
COMPETITIE REGLEMENT  

 

Het competitiereglement omvat de bepalingen die rechtstreeks verband houden met de wedstrijden en het 

verloop van de wedstrijden. 

Een artikel van het competitiereglement is hierna afgekort met de letters CO gevolgd door het nummer van 

het betrokken artikel. 

CO/1.  Aanwezigheid, inspeeltijd en muntinsteek 

1.1.  BIJ COMPETITIEWEDSTRIJDEN: 
 

1. Het biljart moet vrij zijn voor de bezoekers vanaf 19u30 en voldoen aan alle vereisten voor een 

regelmatig spel, dus uiteraard netjes. Na 19u30 mogen er aan het biljart geen wijzigingen meer 

aangebracht worden. De biljartballen  “Super Aramith”van Saluc of Golf  Super Aramith Pro Cup van 

Saluc moeten de reglementaire maten en gewichten hebben en mogen niet meer gewisseld worden. 

Een aangepaste doelmeter en lijnmeter/-spiegel bezitten is verplicht. Indien er geen beschikbaar is 

verliest de thuisploeg met forfait. 

De lokalen met meer dan 1 biljart moeten voor de aanvang van de kompetitie aan de WGF bekend 

maken op welke biljart door bepaalde ploeg zal gespeeld worden. Bij niet naleven van deze regel verliest 

de thuisploeg met forfait. 

2. Een ontmoeting bestaat uit 10 individuele manches (5 partijen van 2 manches) en begint om 20 uur. De 

ontmoeting moet betwist worden door 2 ploegen van 5 spelers. 

3. De spelers 1 en 2 van iedere ploeg moeten aanwezig zijn vóór 20 uur. Indien dit niet het geval is verliest 

de betrokken ploeg met 10-0 of 0-10. 

4. Verplichte aanwezigheid speler 3: om 21 uur. Verplichte aanwezigheid speler 4: 21u45. Verplichte 

aanwezigheid speler 5: 22u30. Bij een te laat komen verliest de betrokken speler zijn wedstrijd met 

forfait zelfs indien de vorige partij nog bezig is. Gedurende de ganse ontmoeting moeten er minimum 3 

spelers per ploeg aanwezig zijn. Bij niet naleven van deze regel dient de ploegverantwoordelijke van de 

tegenspeler dit te noteren op het wedstrijdformulier. De overtreder krijgt een boete van 25 euro. 

De volgorde der spelers moet vooraf genoteerd worden en door beide ploegverantwoordelijken 

gelijktijdig kenbaar gemaakt worden. 

5. Een vervanger kan niet opgesteld worden voor de eerste 2 wedstrijden. Er kan slechts één speler per 

ploeg vervangen worden. 

6. De ploegverantwoordelijke zal een lid zijn die de ganse avond aanwezig is. In geval de 

ploegverantwoordelijke het lokaal voortijdig verlaat, moet deze aan de ploegverantwoordelijke van de 

tegenpartij zijn vervanger mededelen. 

De namen van de ploegverantwoordelijken dienen voor aanvang der wedstrijden ingevuld op het 

wedstrijdformulier. Na afloop ondertekenen beiden voor akkoord van de aangebrachte gegevens. 

De ploegverantwoordelijken zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde 

gegevens betreffende hun ploeg. 

7. Indien men niet akkoord is en klacht wenst neer te leggen mag men niet ondertekenen. 



Indien de ploegverantwoordelijke niet is vermeld: boete van 5.00 euro. 

8. Niet  “vliegen” tijdens het inspelen. 

9. De muntinsteek wordt betaald door de speler. 

 

1.2.  BIJ INDIVIDUELE- EN DUOKAMPIOENSCHAPPEN (voor wedstrijden die in lokalen betwist worden)  

De spelers van de 1e wedstrijd moeten aanwezig zijn op het vermelde uur. Alle wedstrijden worden 

aansluitend gespeeld. Alle andere spelers moeten aanwezig zijn bij aanvang van hun wedstrijd. 

Wie bij aanvang van zijn wedstrijd niet aanwezig is verliest zijn wedstrijd met forfait. 

Bij forfait wordt onmiddellijk de volgende wedstrijd gestart. 

