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SAMENSTELLING BESTUUR NLGB: 
 

Verbond:    Noord-Limburgse Golfbiljartbond (NLGB) 
     Tel.nr.: 0472 59 55 90 
     Email: bestuur@nlgb.be  
     Website: www.nlgb.be  
 
Voorzitter:    Janssens Dirk 
     Tel.nr.: 0493 11 04 04 
     Email: dirk@vosvijvers.be 
 
Secretaris:    Bleys Ludo 
     Tel.nr.: 0472 59 55 90 
     Email: ludo@nlgb.be  
     
Schatbewaarder:   Serroyen Pascal 
     Tel.nr.: 0472 03 22 21 
 
Bekerverantwoordelijke: Maes Jan 
     Tel.nr.: 0489 64 31 23 
     Email: janmaes007@hotmail.com  
 
Bestuursleden:   Cuypers Christiaan 
     Tel.nr.: 0484 89 10 63 
     
     Coolen Koen 
     Tel.nr.: 0477 67 07 20 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT NLGB: 
 
Beurtrol scheidsrechters: 

 De eerste wedstrijd van elke competitie ontmoeting wordt geleid door een speler 
(scheidsrechter) van de thuisploeg. Daarna BEURTELINGS een speler 
(scheidsrechter) van de bezoekers dan weer van de thuisploeg enz… Een 
scheidsrechter mag zich laten vervangen door een ploegmaat. De scheidsrechter 
dient steeds rechtopstaand en zeer oplettend de wedstrijd te volgen. Hij mag zich 
niet hinderend opstellen ten overstaan van de aan stoot zijnde speler. 
 

Elektronisch wedstrijdblad BGB: 

 Vanaf het seizoen 2018 – 2019 werd er gestart met een elektronisch wedstrijdblad 
www.nlgb-live.be ontworpen door de BGB. Dit wil zeggen dat je de wedstrijden 
live kunt volgen, ook vind je hier een kalender en de rangschikkingen terug. Het is 
een absolute meerwaarde die velen zullen appreciëren. Achter in dit boekje vind 
je tekst en uitleg van de werking van dit elektronisch wedstrijdblad. Elke kapitein 
van een team dient dit te kennen. Ook de kalender van de bekerwedstrijden vindt 
je hier terug. 

 

Melden uitslagen: 

 De uitslagen van de wedstrijden hoeven niet meer doorgestuurd te worden als het 
elektronisch wedstrijdblad goed is ingevuld. Wanneer er problemen zijn met het 
invullen van het elektronisch wedstrijdblad kan je steeds contact opnemen met 
Ludo Bleys (+32 472 59 55 90) voor eventuele oplossingen. De thuiskapitein hoeft 
het wedstrijdblad niet meer af te sluiten. Van zodra de bezoekende kapitein heeft 
afgesloten in het wedstrijdblad is het wedstrijdblad definitief afgesloten. We gaan 
er van uit dat de thuiskapitein akkoord is met hetgeen hij zelf heeft ingevuld (zie 
handleiding van het wedstrijdblad achter in dit boekje). 

  

Wedstrijdbladen (niet meer van toepassing): 

 De vroegere wedstrijdbladen zijn niet meer van toepassing sinds de invoering van 
het elektronisch wedstrijdblad. 

 Bij noodsituaties of bij problemen van het elektronisch wedstrijdblad kan men deze 
nog gebruiken. Deze dienen dan na afloop van de wedstrijden zo snel mogelijk 
doorgestuurd te worden naar Ludo Bleys (+32 472 59 55 90) via whatsapp of 
Facebook Messenger. 
  

Competitie, stijgers en dalers: 

 Net zoals vorige seizoenen zakt de laatste van 1ste afdeling naar 2de afdeling en 
promoveert de kampioen van 2de afdeling naar 1ste afdeling tenzij het bestuur 
anders beslist. 

 Als er nieuwe teams aanmelden om aan de competitie van de NLGB deel te nemen 
kijken we als bestuur naar het team en beoordelen de spelers van dat team of ze 
in 1ste of 2de afdeling moeten starten. 
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 Na 3 moeilijke jaren hopen we een normaal seizoen 2022-2023 te kunnen spelen.  
We zijn blij dat we na die moeilijke jaren nog steeds 26 teams hebben in onze 
competitie. Het is verdeeld in 2 reeksen van 13 teams. 

 Als we voor het seizoen 2023 – 2024 een totaal van minstens 29 teams hebben 
overwegen we om in 3 reeksen te starten om een evenwichtige en kortere kalender 
te krijgen. Dit wil dan zeggen dat er in 1ste afdeling meerdere teams zullen zakken 
en in 2de afdeling meerdere teams zullen stijgen. Hebben we minder dan 29 teams 
dan blijft het zoals het is en zakt de laatste van 1ste afdeling en promoveert de 1ste 
van 2de afdeling. Hou in ieder geval rekening met beide scenario’s.  

 

Bekercompetitie: 

 De loting gebeurt door het bestuur op een vergadering (bestuursvergadering van 
1 september 2022) waar elke club een nummer toegekend wordt door middel van 
lottrekking, elk nummer staat voor een vastgelegde plaats in het schema. Vanaf 
de 2de ronde (1/4 finale) speelt de winnaar van wedstrijd 1 tegen winnaar wedstrijd 
2 en winnaar wedstrijd 3 tegen winnaar wedstrijd 4 enz…. 

 De club die bij elke wedstrijdtrekking als eerste uitgeloot wordt is thuisploeg in de 
eerste confrontatie, indien er meerdere teams in eenzelfde lokaal spelen wordt er 
rekening gehouden met de beschikbaarheid van het aantal biljarts. Indien deze 
volledig bezet zouden zijn schuift de uitgelote club door naar een uitspelende ploeg 
om een vlot verloop van de beker te bekomen. Het bestuur zal hierover dan de 
desbetreffende teams verwittigen. 

 Wedstrijden worden gespeeld in heen- en terugmatch naar competitiemodel. 
 Winnaar is de ploeg die na deze 2 confrontaties de meeste manches gewonnen 

heeft, indien dit gelijk is in aantal tellen de gewonnen wedstrijden (2-0, 2-1) als 1 
punt per gewonnen match. Indien dit nog gelijk is volgt er een 11de partij waarbij 
beide kapiteins onmiddellijk 3 spelers opgeven die een best-of-3 spelen die de 
winnaar zal aanduiden. Elk van de 3 spelers speelt dan één manche. Voor deze 
11de wedstrijd dient een nieuw wedstrijdformulier ingevuld te worden. 

 Finales van de beker in 1ste afdeling en 2de afdeling worden gespeeld op donderdag 
04 mei 2023 in een vooraf aangeduid lokaal of op de kampioenschappen NLGB. 

 Ieder team is verplicht om aan de bekercompetitie deel te nemen.  Forfait wordt 
bestraft met een geldboete van 25,00 €. 
 

Het biljart: 

 Het biljart moet voldoen aan de opgegeven vereisten, zie de 
STANDAARDISERINGSNORMEN in het SPEELREGLEMENT. 

 Bij vaststelling van gebreken aan het biljart dienen betrokkene ploegen een 
akkoord of oplossing te treffen voor de wedstrijd aanvangt. Komt men niet tot een 
oplossing of akkoord dient men dadelijk contact op te nemen met iemand van het 
bestuur. Deze zal dan proberen een akkoord of oplossing te treffen met beide 
teams. 

 Het is ten strengste verboden dat er door een NIET bevoegde persoon of personen 
veranderingen aan het biljart worden doorgevoerd zowel VOOR als TIJDENS de 
wedstrijd zonder medeweten of toelating van de lokaalhouder en (of) leden van de 
spelende thuisploeg. Wanneer dit toch gebeurd zal de betrokkene persoon of 
personen met onmiddellijke ingang worden geschorst voor de rest van het NLGB 
seizoen en verliest men de partij met forfaitscore (10 – 0). 
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 De thuisploeg zal vanaf 19.30 uur het biljart vrijgeven aan de bezoekers.  
 Alleen orde vol oefenen is toegelaten; geen wilde of gevaarlijke stoten. 
 Voor aanvang van elke partij mogen beide spelers enkele malen de opstoot 

oefenen. 
 Alle clubs dienen in het bezit te zijn van een afstandsmeter en lijnmeter. 

 

Verschuiven van wedstrijden: 

 Voor een gegronde reden kunnen 2 ploegen steeds een wedstrijd verschuiven in 
onderling akkoord. Verschuiven wil zeggen liefst op voorhand spelen. De 
competitieleider Bleys Ludo (tel.nr.: +32 472 59 55 90) dient ALTIJD verwittigd te 
worden. De laatste 3 WEKEN wordt dit NIET meer toegelaten. Bij geen onderling 
akkoord beslist het verbondsbestuur. 

 

Opstellen spelers: 

 De 1ste wedstrijd van elke competitie-ontmoeting moet ten laatste om 20.15 uur 
aanvangen. Er is geen wachttijd voorzien voor de eerste 4 spelers. Houdt echter 
rekening met de omstandigheden en laat sportiviteit op de eerste plaats komen. 
Zo het spel stil ligt en de laatste speler is afwezig is er een wachttijd tot 23.30 uur 
(bijvoorbeeld bij ploegendienst of namiddagdienst). Niet aanwezig na dit tijdstip 
betekend dat deze speler zijn wedstrijd verliest.  

 Alleen spelers opstellen met een GELDIG PASJE of die de toelating hebben van 
het bestuur, het bestuur zal in dit geval de desbetreffende ploegen hiervan op de 
hoogte brengen. Voor clubs met meerdere ploegen; er mogen GEEN spelers 
ONDERLING gewisseld worden. Overtreding is verlies met 10-0 en de betrokken 
speler wordt geschorst. 

 Bij gebrek aan 5 spelers is er de mogelijkheid om iemand aan de toog/café te 
nemen. Dit is ALLEEN mogelijk tot en met 31 december van elk seizoen. Na 31 
december is dit NIET meer mogelijk en dit om eventuele competitievervalsing 
tegen te gaan. Er dienen wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan, zie 
daarvoor onderstaande punten: 

o Bellen naar Ludo Bleys, (tel.nr.: 0472 59 55 90) of bij geen contact iemand 
anders van het bestuur contacteren en dit voor aanvang van de 1ste wedstrijd 
die avond. 

o De nieuwe speler mag niet aangesloten zijn bij een andere club in de Noord-
Limburgse Golfbiljartbond. 

o De speler blijft de rest van het seizoen aangesloten bij dit team en kan in het 
lopende seizoen niet meer voor een ander team of club uitkomen in de 
Noord-Limburgse Biljartbond. 

o Bij lidnummer op het wedstrijdblad NA vermelden van Nieuwe Aanwerving. 
 De nieuwe speler zal dan nog diezelfde avond speelgerechtigd zijn en er zal dan 

zo spoedig mogelijk een nieuw lidnummer voor deze speler toegekend en 
gecommuniceerd worden met de desbetreffende club. De kosten voor het 
spelerspasje (10,00€) wordt dan verrekend op het einde van het seizoen bij de 
eindafrekening van de eventuele boetes op de prijsuitreiking van het afgelopen 
seizoen. 

