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Onderhavig reglement is goedgekeurd door het WGF-bestuur op 10 november 2022. 
 

 
 
                       SAMENSTELLING BESTUUR SEIZOEN 2022-2023 
 
 

Voorzitter 
Werner Deguffroy Westlaan 333 bus 14 8800 Roeselare 
GSM: 0476/ 46.97.97  E-mail: werner.deguffroy@gmail.com 

 
Ondervoorzitter 
Rudi Deckmyn Kardinaal Cardijnlaan 71 8800 Roeselare 
GSM: 0475/ 80.59.70 Fax: 051/ 21.15.62 E-mail: rudi.deckmyn@skynet.be 

 
Secretaris 
Vanneste Patrick Aimé Behaeghestraat 1 8870 IZEGEM 
GSM: 0479/65.93.60 E-mail: patrickvanneste@me.com 

 
Penningmeester en Kaarthouder 
Guy Speliers Zandstraat 44 8450 Bredene 
GSM: 0494/ 79.53.38  E-mail: gspeliers@hotmail.com 
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BESTUURSWERKING 

 
 

Federaal bestuur 
 
 

Dagelijks bestuur 
 
 
 

Secretariaat 
 
 

Financiële afdeling, 
ledenbeheer 

 
 

Organisatie Kamp.v.West-Vl. 
 
 

Organisatie WGF-Kamp. 
 
 

Organisatie WGF-feest 

* zie bestuursleden 
 
 

* DEGUFFROY Werner 
* VANNESTE Patrick 
* DECKMYN Rudi 

      *  SPELIERS Guy 
 
      *VANNESTE Patrick 
 
 

* SPELIERS Guy 
 
 
 

* Bestuur WGF 
 
 

* Bestuur WGF 
 
 

* DEGUFFROY Werner, DECKMYN Rudi 

Reglementencommissie,        * VANNESTE Patrick (Voorzitter reglementencommissie)  

                                                                        * Deckmyn Rudi (Ondervoorzitter reglementencommissie) 

 

Klachten- & scheidsrechterscommissie                 

                                                             *      VANNESTE Patrick (Voorzitter klachtencommissie) 

• DEGRAEVE Frans (Voorzitter scheidsrechterscommissie) 

• Vanslambrouck Franky (Ondervz. scheidsrechterscommissie) 
• SPELIERS Guy (Ondervz. klachtencommissie) 

 
Rekeningnummer WGF BE19 0682 2890 8812 
 

Per adres: 

West-Vlaamse Golfbiljartfederatie Zandstraat 44 
8450 Bredene 

 
 

Website www.wgfbiljart.be 
Email wgfbiljart@gmail.com

http://www.wgfbiljart.be/
mailto:wgfbiljart@gmail.com
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IN/1. Lidkaart - Persoonlijke spelerskaart - Aantal leden  
 

1. Iedere ploeg moet minstens zeven leden aansluiten. 

Iedere speler die aangesloten is bij KBGB wordt opgenomen in de digitale spelerslijsten. Een speler die niet voorkomt 
in de lijsten is niet aangesloten. 

Digitale spelerslijst : De persoonlijke spelerskaart wordt vervangen door een digitale spelerslijst. Om te kunnen 
deelnemen aan competitiewedstrijden, tornooien, nationale- provinciale- en verbondsinrichtingen moet men 
geregistreerd staan in deze spelerslijst. De KBGB, zijn verbonden, inrichters van tornooien en leden kunnen deze 
spelerslijst raadplegen op de website van de KBGB. 
De digitale lidkaarten blijven geldig zolang er geen wijziging is van club. 

Adresverandering moet binnen de 14 dagen gemeld worden aan de WGF-kaarthouder met het daarvoor 
        Bestemd WGF-formulier 

 

IN/2. Ploegencompetitie, promotie en degradatie 

1. De jaarlijkse competitie begint het laatste weekend van augustus of in september. Er wordt gespeeld volgens de kalenderformule 
opgesteld door het bestuur. 

