
Info kampioenschap van West-Vlaanderen 
 

 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de BGB. Spelers gaan samen op. De eerste 
speler op het wedstrijdformulier speelt met de witte ballen. Bij een eventuele belle spelen 
beide spelers een bal recht voor zich uit in de lengte van het biljart. De speler wiens bal het 
dichtst bij de band vanwaar deze vertrokken is, stil komt te liggen, mag de kleurkeuze 
bepalen. 
 

 7€ deelname per individuele discipline, 14€ per duo. Jeugd is gratis. 
 
 De beslissing van de scheidsrechter moet steeds gerespecteerd worden  

 
 Het lokaal is verantwoordelijk voor een scheidsrechter voor de eerste wedstrijden. Na een 

wedstrijd is de verliezende speler (bij duo’s 1 van de verliezende spelers) VERPLICHT de 
volgende wedstrijd te leiden bij schiftingen met meerdere wedstrijden. Spelers die dit 
negeren zullen door de WGF beboet worden. 

 
 De lokaaluitbaters dienen iedere avond onmiddellijk na de schiftingen de  

wedstrijdbladen door te sturen via één van onderstaande mogelijkheden: (opgepast, in 
sommige gevallen beide kanten van het formulier doorsturen !!) 

- wedstrijdblad faxen naar 051/21.15.62 
- scan of duidelijke foto van het wedstrijdblad mailen naar 

rudi.deckmyn@skynet.be of gspeliers@hotmail.com 
- duidelijke foto van het wedstrijdblad posten op Facebook 

bestuur WGF of biljart WGF 
- mailen digitaal wedstrijdblad (excel bestand wordt u bezorgd) naar 

rudi.deckmyn@skynet.be of gspeliers@hotmail.com 
- wedstrijdblad binnen brengen in lokaal Rumba 

 
 Er worden geen wachttijden voorzien, de wedstrijden worden betwist op het aangeduide 

uur en biljart. Bij schiftingsdagen met meerdere wedstrijden dienen niet alle spelers op tijd 
aanwezig te zijn, doch zullen zij dit doen op eigen risico, want bij een eventueel forfait in de 
eerste wedstrijd, moet onmiddellijk de volgende wedstrijd aanvangen, enz… 

 
 Spelers die hun poule winnen, zullen aantreden op de finaledagen in aangepaste kledij: 

zwarte broek, wit hemd en zwarte schoenen. NIET IN ORDE IS NIET DEELNEMEN. 
 

 Ongeldige forfaits tijdens de finaledagen worden beboet met 50 € en geen deelname het 
volgende jaar. 

 
   Aan allen veel succes 
 
   De inrichters, namens de WGF 
   Deckmyn Rudi, Vanneste Patrick en Guy Speliers 


