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H.R. 1. COMPETITIEKAART. 
 

Jaarlijks wordt er een competitiekaart uitgegeven. Deze kaart bevat volgende gegevens: naam en voornaam, 

geboortedatum, lidnummer, club, waarderingsletter, en eventueel het kenmerk van de speler.  

Ook de speeldag en het logo van het gewest VGTO staan op de kaart. 

Er wordt voor elke speeldag dat de speler is aangesloten een kaart afgeleverd.  

Alle misbruiken met de competitiekaart worden bestraft met 1 jaar schorsing vanaf vaststelling. 

Leden die de clubovereenkomst tekenen verbinden zich er toe de interne clubreglementen na te leven. 

Leden die de clubovereenkomst niet tekenen vallen onder het arrest Bosman en doen een gratis overgang 

naar een club naar keuze met een administratieve kost van €10.00. 

 

H.R. 2. COMPETITIE - PROMOTIE - DEGRADATIE. 
 

A) De competitie begint eind augustus begin september. Er wordt gespeeld volgens de kalenderformule 

opgesteld door de Raad van Bestuur van het VGTO.  

B) Men behaalt twee punten voor een gewonnen ontmoeting en één punt voor een gelijk spel. De Raad van 

Bestuur stelt wekelijks de rangschikking op. Wanneer twee of meer ploegen een zelfde aantal punten 

bekomen, zullen zij gerangschikt worden volgens het aantal gewonnen wedstrijden. Ook voor stijgen en 

dalen zal de ploeg met de meest gewonnen wedstrijden in geval van gelijkheid van punten eerst 

gerangschikt worden. In geval het aantal punten en het aantal gewonnen wedstrijden gelijk zijn, zullen 

voor het behalen van de kampioenstitel en voor het bepalen van stijgen en dalen, testwedstrijden 

gespeeld worden.  

C) De Raad van Bestuur bepaalt het aantal afdelingen. Een eindrangschikking van heel de competitie 

bepaalt de reeksindeling voor volgend competitiejaar.  

D) De Raad van Bestuur wijzigt het aantal promoveringen en degradaties indien dit nodig is ingevolge een 

herindeling van de afdelingen. Aanvragen tot degradatie worden geweigerd. Indien een club echter kan 

bewijzen dat bv. drie spelers van een hogere ploeg de clubovereenkomst niet meer hebben getekend, dat 

het logisch zou zijn dat deze ploeg 1 reeks daalt. Deze spelers kunnen niet meer terug aansluiten bij deze 

club in hetzelfde competitiejaar. Na onderzoek kan de Raad van Bestuur beslissen. Tot 1 juli kan een 

schriftelijke aanvraag gedaan worden om een hogere ploeg 1 reeks te laten dalen. Na deze datum kan 

enkel de laagste ploeg afgeschreven worden. 

E) Wanneer een club ontbind blijven de ploegen van deze club hun plaats behouden in de rangschikking. 

Indien zij in een andere club in een lagere reeks willen vertrekken zal dit enkel kunnen met maximum 3 

ex spelers en slechts 1 reeks lager en zullen zij in dat competitiejaar geen evenwaardige spelers mogen 

aansluiten voor deze ploeg. 

F) In iedere reeks zullen er evenveel ploegen ingedeeld worden. Hierop kan een uitzondering gemaakt 

worden om in zoveel reeksen als mogelijk is, een even aantal ploegen te hebben ten einde de " BYE " 

zoveel mogelijk te vermijden. De ploegen die staan om te dalen (2 per reeks) komen in juist lagere reeks 

op de 6e en 7e plaats te staan, dan worden de ploegen genomen volgens de rangschikking, die in 

aanmerking komen voor die reeks. Nieuwe ploegen worden in principe op het laatst bijgevoegd, 

eventuele afwijkingen worden onderzocht door de Raad van Bestuur. Er worden 3 ploegen van dezelfde 

club in dezelfde reeks toegelaten.  

G) De zaterdagcompetitie is de hoofdcompetitie. Wanneer men daalt uit de Nationale zaterdagcompetitie 

wordt men automatisch geklasseerd in de Ere afdeling van de zaterdagcompetitie tenzij de ploeg ontbind 

en maximum drie spelers van deze ploeg de clubovereenkomst hebben getekend. Deze spelers kunnen 

niet meer terug aansluiten bij deze club in hetzelfde competitiejaar. Na onderzoek kan de Raad van 

Bestuur beslissen. 
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H) Testwedstrijden - competitie.  

1. Wanneer testwedstrijden dienen gespeeld te worden, zullen deze onmiddellijk na het einde van de 

competitie gespeeld worden (voor zover dit mogelijk is).  

2. Indien twee ploegen gelijk eindigen, zal er een bijkomende wedstrijd op neutraal terrein gespeeld 

worden met eventueel testmatchen. Deze zal doorgaan op een biljart in goede staat aangeduid door 

de Raad van Bestuur. 

3. Indien drie ploegen gelijk eindigen zal er gespeeld worden volgens het volgende schema: (zonder 

terugwedstrijden). 1e: A- B        2e: B- C      3e: C- A      Indien A de eerste week wint zal de volgorde 

van de tweede en de derde week omgewisseld   worden. Dus:            2e: C- A      3e: B- C.       

De rangschikking voor het geheel der testwedstrijden zal zijn: 

1. Volgens behaalde punten.  

2. Volgens het aantal individuele gewonnen partijen.  

3. Indien dit nog gelijk is, volgens het aantal gewonnen partijen zonder belle.  

Indien nog 2 of meer ploegen gelijk eindigen zullen diegenen die gelijk eindigen opnieuw 

testwedstrijden spelen.  

4. Indien VIER ploegen gelijk eindigen zal gespeeld worden volgens het volgende schema: (zonder 

terugwedstrijden). 1e week:  A- B en C- D. 2e Week: B- C en D- A. 3e Week:  A- C op biljart B of D 

volgens lottrekking en B- D op biljart A of C volgens lottrekking. 

      Rangschikking zoals in punt 3.  

 

H.R. 3. BILJART. 
 

A) Er gebeurt geen controle op de staat van het biljart van bestaande clubs door de Raad van Bestuur tenzij 

er om gevraagd wordt of indien er door een tegenstrever een klacht ingediend wordt. De kosten voor dit 

nazicht bedragen €25.00. Tijdens de competitie kan de Raad van Bestuur overgaan tot een keuring van 

het biljart als er klachten hierover gedaan worden en indien nodig de club verplichten het biljart opnieuw 

in orde te zetten.  

B) De kleur der doelen, de punten van de aanvangspositie en de lijnen op het biljart moeten duidelijk 

zichtbaar zijn.  

C) Er moet rondom het biljart in alle richtingen een vrije ruimte zijn van diepte gelijk aan de normale lengte 

van een biljartstok. Zoniet verliest de betrokken club alle thuiswedstrijden met  0-12 tot er aan deze 

toestand verholpen is. Voor nieuwe lokalen en voor lokalen van nieuwe clubs zal deze ruimte rond het 

biljart, gemeten vanaf de binnenzijde van de band, minimum 1.40m. zijn, en tussen twee biljarts 

minimum 1.80m. Boven het biljart moet een ruimte zijn van 1.50m. gemeten van op het blad. Bij een 

aanvraag van opname van een nieuwe club zal eerst het lokaal en het biljart gekeurd worden.  

D) Indien het biljart of het lokaal niet voldoen aan de vereisten voor een regelmatig spel, kan ingeval van 

klacht de thuisclub of de thuisspeler verloren verklaard worden. Deze klacht wordt nochtans niet 

aangenomen als de bezoekers gespeeld hebben met kennis van de toestand.  

E) De temperatuur in de lokalen moet minstens 20° C bedragen. 

F) Voor de standaardisering van het biljart zie Nationaal spelreglement. 

G) In elk lokaal moet een reglementenboekje ter beschikking zijn.  

H) Een club, waar de ingang tot een feestzaal via het biljartlokaal moet plaatsvinden, zodat de spelers 

regelmatig moeten wachten om feestvierders door te laten, is verplicht haar thuiswedstrijd vroeger in de 

week of de vorige zondag te spelen en dit volgens de keuze van de tegenstrever(tegenstrever minstens 3 

weken vooraf verwittigen, alsook het gewest in kennis stellen, uitzonderlijk kan er op zondag volgend 

op die competitiedag gespeeld worden). Gebeurlijk kan er gespeeld worden op de feestavond zelf indien 

de tegenstrever daarmee schriftelijk zijn instemming geeft.  

 

 

 

 

 

 



 5 

H.R. 4. TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET BILJART EN AANWEZIGHEID 

IN HET LOKAAL. 

 

A) De thuisploeg heeft de verplichting het biljart uitsluitend ter beschikking te stellen voor de bezoekers 

vanaf 19u. Op dit uur moet het biljart voldoen aan alle vereisten voor een regelmatig spel. De ballen 

waarmee de wedstrijden gespeeld worden, moeten dan ook gekuist op het biljart aanwezig zijn. 

Aanmerkingen op het biljart of de ballen moeten gemaakt worden 15 minuten voor aanvang. De 

thuisploeg heeft dan de tijd tot het aanvangsuur om het biljart in orde te stellen. Indien op dat ogenblik 

aan het euvel niet werd verholpen kunnen de bezoekers een bestuurslid vragen (telefoneren) om de 

toestand te komen vaststellen, dit aan de voorwaarden zoals bij een verkeerde scheidsrechterlijke 

beslissing. De bezoekers hebben het recht nog een kwartier te oefenen nadat het biljart in orde werd 

gesteld.  

B) De thuisploeg heeft de verplichting een tafel met minimum zes plaatsen voor te behouden voor de 

bezoekers met zicht op het biljart.  

C) Een ontmoeting bestaat uit 6 individuele partijen en begint om 19.30u. Een ander aanvangsuur kan 

onderling overeengekomen worden. De vijfde en de zesde speler dienen aanwezig te zijn in het lokaal, 

respectievelijk om 23.30u en om 24u. Alle spelers krijgen elk vijf minuten inspeeltijd voor aanvang van 

hun partij. Indien een speler op het vastgesteld uur niet aanwezig is, moet onmiddellijk de forfait worden 

ingevuld, dit in overleg van beide ploegkapiteins. Als een speler te laat komt en de forfait is niet 

ingevuld, dan heeft deze speler het recht om zijn partij te spelen.  

D) Men is verplicht met minstens twee spelers van elke ploeg aanwezig te zijn vanaf de start van de 

wedstrijd tot het einde. Indien er minder dan twee spelers aanwezig zijn.(boete €25.00). De aanwezige 

spelers mogen wel spelen voor hun persoonlijke punten. De partijen moeten gespeeld worden zonder 

onderbreking, indien één van de spelers die de 5e partij moet betwisten niet aanwezig is bij het einde van 

de vierde partij, moet de 6e partij aangevangen worden indien beide spelers die als 6e op het 

wedstrijdblad staan aanwezig zijn. Het tijdstip van aanwezigheid voor de 5e speler blijft hier wel van 

toepassing.  

E) Een speler mag slechts 1 keer opgesteld worden per competitiedag. Een speler die twee keer speelt of 

opgesteld wordt op dezelfde competitiedag wordt voor beide wedstrijden verloren verklaard, wordt 

geschorst voor tien speeldagen en betaalt een boete van €50.00.  