2. Men behaalt 2 punten voor een gewonnen wedstrijd en 1 punt voor een gelijk spel. 

3. Het bestuur bepaalt het aantal afdelingen en reeksen. Het streefgetal van het aantal ploegen per reeks is 
maximum 14. Dit betekent dat er tot een totaal van 70 ploegen in 5 reeksen wordt gespeeld, vanaf 71 ploegen 
wordt dit 6 reeksen. 

4. De promotie en degradatie wordt als volgt geregeld: 
- Huidige samenstelling seizoen ’22-’23 : 5 reeksen  Ere / 1A / 1B / 2de / 3de  

a. In afdeling 1e A en 1e B promoveert 1 ploeg. 

b. In afdeling 2e promoveren 2 ploegen. 

c. In afdeling 3e promoveren 2 ploegen. 

d. In afdeling Ere, 2e degraderen 2 ploegen. 

e. In afdeling 1A / 1B degradeert er 1 ploeg 

 
5. Samenstelling reeksen seizoen ‘23/’24  :   

a. Reeksindeling verandert : reeksen 1A en 1B verdwijnen en nieuwe indeling wordt  Ere / 1 / 2 / 3 / 4  
b. Minimaal aantal ploegen per reeks : 12 
c. Naargelang de inschrijvingen wordt het aantal ploegen per reeks bepaald 

Er zijn in reeksen 1 / 2 / 3  : 2 stijgers en 2 dalers 
In reeksen Ere : 2 dalers en in 4de afdeling 2 stijgers 

 

6. De rangschikking wordt opgemaakt volgens: 

a. aantal gewonnen punten. 

b. aantal gewonnen wedstrijden. 
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IN/3. Prijzen en deelnemingsgeld 
 

1. Op het einde van de kompetitie wordt de 1e en 2e plaats van iedere reeks beloond met een beker. 

2. Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 20.00 euro. 

3. De 1e aansluiting van een jeugdspeler is gratis. 

4. De jaarlijkse bijdrage voor het lokaal bedraagt 25.00 euro. Voor deze bijdrage worden in het lokaal wedstrijden 
gespeeld voor de ploegencompetitie en de bekercompetitie WGF. Eenmalige waarborg van 25 euro per lokaal. 

5. De jaarlijkse bijdrage per ploeg bedraagt 10.00 Euro. 

6. Ploegen waarvan het deelnemingsgeld niet betaald is vóór 10 augustus, worden beschouwd als niet deelnemende 
aan de kompetitie. 

De lokalen en ploegen moeten ingeschreven zijn tegen uiterlijk de dag waarop het WGF-bestuur hiervoor een 
vergadering met de clubverantwoordelijken heeft belegd in de maand mei. 

 
7. Ploegen of leden, die op de kampioenenhulde, hun trofee en/of geldprijs, onaangekondigd, niet afhalen worden 

beboet met 25.00 euro. 
 

IN/4. Testmatchen 
 

1. Eerst gerangschikten in een zelfde reeks, die de kompetitie beëindigen met gelijk aantal matchpunten en 
gewonnen wedstrijden, spelen een testmatch op een biljart gekozen door het WGF-bestuur. 
Er wordt verder gespeeld volgens het bekerreglement. 

2. Andere ploegen die de kompetitie beëindigen met gelijk aantal matchpunten en gelijk aantal gewonnen 
wedstrijden spelen een testmatch in het geval dat hun rangschikking aanleiding zou kunnen geven tot promotie 
of degradatie. 
Bij eventuele testmatchen gelden alle punten aangebracht in IN/4.1. 

3. Alle testmatchen zullen op een door het WGF-bestuur nader te bepalen datum gespeeld worden. 

4. Ploegen die forfait geven voor een testmatch worden beboet met 100 euro. De tegenstrever krijgt het recht zich 
als winnaar of verliezer te laten noteren. 
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IN/5. Organisaties WGF-Kampioenschap 
 

1. INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP: 

De WGF richt jaarlijks een individueel kampioenschap in. Het kampioenschap wordt ingericht per letterwaarde 
(A-B-C-D). Alleen leden van de WGF worden toegelaten. Om te kunnen deelnemen in de A- reeks, moet men 
minstens 5 wedstrijden in de ploegencompetitie en/of bekercompetitie gespeeld hebben in het lopende seizoen. 
Het deelnemingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het WGF-bestuur. 