 De spelerslijst per team is voor het hele seizoen beperkt tot maximum 12 spelers. 
(Beslist op de algemene vergadering van 14-07-2016). 
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 Er mag geen enkele speler op één of andere manier vergoed worden om aan de 
competitie van de NLGB deel te nemen. Bij overtreding (bewijs) van dit punt volgt 
er een schorsing (uitsluiting) van desbetreffende team en dit met onmiddellijke 
ingang. We rekenen hier ook op de volwassenheid en eerlijkheid van de spelers. 
Onder vergoedingen wordt verstaan premie, beloning, vervoerskosten, 
consumpties, natura, enz… 

 Ieder persoon heeft het recht om deel te nemen aan de competitie van de NLGB. 
Dit mogen en kunnen ook spelers zijn uit alle afdelingen of klassen van andere 
bonden. 

 

Klachten: 

 Toekomstige klachten dienen schriftelijk gestuurd te worden naar het 
verbondsbestuur. Er dient een som van 50 Euro betaald te worden voordat de 
klacht wordt behandeld. Indien de klacht gegrond is wordt ze behandeld. De in 
gebreke gestelde club betaald 50 Euro aan het verbond. Indien de club die de 
klacht indiende in het gelijk gesteld wordt ontvangt ze de 50 Euro terug. 

 Tips om geschillen te vermijden: 
o Laat sportiviteit op de 1ste plaats komen.  
o Respecteer ploegmaten en tegenstanders.  
o Raadpleeg bij twijfel de reglementen. 

 Het bestuur van de NLGB kan ten alle tijden de klachten indien nodig geacht 
doorspelen aan de BGB waarbij deze dan in de klachtencommissie van de BGB 
zullen behandeld worden. 
 

Info: 

 De verliezer van de partij trakteert de winnaar op 1 normale consumptie. 
 Voor lokalen waar geen insteek in het biljart gevraagd wordt van de bezoekers kan 

de thuisploeg 5,00 € vragen aan de bezoekers die anders als insteek zouden 
dienen. Dit om de lokaalhouder te vergoeden. 
 

Pasjes en letterwaarde spelers: 

 Elk aangesloten speler zal een pasje ontvangen dat door de BGB wordt 
uitgegeven. Dit dient men ten alle tijden van de wedstrijd bij te hebben. 

 Ook zullen de spelers een letterwaarde ontvangen. Deze zal mede bepaald 
worden door de individuele uitslagen van de competitie. Sommige hebben al een 
letterwaarde van andere verbonden en deze zullen behouden blijven. De nieuwe 
aangesloten spelers beginnen met NA. 

 Sommige spelers hebben een ander BGB-lidnr. gekregen dan voorheen. Dit is 
gedaan om elke speler die ook in een ander verbond speelt hetzelfde BGB-lidnr. 
te geven geldend voor alle verbonden waaraan hij deelneemt. 
 

Toekennen van letterwaarde (voor meer info zie www.nlgb.be): 

 De BGB erkent enkel de letterwaarden A, B, C, D, NA en ND. 
 Toekennen van een waarderingsletter aan nieuwe spelers: 

o Nieuwe spelers krijgen een waarderingsletter NA, met uitzondering voor 
dames en jeugdspelers die een waarderingsletter ND krijgen. 
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o De waarde van nieuw aangesloten leden wordt, voor zover ze minimum 10 
partijen gespeeld hebben en aan de criteria voldoen aangepast. Deze 
nieuwe letterwaarde wordt vermeld op de lidkaart. 

o Indien in 1 seizoen minder dan 10 partijen gespeeld werden en het volgende 
seizoen opnieuw minder dan 10 partijen wordt het totaal van de 2 seizoenen 
in rekening gebracht voor de berekening van de nieuwe letterwaarde. Indien 
het totaal gespeelde partijen van de 2 seizoenen minder dan 10 is behoudt 
men de vroegere waarde. Het totaal van de 2 seizoenen wordt in dit geval 
in rekening gebracht bij het volgende seizoen, enz. tot er een totaal is van 
minimum 10 wedstrijden. 

 Bekendmaken van de nieuwe waarderingsletter: 
o Alle letterwaarden worden bepaald door BGB. 
o Na afloop van ieder competitiejaar dient de nieuwe waarderingsletter te 

worden berekend. Alle partijen, gespeeld in de ploegencompetitie, komen in 
aanmerking volgens onderstaande tabel. Met forfait gewonnen partijen 
komen niet in aanmerking. Zo minder dan 10 partijen gespeeld werden 
behoudt men de vroegere waarde. 

o Men kan slechts één waardering dalen of stijgen. 
o Resultaten in de kampioenschappen worden niet gecumuleerd met de 

resultaten uit de competitie; de hoogste waardering telt. 
o Leden die veranderen van letterwaarde dienen hun lidkaart te bezorgen bij 

het bestuur van de NLGB. 
o Die vernietigt de lidkaart bij ontvangst van de nieuwe lidkaart, opgemaakt 

door BGB. De nieuwe lidkaart mag niet overhandigd worden aan een lid, 
zonder afgifte van de oude, gezien men dan 2 verschillende letterwaarden 
in zijn bezit zou hebben. 

 Formule berekening voor de letterwaarde: 
o Aantal gewonnen wedstrijden x 100 

Aantal gespeelde wedstrijden 
 Bij de berekening van de letterwaarde zal men in de toekomst TWEE 

opeenvolgende seizoenen moeten zakken alvorens men een lagere letterwaarde 
krijgt. 
 

Belangrijk: 

 Het inschrijvingsgeld voor seizoen 2022-2023:  
o Per team is het 25,00 € en 15,00 € per speler. Nieuwe aangesloten spelers 

betalen ook 15,00 € voor het 1ste seizoen golfbiljart. 
o Transfers: Transvrije spelers is 15,00 €. Niet transvrije spelers is 100,00 €. 

 Boete: 
o Algemeen forfait is 25,00 Euro.  
o Niet aanwezig op vergadering clubs is 25,00 Euro.  
o Inschrijvingsgelden, lidgelden en boete moet gestort worden op rekeningnr. 

NLGB met volgend IBAN nummer: BE32 1030 6745 6902. 
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SPEELREGLEMENT NLGB. 
 

ALGEMENE BEPALING. 

 
Er wordt om beurten gespeeld door 2 of 2 maal 2 spelers. Zo men geldig doelt, blijft 
men aan de beurt. 
 
 
Art. 1: KADERSPEL: 
 
1.1. Indeling biljart: 

Voor het kaderspel is het biljart verdeeld in vijftien kaders. (zie figuur 1.) 
1.2. Aanvang kaderspel: 

 Het kaderspel vangt aan van zodra één der spelers over nog slechts 1 bal 
beschikt. 

1.3. Verplichtingen: 
 Bij elke stoot moet minstens 1 bal zijn kader verlaten, maar mag terug in de 
dezelfde kader komen. Overtreding wordt bestraft met beurtverlies en de 
speelbal wordt op het strafpunt geplaatst . Alle andere ballen blijven liggen. 
Een speelbal in de grote aanvalsdriehoek moet niet van kader veranderen. 
Een bal die in het doel verdwijnt, is van kader veranderd. 

1.4. Grote verdedigingsdriehoek: 
 De grote verdedigingsdriehoek is voor de bal(len) van de verdediger geen 
kader. 

1.5. Een bal op de lijn van een kader: 
 Zo een bal op een kaderlijn ligt, volstaat het dat deze de lijn verlaat. 
 
 
Art. 2: WEDSTRIJDLEIDING: 
 
2.1. PLICHTEN: 
2.1.1. Deze is lid van de KBGB en wordt geacht het speelreglement te kennen en 

steeds correct toe te passen. 
2.1.2. Als scheidsrechter plaatst men zich rechtstaande aan het biljart en uit het 

gezichtsveld van de speler aan beurt. Als deze zich klaarmaakt om te stoten, 
houdt men zich stil en verbiedt doorgang aan derden. Ook het gebruik van 
multimedia is verboden tijdens de wedstrijd. Er mag een opmerking gemaakt 
worden door de ploegverantwoordelijke of de speler van de tegenpartij 
hieromtrent. 

2.1.3. Men zal zich noch tot de spelers, noch tot de omstanders richten tenzij in de 
gevallen, voorzien door het reglement. 

2.1.4. Bij vaststelling van een fout legt de wedstrijdleider het spel stil, kondigt 
duidelijk en luidop aan welke beslissing hij gaat nemen, bestraft de fout en laat 
daarna verder spelen. Als er verder gespeeld werd, voordat de wedstrijdleider 
daartoe de toestemming gaf, heeft de overtreder beurtverlies en worden alle 
verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs zo werd gedoeld. 
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2.1.5. De lokaalhouder zorgt dat op een kalme en serene wijze kan gespeeld 
worden, ziet erop toe dat buitenstaanders op een rustige wijze hun 
enthousiasme voor het spel betuigen en treft de gepaste maatregelen om de 
rust te verzekeren. Het volume van de muziek moet aangepast zijn aan de 
normen die bij het spel horen. 
Bij overtreding wordt de thuisspeler een 1ste maal verwittigd, een 2de maal 
met beurtverlies bestraft en een 3de maal voor betrokken manche verloren 
verklaard. 

2.1.6. Supporteren vóór de stoot is verboden. Bij overtreding krijgt men een 1ste 
maal een verwittiging, een 2de maal beurtverlies en bij een derde maal wordt 
de manche verloren verklaard. 

2.1.7. Supporteren na de stoot is toegelaten op een kalme en serene wijze. Bij 
overtreding wordt men een 1ste maal verwittigd, de tweede maal worden alle 
verplaatste ballen teruggeplaatst. Bij een derde overtreding wordt de manche 
verloren verklaard. 

 
2.2. FOUTEN: 

Een wedstrijdleider of speler, die door opmerkingen of gebaren een eigen 
speler coacht, veroorzaakt beurtverlies voor deze. 

 
2.3. GEZAG: 
2.3.1. Beslissingen moeten door de spelers nageleefd en door de omstanders 

aanvaard worden. 
2.3.2. Wanneer een bal in de nabijheid van een andere bal, een band, een dop of 

een lijn (kleine of grote driehoek – schietlijn – kaderlijn) ligt, is het de taak van 
de scheidsrechter om, ongevraagd, aan te kondigen waar de bal zich bevindt. 
Een bal bevindt zich in de nabijheid van een andere bal, band of dop, wanneer 
de zijkant van de bal zich op minder dan 0,5cm ervan bevindt. Een bal bevindt 
zich in de nabijheid van een lijn wanneer het middelpunt van de bal zich op 
minder dan 0,5cm ervan bevindt. 

2.3.3. Zo een speler niet akkoord gaat met een beslissing, moet men dit vóór de 
volgende stoot aan de wedstrijdleider melden. 
Als deze bij zijn beslissing blijft, worden de ploegafgevaardigden (bij 
kampioenschappen de hoofdwedstrijdleider) aan het biljart geroepen en als na 
overleg met deze, de wedstrijdleider bij zijn beslissing blijft en de beslissing 
klaarblijkelijk in tegenspraak is met de reglementen, wordt een andere 
wedstrijdleider aangeduid. 

2.3.4. De wedstrijdleider zorgt ervoor dat geen enkele ongerechtvaardigde 
tussenkomst plaatsgrijpt. 

 
2.4. METEN: 
2.4.1. Alvorens te meten, kondigt de wedstrijdleider altijd eerst zijn beslissing aan. 

Tijdens competitie- of bekerwedstrijden moet gemeten worden door een 
ploeggenoot van diegene die verzoekt om te meten (hetzij de wedstrijdleider, 
hetzij een ploeggenoot). 
Tijdens kampioenschappen wordt gemeten door de hoofdwedstrijdleider. Bij 
afwezigheid van een hoofdwedstrijdleider zal de inrichter beboet worden met 
25€, per avond afwezigheid. 
Als de bal geraakt wordt, blijft de beslissing van de wedstrijdleider behouden, 
wordt de bal terug op zijn plaats gelegd en gaat het spel verder. 
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Ook een nationale wedstrijdleider moet, op vraag van de speler, gebruik 
maken van de voorhanden zijnde en goedgekeurde meettoestellen. 
Wanneer de bal gemeten wordt met een door KBGB vzw goedgekeurde meter 
is de meting bindend. De speler kan niet vragen om de bal opnieuw te meten 
met een ander toestel. 