Een club die een speler 2 keer opstelt zal als volgt gestraft worden:  

1. Verliezen beide ploegen hun wedstrijd met 12-0 of 0-12.  

2. Betaalt de forfaitboete €75.00 per wedstrijd voor aanvang van de volgende competitiewedstrijd.  

F) Dopingcontrole, indien er door een controlearts een inbreuk op de dopingwet wordt vastgesteld zal de 

betrokkene onmiddellijk geschorst worden voor 1 jaar op datum. 

 

H.R. 5. LOTING EN VOLGORDE - SPELERS MET NACHTWERK. 

 

A) De loting gebeurt 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd met de lid- en competitiekaarten van de zes 

spelers van beide ploegen. Eenmaal een speler op het wedstrijdblad is ingevuld kan deze niet meer 

vervangen worden. 

B) Op alle wedstrijdbladen moeten zes spelers per ploeg ingevuld worden. Indien er geen zes spelers op het 

wedstrijdblad vermeld zijn, verliest de ploeg met 12-0 of 0-12 en wordt tevens bestraft met een boete 

van €15.00. 

C) Clubs die spelers hebben, die nachtwerk moeten verrichten, kunnen een aanvraag doen aan de 

tegenstrever om hun wedstrijden aan te vangen om 19uur. De onderlinge overeenkomst moet opgesteld 

worden op de daarvoor voorziene formulieren. Deze formulieren zijn te bekomen op het secretariaat of 

af te printen van onze site www.vgto.be. Aanvragen die niet opgesteld zijn op deze formulieren worden 

niet aanvaard. Voor het verdere verloop wat de aanwezigheden betreft, is het Huishoudelijk Reglement  

4C en 4D van toepassing, met dien verstande dat de vermelde uren met de duur van de vervroeging 

ingekort worden. Bij een onderling akkoord tussen twee clubs in verband met vervroeging van een 

ontmoeting zonder problemen, komt de Raad van Bestuur niet tussen. 

 

 



 6 

H.R. 6. FORFAIT. 
 

A) Een individuele forfait is niet mogelijk voor de eerste 2 partijen. Bij overtreding verliest de ploeg met 

forfait, en betaalt €50.00 boete.  

Wanneer de 5e of 6e speler niet aanwezig is op het voorziene uur, is een forfait wel mogelijk. Het 

wedstrijdblad wordt als volgt ingevuld:   1e manche: 1  of  2      2e manche: 1  of   2        beslissende 

manche: FF      uitslag: 0-2  of  2-0.   En als beide spelers ontbreken:  1e manche: 0     2e  manche: 0     

beslissende manche: FF     uitslag: 0-0.  De 3e en 4e speler moeten aanwezig zijn bij aanvang van hun 

wedstrijd anders moet er forfait ingevuld worden en krijgt de ploeg een boete van €7,50. 

B) Een tegenwoordige speler die zijn partij weigert te betwisten, kan geschorst worden van 2 tot 6 weken en 

bij herhaling voor een gans seizoen. Melding moet gemaakt worden op het wedstrijdblad. 

C) Indien een ploeg meer dan twee individuele forfaits oploopt, verliest zij de ontmoeting door een 

ploegforfait met 0-12 of 12-0 en krijgt een boete van €25.00. 

D) Wanneer bij het aanvangsuur van de wedstrijd de bezoekende ploeg niet aanwezig is, moet de kapitein 

van de thuisploeg contact opnemen met de verantwoordelijke voor de competitie. De thuisploeg kan dan 

na een half uur wachttijd forfait toekennen. Misbruiken zullen als ploegforfait aanzien worden. Een 

ploeg die wegens onvoorziene omstandigheden te laat komt, verliest met 0-12 of 12-0 en wordt beboet 

met €25.00 voor het gewest. Indien toch met de ontmoeting aangevangen wordt, kan naderhand geen 

klacht ingediend worden wegens te laat aanvangen van de wedstrijd, ingevolge afwezigheid op het 

aanvangsuur. Minstens twee spelers dienen op het wedstrijdblad te tekenen ten laatste een halfuur na de 

begintijd. 

E) Een ploeg met één individuele forfait krijgt een boete van €7,50.  

Een ploeg met twee individuele forfaits krijgt een boete van €15.00 voor het gewest. 

F) Een ploeg die forfait geeft, dient aan het gewest een bedrag van €75.00 te betalen. Het bedrag van 

€75.00 moet betaald zijn ten laatste de donderdag volgend op die competitiewedstrijd voor 21u. Ingeval 

van niet betaling krijgt de ploeg automatisch forfait voor de volgende ontmoeting. De secretaris 

verwittigt tijdig de tegenstrever. In dat geval is de forfaitsom eveneens verschuldigd voor de tweede 

forfait. Een club die een forfait geeft voor een bekerwedstrijd of testwedstrijd dient aan het gewest een 

bedrag van €75.00 te betalen.  

G) Een club die algemeen forfait geeft met één van haar ploegen dient aan het gewest een bedrag van 

€75.00 te betalen en is verplicht eerst de ploeg af te schrijven die in de laagste afdeling speelt. Indien 

men toch een ploeg wil afschrijven in een hogere reeks zullen de zes spelers met de meeste deelnames in 

deze ploeg op non-actief gezet worden voor de rest van de betreffende competitiedag in de drie 

gewesten. bij drie achtereenvolgende forfaits van een ploeg wordt automatisch de ploeg die in de laagste 

afdeling speelt afgeschreven. Tot 15 juli kan een schriftelijke aanvraag gedaan worden om een hogere 

ploeg 1 reeks te laten dalen. 

H) Indien een ploeg of club algemeen forfait geeft na aanvang van de competitie, zelfs zonder daartoe 

genoodzaakt te zijn, zal de tegenstrever hiervoor geen aanspraak kunnen maken op de voorziene 

vergoeding.  

I) Indien een ploeg of club algemeen forfait geeft na het samenstellen van de kalender (15 juli), en voor 

aanvang van de competitie, zal de club een boete van €50.00 per ploeg betalen of zal het 

inschrijvingsgeld verbeurd verklaard worden. Indien dit gebeurt na de start van de competitie zal de club 

een eenmalige boete van €75.00 per ploeg betalen.  

Voor de toekenning van de punten wordt er als volgt tewerk gegaan: 

1) Gebeurt de algemene forfait in de eerste helft van de competitie dan worden alle reeds gespeelde 

wedstrijden als verloren aanzien. 

2) Gebeurt de algemene forfait in de tweede helft van de competitie dan blijven de punten van de eerste 

helft tellen en worden alle gespeelde wedstrijden van de tweede helft als verloren aanzien. 

3) In beide gevallen wordt er aan de ranking niets verandert. 
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H.R. 7. UITSTEL - VERVROEGEN. 

 
UITSTEL:  

 

A) Ingeval van slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden (b.v. sterfgeval van een familielid in de 

1e rang van de lokaalhouder of waar meerdere spelers van die club bij betrokken zijn) kan een ploeg 

uitstel bekomen voor een bepaalde ontmoeting. 

B) Uitstel wordt enkel aanvaard indien men de tegenstrevers en de Raad van Bestuur onmiddellijk heeft 

verwittigd per brief aan de gewestvoorzitter.  

C) Indien een uitstel op vrijdag of zaterdag moet aangevraagd worden, moet men het dagelijks bestuur 

telefonisch verwittigen (de Voorzitter van het gewest, minstens twee uur voor de wedstrijd).  

D) Het dagelijks bestuur velt oordeel over de gegrondheid van de aanvraag.  

E) De uitgestelde wedstrijden worden betwist de 1e of 2e zondag na de normale speeldatum of na de 

beslissing van de Raad van Bestuur.  

F) Uitstellen van een wedstrijd kan op voorwaarde dat dit gebeurt ten uitzonderlijke titel en met toelating 

van de Raad van Bestuur.  

 

VERVROEGEN: 

 

A) Een reden tot bekomen van een datum voor vervroeging van een wedstrijd zijn b.v. een plaatselijke 

kermis, een bal gehouden in het lokaal van de club, enz...  Deze wedstrijden moeten voor de 

oorspronkelijke voorziene datum gespeeld worden.  

B) Elke datumwijziging moet, met wederzijds akkoord, opgesteld worden op de daarvoor voorziene 

formulieren. Deze formulieren zijn te bekomen op het secretariaat of af te printen van onze site 

www.vgto.be. Het moet ondertekend zijn door de voorzitter of secretaris van elke club. Een aanvraag die 

niet opgesteld is op het voorziene formulier wordt als nietig beschouwd. De formaliteiten moeten 

vervuld worden door de aanvragende club. Bij onderling akkoord tussen 2 clubs voor een vervroeging 

van een wedstrijd zonder probleem komt de Raad van Bestuur niet tussen.  

C) Gaat de tegenstrever niet akkoord en meent de club een grondige reden te hebben om te vervroegen, dan 

moet zij minstens drie weken op voorhand een brief in dubbel exemplaar schrijven naar het secretariaat, 

met de reden waarom zij op die datum niet kan spelen en tevens vermelden dat er geen akkoord met de 

tegenstrever kon bekomen worden. De Raad van Bestuur zal dan oordelen of de reden gegrond is of niet. 

Indien de reden gegrond is zal de tegenstrever een andere datum en uur moeten voorstellen. Na 

goedkeuring van de Raad van Bestuur moet de aanvrager op de voorgestelde datum en uur spelen.  

D) Gebeurlijke misbruiken worden bestraft met puntenverlies en een boete van €15.00.   

E) De Raad van Bestuur doet een oproep tot alle clubs om zoveel mogelijk in de geest van vriendschap en 

sportiviteit en met wederzijds akkoord datum wijzigingen door te voeren.  

 

H.R. 8. LEIDEN VAN WEDSTRIJDEN. 
 

A) In principe wordt de 1e, 3e en 5e partij geleid door een wedstrijdleider van de thuisploeg, de 2e, 4e en 6e 

partij door een wedstrijdleider van de bezoekers. De kapiteins zijn mede verantwoordelijk dat diegene 

die als wedstrijdleider fungeren op het wedstrijdblad voorkomen, indien niet, worden kapitein en 

wedstrijdleider één weekend geschorst. Het feit dat geen speler van de bezoekende ploeg als 

wedstrijdleider kan fungeren houdt in dat de thuisploeg een wedstrijdleider moet aanstellen. Daarna kan 

hiertegen door de bezoekende ploeg geen klacht ingediend worden. Een toeziener wordt aangeduid voor 

het begin van iedere partij. Indien de wedstrijdleider niet voorkomt op het wedstrijdblad moet hij in het 

bezit zijn van een kaart van officiële wedstrijdleider afgeleverd door de VGTO.  

B) Een neutrale wedstrijdleider of toeziener kan aangevraagd worden bij de Raad van Bestuur die deze 

vraag zal overmaken aan de hiervoor aangewezen commissie. Er zullen twee wedstrijdleiders aangeduid 

worden, de eerste zal de eerste drie partijen leiden en de tweede de laatste drie of eventueel beurtelings. 

Gebeurlijk zal men moeten wachten om met de 4e partij aan te vangen tot de tweede wedstrijdleider is 

toegekomen. De tweede wedstrijdleider zal in zijn ploeg in de eerste twee spelen. De eerste 

wedstrijdleider zal in zijn ploeg steeds het recht hebben zijn partij te spelen. Hij kan slechts opgesteld 
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worden indien hij aanwezig is, behalve voor de laatste wedstrijd. De eerste wedstrijdleider zal een 

bewijs, afgeleverd door het gewest, meegeven aan de kapitein van de ploeg waarvoor hij die avond moet 

spelen. De aanvragende partij betaalt onmiddellijk €15.00 vermeerderd met €0.30 per km. als 

verplaatsingsonkosten na de 3e en 6e partij aan elke wedstrijdleider. De wedstrijdleiders tekenen voor 

ontvangst op de keerzijde van het wedstrijdblad. Bij aanvraag van een toeziener voor de hele avond zal 

de aanvragende club onmiddellijk €25.00 vermeerderd met €0.30 per km als verplaatsingsonkosten na 

de 6e partij betalen. De toeziener tekent voor ontvangst op de keerzijde van het wedstrijdblad.  