2. KAMPIOENSCHAP DUO’S: (niet verplicht in te richten) 

Jaarlijks wordt een kampioenschap voor duo’s ingericht in twee reeksen: Hogere 
reeks: 2 leden met letterwaarde A,B,C,D. 
Lagere reeks: 2 leden met letterwaarde C, D.  
Men mag slechts in één reeks inschrijven! 

 
IN/6. Bekercompetitie 

 

Jaarlijks wordt er een bekercompetitie ingericht onder de aangesloten ploegen. De wedstrijden worden gespeeld 
op door het WGF-bestuur bepaalde data. 
Het WGF-bestuur heeft het recht deze kompetitie te benamen naar de sponsor. Het 
deelnemingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het WGF-bestuur. 
De samenstelling van de bekercompetitie gebeurt bij loting op een datum bepaald door het WGF-bestuur. Er 
wordt gespeeld naar 2 winnende manches per match. Indien de match gelijk eindigt (1-1) wordt een verlenging 

gespeeld. De winnaar van de 3e manche wint zijn match en krijgt een punt. De ploeg die 3 of meer punten 
behaalt wint de wedstrijd. Bij een 3e 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. 

 
IN/7. Jaarlijkse bijeenkomst 

 

1. Jaarlijks wordt er, naargelang de noodzakelijkheid, een bijeenkomst gehouden. Verplichte aanwezigheid 1 lid per 
club: boete 20 euro. 

2. De verantwoordelijken van nieuwe clubs hebben geen stemrecht. 

3. Deze bijeenkomst spreekt zich uit over de ingediende voorstellen van de clubs. 

4. Voorstellen van de clubs, ter bespreking op de jaarlijkse bijeenkomst, moeten schriftelijk en uiterlijk 2 weken vóór 
de vergadering binnen zijn op het WGF-secretariaat. Deze kunnen het ganse jaar door ingediend worden. 

5. Een bijeenkomst met de lokaalhouders wordt belegd in de loop van het seizoen, datum en tijdstip in onderling 
overleg te bepalen. 
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IN/8. Bevoegdheid van het bestuur 
 

1. Alle beslissingen van het bestuur zijn bindend voor alle leden en lokalen. 

2. Het bestuur komt in principe nooit tussen bij innerlijke aangelegenheden van de ploegen, tenzij bij ernstige 
gevallen die de WGF-organisatie kunnen schaden. 

3. Het kan zich laten bijstaan door bijzondere comités en raden, waarvan het de leden benoemt en de werking 
bepaalt. 

4. Het kan bestuursleden die hun ambt niet behoorlijk vervullen uit hun functie ontzetten. 

5. Kandidaat bestuursleden dienen hun aanvraag, schriftelijk te richten aan het WGF-bestuur (secretariaat). Deze 
aanvraag wordt behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering. Het WGF-bestuur beslist dan over de 
eventuele noodzakelijkheid tot het vervangen van een bestuurslid of vermeerderen van het aantal bestuursleden. 
Het WGF-bestuur dient zijn beslissing niet te motiveren. 

6.  Een bestuurslid moet aangesloten zijn bij een ploeg van de WGF. Dit is van toepassing voor het hoofdbestuur en 
alle leden van de commissies. 

7. De ploegen kunnen te allen tijde voorstellen indienen. Het bestuur behandelt die op de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

8. Dagelijks bestuur: 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit de WGF-voorzitter, WGF-ondervoorzitter en WGF-secretaris, neemt alleen 
een voorlopige beslissing in geval van hoogdringendheid. Bij betwisting geldt de beslissing van de voorzitter. 
Het WGF-bestuur neemt een definitieve beslissing op de eerstvolgende bestuursvergadering. 

9. Ontslagnemende bestuursleden zijn verplicht, op straffe van levenslange schorsing als WGF-lid en bestuurslid, 
hun volledige documentatie en bezittingen eigendom van de WGF aan het bestuur over te maken. 
Voor de comités wordt door het bestuur een afzonderlijk reglement opgemaakt. Alle leden van die comités worden 
in het bezit gesteld van dit reglement. 

