tot wijzigen van de reglementen moeten schriftelijk en uiterlijk acht 
dagen voor de algemene vergadering ingezonden worden. 
Met de spelersraad: Zoals overeengekomen en indien noodzakelijk. 
Bestuursvergadering: 
Zal gehouden worden wanneer nodig iedere maand na de vergadering van B.G.B 
met een minimum van elke 4 maanden. 
Indien het bestuur spelers of clubs uitnodigen op deze vergadering en deze 
onwettig afwezig zijn zullen zij een boete oplopen van € 50 en een schorsing van 
2 weken.  
 
Bijkomende verklaring: 
Alle omschreven boetes dienen aanzien te worden als een minnelijke schikking. 
 
De BGB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gebeurlijke ongevallen 
en schade tijdens de competitie en alle andere BNV-inrichtingen. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