 
 
Art. 3: ONBEHOORLIJK GEDRAG EN BEÏNVLOEDING: 
 
3.1. ONBEHOORLIJK GEDRAG: 

Een opzettelijke fout begaan (een opzettelijke fout is een fout die men begaat, 
met het doel het resultaat van een stoot te veranderen). 
Roken (ook elektrisch) tussen en tijdens 2 manches, indien beide spelers 
gaan roken tussen 2 manches geldt wedstrijdverlies voor beide spelers. 
Biljartkeu tijdens het spel op het biljart leggen. 
Biljartkeu tijdens het spel volledig uit elkaar schroeven, zonder verwittiging aan 
de wedstrijdleider. 
Tijdens het spel een bal of ballen met de hand verplaatsen. 
De rand van het biljart met krijt of enig ander voorwerp aftekenen. 
Op het biljart slaan. 
Meten met duim of vinger aan de doeldoppen. 
Niet laten bestraffen van een fout. 
Gebruik van talkpoeder. 
Gebruik van oortjes. 
Meer oefenen dan voorzien tijdens kampioenschappen en officiële tornooien. 
Blazen naar ballen. 
Tijdens een wedstrijd op een andere biljart stoten. 
Bij overtreding geldt: MANCHEVERLIES. 

 
3.2. BEÏNVLOEDING: 
 Meten van de doelopening met een bal. 

Gebaren maken en roepen. 
Minder dan één meter van de tegenstrever of het biljart staan zo deze aan de 
beurt is. 
De biljartkeu niet aan de grond houden zo men niet aan beurt is. 
Biljart aanraken of in het gezichtsveld van de tegenstrever staan zo men niet 
aan beurt is. 
Krijt van het biljart nemen of terugplaatsen als de tegenstrever aanstalten 
maakt om te stoten. 
Na de beurt zich niet dadelijk verwijderen van het biljart ( controle van het al 
dan niet kunnen passeren van een bal is verboden). 
Bij overtreding geldt de 1ste maal verwittiging, bij een tweede overtreding in 
dezelfde partij, wordt de manche verloren verklaard. 

3.2.1. Een beurt duurt 40 seconden, vanaf het stilvallen der ballen van de 
voorafgaande stoot. 
De wedstrijdleider kondigt "TIJD" aan na 30 seconden, waarna moet gespeeld 
worden binnen 10 seconden. Bij overtreding geldt beurtverlies. Tijdens het 
kaderspel duidt de tegenstrever een bal aan om op het strafpunt te plaatsen. 
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Art. 4: AANVANG / EINDE VAN EEN PARTIJ: 
 
4.1. AANVANGSPOSITIE VAN DE BALLEN: 
4.1.1. Bij aanvang van de manche poetst de wedstrijdleider de ballen. De spelers 

leggen zelf de ballen op de aanvangspunten, rode ballen aan de kant van het 
witte doel en de witte ballen aan de kant van het rode doel. De wedstrijdleider 
doet controle op de juiste plaatsing van de ballen, en verbetert indien nodig. 
Het is de spelers vanaf dat moment niet meer toegestaan om de ballen met de 
hand te verplaatsen (onbehoorlijk gedrag - mancheverlies). Indien de speler 
niet akkoord is met de correctie van de scheidsrechter kan hij de 
scheidsrechter vragen de bal(len) te 
herpositioneren. Deze regel geldt ook tijdens tornooien. 
Wanneer, na aanvang van het spel, vastgesteld wordt dat de ballen langs de 
verkeerde kant liggen (wit bij wit doel, rood bij rood doel), worden de spelers 
er attent op gemaakt en gaat het spel verder. 

4.1.2. Bij wedstrijden van club tegen club, speelt de thuisspelende ploeg de 1ste 
manche met de witte ballen. Bij een eventuele beslissende manche heeft de 
bezoeker de kleurkeuze. 
Bij kampioenschappen speelt de eerst afgeroepen met de witte ballen en bij 
een beslissende manche spelen beiden een bal recht voor zich uit van korte 
band naar korte band van het biljart. De speler wiens bal het dichtst bij de 
band(men mag de band raken) vanwaar deze vertrokken is, stil komt te liggen, 
mag de kleurkeuze bepalen. 
 

4.2. AANVANG VAN EEN PARTIJ: 
Een partij vangt aan bij naamafroeping door de kapitein van de ploeg , op 
tornooien is dat de omroeptafel. Deze moeten dadelijk gehoor geven aan de 
oproep en terstond plaats nemen op de voorziene plaatsen. 

 
4.3. AFBREKEN VAN EEN MANCHE: 

Zo een manche door de speelwijze geen vooruitgang meer maakt, kondigt de 
wedstrijdleider "ELK NOG 3 BEURTEN" aan. Blijft dit na deze 6 beurten 
onveranderd, wordt de manche opnieuw gespeeld. Deze beslissing mag niet 
worden genomen tijdens het kaderspel. 

 
4.4. EINDE VAN EEN MANCHE: 

Een manche is beëindigd als een van beide spelers zijn laatste bal scoort, alle 
ballen van de tegenstrever stil liggen en de keu van de speler die aan de beurt 
is aan de grond staat. 

 
Art. 5: AANVANG: 
 
5.1. AANVANGSSTOOT: 
5.1.1. De wedstrijdleider telt langzaam tot 3. Bij "3" wordt de middelste bal zacht via 

de linkse band gespeeld. De bal moet de breedte-as van het biljart 
overschrijden. 

5.1.2. De bal mag niet vertrekken vooraleer de wedstrijdleider "3" heeft gezegd. De 
bal van de ene speler moet vertrokken zijn vooraleer die van de andere de 
band raakt. 
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5.1.3. Bij overtreding van 5.1.1. of 5.1.2. wordt herbegonnen. Bij een tweede 
overtreding van dezelfde speler lijdt deze beurtverlies en wordt de speelbal op 
het strafpunt geplaatst. 

5.1.4. Een speler die bij de aanvangsstoot de bal van de tegenstrever tegenhoudt, 
heeft beurtverlies. De door de fout verplaatste ballen, worden teruggeplaatst 
en de speelbal van de tegenstrever wordt in doel gestoken. 

5.1.5. Bij betwisting over de afstand van de ballen tot elk der doelen moet gemeten 
worden met een doelmeter. 

5.1.6. De speler wiens bal het dichtst bij het doel terechtkomt, blijft aan de beurt. 
5.1.7. Bij toucher tijdens de aanvangsstoot, wordt de speelbal van de overtreder op 

het strafpunt geplaatst. Alle ballen, met uitzondering van de bal van de 
tegenstrever, worden teruggeplaatst en men heeft beurtverlies. Wanneer de 
bal van de tegenstrever door toucher van plaats of van richting verandert, dan 
wordt deze in doel gestoken. 

 
5.2. TWEE DOELEN BIJ DE AANVANGSSTOOT: 

Zo beide spelers bij de aanvangsstoot doelen, gaan ze verder met een bal 
naar keuze, doch steeds zacht via de linkse band. Zie 5.1.1. 

 
5.3. BAL IN DE KLEINE DRIEHOEK: 
5.3.1. Een bal op de lijn van de kleine driehoek wordt beschouwd als in de kleine 

driehoek dit geldt voor beide spelers. 
5.3.2. Een bal tegen de dop van het doel in de kleine aanvalsdriehoek mag hard 

gedoeld worden. 
 
 
Art. 6: FOUTEN: 
 
6.1. SPEELWIJZE: 

Men speelt met de keuspits. Bij elke andere speelwijze heeft men beurtverlies, 
worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst en wordt de speelbal op het 
strafpunt geplaatst. 
 

6.2. FOUTEN DOOR DERDEN: 
Een fout die door derden veroorzaakt wordt, mag niet aan de speler 
aangerekend worden. 
Door zulk een fout verplaatste ballen worden door de wedstrijdleider 
teruggeplaatst. 

 
6.3. VOET AAN DE GROND: 

Men speelt met minstens 1 voet aan de grond, zo niet, heeft men beurtverlies 
en worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 
Bij kaderspel wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 
6.4. VASTLIGGENDE BAL: 
6.4.1. Een bal geklemd tussen de doppen van het aanvalsdoel en die het speelveld 

niet raakt, is geldig gedoeld. 
6.4.2. Een bal geklemd tussen de dop en de korte band wordt los gelegd. 
6.4.3. Een bal geklemd tussen de doeldoppen van het verdedigingsdoel, wordt op 

het strafpunt geplaatst. 
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6.5. OVER DOPPEN OF BALLEN SPELEN: 
Bij rechtstreeks over doppen of ballen spelen, heeft men beurtverlies, worden 
alle verplaatste ballen teruggeplaatst en de speelbal op het strafpunt 
geplaatst. 
Onrechtstreeks over doppen of ballen spelen is toegelaten. 

 
6.6. BAL(LEN) UIT HET BILJART: 
6.6.1. Wanneer men één of meerdere eigen ballen uit het biljart speelt, wordt 

(worden) deze op het strafpunt geplaatst. Als men door dezelfde stoot geldig 
doelt, heeft men beurtverlies. 

6.6.2. Wanneer men één of meerdere ballen van de tegenstrever uit het biljart 
speelt, wordt (worden) deze in doel gestoken. Als men door dezelfde stoot 
geldig doelt, heeft men beurtverlies. Speelbal op het strafpunt. 

6.6.3. Bij 1/1 stand een bal van de tegenstrever uit het biljart spelen en daarbij geldig 
doelen, wordt bestraft met mancheverlies. 

6.6.4. Een bal die via de houten rand terug op het speelveld terechtkomt, wordt niet 
bestraft. 

6.6.5. Een bal die op de band, dop en kap van het doel blijft liggen, wordt 
beschouwd als uit het biljart gespeeld. 

 
6.7. FOUTIEF “VLIEGEREN”: 

Hiervoor dient de kaderlijn langs de lange band. Wordt de bal "IN DE KADER 
LANGS DE LANGE BAND" of "OP DE LIJN" aangekondigd, mag men niet 
over de dichtstbijzijnde band vliegeren. Bij overtreding heeft men beurtverlies, 
worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst en de speelbal op het strafpunt 
geplaatst. Vliegeren is zowel als doelpoging of als verdedigingsstoot 
verboden. 

 
6.8. EEN BAL IN DE KLEINE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: 

Zo een bal van de verdediger in de grote of kleine verdedigingsdriehoek ligt, 
mag de bal van de aanvaller zich, na diens stoot, enkel in de grote 
aanvalsdriehoek bevinden wanneer de bal van de verdediger, na de stoot, niet 
in de kleine driehoek ligt. Bij overtreding wordt de overtredende bal op het 
strafpunt geplaatst. Een bal op de lijn van de grote verdedigingsdriehoek 
wordt beschouwd als in de driehoek dit geldt voor beide spelers. 