10. Bij hoogdringendheid kan het WGF-bestuur reglementen wijzigen. 
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IN/9. Plichten en rechten van bestuursleden, clubs, ploegen, leden en lokalen 
 

1. Een club moet zijn clubbestuur melden door middel van het voorziene WGF-formulier. Het clubbestuur moet 
bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Tevens moet het rekeningnummer gemeld worden 
waarop eventuele teruggaven kunnen gestort worden door de WGF. Een persoon mag 2 functies uitvoeren doch 
de voorzitter en secretaris moeten twee verschillende personen zijn. Boete 25 euro. 

2. Ieder lokaal en ploeg moet een e-mailadres hebben naar waar de WGF correspondentie kan versturen. Het e-
mailadres van een lokaal en ploeg mag niet hetzelfde zijn. Boete 25 euro. 

3. Aangesloten leden of lokaaluitbaters(sters) die het bestuur in het openbaar beledigen zullen geschorst worden. 
Zie ook BGB-reglement minnelijke schikkingen. 

4. Zwaardere sancties zullen uitgesproken worden bij slagen of geweld. Deze bedragen een minimum geldboete 
van 125 euro en schorsing vanaf 8 weken. 

5. Bestuursleden die hun verantwoordelijkheid te buiten gaan en zich als bestuurslid slecht gedragen kunnen bij 
bewezen feiten gestraft worden van 4 tot 8 weken en bij herhaling geschorst worden als bestuurslid. 

6. Ieder bestuurslid is verplicht op de maandelijkse vergadering aanwezig te zijn. 

Wanneer een bestuurslid twee maal na elkaar afwezig is zonder voorafgaandelijk verontschuldiging en geldige 
reden, zal hij ter verantwoording geroepen worden op de volgende vergadering. Het WGF- bestuur zal de 
strafmaat bepalen (deze kan gaan van tijdelijke tot volledige schorsing). 

7. De verplichte kledij op de finaledagen van de WGF-kampioenschappen en het kampioenschap van West-
Vlaanderen is als volgt (geldt niet op finaledagen die in de lokalen doorgaan) : 

- Een effen wit hemd (voor vrouwen een witte blouse)of een clubhemd (clubhemd met verplichte 
vermelding van de clubnaam) met al of niet eroverheen een biljartvest (het dragen van een pull met 
korte of lange mouwen is verboden). 

- Het hemd mag maximum twee knopen, van boven, los zijn. 

- Het dragen van een das of vlinderdas is toegelaten. 

- Reclame mag aangebracht worden op borst mouwen of kraag, doch met een maximum van 8 x 10 cm. 
- Bij finale duo’s mogen beide spelers aantreden in hun clubkledij. 

- De broek moet lang en zwart zijn (voor vrouwen mag een zwarte rok) en mag zeker geen 
sportkledij zijn. Zwarte jeansstof in NIET TOEGELATEN. 

- De schoenen moeten zwart zijn. Indien de schoenen van veters voorzien zijn moeten die eveneens zwart 
zijn. Sport- of bergschoenen zijn toegelaten indien zwart van kleur, alleen het merklogo mag een andere 
kleur hebben. 

- Het dragen van een hoofddeksel is niet toegelaten tenzij een doktersvoorschrift dit toelaat. 

- De kledij moet in orde zijn bij het aanmelden aan de inschrijvingstafel en aan de biljarttafel. 

Wie niet in dergelijke kledij aanwezig is verliest zijn wedstrijd met forfait daar hij de wedstrijd niet mag 
aanvangen. 
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8. Door deelname aan de WGF competitie, verbindt iedere ploeg er zich toe een lid te hebben, dat geslaagd is in 
een proef voor officieel scheidsrechter. De WGF-scheidsrechterskaart is geldig voor 5 jaar. In die periode moet 
men opnieuw een geslaagd examen afleggen om de geldigheid met 5 jaar te verlengen. Ploegen die niet in orde 
zijn worden beboet met 100 euro en verliezen discussies bij eventuele spelsituaties tijdens het seizoen dat er 
geen officiële wedstrijdleider is. 