 

CO/2.  Loting en volgorde 
1. De volgorde van de wedstrijden wordt bepaald door het invullen van het wedstrijdformulier. De volgorde 

wordt bepaald door de 5 spelerskaarten op volgorde af te geven aan de ploegverantwoordelijke van de 

tegenstrever.  

2. De leden spelen in de volgorde volgens het wedstrijdformulier. Een speler die afwezig is op het 

vooropgestelde uur verliest met forfait. De afwezige speler mag echter vervangen worden door een 

reserve indien deze op het vooropgestelde uur aanwezig was. Een aanwezige speler of speler die 

aanwezig geweest is gedurende de ontmoeting mag niet vervangen worden, uitgezonderd bij geval van 

heerkracht. Een forfait moet vermeld worden op het wedstrijdformulier met de letters ff en twee maal 1 

of 2. 

3. De reserve moet ingevuld worden vóór aanvang van de ontmoeting. Er mag geen andere reserve 

opgesteld worden. De reserve moet uiteraard ook aanwezig zijn op het voorziene uur voor zijn 

wedstrijd. NIET OP WEDSTRIJDFORMULIER BIJ AANVANG OM 20.00 UUR = NIET SPELEN. 

 

CO/3.  Forfait 
Een ploeg loopt een individuele forfait op voor elke speler die ontbreekt. 

Bij iedere individuele forfait: 15 euro. 

Bij 3 individuele forfaits of meer in 1 wedstrijd: boete 100 euro, waarvan 25 euro aan benadeeld lokaal! (= 

algemene forfait). Het lokaal wordt vergoed na betaling van de beboete ploeg. 

Bij 3 algemene forfaits in een seizoen wordt de betrokken ploeg uitgesloten. 

Bij 5 individuele forfaits (buiten algemene forfait) wordt de betrokken ploeg uitgesloten. 

De ploegverantwoordelijken krijgen, na afloop van de heenronde, een eerste afrekening van de opgelopen 

boetes. Een tweede afrekening wordt ontvangen op het einde van het seizoen. Niet-betalen tegen de 

gestelde datum veroorzaakt uitsluiting van de ploeg. 

Bij een dubbel forfait krijgen beide ploegen 1 winstmanche. 

Bij individueel kampioenschap of duokampioenschap:  

Forfait: boete 25 euro (waarvan 12,5 euro aan benadeeld lokaal of inrichtende organisatie), en uitsluiting 

voor het volgend individueel–  of duokampioenschap WGF. Forfait finale: zie BGB. 

Forfait door geval van heerkracht (hospitalisatie, ziekte, onverwachte beroepsverplichtingen…) met 

afgifte van bewijs: geen boete. 



Te voorziene verplichtingen zoals huwelijksfeesten, enz… vallen niet onder die categorie gezien de 

speeldata gekend zijn bij inschrijving. 

 

CO/4.  Uitstel en vervroeging 
Een wedstrijd kan uitgesteld of vervroegd worden, uitgezonderd de twee laatste competitiewedstrijden. 

Uitstel of vervroeging wordt slechts aanvaard indien beide ploegen zich schriftelijk akkoord verklaren. 

Het daartoe voorziene formulier moet in duplo overgemaakt worden aan het secretariaat door beide 

ploegverantwoordelijken. Voor een uitgestelde wedstrijd, ten laatste 7 dagen vóór de datum waarop de 

wedstrijd normaal moest gespeeld worden. Voor een vervroegde wedstrijd, ten laatste 7 dagen vóór de 

datum waarop de wedstrijd betwist wordt. 

Om misbruiken te vermijden wordt een vergoeding van 10 euro gevraagd per wedstrijd die verplaatst 

wordt. Indien een wedstrijd betwist wordt op een andere datum of uur, dan voorzien, zonder aanvraag 

bij de WGF, krijgen beide ploegen een boete van 125 euro. Bovendien verliezen beide ploegen 

betrokken wedstrijd met 10-0 of 0-10. 

Telefonische afspraken zijn niet reglementair. 

De competitieverantwoordelijke velt een oordeel over de gegrondheid van de aanvraag en keurt de 

nieuwe speeldatum of aanvangsuur, al dan niet, goed. 

