
                GOLFBILJARTVERBOND PAJOTTENLAND 

 

Aanwezig:  Ivo Jacobs, Bart Wauters, Joël Steeman, Filip Van Eeckenrode,  Alain Floru, Wim Van                   

Droogenbroeck        

         

 

1) Controle lokalen 

Bijna alle clubs hebben een eerste controle van hun biljart ondergaan, de nog niet bezochte clubs 

worden eerstdaags aangedaan. Ook clubs waar opmerkingen zijn gemaakt over hun biljart moeten dit 

euvel zo snel mogelijk in orde brengen, een 2de controlebezoek volgt weldra. We danken de clubs voor 

hun inspanningen in de toch wel problematische levertoestanden van nieuwe lakens. 

 

2) Bekermatch Pandoerken 1 – Gouden Bil 1   :   3-3 wordt 6-0 

Bij Gouden Bil 1 ontbraken 2 spelers. Het intern bekerreglement zegt: per ontmoeting dienen er 
minstens VIJF spelers per ploeg aan de wedstrijd deel te nemen, zo niet, wordt de overtredende ploeg 
beboet met €125 (€75 voor de benadeelde ploeg + €50 voor GVP) en verliest men de wedstrijd met 0-
6.  
  

3) Cijfers achter de letterwaarden op het EW. 

GVP heeft de vraag gesteld aan KBGB of het mogelijk zou zijn om achter de spelersnamen hun 

ploegcijfer zichtbaar te maken op het EW. Dit zou de keuze van spelers voor de desbetreffende 

ploegopstelling vergemakkelijken.  

 

4) EW problemen bij eerste speeldag 

Er zijn meer dan 30 telefoontjes binnengekomen gaande van: ik ken mij paswoord niet, hoe werkt dit 

systeem, hoe moet ik afsluiten met tegenpartij enz…. Er waren maar 2 problemen die effectief aan 

het systeem lagen. We stellen misschien voor om tegen de start van het volgende seizoen een soort 

van opfrissingscursus te geven in het hoofdlokaal. 

 

 

5) Afrekeningen clubs , transfers, inschrijvingen 

De afrekeningsstaten zullen eerstdaags door de penningmeester naar de clubs verstuurd worden. 

 

 

Verslag bestuursvergadering van maandag 13 september 2021 

 



 

 

6) Bekers van België 2021 – 2022 
Alle documenten en paswoorden zijn verdeeld aan de ingeschreven ploegen. 

Er zijn 10 ploegen van het Pajottenland ingeschreven in verschillende disciplines, waarvoor onze 

dank. Naar volgend seizoen bekijken we nog of we nog meerdere clubs kunnen warm maken voor 

een inschrijving, door bv reeds op het Koningschap de inschrijving aan te kondigen. 

Bij onze jeugd/beloften-ploeg zal steeds iemand van het hoofdbestuur aanwezig zijn op hun 

wedstrijden. 

 

7) Halve finales beker  
Vanaf de halve finales zal de bepaling van wedstrijden  gebeuren dmv loting. 

 

8) Vraag van BC Sol ivm met opstellen reservespeler 

Opmerking gekregen van BC Sol op het EW aangaande het opstellen van een reservespeler. 

Het intern reglement Art 23 d zegt hierover: 

De reservespeler vermeld op het wedstrijdblad mag ten allen tijde een titularis vervangen, BEHALVE de eerste 

en tweede speler in de opstelling. Indien één van de twee eerste spelers vervangen wordt, verliest men met 6-

0 of 0-6. Forfait in de eerste twee opgestelde spelers is ALTIJD verlies met 6-0. Opgelet: als beide ploegen 

beslissen om verder te spelen, worden hierover later geen klachten ontvangen.  

Het bestuur wil Hiermee ook eens benadrukken dat alle ploegen de mogelijkheid hebben om op het EW een 

opmerking te plaatsen ( weliswaar aangaande een bepaalde situatie die zich voordoet tijdens de match) die  we 

dan later zullen verduidelijken in het verslag van een vergadering.  

 

    9)  Volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 18 oktober 2021. 

 

 

 

 

                                                               

                                                                GVP   SECRETARIS    

                                                                                               