9. Ploegverantwoordelijke moet 18 jaar zijn bij aanvang competitie. 

10. Het lokaal is verplicht de WGF-affiche, gedurende het ganse seizoen, volledig en in 1 stuk zichtbaar uit te hangen 

in de nabijheid van het biljart. Boete 10 Euro, bij herhaling 30 Euro, bij 2e herhaling uitsluiting. 
11. Het bestuur kan te allen tijde, met uitzondering op de sluitingsdagen van de lokalen, de biljarts controleren 

waarop de WGF-wedstrijden worden betwist. 
12. Ploegen die, door een organisatie van welke aard ook, concurrentie aandoen of schade berokkenen aan een 

WGF-organisatie kunnen een boete oplopen bepaald door het WGF-bestuur. Leden van deze ploegen kunnen 
geschorst worden voor 1 tot 10 weken en bij herhaling voor een seizoen. 

13. Indien om een bepaalde reden een ploegverantwoordelijke dient vervangen te worden voor de rest van een 

seizoen dient 2/3e van de ploeg hiermee akkoord te zijn, voor iemand met een functie in het clubbestuur, 2/3e 

van de aangesloten leden in de club. 
 
 

IN/10. Klachten 
 

1. Een klacht moet ingediend worden in twee exemplaren en gericht aan het secretariaat van de West- Vlaamse 
Golfbiljartfederatie per aangetekende zending. Een klacht kan ook, door een bestuurslid of commissielid 
ingediend worden als het gaat over zijn functie. 

2. De aanklager moet 125.00 euro storten, met uitzondering van bestuursleden of commissieleden (zie punt 1) op 
de rekening van de WGF en het betalingsbewijs bijvoegen bij de klacht. 

3. In het schrijven moet een duidelijke uitleg verstrekt worden over de aangeklaagde feiten en/of personen. 
Eventuele getuigen en de van toepassing zijnde reglementpunten moeten vermeld worden. Getuigen met naam 
en adres opgeven. Hun handtekening is eveneens vereist als bewijs van hun bereidheid om te komen getuigen. 
Alleen BGB-leden of lokaaluitbaters(sters) worden aanvaard als getuige. 

4. De klacht moet verzonden of afgegeven worden ten laatste vijf werkdagen na de betrokken match. Uitzondering 
voor feiten die pas achteraf bekend raken. 

5. Een klacht die niet aan deze voorwaarden voldoet wordt afgewezen. 

6. De betrokkenen worden uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van de klachtencommissie. Er zal naar 
gestreefd worden de zaken te behandelen op zaterdagvoormiddag. 
De klachtencommissie zal zijn beslissing schriftelijk ter goedkeuring overmaken aan het WGF-bestuur. Pas na die 
goedkeuring worden betrokkenen op de hoogte gebracht. 
De klachtencommissie mag tevens alle nodig geachte getuigen oproepen. 

7. Opgeroepen getuigen zijn verplicht aanwezig te zijn op de dag en uur vastgesteld door de klachtencommissie. Op 
afwezigheid staat een straf van 2 speeldagen schorsing. Alleen een attest van de werkgever of dokter, of andere 
reden aanvaard door het WGF-bestuur wordt als geldig aanzien voor een afwezigheid. 

De afwezige getuige kan terug opgeroepen worden en zal dan bij afwezigheid 10 speeldagen schorsing oplopen. 
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8. Een klacht wordt verworpen indien de ploegverantwoordelijke van de betrokken ploeg het 

wedstrijdformulier heeft ondertekend. Uitzondering voor feiten die later bekend raken. 
9. De verliezende partij betaalt de kosten, die voor dit seizoen bepaald worden op 125.00 euro, vermeerderd met 

de kosten van de klachtencommissie, deze worden bepaald op 100.00 euro. 
10. Een ingediende klacht kan niet meer ingetrokken worden, indien de indiener de klacht wenst stop te 

zetten wordt de 125.00 euro verbeurd verklaard. 
11. Er bestaat geen beroep tegen de uitspraak van de klachtencommissie. Voor beroep moet men de zaak verder 

laten behandelen bij de BGB-klachtencommissie. 
 
