
WGF - Kampioenschap 2018 - GOLFBILJART 

 
Ingericht door de W.G.F. 

Met de bijzondere medewerking van lokaal Duqkie’s Place 

INLICHTINGEN  INDIVIDUEEL 
1. DEELNAMERECHT 

De WGF richt jaarlijks een individueel kampioenschap in per letterwaarde en is  alleen 
toegelaten voor de WGF-LEDEN. Om te kunnen deelnemen in de A-reeks, moet men 
minstens 5 wedstrijden in de ploegen- en/of bekercompetitie gespeeld hebben in het 
lopende seizoen. 
 

2. REEKSEN 
Er wordt gespeeld in 4 reeksen volgens de BGB-letterwaarden. Men mag enkel 
inschrijven in de eigen of de  hoogste reeks van letterwaarde. Men kan slechts in 1 reeks 
inschrijven. NA-leden spelen automatisch in de hoogste reeks. 

 

3. INSCHRIJVING 
5 € te betalen aan de lokaaluitbaters, die na het ontvangen van een stortingsformulier het 
bedrag zullen overmaken vόόr 15 februari 2018 op WGF-rekening BE19 0682 2890 8812 
Formulieren faxen naar bestuurslid Degraeve Steven op nr 051/69.42.93 of afgeven in 
lokaal Rumba, Ardooisestraat 104, 8870 Emelgem. 
UITERSTE DATUM van inschrijving : zaterdag  3 februari 2018 om 13 uur 

 

4. LOTING 
Openbare loting op zaterdag 10 februari 2018 om 14u00 uur in het lokaal Rumba, 
Ardooisestraat 104, 8870 Emelgem 
 

5. SCHIFTINGEN 
 A-reeks: . 16 finalisten. (winnaar mag deelnemen aan Trofee der kampioenen) 
                  Donderdag 1 maart om 19.30u 
                  Maandag 5 maart om 19.30 u 
B-reeks: . 16 finalisten. 

                  Donderdag 1 maart om 19.30u 
                  Maandag 5 maart om 19.30 u 
C-reeks: . 16 finalisten. 
                 Zaterdag 5 maart om 14.00u 
  Maandag 12 maart om 19.30 u 
D-reeks: . 8 finalisten. 
                 Zaterdag 5 maart om 14.00u 
  Maandag 12 maart om 19.30 u 
 

6. FINALES 
Finales worden betwist in de Expohallen te Roeselare op 10 biljarts Duqué op zaterdag 
17 maart vanaf 10u30 C-reeks, vanaf 13u00 D-reeks en op zondag 18 maart vanaf 10u30 
(A en B-reeks). Finalisten treden aan in voorgeschreven BGB-kledij. 

 

7. VOORKEURDATA 
Gelieve één of meerdere voorkeurdata in te vullen in volgorde van belangrijkheid. 

 

8. REGLEMENTEN 
Er wordt gespeeld onder de reglementen van de BGB. 