C) Een aanvraag voor het bekomen van neutrale wedstrijdleiders of een toeziener moet minstens drie weken 

voor de wedstrijd op het secretariaat toekomen.  

D) Indien er moet gemeten worden, dient dit te gebeuren volgens de regels van de Nationale 

spelreglementen.  

E) Indien bij een controleerbare fase de wedstrijdleider en de spelers niet tot een akkoord komen, en indien 

ook de kapiteins van de twee ploegen geen oplossing vinden, zal de kapitein van de thuisploeg een lid 

van het dagelijks bestuur opbellen. De beslissing van het bestuurslid is bindend. De verliezende partij 

betaalt aan het bestuurslid €15.00 vermeerderd met €0.30 per km als verplaatsingsonkosten.  

F) Moest blijken dat de wedstrijdleider een beslissing genomen heeft die klaarblijkelijk niet strookt met de 

werkelijkheid, dan kan onmiddellijk een lid van het dagelijks bestuur opgeroepen worden en indien dit 

echt bevonden zou worden, zullen de onkosten verdubbeld worden. 

G) De voorzitter van het gewest  is steeds bereikbaar op nr.: 0478.30.38.49. Indien niet bereikbaar kan U 

terecht bij de Secretaris nr.: 0471. 03.43.80. 

 

H.R. 9. INVULLEN WEDSTRIJDBLAD EN MELDEN VAN DE UITSLAG. 
 

A) Elke club ontvangt per ploeg een boekje met wedstrijdbladen. De thuisploeg maakt het wedstrijdblad op 

en laat het, na de wedstrijd, ondertekenen door de kapiteins van de twee ploegen. De beide kapiteins 

dienen de ganse avond tegenwoordig te zijn en moeten op het wedstrijdblad voorkomen, indien niet zal 

iedereen die op het wedstrijdblad voorkomt geschorst worden voor één weekend (indien mogelijk 

opgesplitst). Zij zorgen voor een sportief verloop van de wedstrijd. Zij moeten zich vergewissen van het 

juist invullen van het wedstrijdblad. Niet tekenen van het wedstrijdblad is €7.50 boete. Een bundel 

bestaat uit 3 wedstrijdbladen. Het eerste moet toekomen op het secretariaat ten laatste de 

woensdagavond (18 uur) na de wedstrijd. Het tweede blad is voor de bezoekers en het derde blad voor 

de thuisploeg.  

Een boete van €7.50 zal aangerekend worden voor laattijdige inzending. Een bijkomende boete van 

€7.50 zal aangerekend worden voor elke week vertraging. Voor onvolledige of slecht ingevulde 

wedstrijdbladen zal een boete van €3,50 aangerekend worden aan beide ploegen.  

B) De thuisploeg meldt de uitslag van de ontmoeting telefonisch op de aangeduide plaats (centralisatie der 

uitslagen), die te vinden is op het kalenderboekje. Tel : 0479/252538   Hoe?  Sms 1.abt2.kpl2.3-3. U kan 

ook bellen, dan komt u terecht bij de secretaris of zijn automatisch antwoordapparaat. U geeft de uitslag 

als volgt: REEKS ~ BEIDE CLUBS ~ UITSLAG Voorbeeld:  1ste afdeling  ~  ABT2 - KPL2  ~  3-3.  

Uitslagen kunnen ook op internet www.vgto.be , logistiek vgto / online invullen vr en/of za ingevoerd 

worden. Er moet dan niet gebeld worden. 

Uitzondering : Bij een forfait dient na de uitslag bijgevoegd " FORFAIT"  

Wanneer? vanaf het einde van de wedstrijd tot zondagmorgen 8.30u. Verzuim wordt beboet met €10.00. 

C) Zaterdagcompetitie: in de zaterdagcompetitie moet naast de naam en het lidkaartnummer ook het 

kenmerk 1,2,3,4 enz… ingevuld worden. 

Vrijdagcompetitie: in de vrijdagcompetitie moet naast de naam en het lidkaartnummer ook de 

letterwaarde A,B,C,D,NA of ND ingevuld worden.  

D) Het wedstrijdblad kan gebeurlijk ondertekend worden met de vermelding Onder voorbehoud na 

telefonisch contact met het bestuur. Zonder deze vermelding zal geen klacht meer aangenomen worden 

met betrekking tot de wedstrijd. De tegenstrever moet alle vermeldingen laten opschrijven die de andere 

partij aan de Raad van Bestuur wenst mede te delen, onmiddellijk na het voorval tijdens de wedstrijd. 

Indien de tegenstrever weigert deze vermelding te laten optekenen zal een boete van €15.00 aangerekend 

worden.  

http://www.vgto.be/
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E) Het wedstrijdblad moet de hele wedstrijdavond ter inzage liggen van elkeen die een geldige 

competitiekaart bezit, zonder dat het evenwel mag aangeraakt worden. Het is aangeraden dat slechts één 

persoon per avond het wedstrijdblad zou invullen en liefst nog de ploegkapitein. Het wedstrijdblad moet 

IN DRUKLETTERS ingevuld worden: namen van de ploegen, spelers (naam en voornaam voluit), 

kenmerk, Lidkaartnummer en de namen van de ploegkapiteins (zij moeten de ganse avond aanwezig 

zijn). Indien een ploegkapitein het lokaal verlaat moet er een nieuwe aangeduid worden, met vermelding 

van het tijdstip van deze vervanging. Hij dient eveneens op het wedstrijdblad vermeld te worden. Bij 

verzuim, €3,50 boete.  

F) Een ploeg die het wedstrijdblad vervalst wordt beboet met €75.00 en verliest de ontmoeting met 0-12. 

Indien de vervalsing met akkoord van de tegenpartij geschiedt, is hun boete eveneens €75.00 en 

verliezen zij eveneens met 12-0 (m.a.w. de 2 punten worden niet toegekend).  

G) Alleen de wedstrijdbladen uitgaande van het gewest zijn geldig.  

 

H.R. 10. PRIJZEN EN DEELNEMINGSGELD. 

 
A) De beloning voor ploegen en spelers op het einde van het speeljaar wordt uitgedrukt in trofeeën, bekers, 

prijzen in natura, enz... waarvan de Raad van Bestuur de waarde bepaalt, volgens de mogelijkheden.  

B) De beloningen worden uitgereikt op de finaledagen van de Individuele Kampioenschappen van het 

gewest. Bij afwezigheid wordt de beloning verbeurd verklaard. Spelers die de clubovereenkomst niet 

getekend hebben, kunnen geen prijzen afhalen voor hun club. 

C) Het jaarlijkse deelnemingsgeld (administratiekosten) bedraagt €50.00 per ploeg. Dit bedrag kan jaarlijks 

aangepast worden aan de index der kleinhandelsprijzen (maart 2012=120,85). De bijdrage per speler 

bedraagt €5.00. 

D) Het deelnemingsgeld en de bijdragen van de spelers betaald worden bij het indienen van het 

inschrijvingsformulier. Bij niet betaling wordt de club aanzien als niet deelnemend aan de competitie. 

E) Het inschrijvingsgeld geeft recht op de nodige wedstrijdbladen + 1 reserve en 1 kalenderboekje per 

ploeg er is ook 1 huishoudelijk reglementenboekje per club voorzien om op een zichtbare plaats 

opgehangen te worden in het lokaal. Bijkomende wedstrijdbladen, kalenderboekjes en 

reglementenboekjes kunnen bekomen worden tegen contante betaling. De officiële wedstrijdbladen 

mogen alleen maar gebruikt worden voor competitie en bekerwedstrijden. Boete voor misbruik €15.00. 

 

H.R. 11. INRICHTINGEN KAMPIOENSCHAPPEN. 
 

A) INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN GEWEST, PROVINCIAAL EN NATIONAAL. 

 

De Raad van Bestuur richt jaarlijks de individuele kampioenschappen in. Er wordt gespeeld volgens de 

letterwaarden A – B – C en D. Elk lid mag zich in de hoogste reeks inschrijven maar mag slechts 1 maal 

individueel inschrijven. Voorwaarden tot inschrijving: men moet deelgenomen hebben aan de competitie 

(forfait telt niet mee). Diegene die kampioen speelt in de hoogste reeks of door de Raad van Bestuur 

aangeduide reeks, is automatisch kampioen van het gewest, provincie of Nationaal. Zowel voor de 

schiftingen als voor de finalewedstrijden zal men een vrije loting houden. De finale voor de titel van 

kampioen wordt gespeeld naar twee gewonnen manches. De Raad van Bestuur kan beslissen om naar drie 

gewonnen manches te spelen. 

 

B) KAMPIOENSCHAP JEUGD EN JUNIORES. 

 

Jaarlijks wordt er een individueel kampioenschap ingericht voor jongere spelers (minimum 4 inschrijvingen 

per reeks).  

De deelnemingsvoorwaarden zijn:  a) Houder zijn van een geldige competitiekaart. 

b) Jeugd: Tijdens het jaar van inrichting geen  18  jaar worden. 

c) Juniores: Tijdens het jaar van inrichting 18 jaar bereiken en geen  22  

jaar worden. 

d) Deelgenomen hebben aan de competitie. 
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C) KAMPIOENSCHAP OUDE GLORIËN – HOGERE EN LAGERE. 

 

Wordt in 2 reeksen gespeeld: Hogere  (A – B) en Lagere  (C – D).   

Om te mogen deelnemen moet men voor het jaar van inrichting  50 jaar geworden zijn en deelgenomen 

hebben aan de competitie. 

 

D)  KAMPIOENSCHAP DUO’S:  

 

- Duo's Hoge Reeks: Duo's gevormd door spelers van dezelfde club en die als waarderingsletter een A of 

B hebben. 

- Duo's Lage Reeks: Duo's gevormd door spelers van dezelfde club en die als waarderingsletter een C of 

D hebben. Indien het duo gevormd wordt door een speler met bv. een A of een B dan zal dit duo in de 

hoge reeks ingeschreven worden.  

- Duo's Mix: Duo's gevormd door spelers met een hoge letterwaarde A of B en een speler met een lage 

letterwaarde C, D of ND. Zij hoeven niet van dezelfde club te zijn. 

- Duo's Gemengde Reeks: Duo's gevormd door een mannelijke speler en een vrouwelijke speelster. Zij 

hoeven niet van dezelfde club te zijn. 

- Duo’s Dames:  Duo’s gevormd door Dames. Zij hoeven niet van dezelfde club te zijn. 

- Duo’s Oude Gloriën Hoog: Duo’s gevormd door Oude Gloriën. Zij hoeven niet van dezelfde club te zijn. 

- Duo’s Oude Gloriën Laag: Duo’s gevormd door Oude Gloriën met C of D als letterwaarde. Zij hoeven 

niet van dezelfde club te zijn. 

 

E) ALGEMENE BEPALING VOOR DE HOGERVERMELDE KAMPIOENSCHAPPEN.  