 

IN/11. Sancties 
 

1. a. Boetes ten laste van ploegen moeten als volgt betaald worden: 

Na afloop van de heenronde ontvangt de ploegverantwoordelijke een samenvatting van de opgelopen boetes. 
Deze moeten betaald worden tegen uiterlijk 31 december. 
Na afloop van de ploegenactiviteiten ontvangt de ploegverantwoordelijke een samenvatting van de 
opgelopen boetes. Deze moeten binnen de 14 dagen betaald worden. 

b. Individuele boetes van leden moeten als volgt betaald worden: 

Na afloop van de heenronde ontvangt het betrokken lid een samenvatting van de opgelopen boetes. Deze 
moeten betaald worden tegen uiterlijk 31 december. 
Na afloop van het seizoen ontvangt het betrokken lid een samenvatting van de opgelopen boetes. Deze moeten 
binnen de 14 dagen betaald worden. 

2. Door hun aansluiting bij de WGF verbinden de ploegen en leden er zich toe de reglementen van de BGB en WGF 
te kennen en de beslissingen van het bestuur strikt na te leven. 
Overtreders zullen beboet en/of geschorst worden. Niet betaalde boetes worden overgemaakt aan de BGB 
voor verdere behandeling. 

3. Bij niet-betaling van boetes verliezen betrokken ploegen alle wedstrijden met forfait tot de verschuldigde som 
vereffend is. 

4. Schorsingen gaan steeds in op de dag die gemeld wordt op de WGF-website of met onmiddellijke ingang indien 
het WGF-bestuur dit beslist. In dit geval wordt het betrokken lid schriftelijk ingelicht. 

5. Leden met schuld aan de BGB of WGF, worden geschorst tot de schuld vereffend is. Indien zij toch spelen 
verliest hun ploeg met forfait. 
Indien het een individueel- of duo kampioenschap betreft verliest het betrokken lid of duo de wedstrijd met forfait. 

6. Een geschorst lid kan geen uitgestelde wedstrijd betwisten die normaal in zijn schorsingsperiode viel. 

7. Een lid dat 2 maal een blaam oploopt, in een periode van 2 seizoenen, wordt 2 speeldagen geschorst. 

8. Bij herhaling wordt de strafmaat verdubbeld. 
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IN/12. Briefwisseling 
 

1. Secretariaat: 

1. Alle briefwisseling aan het WGF-bestuur dient gericht aan het volgend adres: Vanneste Patrick, 
Aimé Behaeghestraat 1 - 8870 Izegem - +32 479 65 93 60 - patrickvanneste@me.com 

2. Om geldig te zijn moet het schrijven ondertekend zijn door betrokken lid. 

3. Enkel de datum vermeld in de poststempel is geldig. 

4. Aangetekende zendingen zijn niet toegelaten, uitgezonderd bij officiële klacht. 

5. Correspondentie mag eveneens per email naar het secretariaat steven.degraeve1@telenet.be 

2. Kaarthouding: 

Alle briefwisseling aan het WGF-bestuur dient gericht aan het volgend adres: Speliers Guy, Zandstraat 44, 8450  

Bredene.  

 
3. WGF-feest: 

Alle briefwisseling aan het WGF-bestuur dient gericht aan het volgend adres: Deguffroy Werner, 
Westlaan 333 bus 14, 8800 Roeselare.  

 
IN/13. Aansluiting van een nieuw lid 

 

Een nieuw lid kan aansluiten tot 27 december. Uitzondering voor jeugdspelers die kunnen aansluiten tot eind 
februari. Leden die na 27 december aansluiten mogen enkel deelnemen aan individuele- of duokampioenschappen 
maar niet in een ploegencompetitie of bekercompetitie. 

 
IN/14. Federaal gebied 

 
De volledige provincie West-Vlaanderen. 

 
IN/15. Geschillen 

 

Alle punten niet voorzien in onderhavig reglement worden naar eer en geweten onderzocht en beslecht door 
het WGF-bestuur. 

 
Deze reglementen vernietigen alle voorgaande innerlijke reglementen WGF. 

 
Opgemaakt op 10 november 2022, door de reglementencommissie en goedgekeurd door het WGF-bestuur. 
 
 
De Reglementencommissie :  
 
Vanneste Patrick                        Deckmyn Rudi 
 
 
Voorzitter                                       Ondervoorzitter 
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