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KBGB Midweek competitie 

 

 

• Spelwijze: 

2 spelers tegen 2 spelers, het eerste spel speelt 1 tegen 1, vervolgens 2 tegen 2, duo wedstrijd, 1 tegen 

2 en 2 tegen 1. Er worden 2 manches per spel gespeeld, elke manche telt. De 3 ballen worden als 

volgt geplaatst: 1 opgangspunt, 2 andere op het buitenste punt. De thuisploeg vangt de manche aan 

met de witte ballen, de 2e manche vangt de bezoeker aan. De opgangsbal dient het 

opgangspunt(kader) te verlaten. De verdedigende bal dient eveneens na de eerste stoot het 

opgangspunt verlaten te hebben. Behoudens bovenstaande zijn de KBGB speelreglementen van 

toepassing.  

 

 

• Tijdstip wedstrijden: 

Er wordt gespeeld van maandag tot donderdag. Het aanvangsuur is 19u30. De thuisploeg kiest de 

speeldag voor hun thuiswedstrijden. De bezoekers krijgen 15 minuten inspeeltijd. De competitie 

vangt aan in de maand september. In de regio Zuiderkempen/Limburg kan er uitsluitend gespeeld 

worden van maandag tot woensdag. 

 

 

• Reeksen: 

Er wordt gespeeld in regionale reeksen. Deze worden bepaald aan de hand van de locatie van de 

ingeschreven ploegen. Indien er bij opstart meerdere reeksen zijn, worden deze evenwaardig (selectie 

op basis van bestaande ELO) verdeeld in de regio. 
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• Rangschikking:  

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

wordt een rangschikking opgesteld. Na de reguliere competitie worden play-offs georganiseerd 

teneinde de eindwinnaar te kennen. Het aantal deelnemers van de play-offs zal variëren naar gelang 

het aantal ingeschreven ploegen en reeksen. 

 

 

• Prijzengeld: 

Het prijzengeld bedraagt minimum 25 euro. De eindwinnaar van de play-offs ontvangt minimum 750 

euro. 

 

 

• Inschrijven: 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per ploeg, ongeacht het aantal spelers (max.5). 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 15/08/2022 aan mathias.vanimpe@hotmail.com  

 

 

• Contactpersoon: 

De verantwoordelijke voor de KBGB midweek competitie is Mathias Van Impe. Bijkomende 

inlichtingen kunnen via mail: mathias.vanimpe@hotmail.com, het secretariaat 

bgbgolfbiljart@gmail.com of de regioverantwoordelijke (later te bepalen) bekomen worden. 
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