 

Voor de hogervermelde kampioenschappen is de club verantwoordelijk voor de inschrijving van haar 

spelers. Per speler die forfait geeft, wordt een boete van €5.00 aangerekend. Alleen een schriftelijk bewijs 

kan in aanmerking genomen worden voor kwijtschelding van de boete. Een speler die niet getekend heeft 

voor zijn club kan op eigen verantwoordelijkheid persoonlijk inschrijven, hij zal onder de naam van zijn ex 

club deelnemen aan de kampioenschappen.  

Alleen de kampioenschappen waarvoor er minstens acht deelnemers ingeschreven zijn zullen ingericht 

worden. Wie in één van de hogervermelde kampioenschappen uitgeschakeld wordt, zal als wedstrijdleider 

fungeren voor een volgende partij (gebeurlijk kan hij voor een vervanger zorgen). Bij niet leiden of 

vroegtijdig vertrek zonder verwittiging, wordt hij of zij geschorst voor 2 competitiewedstrijden indien het 

schiftingsdagen betreft en 4 competitiewedstrijden indien het een finaledag betreft.  

Er zullen natura prijzen of waardebons toegekend worden volgens het aantal inschrijvingen per reeks:  

a) Voor minder dan 32 inschrijvingen 4 prijzen. 

b) Voor meer dan 32 inschrijvingen 8 prijzen.  

c) Vanaf 64 inschrijvingen zullen de prijzen door de Raad van Bestuur bepaald 

worden.  

Kledij op de finaledag zwarte broek (geen jeans) en schoenen en effen wit hemd of effen witte blouse bij 

dames, of clubhemd.  

De spelers moeten tegenwoordig zijn als ze opgeroepen worden. 

De Raad van Bestuur behoud het recht om ten allen tijde leden te weren op de kampioenschappen. 

Alle spelers en speelsters moeten 5 wedstrijden gespeeld hebben in een bepaalde competitiedag om deel te 

kunnen nemen aan de kampioenschappen. 

De winnaar van de ranking in de hoogste zaterdagafdeling in het gewest zal uitgeroepen worden tot gewest 

speler van het jaar. 

De winnaar van de ranking in de hoogste Nationale afdeling zal uitgeroepen worden tot Nationale speler van 

het jaar. 

De Raad van Bestuur beslist bij inrichting welke reeksen er ingericht worden. 

Er wordt gespeeld volgens de behaalde letterwaarde van afgelopen competitie. 
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F)  OPEN TORNOOI. 

 

a) De Raad van Bestuur bepaald plaats en tijdstip van dit gebeuren. 

b) Het inschrijvingsgeld (bepaalt door de Raad van Bestuur) wordt betaald bij aanmelding. 

c) Spelers die hun inschrijvingsgeld niet betalen worden geschorst tot bij betaling en €5.00 boete. 

d) Er wordt gespeeld volgens de behaalde letterwaarde van afgelopen competitie. 

e) Er wordt gespeeld in reeksen:    A-B-C-D,    A-B gemengd,    C-D gemengd,     Duo’s hoog  en  Duo’s 

laag. 

f) De verliezer is verplicht een wedstrijd te leiden, wie zich hier aan onttrekt wordt geschorst voor twee 

competitiewedstrijden indien het een schiftingsdag betreft en voor vier competitiewedstrijden indien het 

een finaledag betreft. 

g) Meten gebeurt op aanvraag door de hoofdwedstrijdleider. 

h) Afwezigen zonder geldige reden lopen een uur na aanvang forfait en €5.00 boete op. 

i) Er is een prijzenpot voorzien en een trofee voor de winnaar. 

j) De Raad van Bestuur behoud het recht om ten allen tijde leden te weren. 

 

H.R. 12. BEKERCOMPETITIE. 
 

A - BEKER (HOGERE)   B - BEKER (LAGERE)  of  PER REEKS.  

 

De Raad van Bestuur beslist op welke wijze en wanneer de beker gespeeld wordt. 

a) Er wordt een hogere en een lagere bekercompetitie of per reeks ingericht voor beide competitiedagen. 

b) Inschrijving voor deelname aan de bekercompetitie kost €10.00. 

c) Een ploeg die algemene forfait geeft dient aan het gewest een bedrag van €75.00 te betalen. 

d) Wanneer een speler in de bekercompetitie per reeks opgesteld wordt in een ploeg kan hij niet meer 

deelnemen met een ander ploeg in de bekercompetitie van die speeldag. 

e) In de A - Beker van zaterdag en vrijdag mogen alle spelers van de club opgesteld worden. Men mag 

geen tweemaal spelen op dezelfde speeldag. 

f) In de B - Beker zaterdag mogen alleen spelers opgesteld worden met een C – D – ND en NA als 

waarderingsletter. Wanneer deze spelers aan de A beker hebben deelgenomen, mogen zij terug in de B 

beker worden opgesteld in een volgende wedstrijd (nooit in een wedstrijd van dezelfde kalenderdag). 

g) In de B - Beker vrijdag mogen alle spelers opgesteld worden maar de toegestane 12 punten mogen niet 

overschreden worden.   (Waarden en punten: A=5p,   B=4p,   C=2p,      D, ND en NA=1p). 

h) In de bekercompetitie per reeks zal voor de vrijdag dezelfde punten tellen als in de competitie.  

i) De kenmerken uit de competitie voor vrijdag en zaterdag tellen ook in de beker per reeks. 

j) Men mag meerdere ploegen per club inschrijven in dezelfde beker. 

k) Clubs met meerdere ploegen in één bekerreeks mogen de spelers niet onderling verwisselen. Een speler 

die eenmaal in een ploeg heeft gespeeld kan niet meer in een andere ploeg opgesteld worden zelf indien 

zijn ploeg reeds uitgeschakeld is.  

l) Spelers mogen enkel aan de bekercompetitie deelnemen met de club waar zij in het gewest Tienen die 

dag aan 5 competitiewedstrijden hebben deelgenomen in de afgelopen competitie. Voor 

bekerwedstrijden die gespeeld worden voor het einde van de competitie zal het aantal deelnames 

verminderd worden en geld de volgende regel: per 4 van de reeds gespeelde competitiewedstrijden moet 

de speler minstens 1 x deelgenomen hebben. 

m) De Nationale Beker is een afzonderlijke competitie, De Nationale spelers die 3 competitiewedstrijden 

hebben gespeeld in de Nationale competitie mogen niet deelnemen aan de zaterdagbeker van het gewest. 

n) De ½ en finale worden gespeeld in 1 wedstrijd tijdens de individuele kampioenschappen.  

De trekking gebeurt ter plaatse net voor aanvang.  

De aangeduide thuisploeg vult het wedstrijdblad in en begint met de witte ballen en wedstrijdleiding. 

Bij een belle wordt er opgeschoten om een kant te kiezen. 

o) Indien een club met meerdere ploegen in de hogere of lagere reeks inschrijft moeten zij de namen 

opgeven van de spelers die in deze ploegen gaan spelen voor de trekking gedaan wordt. 

p) Tijdens de finale zal op 2 biljarts gestart worden, de eerste speler speelt op het aangeduide hoofdbiljart, 

de 3de speler begint zijn wedstrijd van zodra het hoofdbiljart vrij is enzoverder. 
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Kledij op de finaledag (zondag) zwarte broek en schoenen en effen wit hemd of effen witte blouse bij 

dames, of alle spelers met hetzelfde clubhemd. 

De spelers moeten tegenwoordig zijn als ze opgeroepen worden. 

 

Inbreuken tegen bovenvermelde punten worden beboet met forfaitcijfers 0-12 of 12-0 en €15.00.  

Al de bekerwedstrijden tot aan de poules worden gespeeld volgens heen en terug en met rechtstreekse 

uitschakeling vanaf de aanvang.  

De bekerwedstrijden van de poules worden gespeeld volgens heen en terug en rangschikking, indien 2 

poules gaan de 1ste en de 2de van de poule naar de ½ finale, indien 4 poules gaat enkel de 1ste naar de ½ 

finale. Om de rangschikking in de poule te bepalen gaat men als volgt te werk: eerst de punten, dan de 

gewonnen wedstrijden en als derde de individuele gewonnen partijen. Indien hierna nog geen onderscheid is 

zal een bijkomende wedstrijd op neutraal terrein gespeeld worden met eventueel testmatchen. 

Het aanvangsuur voor de bekerwedstrijden is 19.30u. voor de aanwezigheid zie Huishoudelijk Reglement 

4.C. Melden van de uitslag zie Huishoudelijk Reglement 9.B.  

Invullen wedstrijdblad geen kenmerken enkel letterwaardes invullen. Het vak Testwedstrijden telt voor 1 

punt, en wordt mee verrekend in de eindstand. 

Spelers die in andere verbonden spelen moeten 10 wedstrijden gespeeld hebben in de afgelopen competitie 

van de speeldag waar ze aan de bekercompetitie willen deelnemen of per 4 van de reeds gespeelde 

competitiewedstrijden moet de speler minstens 2 x deelgenomen hebben, bij niet naleven worden de 

betrokken speler zijn wedstrijden als ff beschouwt, en de club met €25.00 per gespeelde wedstrijd beboet. 

 

 GELIJKE UITSLAG IN DE VOORRONDE .  

Indien de eindstand na de terugwedstrijd gelijk is zal er na 15 minuten pauze op het biljart waar de 

terugwedstrijd gespeeld werd, een beslissende partij gespeeld worden tussen drie spelers van elke ploeg, die 

elk één manche spelen tot als er 2 manches gewonnen zijn. Deze spelers worden aangeduid door de 

ploegkapitein, en moeten op het wedstrijdblad voorkomen. De eerste manche en de gebeurlijke beslissende 

manche wordt geleid door een wedstrijdleider van de bezoekers, de 2e manche door een wedstrijdleider van 

de thuisploeg.  

 

GELIJKE UITSLAG IN  ½  OF FINALE.  

Bij een gebeurlijke gelijke eindstand zal er een beslissende partij gespeeld worden zoals bij een gelijke 

eindstand in de voorronde.  

 

H.R. 13. ALGEMENE VERGADERING – EFFECTIEVE  LEDEN – 

CONTACTVERGADERING. 

 
A) Jaarlijks wordt in de loop van het eerste kwartaal een Algemene Vergadering gehouden. Op deze 

vergadering zijn enkel de effectieve leden van de v.z.w. toegelaten. Een effectief lid mag zich laten 

vervangen door een lid van zijn club, mits de daarvoor voorziene volmacht is ingevuld. Voor het verloop 

van deze vergadering wordt verwezen naar de statuten van het VGTO.  

B) Een effectief lid dat twee algemene vergaderingen na elkaar afwezig is zonder verwittiging, wordt als 

ontslagnemend aanzien. 

C) Effectieve Leden: zie Statuten VGTO.  

D) Jaarlijks worden er twee contactvergaderingen gehouden met de aangesloten clubs. Op deze 

vergaderingen zijn enkel de voorzitter, de secretaris, de correspondent, de schatbewaarder of het 

effectief lid toegelaten (1 persoon per club). Meerdere personen van dezelfde club zullen het 

vergaderlokaal ontzegd worden. De contactvergaderingen zijn verplichte vergaderingen, clubs die niet 

vertegenwoordigd zijn, krijgen een boete van €25.00.  