 
6.9. MEERDERE FOUTEN IN ÉÉN STOOT: 
 Bij meerdere fouten in één stoot wordt alleen de eerste fout bestraft. 
 
 
Art. 7: DOELEN: 
 
7.1. BAL OP DE RAND VAN HET DOEL: 

Zo de bal valt alvorens hij stil ligt, heeft men geldig gedoeld, ook als hij wordt 
aangespeeld via de rubber. In andere gevallen werd hij niet geldig gedoeld. 
De bal wordt uit het biljart gehaald en teruggeplaatst. 
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7.2. GELDIG OF ONGELDIG DOEL: 
7.2.1. Een regelmatig bespeelde eigen bal in het doel van de tegenspeler spelen, is 

geldig. Ook een regelmatig bespeelde bal van de tegenstrever die in eigen 
doel of in doel van de tegenstrever verdwijnt, is geldig. 

7.2.2. Een eigen bal in het verdedigingsdoel spelen, is niet geldig. Overtreders 
hebben beurtverlies, de bal wordt uit het biljart gehaald en op het strafpunt 
geplaatst. 

7.2.3. Wanneer men een eigen bal geldig doelt, blijft men aan de beurt, als je enkel 
een bal van de tegenstrever doelt, heeft men beurtverlies. 

 
7.3. MEER DAN ÉÉN DOEL IN ÉÉN STOOT: 

Zo door een regelmatige stoot 1 of beide spelers geen speelballen meer heeft, 
wordt de manche gewonnen door diegene wiens laatste bal eerst in doel 
verdwijnt. 

 
7.4. RECHTSTREEKS DOELEN MET EEN BAL IN DE DRIEHOEK: 
7.4.1. Doelen met een harde, snelle stoot is toegelaten als de bal in of op de lijn van 

de kleine aanvalsdriehoek ligt of boven of op de stootlijn. 
7.4.2. Rechtstreeks doelen met een harde, snelle stoot is niet toegelaten zo de bal 

onder de stootlijn ligt. Zo de speelbal geen bocht beschrijft (massé) of niet 
eerst voorwaarts en daarna teruggehaald wordt (piqué), is een harde, snelle 
stoot niet toegelaten. Bij overtreding heeft men beurtverlies, worden de 
verplaatste ballen teruggeplaatst en de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

7.4.3. Een bal naar doel rollen is regelmatig gespeeld. 
 
 
Art. 8: MIKKEN / SPELEN – TOUCHER – DOORSTOOT – OP EIGEN BAL 
SPELEN: 
 
8.1. MIKKEN OF SPELEN MET EEN BAL VAN DE TEGENSTREVER: 
8.1.1. Zich achter een bal van de tegenstrever opstellen met de keu in een stand om 

te spelen, wordt bestraft met beurtverlies. Bij kaderspel duidt de tegenstrever 
een bal aan om op het strafpunt te plaatsen. Dit is niet van toepassing 
wanneer de te bespelen bal vlakbij of in dezelfde speelrichting als de bal van 
de tegenstrever ligt. 

8.1.2. Met een bal van de tegenstrever spelen wordt bestraft met beurtverlies. De 
verplaatste ballen worden teruggeplaatst, bij kaderspel duidt de tegenstrever 
een bal aan om op het strafpunt te plaatsen. 

 
8.2. SPELEN ALVORENS HET SPEL STIL LIGT: 

Mikken of spelen vóór de ballen van de voorgaande stoot stil liggen, wordt 
bestraft met beurtverlies. De verplaatste ballen worden teruggeplaatst. Tijdens 
het kaderspel wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 
Wanneer men tweemaal na elkaar speelt, wordt de speelbal op het 
strafpunt geplaatst, en alle verplaatste ballen terug op hun plaats. 

 
8.3. TOUCHER: 
8.3.1. Bij toucher heeft men beurtverlies, wordt de speelbal op het strafpunt 

geplaatst – ook wanneer men gedoeld heeft – en worden alle andere 
verplaatste ballen teruggeplaatst. 
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Wanneer men toucher doet zonder dat men stoot, heeft men beurtverlies en 
worden alle verplaatste ballen teruggeplaatst. 

8.3.2. Toucher op eigen bal tijdens het kaderspel, wordt bestraft met beurtverlies. De 
verplaatste ballen worden teruggeplaatst, zelfs zo werd gedoeld. De speelbal 
wordt op het strafpunt geplaatst. 

8.3.3. Bij toucher op een bal van de tegenstrever tijdens het kaderspel, heeft men 
beurtverlies, alle ballen worden teruggeplaatst, zelfs als men geldig heeft 
gedoeld en de tegenstrever duidt een bal aan die op het strafpunt moet. 

8.3.4. Toucher door kledij of een voorwerp voor de stoot op eigen of bal van de 
tegenstander: alles terug op zijn plaats en beurtverlies. Tijdens kaderspel 
komt de bal waar men aanstalten maakte om met te spelen op het strafpunt. 

8.3.5. Toucher door kledij of een voorwerp na de stoot op eigen of bal van de 
tegenstander: speelbal op strafpunt, beurtverlies en alle verplaatste ballen op 
hun oorspronkelijke plaats. 

 
8.4. BAL TEGENHOUDEN, BIJSTOTEN OF VAN RICHTING DOEN 

VERANDEREN: 
8.4.1. Een eigen bal tegenhouden, bijstoten of van richting doen veranderen, wordt 

bestraft met beurtverlies. De door de fout verplaatste ballen worden 
teruggeplaatst en de geraakte bal wordt op het strafpunt geplaatst. 

8.4.2. Een bal van de tegenstrever tegenhouden, bijstoten of van richting doen 
veranderen, wordt bestraft met beurtverlies. Alle verplaatste ballen worden 
teruggeplaatst, de speelbal op het strafpunt geplaatst en de geraakte bal 
wordt in doel gestoken. 

 
8.5. DOORSTOOT: 
8.5.1. De keuspits in aanraking laten met de speelbal tot deze een andere bal, band 

of dop raakt, wordt bestraft met beurtverlies. De verplaatste ballen worden 
teruggeplaatst en de speelbal wordt op het strafpunt geplaatst. 

8.5.2. De wedstrijdleider beslist zo twee ballen, bal - band of bal - dop elkaar raken 
of niet; de ene bal mag niet bewegen zo men de rakende bal speelt, tenzij 
men er van wegspeelt. 

8.5.3. Men stoot niet door zo men een doelpoging onderneemt met een bal die raakt 
aan de voordop of de uiterste zijdop van het kruis en die over de aslijn van 
deze dop ligt langs de aanvalszijde. 

 
8.6. OP EIGEN BAL SPELEN: 

Een eigen bal rechtstreeks op een andere eigen bal spelen, wordt bestraft met 
beurtverlies. De verplaatste ballen worden teruggeplaatst en de speelbal wordt 
op het strafpunt geplaatst. 

 
 
 
Art. 9: BAL(LEN) IN DE GROTE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: 
 
9.1. ÉÉN BAL IN DE GROTE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: 

Een eigen bal in de grote of kleine verdedigingsdriehoek moet de grote 
verdedigingsdriehoek bij het einde van de beurt rechtstreeks of onrechtstreeks 
verlaten hebben. Zo de bal de grote driehoek niet verlaten heeft, wordt hij op 
het strafpunt geplaatst, alle verplaatste ballen worden teruggeplaatst en er 
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geldt beurtverlies. Een bal op de lijn van de grote verdedigingsdriehoek wordt 
beschouwd als in de driehoek. 

 
9.2. MEERDERE BALLEN IN DE GROTE VERDEDIGINGSDRIEHOEK: 

Zo meerdere eigen ballen in de grote verdedigingsdriehoek liggen, moet bij 
het einde van de beurt minstens één bal de driehoek rechtstreeks of 
onrechtstreeks verlaten hebben. Als geen der ballen de driehoek verlaten 
heeft, worden ze allen op de strafpunten geplaatst, worden alle verplaatste 
ballen teruggeplaatst en geldt beurtverlies. 

 
 
Art. 10: STRAFPUNTEN: (tegenstrever heeft keuze uit 3 strafpunten). 
 
10.1. EEN STRAFBAL LEGT MEN OP STRAFPUNT 1-2-3 NAAR KEUZE VAN DE 

TEGENSPELER: (zie p. 14). 
Met strafpunt 1 wordt bedoeld: de hoek, gevormd door de dop van het doel en 
de korte band, langs de zijde van het aanvalsdoel van de overtreder, aan de 
linkerkant. De bal moet de korte band raken en 3 millimeter los van de dop 
gelegd worden. 
Met strafpunt 2 wordt bedoeld: de hoek, gevormd door de dop van het doel en 
de korte band, langs de zijde van het aanvalsdoel van de overtreder, aan de 
rechterkant. De bal moet de korte band raken en 3 millimeter los van de dop 
gelegd worden. 
Met strafpunt 3 wordt bedoeld: In de boskader op de lengteaslijn, rakend aan 
de 2de dop langs het aanvalsdoel van de overtreder. Strafpunt 3 mag langs 
alle vier de zijden van het bos verlaten worden. 
Indien door ligging van andere ballen de strafbal niet op deze strafpunten kan 
gelegd worden, legt men de bal op het volgende in aanmerking komende 
strafpunt namelijk strafpunt 4 of strafpunt 5. 
Met strafpunt 4 wordt bedoeld: achter en rakend aan de twee doppen van de 
breedteaslijn langs het verdedigingsdoel van de overtreder, aan de linkerkant. 
Met strafpunt 5 wordt bedoeld: achter en rakend aan de twee doppen van de 
breedteaslijn langs het verdedigingsdoel van de overtreder, aan de 
rechterkant. 
Indien tijdens het kaderspel een speler een foutieve stoot doet met een bal die 
op het strafpunt ligt of gelegd werd, wordt de speelbal verplaatst naar het eerst 
beschikbare strafpunt van waarop nog geen foutieve stoot gebeurde. 
 
OPGELET: Strafpunt 3 mag slechts gekozen worden door de 
tegenstander als strafpunt 1 en 2 niet vrij zijn. 

 
 
 
Art. 11: DUO WEDSTRIJDEN: 
 
11.1. AANVANGSTOOT: 

Vóór de 1ste manche bepaalt elk duo wie de aanvangsstoot zal uitvoeren. Bij 
de tweede manche is het de andere speler die zal aanvangen, bij niet 
navolging is er beurtverlies en de speelbal op het strafpunt. Bij een 
beslissende manche bepaalt elk duo wie de aanvangsstoot zal uitvoeren.  
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Het duo wiens bal het dichtst bij het doel terechtkomt, blijft aan de beurt en de 
tweede speler gaat verder, tenzij met de aanvangsstoot geldig werd gedoeld. 

 
11.2. VOLGORDE VAN SPELEN: 

Men speelt om beurten. Zo men de volgorde niet naleeft, heeft men 
beurtverlies en worden de verplaatste ballen teruggeplaatst, zelfs zo werd 
gedoeld. 
Tijdens het kaderspel wordt de speelbal op het strafpunt geplaatst. 

 
11.3. OVERLEG PLEGEN: 

Er mag onderling overleg gepleegd worden over de speelwijze maar er mag 
niet gewezen of aangeduid worden. De speelwijze van de ene speler mag niet 
beïnvloed worden door de andere, mondeling, noch door gebaren. 
Dit houdt in dat de medespeler op minstens 1 meter van het biljart en van zijn 
medespeler verwijderd blijft gedurende de beurt en geen overleg meer pleegt 
tijdens de stoot. 