Indien een lokaal niet beschikbaar is, moet de daar geplande wedstrijd betwist worden in een ander 

WGF-lokaal naar keuze. Deze wijziging moet gemeld worden aan het bestuur. 

 

CO/5.  Wedstrijdleider 
De eerste vijf manches worden geleid door een lid van de thuisploeg, de laatste vijf door een lid van de 

bezoekende ploeg. 

 

CO/6.  Wedstrijdformulier en melden uitslag 
1. Een lid van de thuisploeg (liefst ploegverantwoordelijke) vult het wedstrijdformulier in en laat het 

ondertekenen, na de wedstrijd, door de ploegverantwoordelijke van beide ploegen. 

De ploegverantwoordelijken zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens 

aangaande hun leden. 

2. Het wedstrijdformulier moet de zaterdag, tegen uiterlijk 13 uur, in het secretariaat zijn. Ofwel wordt 

het formulier gefaxt (op ware grootte) naar het nummer 051/69.42.93 ofwel per mail gestuurd naar 

steven.degraeve1@telenet.be. Bij mail moet het wedstrijdformulier ingescand worden en in een 

bijlage gestuurd worden. Een duidelijke foto doorsturen via mail of bericht is ook toegelaten.  

3. Naam en volledige voornaam, het lidnummer en de letterwaarde van iedere speler moet ingevuld 

worden (boete 1.5 euro). Tijdens het invullen van het wedstrijdformulier mogen geen namen 

geschrapt worden tenzij wanneer ter vervanging de onderaan vermelde reserve wordt opgesteld. 

Naam schrappen betekent dat de vermelde reserve op die plaats heeft gespeeld. In alle andere 

gevallen een nieuw wedstrijdformulier invullen. Boete: 5.00 euro. 

Het wedstrijdformulier moet de ganse wedstrijd ter inzage liggen van de betrokken spelers en 

bestuursleden WGF. Het wordt aangeraden dat slechts één enkel persoon op het wedstrijdformulier 

zou schrijven en liefst nog de ploegverantwoordelijke. Boete: 5.00 euro. 



Het wedstrijdformulier mag enkel ingevuld worden met een balpen van blauwe of zwarte kleur. De 

namen en voornamen moeten in drukletters ingevuld worden. Boete: 5.00 euro. 

Een ploeg die een wedstrijdformulier vervalst, wordt beboet met 150 euro en verliest met 10-0. 

Indien de vervalsing met akkoord van de tegenpartij geschiedt, is hun boete eveneens 150 euro en 

dan verliest ook de tegenpartij met 10-0, m.a.w. de 2 punten worden verbeurd verklaard. 

Een ploeg die na 1 week nog steeds zijn wedstrijdformulier niet ingeleverd heeft, wordt extra beboet 

met 10 euro. 

Te slordige of onleesbare wedstrijdformulieren kunnen ook een boete van 10.00 euro veroorzaken. 

Het wedstrijdformulier is in drievoud. Het originele exemplaar is bestemd voor het secretariaat. Het 

tweede exemplaar voor de bezoekers. Het derde exemplaar voor de thuisploeg. De exemplaren 

moeten bewaard worden door alle ploegen tot einde seizoen.  

 

CO/7.  Verantwoordelijkheid 
Het WGF-bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, van gelijk welke aard, die een speler of een 

toeschouwer tijdens het spel zou overkomen, of voor ongevallen op weg naar en van de wedstrijden. 

 
 

CO/8.  Andere activiteiten 
Er wordt gevraagd, ook wanneer meerdere biljarts beschikbaar zijn, wedstrijden van andere competities, 

tornooien of plaatselijke clubactiviteiten, NIET te laten betwisten tijdens officiële wedstrijden van de WGF. 

  
 
 

Deze reglementen vernietigen alle voorgaande competitiereglementen WGF. 
 
 

Opgemaakt op 03 augustus 2016, door de reglementencommissie en goedgekeurd 
door het WGF-bestuur. 
 

De reglementencommissie: 

Delaere Emmerson Braeye Filip  

Voorzitter Ondervoorzitter  
 