Bij niet tijdige betaling van deze boete zullen alle ploegen van de club hun wedstrijden verliezen met 

FORFAIT.  
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H.R. 14. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 

 
A. RAAD VAN BESTUUR.  

 

a) Beslissingen van de Raad van Bestuur in het gewest zijn bindend voor alle aangesloten clubs.  

b) De Raad van Bestuur komt nooit tussen in innerlijke aangelegenheden van de clubs. 

c) De clubs kunnen ten allen tijden voorstellen indienen. De Raad van Bestuur kan zich hierover uitspreken 

op de eerstvolgende vergadering.  

d) De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door bijzondere commissies waarvan het de leden benoemt 

en de werking bepaalt.  

e) Het dagelijks bestuur neemt alleen een beslissing in gevallen van hoogdringendheid. bv. uitstel - zonder 

daarom bindend te zijn. Bij betwisting geldt het woord van de hoogst genoemde in rang. De volledige 

Raad van Bestuur zal in de eerstvolgende vergadering hierover stelling nemen.  

f) Een lid van de Raad van Bestuur dat uit zijn functie ontzet wordt kan nooit meer als dusdanig herkozen 

worden. Een lid van de Raad van Bestuur die op twee opeenvolgende vergaderingen, zonder geldige 

reden, afwezig is, wordt als ontslagnemend aanzien.  

g) De Raad van Bestuur kan tijdens het jaar nieuwe raadsleden coöpteren. Deze moeten echter op de 

volgende Algemene vergadering op de normale wijze verkozen worden.  

h) Ontslagnemende leden van de Raad van Bestuur moeten materiaal en documentatie binnenleveren.  

i) Het dagelijks bestuur bestaat eventueel uit: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, boekhouder en de 

voorzitter van de klachtencommissie.  

 

B. CLUBBESTUUR. 

  

a) De Raad van Bestuur moet in het bezit zijn van de namen en de adressen van de voorzitter, secretaris, 

correspondent en de schatbewaarder van de club.  

b) Alleen deze personen kunnen in naam van de club optreden.  

c) Een verandering van voorzitter, secretaris, correspondent of schatbewaarder, evenals het nemen of 

krijgen van ontslag van een lid van de club moet in dubbel exemplaar naar het secretariaat van het 

gewest gestuurd worden. De secretaris zal het dubbel doorsturen naar de betrokken voorzitter, secretaris, 

schatbewaarder of het betrokken lid, die 14 dagen tijd krijgen om tegen die beslissing in beroep te gaan. 

Gebeurlijk zal er door de Raad van Bestuur een algemene clubvergadering belegd worden waar een 

meerderheid (minstens de helft + 1 van de aanwezige leden) zich over de genomen beslissing zal moeten 

uitspreken.  

d) De voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder die niet tekent op de clubovereenkomst is van 

rechtswege ontslagnemend als voorzitter, secretaris of schatbewaarder van die club. De club dient dan 

onmiddellijk een plaatsvervanger aan te duiden en kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur.  

e) De bestuursfuncties van voorzitter en secretaris zijn niet verenigbaar in één persoon. Om een 

bestuursfunctie te bekleden in een club moet men aangesloten zijn bij het VGTO.  

 

C. BELEDIGING VAN EEN LID OF LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.  

 

a) Aangesloten leden die leden van de Raad van Bestuur over Gewest aangelegenheden in het openbaar 

aanvallen of beledigen, kunnen geschorst worden voor een periode van 1 tot 6 weken en bij herhaling 

voor een seizoen of definitief.  

b) Zwaardere sancties zullen uitgesproken worden voor handtastelijkheden.  

c) Leden van de Raad van Bestuur die hun bevoegdheden te buiten gaan of hun verantwoordelijkheden niet 

opnemen, zullen ter verantwoording geroepen worden.  
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D. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.  

 

De Raad van Bestuur van het gewest wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen van welke aard ook, 

die een speler of toeschouwer tijdens het spel zou kunnen overkomen. 

 

E. SANCTIES.  

 

a) Door hun aansluiting bij, en het spelen in het VGTO verbinden clubs en spelers zich er toe de statuten, 

reglementen en beslissingen van de Raad van Bestuur van het VGTO te eerbiedigen.  

b) Overtreders zullen beboet en gebeurlijk geschorst worden.  

c) Clubs die een boete niet betaald hebben voor de data vermeld op de schriftelijke aanmaning  verliezen 

hun wedstrijd(en) met 12-0 of 0-12 totdat de boete vereffend is.  

d) Schorsingen gaan steeds in na de schriftelijke kennisgeving aan betrokkenen en club. Een geschorste 

speler wordt beschouwd als zijnde een niet regelmatig aangesloten speler.  

e) Spelers met schuld aan het gewest worden geschorst tot deze schuld vereffend is.  

f) Een geschorste speler kan geen uitgestelde wedstrijd betwisten die normaal in zijn schorsingsperiode 

viel.  

g) Voor het laattijdig afgeven op het secretariaat van documenten allerhande, zal een boete van €15.00 

aangerekend worden. Per week vertraging zal deze boete vermeerderd worden met €7.50.  

 

H.R. 15. SPELEN ZONDER REGELMATIG AANGESLOTEN TE ZIJN.  
 

a) Een ploeg die een wedstrijd betwist met een speler die niet regelmatig bij haar club aangesloten is, 

verliest deze wedstrijd en betaalt de boete van €50.00.  

b) De betrokken speler moet zich in regel stellen en wordt geschorst voor 8 weken van het aan de gang 

zijnde competitiejaar.  

c) De bepalingen onder a en b gelden eveneens voor een speler die geen regelmatige overgang bekomen 

heeft.  

d) Spelen onder een valse naam heeft als gevolg: een schorsing van 1 jaar en de ploeg verliest de wedstrijd 

met forfaitcijfers en betaald de bijhorende boete van €75.00.  

Spelers moeten er voor zorgen dat hun identiteit kan geverifieert worden. Bij weigering wordt zijn 

wedstrijd als forfait beschouwt met bijhorende boete van €7.50. 

e) Clubs met twee of meerdere ploegen mogen bij een uitgestelde of vervroegde wedstrijd geen speler 

opstellen die een wedstrijd heeft betwist of zal betwisten op de dag dat de uitgestelde of vervroegde 

wedstrijd regelmatig had moeten plaats hebben. Opstellen van zulke speler betekent toepassing van 

Artikel Huishoudelijk Reglement 4 e. 

 

H.R. 16. CLUBS MET MEERDERE PLOEGEN IN COMPETITIE. 
 

a) Iedere club heeft het recht meerdere ploegen in te schrijven op voorwaarde dat er per ploeg minstens 6 

spelers bij de inschrijving lid zijn van de club (nieuwe spelers waarvan de aan vraag om lidmaatschap 

binnen is, komen in aanmerking) en dat het lokaal voldoet aan alle vereisten om een normaal 

spelverloop te waarborgen voor alle ploegen. Vanaf de inschrijving van een 3e ploeg per competitiedag 

moet er een 2e biljart aanwezig zijn in het lokaal en vanaf een 5de ploeg per competitiedag moet er een 

3de biljart aanwezig zijn in het lokaal. Er kunnen maximum 12 ploegen per club ingeschreven worden.  

b) Jaarlijks moet door elke club vóór 1 augustus de lijst, uitgegeven door het gewest, binnengestuurd 

worden waarop alle spelers vermeld staan. De voorzitter en de secretaris van de club moeten deze lijst 

ondertekenen. Op deze lijst moeten er voldoende spelers voorkomen om zowel vrijdag als zaterdag 

volledige ploegen te kunnen samenstellen. Aan de hand van deze lijsten zullen jaarlijks 

competitiekaarten opgesteld worden. Alleen deze spelers zijn tot de competitie toegelaten. Voor te laat 

indienen: boete €15.00 + €7.50 per week vertraging.  

c) Clubs met meerdere ploegen zullen schriftelijk bepalen welke ploegen op welke biljart hun 

thuiswedstrijden gedurende de competitie betwisten. Alleen met akkoord van de tegenstrever kan men 
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op een biljart spelen die niet voor die ploeg werd aangeduid (voor de wedstrijd te vermelden op het 

wedstrijdblad). Overtreders verliezen hun wedstrijd met 0-12 en een boete van €15.00.  

 

H.R. 17. BASISSPELERS – KENMERK – PLOEGOPSTELLING. 
 

1) VRIJDAGCOMPETITIE.  

            

 OPSTELLING VAN DE PLOEGEN. 

 

a) Er worden zes kernspelers per ploeg opgegeven. Aan de hand van hun letterwaardes worden punten 

gegeven (A=5p, B=4p, C=2p, D, ND en NA=1p.)aan de ploeg om ze in een reeks in te delen en de 

kalender samen te stellen. Bij gelijke punten wordt rekening gehouden met de eindrangschikking van  

de vorige competitie of clubs met meerdere ploegen in die reeks. Indien na het opgeven van de 

letterwaarde en het samenstellen van de kalender twee of meerdere ploegen van eenzelfde club in de 

zelfde reeks uitkomen zullen de opgegeven kernspelers een kenmerk krijgen en niet van ploeg mogen 

wisselen. 

b) Men mag het hoogst voorkomende puntenaantal in zijn reeks opstellen d.w.z dat men zijn ploeg altijd 

mag aanpassen aan het hoogste puntental in zijn reeks.  

SANCTIE: Bij overtreding zal de ploeg verliezen met 12-0 of 0-12 en een boete van €25.00.  

 

2) ZATERDAGCOMPETITIE. 

 

A) BASISSPELERS – KENMERK. 

 

a) Clubs met 1 ploeg, geen kenmerken. 

b) Clubs met meerdere ploegen: Er dienen per ploeg 6 spelers met kenmerk 1, 2, 3 enz... aangeduid te 

worden als er ploegen zijn. Behalve voor de laagste ploeg.                                                                              

     B.V. een club met drie ploegen: 6 spelers met kenmerk 1 voor de 1e ploeg.    6 spelers met kenmerk 2 

voor de 2e ploeg. Al de overige spelers zonder kenmerk. 

c)  Aanpassing van een kenmerk: 

Op het ogenblik van een aanpassing (competitiekaart binnengeven) van een kenmerk, mag een speler 

van eender welke lagere ploeg, of een speler zonder kenmerk, deze vervangen en dit het ganse 

seizoen. Bijdrage in de onkosten voor aanpassen van kenmerk: €5.00. 

 

d)  Verandering van kenmerk: 

1) Tijdens de competitie mag men alleen tussen de 6de en de 7de  speeldag een speler van kenmerk 

laten veranderen. Een speler mag slechts van kenmerk veranderen met een speler van de juist lager 

spelende ploeg. Dezelfde speler mag slechts éénmaal van kenmerk veranderen. Bijdrage in 

onkosten voor veranderen van kenmerk: €5.00. 

2) Bij het afschrijven van een speler tijdens het aan gang zijnde competitiejaar, kan het aantal 

kenmerken aangepast worden. Deze afgeschreven speler kan niet meer opgesteld worden in de 

loop van het competitiejaar, maar blijft administratief lid van de club.  

 

B) OPSTELLING VAN DE PLOEGEN:    

  

a) Er worden 6 kenmerken per ploeg gegeven. Een beurtrol met 7 (7 kenmerken) mag ook, echter alleen 

wat betreft de 1e ploeg van een club. 

b) 6 spelers met een kenmerk moeten minstens tien wedstrijden in hun ploeg en reeks spelen.  

c) In elke ploeg moeten minstens 4 basisspelers opgesteld worden. 

d) In de laagste ploeg mogen geen kenmerken opgesteld worden. 

e) Spelers zonder kenmerk kunnen in alle ploegen opgesteld worden. 

f) Geen enkele speler van een hogere ploeg mag opgesteld worden in een lagere ploeg. 
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SANCTIE: Bij overtreding zullen alle betroken ploegen verliezen met 12-0 of 0-12 en een boete van 

€25.00 betalen. Bij het opmaken van de eindrangschikking wordt voor iedere wedstrijd, dat een 

basisspeler minder dan 10 wedstrijden in zijn ploeg heeft gespeeld, 2 punten in mindering gebracht. 

