BELGISCHE GOLFBILJARTBOND v.z.w.

KLACHTENCOMMISSIE
UITSPRAAK VAN DE B.G.B. KLACHTENCOMMISSIE
DOSSIER N°2019/01
Denderhoutem, 26 april ’19
Samenstelling klachtencommissie:
Van den Broucke Jean-Paul (GEOZ) – waarnemend voorzitter
Jacobs Ivo, (BGB) secretaris
Peirlinckx Luc (AALST) lid
Vanden Houwe Rudy (GVP) lid

Aanklager:
BC Cosmos

Aangeklaagde:
Verbond GBML

Vertegenwoordiging verbond GBML:
Michiels Rudy voorzitter GBML
Vertegenwoordiging BC Cosmos:
Bestuursleden: Aziz Driouche, Saeys Alain en Gabarre Ramon

Klacht betreffende:
Niet toepassen van de reglementen inzake rangschikking – testwedstrijd bepaald door GBML na
eindstand met gelijke punten – art.4.2.3 GBML waarin staat: Ploegen met gelijke punten worden
gerangschikt volgens het aantal ploegoverwinningen, vervolgens volgens het aantal individuele
overwinningen, indien nog gelijk testwedstrijden

Nazicht vormvereisten klacht:
De voorzitter en secretaris van de klachtencommissie deden nazicht en stelden aan de hand van de
voorgeschreven modaliteiten in het laatst gepubliceerd BGB reglement vast dat de klacht ontvankelijk
is.
De BGB Klachtencommissie bevestigt dat de klacht ontvankelijk is en vangt de zitting aan te
Denderhoutem in café Welcome Back, Dorp 2 op 26 april ’19 om 20u. De zitting is openbaar.
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Verloop van de zitting:
Debatten:
BC COSMOS stelt dat het reglement duidelijk is en hun team kampioen is. Ze hebben 103
individuele overwinningen en Peulis 2 slechts 100. De rangschikking die door iedereen kan
geraadpleegd worden, bevestigt dit gegeven.
GBML stelt dat gezien nu ook met het elektronisch wedstrijdblad de individuele manches te
zien zijn. Beide teams hebben 221 manches gewonnen, dus testmatch.
Uit de debatten blijkt dat het bestuur van GBML en het bestuur van PEULIS uit leden bestaat
die in beide besturen zijn vertegenwoordigd. Belangen kunnen worden vermengd.
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Beslissing Klachtencommissie:
De klachtencommissie verwijst naar de van toepassing zijnde reglementering en deelt
onverwijld hun beslissing mede aan de aanwezige partijen:
De klachtencommissie oordeelt dat BC Cosmos kampioen is volgens het reglement van
GBML dat zegt: individuele overwinningen. Een individuele overwinning is een wedstrijd die
een speler wint in twee of drie manches. De individuele overwinningen van een speler
bepalen het resultaat van de ploeg. Een ploeg die 4 individuele overwinningen behaalt, wint
de wedstrijd en krijgt twee of drie punten (afhankelijk welk Verbond) hiervoor.
Incidenten na uitspraak:
Voorzitter Rudy Michiels stelt dat GBML zich zal afscheuren van BGB om reden dat BGB
zich niet hoeft te moeien met interne beslissingen/reglementen van een Verbond.
De klachtencommissie stelt dat zij vertegenwoordigd zijn door 3 verschillende verbonden
(GEOZ – AALST – GVP ) en onafhankelijk deze beslissing namen conform de bestaande
reglementering. Dergelijke uitspraken zijn zeer spijtig en er niet wordt stilgestaan bij de
gevolgen voor alle spelers uit GBML.
BC Cosmos repliceerde dat dit een dictatoriale éénzijdige beslissing is en oordelen dat het
voor hen op deze manier niet hoeft en de titel naar Peulis mag gaan.
De klachtencommissie onderbreekt de gesprekken en blijft bij haar uitspraak dat BC Cosmos
kampioen is.

Conform de reglementen wordt de aanbestedingssom van 125 euro terug betaald aan
BC Cosmos en verhaald aan GBML De onkosten van de zitting conform de reglementen
forfaitair bepaald op 150 euro zijn eveneens ten laste van GBML
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Handtekening waarnemend voorzitter, secretaris en leden Klachtencommissie