 
11.4. DUUR VAN EEN BEURT: 

Een beurt duurt 50 seconden, vanaf het stilvallen der ballen van de 
voorafgaande stoot. De wedstrijdleider kondigt "TIJD" aan na 40 seconden, 
waarna moet gespeeld worden binnen 10 seconden. 
Bij overtreding geldt beurtverlies. Tijdens het kaderspel duidt de tegenstrever 
een bal aan om op het strafpunt te plaatsen. 

 
 
Art. 12: INSPELEN: 
 
12.1. TIJDENS COMPETITIE- OF BEKERWEDSTRIJDEN: 

Het biljart wordt een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor de 
bezoekers vrijgehouden. 
Men mag met hoogstens 2 spelers gelijktijdig inspelen. 
Voor aanvang van elke partij mogen beide spelers zich 2 minuten gezamenlijk 
inspelen. 

 
12.2. TIJDENS KAMPIOENSCHAPPEN EN OFFICIËLE TORNOOIEN: 

Beide spelers mogen voor aanvang van de partij de opgangstoot 1x oefenen. 
De spelers wachten tot de scheidsrechter aan de tafel is om de opgangstoot 
te oefenen. Meer oefenen dan voorzien = onbehoorlijk gedrag – 
mancheverlies. 

 
 
 
 
 
De NLGB en KBGB kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle 
gebeurlijke ongevallen en schade tijdens de NLGB-competitie en alle andere 
NLGB inrichtingen. 
 
Bestuur NLGB  
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STANDAARDNORMEN: 
 
 Lengte speelveld: 1800 mm. 
 Breedte speelveld: 900 mm. 
 Hoogte biljart: 720/800 mm. 
 Breedte band (rubber + hout): 120/130 mm. 
 Dikte leisteen minimum: 35 mm. 
 Hoogte doppen: 45 mm. 
 Hoogte doppen onder de ring: 35mm. 
 Doormeter doppen: 35 mm. 
 Rubberringen met merkteken BGB. 
 Afstand v/h middelpunt v/h biljart tot de binnenste dop in de breedte-as: 90 mm. 
 Afstand tussen de binnenste en de buitenste dop in de breedte-as 90: mm. 
 Afstand v/h middelpunt v/h biljart tot de binnenste dop in de lengte-as: 90 mm. 
 Afstand tussen de binnenste en de buitenste dop in de lengte-as: 90 mm. 
 Afstand tussen de doeldoppen: 76,5 mm. 
 Afstand tussen middelpunt dop van doel en korte band: 65 mm. 
 Doormeter doelopening: 65 mm. 
 Hoogte verlichting boven biljart minimum 80 cm boven biljart. 
 Sterke v/d verlichting minimum: 400 Lux. 
 Merktekens op de banden tegenover de kaderlijnen. 
 Afstand tussen middelpunt biljart en middelpunt doelopening 897 mm. 
 Biljartlaken: 

o Het biljartlaken bestaat uit 90% wol en 10% nylon in de kleur blauw/groen 
of blauw. 

 Biljartballen: 
o De basisstof voor het vervaardigen van golfbiljartballen is fenolhars. 
o De hardheid van golfbiljartballen wordt bepaald op minimum 72 HRH en 

maximum 88 HRH. 
o De diameter van de golfbiljartballen bedraagt 61,5 mm. Een afwijking van 

0.25 mm op de standaard diameter wordt toegestaan. 
o Het standaard gewicht van golfbiljartballen wordt bepaald tussen 207 en 

213 gram. Binnen 1 set golfbiljartballen mag het onderling verschil tussen 
de golfbiljartballen maximum 3 gram bedragen. 

o De kleur van de golfbiljartballen is wit en rood. 
o Ronde stippen worden toegestaan, het aantal wordt bepaald op 

maximum 6 stuks. De diameter van de stippen bedraagt maximum 8 mm. 
Andere symbolen worden niet toegestaan. 

o Toegelaten biljartballen: 
 Saluc Super Aramith. 
 Saluc Super Aramith Pro Cup. 
 Diamond golfbiljartballen. 
 Dynaspheres Bumper Pool Silver 615. 
 Dynaspheres Bumper Pool Gold 615. 

 Afstand vlieglijn vanaf lange band: 92,3 mm. 
 Afstand aanvangspunten t.o.v. korte band: 75 mm. 
 Dikte van de lijnen: 0,7 mm. 
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MEETINSTRUMENTEN: 
 
Zijn toegelaten: de kaliber - de doelmeter - de lijnmeter (lijnmeter met vijs) -  
spiegel - lasermeter - plastieken brug. 
Lasermeter: indien beide lasers op de bal schijnen, ligt de bal op de lijn. Zelfs als 
de ene laser hoger op de bal schijnt dan de andere en zelfs als een deel van een 
van de lasers op het laken schijnt. 
Multifunctioneel meettoestel (plastiek blokje): indien de lijn zichtbaar is in het 
gaatje, zelfs gedeeltelijk, dan ligt de bal op de lijn. 
Kaliber opgangspunten is ook toegelaten. 
 
 

HULPMIDDELEN: 
 
Hulpmiddelen zoals daar zijn een verlengbuis voor de keu, steuntjes enz… zijn 
verboden. 
Mindervaliden mogen attributen gebruiken mits voorlegging van een doktersattest, 
die zij volgens hun handicap nodig hebben, om hun wedstrijd te kunnen betwisten. 
Het bestuur van de NLGB kan ook uitzonderingen toestaan voor bepaalde spelers.  
 
 

KRIJT: 
 
Enkel blauw krijt is toegestaan. 
 
 

SCHIETLIJN: 
 

LET OP: GEWIJZIGD VANAF SEIZOEN 2019 – 2020. 

 
De schietlijn zal vanaf seizoen 2019 – 2020 gewijzigd worden. De schietlijn zal 
doorgetrokken worden (volle lijn) tot aan de vliegkader. 
Al wat onder deze lijn ligt (aanvallende ballen richting het aanvalsdoel) zal moeten 
gerold worden, ook al ligt men uit de grote kader.   
LET OP: de schietlijn is geen kaderlijn. (Zie fig. 3). 
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FIG. 1: KADERS, DRIEHOEKEN EN AANVANGSPUNTEN: 
 

 
 

 De doeldoppen op de verst mogelijke stand van de korte band plaatsen en 
daarna regelen volgens kaliber BGB (77 mm). 

 De aan te brengen lijnen dienen zo dun mogelijk te zijn. 
Het middelste aanvangspunt bevindt zich op de top van de grote driehoek. 
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FIG. 2: DRIEHOEKEN EN STOOTLIJNEN. 
 

 
 

 De grote driehoek: van de buitenkant doeldop naar verticaal punt lange band 
midden biljart. 

 De kleine driehoek: van de binnenzijde doeldop naar kruis hoekkader en vlieglijn. 
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FIG. 3: STRAFPUNTEN, AANVANGSPUNTEN EN SCHIETLIJN. 
 

 

 Voor strafpunten zie punt 11 van het speelreglement op blz. 18. 
 De schietlijn zal vanaf seizoen 2019 – 2020 gewijzigd worden. De schietlijn zal 

doorgetrokken worden (volle lijn) tot aan de vliegkader. Al wat onder deze lijn ligt 
(aanvallende ballen richting het aanvalsdoel) zal moeten gerold worden, ook al 
ligt men uit de grote kader.   
LET OP: de schietlijn is geen kaderlijn.  



pag. 24 
 

TEAMS 2022 - 2023. 
 

Club: 9-BALL 1 Afkorting: 9B-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Nineball Telnr.: +32 484 88 27 47 

Jacoletstraat 8 Email: info@nineball.be  

3970 Leopoldsburg Web: www.nineball.be  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Geerts Jos 
Telnr.: +32 474 67 62 21 

Email: josgeerts@gmail.com  

 

 

 

Club: 9-BALL 2 Afkorting: 9B-2 Afdeling: 1 

Adres: 

Nineball Telnr.: +32 484 88 27 47 

Jacoletstraat 8 Email: info@nineball.be  

3970 Leopoldsburg Web: www.nineball.be  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Van Dyck Peter 
Telnr.: +32 479 91 03 84 

Email: peluma@hotmail.be 

 

 

 

Club: AUGUSTIJNER BC 1 Afkorting: ABC-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Den Augustijner Telnr.: +32 89 25 76 25 

Vrijthof 6 Email: info@denaugustijner.be 

3960 Bree Web: www.denaugustijner.be  

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Lafaire Serge 
Telnr.: +32 460 94 74 68 

Email: serge.lafaire@dasnv.be 
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Club: AUGUSTIJNER BC 2 Afkorting: ABC-2 Afdeling: 2 

Adres: 

Den Augustijner Telnr.: +32 89 25 76 25 

Vrijthof 6 Email: info@denaugustijner.be 

3960 Bree Web: www.denaugustijner.be  

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Brebels Mia 
Telnr.: +32 478 97 67 63 

Email: brebels.mia@gmail.com  

 

 

 

Club: BARRIER BC 1 Afkorting: BARR-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Café De Barrier Telnr.: +32 89 46 68 26 

Barrierstraat 11 Email: paesentim@hotmail.com 

3960 Bree Web:  

Sluitingsdag: Maandag en dinsdag 

Teamkapitein: Coolen Koen 
Telnr.: +32 477 67 07 20 

Email: koencoolen@telenet.be 

 

 

 

Club: BARRIER BC 2 Afkorting: BARR-2 Afdeling: 1 

Adres: 

Café De Barrier Telnr.: +32 89 46 68 26 

Barrierstraat 11 Email: paesentim@hotmail.com 

3960 Bree Web:  

Sluitingsdag: Maandag en dinsdag 

Teamkapitein: Paesen Tim 
Telnr.: +32 496 44 84 74 

Email: paesentim@hotmail.com 
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Club: Barrier BC 3 Afkorting: BARR-3 Afdeling: 2 

Adres: 

Café De Barrier Telnr.: +32 89 46 68 26 

Barrierstraat 11 Email: paesentim@hotmail.com 

3960 Bree Web:  

Sluitingsdag: Maandag en dinsdag 

Teamkapitein: Vandewal Ronny 
Telnr.: +32 478 30 10 34 

Email: ronny.vandewal@hotmail.com 

 

 

 

Club: BROUWERSHUIS Afkorting: BWH Afdeling: 2 

Adres: 

Brouwershuis Telnr.: +32 485 32 44 40 

Lutlommel 64 Email: cindyadriaans@hotmail.com 

3920 Lommel Web:  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Quinten Werner 
Telnr.: +32 472 97 04 66 

Email: quintje35@hotmail.be 

 

 

 

Club: DE BOURGONDIËRS Afkorting: DBOUR Afdeling: 1 

Adres: 

Café De Bourgondiër Telnr.: +32 472 72 37 32 

Dorp 11 Email:  

3920 Lommel Web:  

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Maes Jan 
Telnr.: +32 489 64 31 23 

Email: Janmaes007@hotmail.com 
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Club: DE BURG Afkorting: DBUR Afdeling: 2 

Adres: 

Café Tennisclub Hamont Telnr.:  

Sleutjes 27 Email:  

3930 Hamont - Achel Web:  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Janssen Alphonsius 
Telnr.: +32 472 76 22 53 

Email: Alfonsjanssen1947@gmail.com 

 

 

 

Club: DE SCHAKEL 1 Afkorting: DSCH-1 Afdeling: 2 

Adres: 

De Schakel Telnr.: +32 11 64 37 40 

Leukenstraat 29 Email: merolamichael58@yahoo.com 

3900 Overpelt Web:  

Sluitingsdag: Maandag en dinsdag 

Teamkapitein: Bloemen Ronald 
Telnr.: +32 472 74 64 60 

Email: ronald.bloemen@hotmail.com 

 