 

H.R. 18. CLUB DIE IN ONTBINDING GAAT. 
 

a) Gaat de club in ontbinding na de competitie en voor de overgangsperiode, zijn alle leden vrij. Zij kunnen 

zich aansluiten bij een club naar keuze, zonder overgang, maar voor 01 januari. 

b) Gaat de club in ontbinding na de overgangsperiode en voor de start van de competitie, zijn enkel die leden 

vrij die de clubovereenkomst getekend hebben. Zij kunnen zich aansluiten bij een club naar keuze, zonder 

overgang en voor 01 januari. Zij die de clubovereenkomst niet getekend hebben en geen overgang hebben 

gedaan, blijven  administratief lid, niettegenstaande de ontbinding van de club, maar kunnen  steeds een 

speciale overgang bekomen. 

c) Gaat de club in ontbinding tijdens de competitie, zijn de aangesloten leden niet vrij. Na het speeljaar 

kunnen zij zich aansluiten bij een club naar keuze, zonder overgang en voor 01/01.  

d) Wanneer een club ontbind blijven de ploegen van deze club hun plaats behouden in de rangschikking. 

Indien zij in een andere club in een lagere reeks willen vertrekken, zal dit enkel kunnen met maximum 3 ex 

speler en slechts 1 reeks lager en zullen zij in dat competitiejaar geen evenwaardige spelers mogen 

aansluiten voor deze ploeg. 

e) Wanneer een club in ontbinding gaat, of in geval van algemeen forfait tijdens de competitie, zal voor 

wat betreft de toekenning van de punten, rekening gehouden worden met H.R. 6. I.  

f) Deze club kan geen aanspraak maken op een prijs, zij is echter van dat ogenblik af vrij van boete voor 

een ploegforfait.  

g) Indien deze club schulden heeft aan het Gewest kunnen de spelers van deze club geen nieuwe 

competitiekaart bekomen zolang zij hun aandeel in deze schulden niet vereffend hebben. 

 

H.R. 19. FUSIE. 
 

a) Bij onderling akkoord kunnen Clubs overgaan tot fusie met het gevolg dat er een nieuwe club ontstaat. De 

leden van beide clubs die tekenen voor de fusie, worden lid van de nieuwe club. De nieuwe club is 

verplicht nieuwe aansluitingsformulieren in te vullen, er wordt €2.50 aansluitingsgeld aangerekend per 

aangesloten lid. De leden van beide clubs die niet tekenen voor de fusie, zijn vrij en kunnen zich aansluiten 

bij een club naar keuze, zonder overgang. Bij fusie blijft elk lid van de betrokken clubs verantwoordelijk 

voor hun deel van de eventuele schuld van de club, men zal geen nieuwe aansluiting bekomen, tenzij aan 

deze schuld is voldaan. 

b) Dit kan pas gebeuren na het indienen van de Clubovereenkomst (20/04) en voor de inschrijving van de 

Clubs (15/6). Fusies tijdens de competitie zijn onmogelijk. 

c) De 1e ploeg van de nieuwe Club zal starten in de afdeling waar normaal de hoogst gerangschikte 1e ploeg 

van de twee Clubs zou gespeeld hebben. De 2e ploeg zal starten in de afdeling waar normaal de hoogst 

gerangschikte 2e ploeg van de twee clubs zou gespeeld hebben enz...   

d) Uitzonderlijk kunnen twee clubs tijdens een aan gang zijnde competitie voor de rest van het speeljaar in 

één lokaal spelen, zo dit de competitie niet schaadt. 

 

H.R. 20. VERANDERING VAN LOKAAL - VAN NAAM VAN DE CLUB. 
 

A)  ALGEMENE REGEL 
 

Voor een verandering van lokaal of naamsverandering moet op een voor alle leden bijeengeroepen vergadering 

minstens 2/3 van de leden die hun handtekening geplaatst hebben op de clubovereenkomst  + alle reglementaire 

spelers + nieuwe spelers, aanwezig zijn en deelnemen aan een stemming.  

Indien geen 2/3 aanwezig is moet er een tweede vergadering worden belegd met de aanwezigen, waarvan een  

2/3 meerderheid volstaat. Bij de aanvraag moet één  lijst bijgevoegd worden met de namen en de 

handtekeningen  van de leden  die voor de verandering van lokaal of naamsverandering stemden. 

Leden die de clubovereenkomst getekend hebben, doch niet op een wedstrijdblad vermeld werden als speler,  
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zijn bij verandering van lokaal vrij en kunnen zich aansluiten bij een club naar keuze, zonder overgang. Leden 

die de clubovereenkomst niet getekend hebben, worden in geen enkel geval vrij gegeven. 
 

B) VERANDERING VAN LOKAAL 
 

Wanneer een club van lokaal verandert moeten zij en het nieuwe lokaal voldoen aan de eisen van het gewest.   

A - Buiten de competitie 

Een verandering van lokaal wordt alleen toegestaan zo daartoe  een schriftelijke aanvraag wordt ingediend 

bij het gewestsecretariaat en die ondertekend is door 2/3 van de leden die de clubovereenkomst hebben 

getekend.  

Leden die niet getekend hebben op de aanvraag voor lokaalverandering, zijn vrij en kunnen zich aansluiten 

waar en wanneer zij willen, doch enkel voor 01 januari. 

De club moet in dat geval met zijn ploegen blijven spelen in de afdelingen waar zij rechtmatig bijbehoren. 

Zo een club bij lokaalverandering tevens van naam veranderd, blijven de ploegen eveneens  spelen in de 

afdelingen waar zij rechtmatig bijbehoren. Eveneens van toepassing bij sluiting van het lokaal. 

B - Tijdens de competitie: 

Leden die niet akkoord gaan met de lokaalverandering, kunnen niet meer spelen tijdens de aan gang zijnde 

competitie, pas na de competitie zijn zij vrij en kunnen zich aansluiten bij  een club naar keuze, zonder 

overgang.  Dit geldt eveneens voor verandering van lokaalhouders. 

Tijdens een aan gang zijnde competitie, kan men echter nooit van naam veranderen. 

C - Noodgedwongen verhuis ( Na de overgangsperiode ): 

Wanneer een club noodgedwongen moet verhuizen van lokaal is de handtekening van de voorzitter en               

secretaris voldoende voor de verhuis. Een lijst met daarop het nieuwe adres, eventueel de nieuwe naam van 

de club en de handtekeningen van alle spelers die mee verhuizen moet op het secretariaat van VGTO 

afgegeven worden. Spelers die zonder geldige reden niet mee willen verhuizen en zij de oorzaak zijn van 

een gedwongen ploegforfait, zullen beboet worden met de onkosten van deze ploegforfait en kunnen 

nergens aansluiten voor de volgende competitie. 

 

C) NAAMSVERANDERING  

 

Tijdens een speeljaar, wordt geen naamsverandering toegestaan. De leden moeten een nieuw 

aansluitingsformulier ondertekenen aan €2.50 per lid. Alle ploegen behouden hun rechtmatige plaats in de 

competitie en de club laat door een schrijven aan zijn gewest weten welke nieuwe naam zij wensen. Leden die 

niet akkoord gaan met de naamsverandering zijn niet vrij. 

 

H.R. 21. BETALING VAN DE BOETES. 
 

Wanneer een club na een schrijven, telefonisch contact of publicatie in het bondsblad, aangemaand wordt 

om een boete te betalen, niet reageert zal deze verhoogt worden met €10.00 per aanmaning. 

 

H.R. 22. OMKOPERIJ OF POGING TOT OMKOPERIJ. 

 
a) In geval van omkoperij of poging tot omkoperij verliest de betrokken ploeg de wedstrijd met 12-0 of    

0-12 en loopt ze een geldboete op van minimum €75.00. De ploeg kan tot degradatie of dubbele 

degradatie verwezen worden. In de omkoperij betrokken spelers kunnen 4 tot 6 weken geschorst worden 

en bij herhaling definitief. Dit geldt eveneens voor ploegen of spelers die niet ten volle hun kans 

verdedigen.  

b) Omkoperij of poging tot omkoperij door medeweten van een lokaalhouder kan aanleiding geven tot 

definitieve schrapping van de bondslijsten van dit lokaal. 

c) Individuele gevallen worden door de Raad van Bestuur onderzocht. 

 

H.R. 23. BONDSBLAD. 
 

a) De Raad van Bestuur houdt regelmatig de Clubs op de hoogte van alle beslissingen en nuttige 

inlichtingen door middel van een bondsblad. Dit verschijnt zo dikwijls als nodig blijkt.  
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b) Elke Club moet een correspondent met e-mailadres opgeven. Deze is verantwoordelijk voor een goede 

werking tussen zijn club en het verbond. En zorgt dat de bondsblad en bijlagen wordt uitgehangen in zijn 

club. Het niet op een zichtbare plaats aanwezig zijn van de bondsblad en bijlagen geeft aanleiding tot 

betalen van een boete van €5.00 per vaststelling. 

c) Alle erin vermelde beslissingen treden in voege zeven dagen na het versturen. Alle aangesloten leden 

worden geacht de genomen beslissingen gelezen te hebben en te kennen. 

d) Elk lid kan een abonnement nemen om het bondsblad te ontvangen..  

e) Clubs kunnen hun advertentie of inschrijvingsformulier van hun club laten meesturen met het bondsblad. 

Zij zullen 1 exemplaar afleveren aan het secretariaat of op email aan vgto@live.be. Advertenties van 

buitenstaanders kosten €15.00 per A4 advertentie.  

 

H.R. 24. KLACHTEN. 
 

A) SAMENSTELLING – AANSTELLING – BEPERKINGEN – BEËINDIGING. 

 

a) Samenstelling: De Raad van Beheer stelt een Klachtencommissie, welke oordeelt in eerste aanleg en een 

Raad van Beroep samen. De Raad van bestuur zetelt in voorkomend geval als Cassatierechter.  

De Klachtencommissie en de Raad van Beroep zal samengesteld worden uit een voorzitter en drie leden. 

Een lid van de Raad van Bestuur zal aanwezig zijn tijdens de Klachtencommissie en/of Raad van 

Beroep om de verklaringen te noteren en maakt een gedetailleerd verslag op. 

Het lid van de Raad van Bestuur zal zich niet mengen in de debatten. Indien de uitspraak van de 

Klachtencommissie of Raad van Beroep indruist tegen de reglementen zal hij de voorzitter van de 

Klachtencommissie of Raad van Beroep hier op wijzen.  

Het Hof van Cassatie is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur die door de algemene 

vergadering zijn aangesteld.  

De beslissingen zijn geldig, wanneer minstens de meerderheid van de leden zetelt op het ogenblik dat de 

beslissingen genomen worden.  

Een lid mag niet zetelen als een zaak behandeld wordt waarbij zijn club of gewest partij is of een 

rechtstreeks belang heeft, tenzij alle partijen het eens zijn dat bewust lid mag zetelen.  

b) Aanstelling: De Raad van Bestuur benoemt de leden van de Klachtencommissie en de Raad van Beroep. 

