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BNV zomer competitie 

 

 

• Spelwijze: 

Men speelt met 4 spelers tegen 4. 

Er worden 2 manches per spel gespeeld, elke manche telt. Men speelt 1 individueel en 1 duo spel 

per wedstrijd. De duo’s worden gevormd door speler 1 en 3 en 2 en 4. In totaal dus 12 manches. 

Speler 1 van de thuisploeg speelt tegen 1 van de bezoekers (2 manches), vervolgens 2 tegen 2, 

duo 1 en 3, 3 tegen 3, 4 tegen 4 en duo 2 en 4. Er wordt gespeeld met 5 ballen, de KBGB 

speelreglementen zijn van toepassing. 

 

 

• Tijdstip wedstrijden: 

De thuisploeg bepaalt de wedstrijddag in hun lokaal in de wedstrijdweek. Dit kan elke dag 

behalve zondag (tenzij verplaatste wedstrijd in onderling overleg).  

De wedstrijd vangt aan om 19u30, de bezoeker krijgt 15 minuten in speel tijd.  

De 4e speler dient aanwezig te zijn voor 21u of ten laatste wanneer zijn wedstrijd aanvangt.  

De competitie wordt op 8 weken gespeeld, van half juni tot half augustus. In 2022 loopt de 

competitie van 20 juni tot 14 augustus. 

Indien een lokaal gesloten is omwille vakantie kan de wedstrijd verplaatst worden in onderling 

overleg. Alle verplaatste wedstrijden dienen voor de eindronde gespeeld te zijn. 

 

 

• Reeksen: 

Eén reeks kan maximum uit 4 ploegen bestaan. Elke ploeg speelt 3x thuis en 3x op verplaatsing. 

De reeksen worden ingedeeld per regio, tenzij er bij opstart maar 1 reeks is.  

De eindronde wordt gespeeld in de 2 laatste weken. Naargelang het aantal inschrijvingen kunnen 

er meerdere wedstrijden per week gespeeld worden in de eindronde. 
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• Rangschikking:  

 

Een overwinning zijn 2 punten, een gelijkspel is 1 punt, een nederlaag geen punten. Per reeks wordt 

een rangschikking opgesteld. Bij gelijke stand zijn de meest aantal gewonnen manches 

doorslaggevend. De winnaars van elke reeks plaatsen zich voor de play-off, die door BNV ingericht 

wordt. 

 

 

• Prijzengeld: 

 

Het prijzengeld bedraagt minimum 25 euro. De eindwinnaar van de play-off ontvangt minimum 250 

euro. 

 

 

• Inschrijven: 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per ploeg, ongeacht het aantal spelers (max.7). De 

inschrijving wordt definitief na ontvangst van de betaling op rekening nummer 

BE53.7330.2723.9953 met als vermelding de ploegnaam. Inschrijven kan door het 

inschrijvingsformulier via email over te maken voor 15 mei aan bgbgolfbiljart@gmail.com  

 

  

 

mailto:bgbgolfbiljart@gmail.com
http://www.bgbgolfbiljart.be/
mailto:bgbgolfbiljart@gmail.com