 

 

Club: DE SCHAKEL 2 Afkorting: DSCH-2 Afdeling: 2 

Adres: 

De Schakel Telnr.: +32 11 64 37 40 

Leukenstraat 29 Email: merolamichael58@yahoo.com 

3900 Overpelt Web:  

Sluitingsdag: Maandag en dinsdag 

Teamkapitein: Hendriks Stephan 
Telnr.: +32 473 62 83 68 

Email: stephanhendriks@hotmail.com 
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Club: HEUVELHOF Afkorting: HVH Afdeling: 2 

Adres: 

Café Heuvelhof Telnr.: +32 11 54 06 90 

Slinkerstraat 58 Email: cafe.heuvelhof1@telenet.be 

3920 Lommel Web:  

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Bens Thomas 
Telnr.: +32 498 47 17 17 

Email: bensthomas6@gmail.com 

 

 

 

Club: MACHELTJE 1 Afkorting: MACH-1 Afdeling: 2 

Adres: 

Café ‘t Macheltje Telnr.: +32 11 55 57 80 

Dorperheide 37 Email:  

3920 Lommel Web:  

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Wouters Eddy 
Telnr.: +32 477 91 22 21 

Email: eddy.ew26@gmail.com 

 

 

 

Club: MACHELTJE 2 Afkorting: MACH-2 Afdeling: 2 

Adres: 

Café ‘t Macheltje Telnr.: +32 11 55 57 80 

Dorperheide 37 Email:  

3920 Lommel Web:  

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Hendrikx Maria 
Telnr.: +32 494 61 88 44 

Email: hendrikxmaria@hotmail.be 
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Club: MELCHIOR Afkorting: MEL Afdeling: 2 

Adres: 

Café Melchior Telnr.: +32 11 54 41 04 

Dorp 35 Email:  

3920 Lommel Web:  

Sluitingsdag: Dinsdag 

Teamkapitein: Bleys Ludo 
Telnr.: +32 472 59 55 90 

Email: ludobleys@telenet.be 

 

 

 

Club: NINE BALL 1 Afkorting: NB-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Nineball Telnr.: +32 484 88 27 47 

Jacoletstraat 8 Email: info@nineball.be  

3970 Leopoldsburg Web: www.nineball.be  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Peels Marc 
Telnr.: +32 494 66 94 00 

Email: peelsmarc@gmail.com 

 

 

 

Club: NINE BALL 2 Afkorting: NB-2 Afdeling: 1 

Adres: 

Nineball Telnr.: +32 484 88 27 47 

Jacoletstraat 8 Email: info@nineball.be  

3970 Leopoldsburg Web: www.nineball.be  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Coenen Johan 
Telnr.: +32 489 33 81 98 

Email: johan.coenen74@gmail.com 
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Club: NINE BALL 3 Afkorting: NB-3 Afdeling: 2 

Adres: 

Nineball Telnr.: +32 484 88 27 47 

Jacoletstraat 8 Email: info@nineball.be  

3970 Leopoldsburg Web: www.nineball.be  

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Lekens Johan 
Telnr.: +32 468 11 77 72 

Email: johan.777@pandora.be 

 

 

 

Club: ROES BOYS BC Afkorting: RB. Afdeling: 1 

Adres: 

Staaf’s Café Telnr.: +32 89 47 35 39 

Roesstraat 12 Email: staafscafe@hotmail.be  

3670 Oudsbergen Web: www.staafscafe.be  

Sluitingsdag: Maandag en dinsdag 

Teamkapitein: Corstjens Hendrik 
Telnr.: +32 475 84 29 91 

Email: henricus.corstjens1@telenet.be 

 

 

 

Club: SV ZOLDER 1 Afkorting: SVZ-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Café ‘t Vijvershof Telnr.: +32 498 40 43 25 

Dekenstraat 58 Email: hetvijvershof@telenet.be 

3550 Heusden - Zolder Web: www.svzolder.be 

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Claes Ronny 
Telnr.: +32 498 01 68 48 

Email: bundy@telenet.be  
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Club: SV ZOLDER 2 Afkorting: SVZ-2 Afdeling: 1 

Adres: 

Café ‘t Vijvershof Telnr.: +32 498 40 43 25 

Dekenstraat 58 Email: hetvijvershof@telenet.be 

3550 Heusden - Zolder Web: www.svzolder.be 

Sluitingsdag:  

Teamkapitein: Donkers Bruno 
Telnr.: +32 479 72 90 59 

Email: brumado@hotmail.be 

 

 

 

Club: THE SOX 1 Afkorting: TSOX-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Café The Sox Telnr.: +32 479 29 05 33 

Dorpsstraat 42 Email: the_sox@telenet.be 

3930 Hamont - Achel Web:  

Sluitingsdag: Woensdag 

Teamkapitein: Schoemans Rony 
Telnr.: +32 476 47 73 66 

Email: rony.schoemans@skynet.be 

 

 

 

Club: THE SOX 2 Afkorting: TSOX-2 Afdeling: 2 

Adres: 

Café The Sox Telnr.: +32 479 29 05 33 

Dorpsstraat 42 Email: the_sox@telenet.be 

3930 Hamont - Achel Web:  

Sluitingsdag: Woensdag 

Teamkapitein: Willekens Marina 
Telnr.: +32 479 29 05 33 

Email: the_sox@telenet.be 
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Club: VEGTES 1 Afkorting: VT-1 Afdeling: 1 

Adres: 

Café De Vègtes Telnr.: +32 11 44 69 74 

Dijk 66 Email: info@cafedevegtes.be 

3930 Hamont - Achel Web: www.cafedevegtes.be 

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Heijlen Dirk 
Telnr.: +32 497 36 87 18 

Email: dirkheijlen@hotmail.com 

 

 

 

Club: VEGTES 2 Afkorting: VT-2 Afdeling: 2 

Adres: 

Café De Vègtes Telnr.: +32 11 44 69 74 

Dijk 66 Email: info@cafedevegtes.be 

3930 Hamont - Achel Web: www.cafedevegtes.be 

Sluitingsdag: Maandag 

Teamkapitein: Joosten Mathieu 
Telnr.: +32 496 81 95 40 

Email: mathieujoosten.deburg@outlook.com 
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INDELING VAN DE REEKSEN. 
 

1ste Afdeling:        2de Afdeling: 

9-Ball 1         Augustijner 2 
9-Ball 2         Barrier BC 3 
Augustijner BC 1        Brouwershuis 
Barrier BC 1         De Burg 
Barrier BC 2         De Schakel 1           
De Bourgondiërs        De Schakel 2 
Nineball 1         Heuvelhof 
Nineball 2         Macheltje 1 
Roes Boys BC        Macheltje 2 
SV Zolder 1         Melchior 
SV Zolder 2         Nineball 3 
The Sox 1         The Sox 2               
Vegtes 1         Vegtes 2   

     

 
Voor alle uitslagen, standen en anderen bezoek ook onze website: 

www.nlgb.be  

 
Voor de live-uitslagen van de competitie kan je terecht op volgende website: 

www.nlgb-live.be 

 

Voor vragen, suggesties en opmerkingen mail ons op volgend emailadres: 

bestuur@nlgb.be  
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Kalender seizoen 2022 – 2023. 
 

15/09/2022 

1ste Afdeling: Heenronde 1 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  

 -   -  

2de Afdeling: Heenronde 1 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  

 -   -  

 

22/09/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 1 

Barrier BC 1 - De Bourgondiërs  -  
Vegtes 1 - Roes Boys BC  -  

Augustijner BC 1 - 9-Ball 1  -  
SV Zolder 1 - 9-Ball 2  -  

Nineball 1 - SV Zolder 2  -  
The Sox 1 - Barrier BC 2  -  
Nineball 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 1 

Brouwershuis - Vegtes 2  -  
De Burg - The Sox 2  -  

Heuvelhof - Nineball 3  -  
De Schakel 1 - Macheltje 2  -  

Macheltje 1 - De Schakel 2  -  
Melchior - Augustijner BC 2  -  

Barrier BC 3 - Vrij  -  
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29-09-2022 

1ste Afdeling: Wed.: 2 

Roes Boys BC - Barrier BC 1  -  
9-Ball 1 - Vegtes 1  -  
9-Ball 2 - Augustijner BC 1  -  

SV Zolder 2 - SV Zolder 1  -  
Barrier BC 2 - Nineball 2  -  

De Bourgondiërs - The Sox 1  -  
Nineball 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 2 

The Sox 2 - Brouwershuis  -  
Nineball 3 - De Burg  -  

Macheltje 2 - Heuvelhof  -  
De Schakel 2 - De Schakel 1  -  

Augustijner BC 2 - Macheltje 1  -  
Barrier BC 3 - Melchior  -  

Vegtes 2 - Vrij  -  

 

06-10-2022 

1ste Afdeling: Wed.: 3 

Roes Boys BC - De Bourgondiërs  -  
Barrier BC 1 - 9-Ball 1  -  

Vegtes 1 - 9-Ball 2  -  
Augustijner BC 1 - SV Zolder 2  -  

Nineball 1 - Barrier BC 2  -  
Nineball 2 - The Sox 1  -  

SV Zolder 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 3 

The Sox 2 - Vegtes 2  -  
Brouwershuis - Nineball 3  -  

De Burg - Macheltje 2  -  
Heuvelhof - De Schakel 2  -  

De Schakel 1 - Augustijner BC 2  -  
Macheltje 1 - Barrier BC 3  -  

Melchior - Vrij  -  
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13/10/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 4 

9-Ball 1 - Roes Boys BC  -  
9-Ball 2 - Barrier BC 1  -  

SV Zolder 2 - Vegtes 1  -  
Barrier BC 2 - SV Zolder 1  -  

The Sox 1 - Nineball 1  -  
De Bourgondiërs - Nineball 2  -  
Augustijner BC 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 4 

Nineball 3 - The Sox 2  -  
Macheltje 2 - Brouwershuis  -  

De Schakel 2 - De Burg  -  
Augustijner BC 2 - Heuvelhof  -  

Barrier BC 3 - De Schakel 1  -  
Vegtes 2 - Melchior  -  

Macheltje 1 - Vrij  -  

 

20/10/2022 

1ste Afdeling: Terugronde 1 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

2de Afdeling: Terugronde 1 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  
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27/10/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 5 

9-Ball 1 - De Bourgondiërs  -  
Roes Boys BC - 9-Ball 2  -  

Barrier BC 1 - SV Zolder 2  -  
Augustijner BC 1 - Barrier BC 2  -  

SV Zolder 1 - The Sox 1  -  
Nineball 1 - Nineball 2  -  
Vegtes 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 5 

Nineball 3 - Vegtes 2  -  
The Sox 2 - Macheltje 2  -  

Brouwershuis - De Schakel 2  -  
De Burg - Augustijner BC 2  -  

Heuvelhof - Barrier BC 3  -  
Macheltje 1 - Melchior  -  

De Schakel 1 - Vrij  -  

 

3/11/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 6 

9-Ball 2 - 9-Ball 1  -  
SV Zolder 2 - Roes Boys BC  -  
Barrier BC 2 - Vegtes 1  -  

The Sox 1 - Augustijner BC 1  -  
Nineball 2 - SV Zolder 1  -  

De Bourgondiërs  - Nineball 1  -  
Barrier BC 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 6 