Alleen leden met een geldige competitiekaart kunnen deel uitmaken van de Klachtencommissie of de 

Raad van Beroep.  

c) Beperkingen: De voorzitter van de klachtencommissie en/of de voorzitter van de Raad van Beroep, voor 

zover deze effectief gezeteld hebben in een bepaalde zaak, mogen geen zitting houden in de Raad van 

Bestuur, wanneer deze kennis neemt van dezelfde zaak als Cassatierechter.  

d) Beëindiging: Het mandaat van alle onder Artikel 1 aangehaalde leden wordt beëindigd door een 

beslissing van de Raad van Bestuur.  

➢ Op eigen verzoek, mits het richten van een ontslagbrief aan het secretariaat van VGTO. 

➢ Indien het lid over geen geldige competitiekaart meer beschikt. 

➢ Ontheffing door de Raad van Bestuur.  

 

B)  BEVOEGDHEID KLACHTENCOMMISSIE – BEVOEGDHEID RAAD VAN BEROEP – 

BEVOEGDHEID HOF VAN CASSATIE – REGLEMENTEN . 

 

a) Bevoegdheid Klachtencommissie: De Klachtencommissie neemt in eerste aanleg  kennis van de klacht, 

ingediend door een spelend lid, een club, een gewest of een effectief lid en behandeld ze. De 

Klachtencommissie neemt eveneens kennis van de verslagen van de leden en/of de wedstrijdleiders met 

betrekking tot incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers of 

toeschouwers en over alle feiten ten laste van de inrichtende en/of bezoekende club.  

b) Bevoegdheid Raad van Beroep: De Raad van Beroep is bevoegd voor de behandeling van de beroepen, 

ingediend door een spelend lid, een club, een gewest of een effectief lid, tegen beslissingen van de 

Klachtencommissie.  
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c) Bevoegdheid hof van Cassatie: (Raad van Bestuur handelend in haar Cassatie bevoegdheid). De Raad 

van Bestuur treed op als Cassatierechter en kan in die hoedanigheid een beslissing van de Raad van 

Beroep, dan wel van de Klachtencommissie, oordelend in laatste aanleg, vernietigen. De Raad van 

Bestuur verwijst de zaak, na de inbreuk op het reglement of het nieuw feit te hebben vastgesteld, naar de 

bevoegde instantie, teneinde eventueel het recht op hoger beroep mogelijk te maken, wanneer het om 

een nieuw feit gaat. De bevoegde instantie moet zich schikken naar de principes die in de beslissing tot 

vernietiging vervat zijn. In geen geval kan zij een zaak ten gronde behandelen. 

d) Reglementenbundel: De Klachtencommissie en de Raad van Beroep beslissen alleen volgens de 

reglementeringen van de Overeenkomst tussen de drie gewesten en het betrokken gewest.  

 

C) TERMIJN – INDIENEN – BETALING – INTREKKEN – MELDING – TOEKENNING. 

 

a) Termijn van indienen van een klacht, beroep of Cassatieverzoek: Op straffe van verval dient iedere 

klacht, beroep of Cassatieverzoek ingediend worden binnen de zeven kalenderdagen.  

Deze termijn begint te lopen van:  

➢ Voor een klacht, de eerste werkdag na de feiten.  

➢ Voor een beroep, de eerste werkdag na de verzending van de beslissing van de 

Klachtencommissie. 

➢ Voor een Cassatieverzoek, de eerste werkdag na de verzending van de beslissing van de Raad van 

Beroep, dan wel van de klachtencommissie oordelend in eerste aanleg, uitgenomen in geval van 

nieuwe feiten, wanneer de termijn begint te lopen de eerste werkdag na de ontdekking van het 

nieuwe feit. 

➢ In geval van competitie uitslagen en rangschikkingen moet de klacht uiterlijk 30 dagen na het 

einde van de competitie ingediend zijn. 

Bij betwisting geldt de postdatum. 

b) Indienen van klacht, beroep of Cassatieverzoek: iedere klacht, beroep of Cassatieverzoek moet 

schriftelijk of per email worden ingediend in machineschrift of drukletters.  

Zij moet gericht worden naar het secretariaat van VGTO.  

Komt de klacht van een aangesloten club, moet zij ondertekend zijn door voorzitter en secretaris. Op 

straffe van niet ontvankelijkheid moeten de handtekeningen gevolgd worden door voluit geschreven 

namen.  

c) Betaling van de kosten: Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de klagende of beroepende partij, of 

de Cassatieverzoeker, gelijktijdig met het indienen van de klacht, een som van €25.00, in Beroep een 

som van €50.00, en in Cassatie €75.00 over te maken aan het VGTO.  Een bewijs van storting moet 

samen met de klacht, beroep of Cassatie ingediend worden.  

Deze bedragen zijn een vast recht en blijven na storting eigendom van het VGTO. 

De klachten en/of verslagen van effectieve leden en/of Nationale wedstrijdleiders, zijn niet onderworpen 

aan de betaling van de voorziene kosten.  

d) Intrekken van een klacht, beroep of Cassatieverzoek: Het is de klager of beroeper op elk ogenblik 

toegestaan zijn klacht, beroep of Cassatieverzoek in te trekken. In dit geval wordt de waarborgsom 

verbeurd verklaard. Dit is niet van toepassing in geval van incidenten of strafbare feiten.  

e) Melding van verplichte gegevens: Bij klacht of beroep moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid, de 

volgende gegevens worden vermeld: 

➢ De identiteit van de klager of beroeper.  

➢ De identiteit van de tegenpartij. 

Een korte, maar duidelijke samenvatting van de feiten die toelaat de aard van het geschil te bepalen en 

de in de zaak betrokken partijen op te roepen.  

Het is de klager of beroeper toegestaan bijlagen aan zijn klacht of beroep toe te voegen.  

Bij Cassatieverzoek moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de volgende gegevens worden 

vermeld    

➢ De identiteit van de Cassatieverzoeker. 

➢ De identiteit van de tegenpartij 

➢ Het dossier nummer  
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➢ Een korte, maar duidelijke samenvatting van de nieuwe feiten of beweerde inbreuken op het 

reglement.  

 

E) BEHANDELEN VAN EEN KLACHT, BEROEP OF CASSATIEVERZOEK. 

 

a) Tussenkomst van behandelingsdatum: na ontvangst van de klacht of beroep op het secretariaat en indien 

het bewijs van betaling werd toegevoegd, stuurt de secretaris één exemplaar naar de voorzitter en één 

exemplaar naar de secretaris van de klachten- of beroepscommissie.  

Na ontvangst van de documenten voor Cassatieverzoek op het secretariaat en indien het bewijs van 

betaling werd toegevoegd, wordt de klacht op de dagorde van de eerstvolgende vergadering van de Raad 

van Bestuur geplaatst.  

Cassatieverzoek wordt steeds behandeld op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.  

b) Bepalen van de behandelingsdatum: de commissievoorzitter of zijn vervanger bepaalt de 

behandelingsdatum en geeft zijn secretaris de opdracht de klagende of de beroepende partijen 

aangetekend aan te schrijven of elektronische brief.  

Er moet voor gezorgd worden dat tussen de verzending van de oproep tot verschijning voor de 

commissie en de behandelingsdatum minstens acht werkende dagen liggen. De zaterdag geldt niet als 

werkende dag.  

De uitnodigingen worden door de commissiesecretaris aangetekend verzonden naar de voorzitter en de 

secretaris van de betrokken club die de klacht of beroep indiende, tenzij het een klacht of een beroep 

betreft van een individuele speler.  

De eventuele tegenpartij wordt op dezelfde wijze opgeroepen. 

De klagende of beroepende partij zorgt zelf dat de eventueel opgegeven getuigen door haar worden 

uitgenodigd.  

De secretaris doet aan elke partij mededeling van de klacht.  

Het volledige dossier is ter inzage, vanaf dertig minuten vóór aanvang, van de zitting van de 

Klachtencommissie of de Raad van Beroep.  

c) Vertegenwoordiging en bijstand: De zitting zowel van de Klachtencommissie als van de Raad van 

Beroep is openbaar.  

Clubs worden vertegenwoordigd door hun voorzitter, en/of hun secretaris en/of hun bijzondere volmacht 

drager.  

Een volmacht drager voor een club moet minstens één jaar lid zijn van die club en in het bezit van een 

schriftelijke volmacht, die moet afgegeven worden aan de voorzitter van de Klachtencommissie / Raad 

van Beroep bij het betreden van de raadzaal.  

Indien de klager of beroeper, een  individueel  lid is moet hij persoonlijk verschijnen, maar kan zich 

laten bijstaan door iemand van zijn club, op voorwaarde dat deze laatste minstens één jaar lid is van 

deze vereniging. 

In alle gevallen is bijstand mogelijk door een ter Balie ingeschreven advocaat.  

De Klachtencommissie / Raad van Beroep doet uitspraak, ook bij gebreke van verschijning van één of 

beide partijen.  

d) Beraadslaging: Na de sluiting van de debatten beraadslaagt de Klachtencommissie / Raad van Beroep/ 

Hof van Cassatie en doet zij uitspraak. Zij beslist bij meerderheid van stemmen. De voorzitter of zijn 

vervanger leidt de beraadslaging.  

Ingeval van staking van stemmen is het oordeel van de voorzitter of zijn vervanger evenwel door- 

slaggevend.  

De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld.  

De commissievoorzitter maakt dit bekend na afloop van de raadszitting.  

e) Motivatie en minuut van beslissing: de beslissing van de Klachtencommissie, de Raad van Beroep of het 

Hof van Cassatie wordt gemotiveerd en haalt desnoods de artikels aan van. 

➢ Statuten van de VGTO. 

➢ Van de Overeenkomst tussen de gewesten. 

➢ Van het Nationaal spelreglement. 

➢ Het klachtenreglement. 

➢ Het huishoudelijk reglement van het betrokken gewest.  
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De minuut van de beslissing wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van de 

klachtencommissie, de Raad van Beroep of de Raad van Bestuur.  

De secretaris van de Klachtencommissie / Raad van Beroep / Hof van Cassatie zorgt ervoor dat de 

beslissing zo spoedig mogelijk, schriftelijk, aan alle betrokken partijen meegedeeld wordt onder de 

vorm van een éénsluidend afschrift.  

Ook de Raad van Bestuur krijgt een minuut van beslissing.  

De leden van de Klachtencommissie / Raad van Beroep / Hof van Cassatie, zijn tot strikte 

geheimhouding verplicht.  

f) Tenlastelegging van de kosten: de kosten die ter verschijning opgeroepen partijen gemaakt hebben, 

worden gedragen door de verliezende partij.  

De Klachtencommissie / Raad van Beroep / Hof van Cassatie meldt dit schriftelijk aan de betrokken 

partij.  

Personen die facultatief opgeroepen werden hebben geen recht op de terugbetaling van hun 

verschijning- en/of verplaatsingskosten. 

Ingeval van kennelijk ongegronde klacht kan de Klachtencommissie / Raad van Beroep / Hof van 

Cassatie zelf een boete opleggen.  

De termijn van betaling is steeds dertig dagen einde maand na de uitspraak.  

g) Sanctie bij niet betaling: in geval een verliezende partij weigert de kosten van het geding te betalen, 

wordt deze tot bij betaling, het lidmaatschap ontnomen bij het VGTO. 

In geval van ontbinding van gewest en/of club, wordt de som gedeeld door het aantal leden. Wenst een 

lid van dit, ondertussen ontbonden gewest en/of club, terug aan te sluiten, dan zal deze eerst zijn/haar 

aandeel in de schuld moeten betalen. 

h)  Basis voor beslissingen en strafperiode: de Klachtencommissie past steeds de van kracht zijnde 

reglementen toe. 

1) Opschorting lidmaatschap bij het VGTO voor onbepaalde duur 

2) Één, twee of drie jaar schorsing. 

3) Voor één week tot één jaar schorsing voor: 

➢ De gewest kampioenschappen. 

➢ De gewest competitie. 

➢ De gewest bekercompetitie.  

4) Twee jaar volledige schorsing voor het melden van valse gegevens op de aanvraag tot lidmaatschap  

5) Een geldboete begreep tussen één en tienduizend euro. 

6) Inbreuk op de reglementen: Het niet toekennen van een bepaalde plaats in een nationale inrichting + 

teruggave van alle door deze plaats gewonnen prijzen + schorsing tot teruggave ervan.  

7)   Inbreuk op het spelreglement :  

➢ Zal opgelost worden naar de zin van dit reglement.  

➢ Tien weken schorsing voor deelname aan een wedstrijd op een niet vrij gegeven datum van het 

VGTO.       

➢ Vijf jaar schorsing voor handtastelijkheden.  

 

Al deze straffen kunnen ook voorwaardelijk uitgesproken worden.  

Het indienen van beroep, schort de uitwerking van de getroffen beslissing niet op, tenzij het een 

schorsing betreft van minder dan één maand.  

Cassatieverzoek werkt nooit opschortend, zelfs niet wanneer de zaak terug wordt verwezen naar de 

Klachtencommissie / Raad van Beroep.  

 

E) DIVERSE BEPALINGEN 

 

Indien de Klachtencommissie of Raad van Beroep, enige onduidelijkheid vaststelt in de van kracht 

zijnde reglementen, geeft zij daarvan kennis aan de Raad van Bestuur.  
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H.R. 25. SECRETARIAAT - BRIEFWISSELING - BELANGRIJKE DATA. 
 

Secretariaat:  

De secretaris is alleen ter beschikking voor de leden op het secretariaat waarvan de zitdagen vermeld 

staan in de hoofding van de bondsblad.  

Voor schriftelijke mededelingen of dringende aangelegenheden kunt U steeds terecht bij de voorzitter 

van het Gewest GSM: 0478.30.38.49. 

 Briefwisseling:  

A) Alle mededelingen aan de Raad van Bestuur moeten per post of e-mail verzonden worden, gedateerd 

en ondertekend zijn, en dienen geadresseerd te worden aan het secretariaat van het VGTO 

Potstraat 14 of vgto@live.be. Onvoldoende gefrankeerde brieven worden beboet met €3,50.   

B) Om geldig op te treden namens de Club moet het schrijven ondertekend worden door twee 

bestuursleden met name de voorzitter en de secretaris of de schatbewaarder.  

C) De datum vermeld door de poststempel is de enige geldige of bij e-mail ontvangst datum.  

D) De omslagen met de wedstrijdbladen dienen op de achterzijde de naam van de Club te vermelden.       

E) Alle betalingen dienen te gebeuren op rekeningnummer van het VGTO.  

BE77 6528 4373 1142 
Belangrijke data:  

1. Jaarlijks bal: (voorlopig wordt er geen bal ingericht) 

2. Algemene Vergadering: in het eerste kwartaal. 

3. Contactvergaderingen augustus en december. 

4. Inschrijving nieuwe Clubs: uiterlijk tot 10 augustus.  

5. Inschrijving ploegen competitie: uiterlijk tot 15 juli.  

6. Individueel Kampioenschap: tweede helft van de maand mei.  

7. Clubovereenkomst: uiterlijk tot 22 april. 

8. Overgangen en nieuwe leden: zie Overeenkomst, Administratie reglement. 

9. Lottrekking competitie: juli - augustus.  

10. Prijsuitreiking: onmiddellijk na het Ind. Kampioenschap. 

 

H.R. 26. ALGEMENE REGEL VOOR HET VOLLEDIG HUISHOUDELIJK  

REGLEMENT. 
 

Het Huishoudelijk - en Spelreglement moeten opgehangen worden op een goed zichtbare plaats (vanaf het 

biljart) in het lokaal. Verzuim wordt beboet met €5.00 per vaststelling. 

Indien er bij overtredingen tegen de overeenkomst tussen de gewesten of het Huishoudelijk Reglement die in 

het lokaal zelf vastgesteld kunnen worden (bv. te laat aankomen van spelers enz...) toch wordt gespeeld, 

zullen hierover achteraf geen klachten aanvaard worden.  

Overleg dit met de kapitein van de andere ploeg zodat hij onmiddellijk deze vergissing kan recht zetten. 

Voor gebeurlijke overtredingen tegen de overeenkomst tussen de gewesten en het Huishoudelijk Reglement 

die in het lokaal zelf niet vastgesteld kunnen worden, kan de tegenstrever in geval van twijfel navraag doen 

op het gewestelijk secretariaat (binnen de 7 kalenderdagen) en indien nodig klacht indienen. 

 

PRIVACYVERKLARING: 
 

Uw persoonsgegevens worden door de VGTOvzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 

rechtsgronden:  

1. Algemeen:   

1. Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden is strikt noodzakelijk en onontbeerlijk voor 

het optimaal functioneren van de VGTOvzw. Een aangesloten lid neemt kennis van de privacyverklaring 

en geeft bij zijn/haar aansluiting op vrijwillige basis schriftelijk de toestemming tot verwerken en bewaren 

van de noodzakelijke gegevens.   
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2. De toegang tot of het gebruik van de websites www.vgto.be en www.ngbvzw.be of de geplaatste 

informatie zoals berichten, commentaar, gastenboek, facebook.… impliceert dat je als bezoeker/gebruiker 

van deze website welbewust beseft dat je verantwoordelijk bent van de door u vermelde persoonsgegevens.  

4. Persoonsgegevens worden door de VGTOvzw, slechts gebruikt, verzameld en verwerkt conform de wet 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de persoonsgegevens (Privacywet).  

5. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, elke wijziging zal kenbaar gemaakt worden aan de leden 

via de club voor de wijziging van kracht wordt.   

2. Juridisch kader:  

De VGTOvzw gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden conform de geldende 

wetgeving, in het bijzonder de wet van  8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten en Europese 

verordeningen, gekend onder de naam privacywetgeving.   

3. Gebruiken, verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens:  

1. De persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder meer de volgende 

gegevens: Naam, Voornaam, Geboortedatum, Adres (straatnaam – huisnummer – woonplaats), e-

mailadres, rijksregisternummer en telefoonnummer.  

2. De verzamelde persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor het ledenbestand, aanmaken van 

lidkaarten, beheer van letterwaardes, klassementen en uitslagen, overheidsdiensten en Staatsblad, bank en 

verzekeringen, beheer van de contactgegevens en andere activiteiten strikt noodzakelijk voor de werking 

van de VGTOvzw. De gegevens worden bewaard in een register. 

3. De publicaties van de VGTOvzw, zoals onder andere brieven, de reglementenbundel, of publicaties op 

de website vermelden slechts de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van 

de VGTOvzw.  

4. De persoonsgegevens van de leden worden niet verspreid of doorgegeven zonder goedkeuring, tenzij in 

de strikt noodzakelijke gevallen zoals omschreven.   

5. Als uw gegevens gedeeld worden met een ander land, waken wij erover dat deze landen voldoende 

waarborg bieden op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tenzij anders beslist 

worden uw gegevens niet gedeeld buiten de EU.   

6. Het lid van VGTOvzw garandeert dat de gegevens die ze ter beschikking stelt van de VGTOvzw juist en 

volledig zijn. Wijzigingen dienen binnen de 30 dagen van wijziging ter kennis gebracht te worden aan de 

secretariaat van de VGTOvzw. Potstraat 14  te 3300 Tienen. 

7. De verzamelde persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde doel 

met een maximum van 10 jaar na einde lidmaatschap.   

4. Databescherming:  

1. De VGTOvzw neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens 

voldoende beschermd worden. De VGTOvzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke 

maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische 

veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn bestuurders en leden toe. Zo worden 

uw gegevens beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, ongeoorloofde raadpleging of 

openbaarmaking.  De opgeslagen data wordt onder andere beschermd door antivirussoftware, firewall en 

andere softwareprogramma’s. 

2. In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de 

vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang of verspreiding van persoonsgegevens 

zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 72u. nadat er werd kennis genomen van deze 

inbreuk contact worden opgenomen met de privacy commissie. Indien deze inbreuk van die mate is dat ze 

een verhoogd risico vormen voor de rechten en vrijheden van deze personen worden de personen zelf 

persoonlijk verwittigd.   

http://www.vgto.be/
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3. Indien de VGTOvzw alle nodige maatregelen heeft genomen ter bescherming en door overmacht of 

derden de persoonsgegevens alsnog verspreid worden, kan de VGTOvzw hiervoor niet aansprakelijk 

gesteld worden.  

 

 

5. Website: 

1. Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch cookies op de 

harde schijf van uw computer opgeslagen worden.   

2. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt worden bij de volgende 

verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw webbrowser kan u lezen hoe u cookies kunt weigeren of 

verwijderen.   

3. Wij maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies voor de verzameling, verwerking en 

gebruik van persoonsgegevens. 

4. Op de website vindt u mogelijk links naar andere websites. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden 

gesteld hoe en op welke manier deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. U neemt hiervoor best 

kennis van de privacyverklaring van deze website.   

6. Recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering en verzet: 

1. U hebt steeds de mogelijkheid om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of een correctie 

van deze gegevens te vragen. U kan steeds een verzoek tot verzet of verwijdering vragen. Elke aanvraag tot 

inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot verzet dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, 

aangevraagd te worden via het secretariaat van de VGTOvzw.   

2. Een vraag tot verwijdering van uw persoonsgegevens uit de bestanden of intrekking tot toestemming 

voor het gebruiken, verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, heeft onmiddellijk het einde van 

uw lidmaatschap tot gevolg gezien uw persoonsgegevens strikt noodzakelijk zijn voor het beoogde doel.   

7. Verwerkingsverantwoordelijkheid:  

De verwerkingsverantwoordelijkheid van de persoonlijke gegevens voor VGTOvzw is het secretariaat in 

opdracht van de Raad van Bestuur van de VGTOvzw. Het VGTOvzw secretariaat beheert de verwerking 

van alle gegevens, opslag, website, contact met derde en publicaties. 

 

NABESCHOUWING: 
 

Vrienden, spelers en golfbiljart liefhebbers, wees steeds correct en sportief. Het golfbiljartspel moet immers 

opgevat worden als ontspanning en mag zeker geen aanleiding geven tot redetwisten.  
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SAMENSTELLING EN AFGEVAARDIGDEN: 

 

Raad van Bestuur: Effectieve leden: 

Arron Arnold KPL Benaets Johan DKO 

Robeyns Theophille GMB Caubergs Boni GMB 

Cornelis Rudi GMB Francois Dirk KPL 

Serre Remy GMB Quintens Pascal GMB 

Knops Dominique DKO Reniers Erwin PDH 

Buttiens Alain GMB Stroobants Tim HBL 

  Tollet Erwin PDH 

Dagelijks bestuur: 
Torbeyns Benny KPL 

  

Arron Arnold Voorzitter   

Cornelis Rudi Secretaris   

Robeyns Theophille Ondervoorzitter     

    

Nationale wedstrijdleiders: 
  

  

Arron Arnold KPL   

Cornelis Rudi GMB  

Deputter Guido BHM   

Pelegrin Ann                 GMB   

Hobin Guido HKT   

   

 

 

 

                           DE RAAD VAN BESTUUR. 
                                    

                                   Reglementen nagezien en aangepast op 30 juli 2018. 