Macheltje 2 - Nineball 3  -  
De Schakel 2 - The Sox 2  -  

Augustijner BC 2 - Brouwershuis  -  
Barrier BC 3 - De Burg  -  

Melchior - De Schakel 1  -  
Vegtes 2 - Macheltje 1  -  

Heuvelhof - Vrij  -  
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10/11/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 7 

9-Ball 2 - De Bourgondiërs  -  
9-Ball 1 - SV Zolder 2  -  

Barrier BC 1 - Barrier BC 2  -  
Vegtes 1 - The Sox 1  -  

Augustijner BC 1 - Nineball 2  -  
SV Zolder 1 - Nineball 1  -  

Roes Boys BC - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 7 

Macheltje 2 - Vegtes 2  -  
Nineball 3 - De Schakel 2  -  
The Sox 2 - Augustijner BC 2  -  

Brouwershuis - Barrier BC 3  -  
Heuvelhof - Melchior  -  

De Schakel 1 - Macheltje 1  -  
De Burg - Vrij  -  

 

17/11/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 8 

SV Zolder 2 - 9-Ball 2  -  
Barrier BC 2 - Roes Boys BC  -  

The Sox 1 - Barrier BC 1  -  
Nineball 2 - Vegtes 1  -  
Nineball 1 - Augustijner BC 1  -  

De Bourgondiërs - SV Zolder 1  -  
9-Ball 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 8 

De Schakel 2 - Macheltje 2  -  
Augustijner BC 2 - Nineball 3  -  

Barrier BC 3 - The Sox 2  -  
Melchior - De Burg  -  

Macheltje 1 - Heuvelhof  -  
Vegtes 2 - De Schakel 1  -  

Brouwershuis - Vrij  -  
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24/11/2022 

1ste Afdeling: Heenronde 2 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

2de Afdeling: Heenronde 2 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

 

01-12-2022 

1ste Afdeling: Wed.: 9 

SV Zolder 2 - De Bourgondiërs  -  
9-Ball 1 - Barrier BC 2  -  

Roes Boys BC - The Sox 1  -  
Barrier BC 1 - Nineball 2  -  

Vegtes 1 - Nineball 1  -  
Augustijner BC 1 - SV Zolder 1  -  

9-Ball 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 9 

De Schakel 2 - Vegtes 2  -  
Macheltje 2 - Augustijner BC 2  -  

Nineball 3 - Barrier BC 3  -  
Brouwershuis - Melchior  -  

De Burg - Macheltje 1  -  
Heuvelhof - De Schakel 1  -  
The Sox 2 - Vrij  -  
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08/12/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 10 

Barrier BC 2 - 9-Ball 2  -  
The Sox 1 - 9-Ball 1  -  
Nineball 2 - Roes Boys BC  -  
Nineball 1 - Barrier BC 1  -  

SV Zolder 1 - Vegtes 1  -  
De Bourgondiërs - Augustijner BC 1  -  

SV Zolder 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 10 

Augustijner BC 2 - De Schakel 2  -  
Barrier BC 3 - Macheltje 2  -  

Melchior - The Sox 2  -  
Macheltje 1 - Brouwershuis  -  

De Schakel 1 - De Burg  -  
Vegtes 2 - Heuvelhof  -  

Nineball 3 - Vrij  -  

 

15/12/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 11 

SV Zolder 2 - Barrier BC 2  -  
9-Ball 2 - The Sox 1  -  
9-Ball 1 - Nineball 2  -  

Roes Boys BC - Nineball 1  -  
Barrier BC 1 - SV Zolder 1  -  

Vegtes 1 - Augustijner BC 1  -  
De Bourgondiërs - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 11 

Augustijner BC 2 - Vegtes 2  -  
De Schakel 2 - Barrier BC 3  -  

Nineball 3 - Melchior  -  
The Sox 2 - Macheltje 1  -  

Brouwershuis - De Schakel 1  -  
De Burg - Heuvelhof  -  

Macheltje 2 - Vrij  -  
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22/12/2022 

1ste Afdeling: Wed.: 12 

The Sox 1 - SV Zolder 2  -  
Nineball 2 - 9-Ball 2  -  
Nineball 1 - 9-Ball 1  -  

SV Zolder 1 - Roes Boys BC  -  
Augustijner BC 1 - Barrier BC 1  -  

Vegtes 1 - De Bourgondiërs  -  
Barrier BC 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 12 

Barrier BC 3 - Augustijner BC 2  -  
Melchior - Macheltje 2  -  

Macheltje 1 - Nineball 3  -  
De Schakel 1 - The Sox 2  -  

Heuvelhof - Brouwershuis  -  
De Burg - Vegtes 2  -  

De Schakel 2 - Vrij  -  

 

29/12/2022 

1ste Afdeling:  

 -   -  
V - V  -  
R - R  -  
I - I  -  
J - J  -  
 -   -  
 -   -  

2de Afdeling:  

 -   -  
V - V  -  
R - R  -  
I - I  -  
J - J  -  
 -   -  
 -   -  
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05-01-2023 

1ste Afdeling: Terugronde 2 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

2de Afdeling: Terugronde 2 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

 

12/01/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 13 

De Bourgondiërs - Barrier BC 2  -  
SV Zolder 2 - Nineball 2  -  

9-Ball 2 - Nineball 1  -  
9-Ball 1 - SV Zolder 1  -  

Roes Boys BC - Augustijner BC 1  -  
Barrier BC 1 - Vegtes 1  -  

The Sox 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 13 

Vegtes 2 - Barrier BC 3  -  
De Schakel 2 - Melchior  -  

Macheltje 2 - Macheltje 1  -  
Nineball 3 - De Schakel 1  -  
The Sox 2 - Heuvelhof  -  

Brouwershuis - De Burg  -  
Augustijner BC 2 - Vrij  -  
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19/01/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 14 

De Bourgondiërs - Barrier BC 1  -  
Roes Boys BC - Vegtes 1  -  

9-Ball 1 - Augustijner BC 1  -  
9-Ball 2 - SV Zolder 1  -  

SV Zolder 2 - Nineball 1  -  
Barrier BC 2 - The Sox 1  -  

Nineball 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 14 

Vegtes 2 - Brouwershuis  -  
The Sox 2 - De Burg  -  
Nineball 3 - Heuvelhof  -  

Macheltje 2 - De Schakel 1  -  
De Schakel 2 - Macheltje 1  -  

Augustijner BC 2 - Melchior  -  
Barrier BC 3 - Vrij  -  

 

26/01/2023 

1ste Afdeling Wed.: 15 

Barrier BC 1 - Roes Boys BC  -  
Vegtes 1 - 9-Ball 1  -  

Augustijner BC 1 - 9-Ball 2  -  
SV Zolder 1 - SV Zolder 2  -  

Nineball 2 - Barrier BC 2  -  
The Sox 1 - De Bourgondiërs  -  
Nineball 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 15 

Brouwershuis - The Sox 2  -  
De Burg - Nineball 3  -  

Heuvelhof - Macheltje 2  -  
De Schakel 1 - De Schakel 2  -  

Macheltje 1 - Augustijner BC 2  -  
Melchior - Barrier BC 3  -  
Vegtes 2 - Vrij  -  
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02-02-2023 

1ste Afdeling: Wed.: 16 

De Bourgondiërs - Roes Boys BC  -  
9-Ball 1 - Barrier BC 1  -  
9-Ball 2 - Vegtes 1  -  

SV Zolder 2 - Augustijner BC 1  -  
Barrier BC 2 - Nineball 1  -  

The Sox 1 - Nineball 2  -  
SV Zolder 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 16 

Vegtes 2 - The Sox 2  -  
Nineball 3 - Brouwershuis  -  

Macheltje 2 - De Burg  -  
De Schakel 2  - Heuvelhof  -  

Augustijner BC 2 - De Schakel 1  -  
Barrier BC 3 - Macheltje 1  -  

Melchior - Vrij  -  

 

09-02-2023 

1ste Afdeling: Wed.: 17 

Roes Boys BC - 9-Ball 1  -  
Barrier BC 1 - 9-Ball 2  -  

Vegtes 1 - SV Zolder 2  -  
SV Zolder 1 - Barrier BC 2  -  

Nineball 1 - The Sox 1  -  
Nineball 2 - De Bourgondiërs  -  

Augustijner BC 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 17 

The Sox 2 - Nineball 3  -  
Brouwershuis - Macheltje 2  -  

De Burg - De Schakel 2  -  
Heuvelhof - Augustijner BC 2  -  

De Schakel 1 - Barrier BC 3  -  
Melchior - Vegtes 2  -  

Macheltje 1 - Vrij  -  
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16/02/2023 

1ste Afdeling: Heenronde 3 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

2de Afdeling: Heenronde 3 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

 

23/02/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 18 

De Bourgondiërs - 9-Ball 1  -  
9-Ball 2 - Roes Boys BC  -  

SV Zolder 2 - Barrier BC 1  -  
Barrier BC 2 - Augustijner BC 1  -  

The Sox 1 - SV Zolder 1  -  
Nineball 2 - Nineball 1  -  
Vegtes 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 18 

Vegtes 2 - Nineball 3  -  
Macheltje 2 - The Sox 2  -  

De Schakel 2 - Brouwershuis  -  
Augustijner BC 2 - De Burg  -  

Barrier BC 3  - Heuvelhof  -  
Melchior - Macheltje 1  -  

De Schakel 1 - Vrij  -  
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02/03/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 19 

9-Ball 1 - 9-Ball 2  -  
Roes Boys BC - SV Zolder 2  -  

Vegtes 1 - Barrier BC 2  -  
Augustijner BC 1 - The Sox 1  -  

SV Zolder 1 - Nineball 2  -  
Nineball 1 - De Bourgondiërs  -  

Barrier BC 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 19 

Nineball 3 - Macheltje 2  -  
The Sox 2 - De Schakel 2  -  

Brouwershuis - Augustijner BC 2  -  
De Burg - Barrier BC 3  -  

De Schakel 1 - Melchior  -  
Macheltje 1 - Vegtes 2  -  

Heuvelhof - Vrij  -  

 

09-03-2023 

1ste Afdeling: Wed.: 20 

De Bourgondiërs - 9-Ball 2  -  
SV Zolder 2 - 9-Ball 1  -  
Barrier BC 2 - Barrier BC 1  -  

The Sox 1 - Vegtes 1  -  
Nineball 2 - Augustijner BC 1  -  
Nineball 1 - SV Zolder 1  -  

Roes Boys BC - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 20 

Vegtes 2 - Macheltje 2  -  
De Schakel 2 - Nineball 3  -  

Augustijner BC 2 - The Sox 2  -  
Barrier BC 3 - Brouwershuis  -  

Melchior - Heuvelhof  -  
Macheltje 1 - De Schakel 1  -  

De Burg - Vrij  -  
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16/03/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 21 

9-Ball 2 - SV Zolder 2  -  
Roes Boys BC - Barrier BC 2  -  

Barrier BC 1 - The Sox 1  -  
Vegtes 1 - Nineball 2  -  

Augustijner BC 1 - Nineball 1  -  
SV Zolder 1 - De Bourgondiërs  -  

9-Ball 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 21 

Macheltje 2 - De Schakel 2  -  
Nineball 3 - Augustijner BC 2  -  
The Sox 2 - Barrier BC 3  -  

De Burg - Melchior  -  
Heuvelhof - Macheltje 1  -  

De Schakel 1 - Vegtes 2  -  
Brouwershuis - Vrij  -  

 

23/03/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 22 

De Bourgondiërs - SV Zolder 2  -  
Barrier BC 2 - 9-Ball 1  -  

The Sox 1 - Roes Boys BC  -  
Nineball 2 - Barrier BC 1  -  
Nineball 1 - Vegtes 1  -  

SV Zolder 1 - Augustijner BC 1  -  
9-Ball 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 22 

Vegtes 2 - De Schakel 2  -  
Augustijner BC 2 - Macheltje 2  -  

Barrier BC 3 - Nineball 3  -  
Melchior - Brouwershuis  -  

Macheltje 1 - De Burg  -  
De Schakel 1 - Heuvelhof  -  

The Sox 2 - Vrij  -  
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30/03/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 23 

9-Ball 2 - Barrier BC 2  -  
9-Ball 1 - The Sox 1  -  

Roes Boys BC - Nineball 2  -  
Barrier BC 1 - Nineball 1  -  

Vegtes 1 - SV Zolder 1  -  
Augustijner BC 1 - De Bourgondiërs  -  

SV Zolder 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 23 

De Schakel 2 - Augustijner BC 2  -  
Macheltje 2 - Barrier BC 3  -  
The Sox 2 - Melchior  -  

Brouwershuis - Macheltje 1  -  
De Burg - De Schakel 1  -  

Heuvelhof - Vegtes 2  -  
Nineball 3 - Vrij  -  

 

06/04/2023 

1ste Afdeling: Terugronde 3 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

2de Afdeling: Terugronde 3 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  
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13/04/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 24 

Barrier BC 2 - SV Zolder 2  -  
The Sox 1 - 9-Ball 2  -  
Nineball 2 - 9-Ball 1  -  
Nineball 1 - Roes Boys BC  -  

SV Zolder 1 - Barrier BC 1  -  
Augustijner BC 1 - Vegtes 1  -  
De Bourgondiërs - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 24 

Vegtes 2 - Augustijner BC 2  -  
Barrier BC 3 - De Schakel 2  -  

Melchior - Nineball 3  -  
Macheltje 1 - The Sox 2  -  

De Schakel 1 - Brouwershuis  -  
Heuvelhof - De Burg  -  

Macheltje 2 - Vrij  -  

 

20/04/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 25 

SV Zolder 2 - The Sox 1  -  
9-Ball 2 - Nineball 2  -  
9-Ball 1 - Nineball 1  -  

Roes Boys BC - SV Zolder 1  -  
Barrier BC 1 - Augustijner BC 1  -  

De Bourgondiërs - Vegtes 1  -  
Barrier BC 2 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 25 

Augustijner BC 2 - Barrier BC 3  -  
Macheltje 2 - Melchior  -  

Nineball 3 - Macheltje 1  -  
The Sox 2 - De Schakel 1  -  

Brouwershuis - Heuvelhof  -  
Vegtes 2 - De Burg  -  

De Schakel 2 - Vrij  -  
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27/04/2023 

1ste Afdeling: Wed.: 26 

Barrier BC 2 - De Bourgondiërs  -  
Nineball 2 - SV Zolder 2  -  
Nineball 1 - 9-Ball 2  -  

SV Zolder 1 - 9-Ball 1  -  
Augustijner BC 1 - Roes Boys BC  -  

Vegtes 1 - Barrier BC 1  -  
The Sox 1 - Vrij  -  

2de Afdeling: Wed.: 26 

Barrier BC 3 - Vegtes 2  -  
Melchior - De Schakel 2  -  

Macheltje 1 - Macheltje 2  -  
De Schakel 1 - Nineball 3  -  

Heuvelhof - The Sox 2  -  
De Burg - Brouwershuis  -  

Augustijner BC 2 - Vrij  -  

 

04/05/2023 

1ste Afdeling: FINALE 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

2de Afdeling: FINALE 

 -   -  
B - B  -  
E - E  -  
K - K  -  
E - E  -  
R - R  -  
 -   -  

 

Donderdag 04 mei 2023: FINALE BEKER 1STE EN 2DE AFDELING. 
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BEKER KALENDER: SEIZOEN 2022 – 2023. 
 

Bekercompetitie: 

 De loting gebeurt door het bestuur op een vergadering (bestuursvergadering van 
1 september 2022) waar elke club een nummer toegekend wordt door middel van 
lottrekking, elk nummer staat voor een vastgelegde plaats in het schema. Vanaf 
de 2de ronde (1/4 finale) speelt de winnaar van wedstrijd 1 tegen winnaar wedstrijd 
2 en winnaar wedstrijd 3 tegen winnaar wedstrijd 4 enz…. 

 De club die bij elke wedstrijdtrekking als eerste uitgeloot wordt is thuisploeg in de 
eerste confrontatie, indien er meerdere teams in eenzelfde lokaal spelen wordt er 
rekening gehouden met de beschikbaarheid van het aantal biljarts. Indien deze 
volledig bezet zouden zijn schuift de uitgelote club door naar een uitspelende ploeg 
om een vlot verloop van de beker te bekomen. Het bestuur zal hierover dan de 
desbetreffende teams verwittigen. 

 Wedstrijden worden gespeeld in heen- en terugmatch naar competitiemodel. 
 Winnaar is de ploeg die na deze 2 confrontaties de meeste manches gewonnen 

heeft, indien dit gelijk is in aantal tellen de gewonnen wedstrijden (2-0, 2-1) als 1 
punt per gewonnen match. Indien dit nog gelijk is volgt er een 11de partij waarbij 
beide kapiteins onmiddellijk 3 spelers opgeven die een best-of-3 spelen die de 
winnaar zal aanduiden. Elk van de 3 spelers speelt dan één manche. Voor deze 
11de wedstrijd dient een nieuw wedstrijdformulier ingevuld te worden. 

 Finales van de beker in 1ste afdeling en 2de afdeling worden gespeeld op donderdag 
04 mei 2023 in een vooraf aangeduid lokaal of op de kampioenschappen NLGB.  

 Ieder team is verplicht om aan de bekercompetitie deel te nemen.  Forfait wordt 
bestraft met een geldboete van 25,00 €. 

 

Omdat de 1ste afdeling uit 12 teams bestaat en 2de afdeling uit 14 teams zijn er teams 
vrijgeloot voor de 1ste ronde van de Beker. Dat betekent dat er in 1ste afdeling 4 teams 
en in 2de afdeling 2 teams rechtstreeks geplaatst zijn voor de 2de ronde. 

De lottrekking van de eerste 2 ronden Bekercompetitie seizoen 2022-2023 is gebeurd 
op de bestuursvergadering van 25-08-2022. 

Teams die de 1ste ronde van de bekercompetitie vrijgeloot zijn en in een later stadium 
uitgeschakeld worden kunnen onderling vriendschappelijke wedstrijden spelen om het 
competitie-gevoel te onderhouden. 

 

De wedstrijden kunnen via het elektronisch wedstrijdblad ingevuld worden. Bij 
eventuele vragen kan je ons altijd contacteren op volgende gegevens: 

Bleys Ludo: +32 472 59 55 90 

E-mail: bestuur@nlgb.be of ludo@nlgb.be  
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Ronde 1 Heenronde Beker 

Poule: 1ste Afdeling: 15/09/2022 

1A Vegtes 1 - Vrij  -  
1B Roes Boys BC - Augustijner BC 1  -  
1C 9-Ball 2 - SV Zolder 2  -  
1D 9-Ball 1 - Vrij  -  
1E The Sox 1 - Barrier BC 1  -  
1F SV Zolder 1 - De Bourgondiërs  -  
1G Nineball 1 - Nineball 2  -  
1H Barrier BC 2 - Vrij  -  

Poule: 2de Afdeling: 15/09/2022 

1A De Burg - Vrij  -  
1B Brouwershuis - Nineball 3  -  
1C Macheltje 2 - De Schakel 1  -  
1D Heuvelhof - Vrij  -  
1E Vegtes 2 - Melchior  -  
1F Barrier BC 3 - Macheltje 1  -  
1G De Schakel 2 - The Sox 2  -  
1H Augustijner BC 2 - Vrij  -  

 

Ronde 1 Terugronde Beker 

Poule: 1ste Afdeling: 20/10/2022 

1A Vegtes 1 - Vrij  -  
1B Augustijner BC 1 - Roes Boys BC  -  
1C SV Zolder 2 - 9-Ball 2  -  
1D 9-Ball 1 - Vrij  -  
1E Barrier BC 1 - The Sox 1  -  
1F De Bourgondiërs - SV Zolder 1  -  
1G Nineball 2 - Nineball 1  -  
1H Barrier BC 2 - Vrij  -  

Poule: 2de Afdeling: 20/10/2022 

1A De Burg - Vrij  -  
1B Nineball 3 - Brouwershuis  -  
1C De Schakel 1 - Macheltje 2  -  
1D Heuvelhof - Vrij  -  
1E Melchior - Vegtes 2  -  
1F Macheltje 1 - Barrier BC 3  -  
1G The Sox 2 - De Schakel 2  -  
1H Augustijner BC 2 - Vrij  -  
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Ronde 2 Heenronde Beker 

Poule: 1ste Afdeling: 24/11/2022 

2A Winnaar 1A - Winnaar 1B  -  
2B Winnaar 1C - Winnaar 1D  -  
2C Winnaar 1E - Winnaar 1F  -  
2D Winnaar 1G - Winnaar 1H  -  

Poule: 2de Afdeling: 24/11/2022 

2A Winnaar 1A - Winnaar 1B  -  
2B Winnaar 1C - Winnaar 1D  -  
2C Winnaar 1E - Winnaar 1F  -  
2D Winnaar 1G - Winnaar 1H  -  

 

Ronde 2 Terugronde Beker 

Poule: 1ste Afdeling: 05/01/2023 

2A Winnaar 1B - Winnaar 1A  -  
2B Winnaar 1D - Winnaar 1C  -  
2C Winnaar 1F - Winnaar 1E  -  
2D Winnaar 1H - Winnaar 1G  -  

Poule: 2de Afdeling: 05/01/2023 

2A Winnaar 1B - Winnaar 1A  -  
2B Winnaar 1D - Winnaar 1C  -  
2C Winnaar 1F - Winnaar 1E  -  
2D Winnaar 1H - Winnaar 1G  -  

 

Ronde 3 Heenronde Beker 

Poule: 1ste Afdeling: 16/02/2023 

3A Winnaar 2A - Winnaar 2B  -  
3B Winnaar 2C - Winnaar 2D  -  

Poule: 2de Afdeling: 16/02/2023 

3A Winnaar 2A - Winnaar 2B  -  
3B Winnaar 2C - Winnaar 2D  -  
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Ronde 3 Terugronde Beker 

Poule: 1ste Afdeling: 06/04/2023 

3A Winnaar 2B - Winnaar 2A  -  
3B Winnaar 2D - Winnaar 2C  -  

Poule: 2de Afdeling: 06/04/2023 

3A Winnaar 2B - Winnaar 2A  -  
3B Winnaar 2D - Winnaar 2C  -  

 

Finale: 

De finale wordt gespeeld op donderdag 04/05/2023. 

 

Finale Beker 04/05/2023  

Poule:                               1ste Afdeling: 

 Winnaar 3A - Winnaar 3B - 

Poule:                               2de Afdeling: 

 Winnaar 3A - Winnaar 3B - 

 

 

 

PRIJSUITREIKINGEN VAN SEIZOEN 2022-2023 
WORDT TIJDIG BEKENDGEMAAKT IN DE LOOP 
VAN APRIL – MEI 2023. 

 

 

 

 

 

 

 
Opmerkingen: 
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……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

Voor alle uitslagen, standen en anderen bezoek ook onze website: 
www.nlgb.be  


