Verslag vergadering Reglementencommissie BGB van zaterdag 14/1/2017
Aanwezig voor het bestuur: Verbeirens Marnick , Jacobs Ivo , Noten Valentin.
Voor de verbonden : Van den Broucke Jean-Paul, Polfliet Gustaaf, Van den Zegel Eric,
Smeets Martin, Verdonck Gert, Vanden Houwe Rudy, Geboes Bert, Peirlinckx Luc,
Erwin Reniers , Degraeve Steven .
Eerst worden alle besproken punten van het verslag van 22/10/16 vermeld of deze
goedgekeurd zijn of niet. Verder in het verslag zullen de wijzigingen vermeld en
geformuleerd worden om deze door te sturen naar de Raad van Bestuur BGB.
1. Krijt op bal: aanpassing van het reglement bij 8.3 Toucher, zie verder in verslag.
2. Aanpassing opgangstoot: reglement blijft hetzelfde
3. 2 ballen in driehoek naar strafpunt na fout speler:
 Stemming met 7 JA tegen 3 NEEN heeft beslist dat beide ballen naar het
strafpunt moeten verplaatst worden, net zoals het nu is.
4. Naamafroeping op BK, test tot uitsparen tijd: niet van toepassing voor
Reglementencommissie.
5. Kaderspel heel de wedstrijd, voorstel test BNV:
 Vraag kwam om dit onmiddellijk in alle Verbonden toe te passen waardoor er
een stemming was. Er waren 4 stemmen JA, en 6 stemmen NEEN, waardoor het
reglement niet wijzigt.
6. Leggen van ballen op de aanvangspunten, toestel aankopen:
 Men kan dit niet verplichten om aan te kopen, maar voor wie het gebruikt,
graag volgende werkwijze volgen. Het toestel mag gebruikt worden, maar met
controle van de scheidsrechter.
7. Bestraffing als speelvolgorde niet gerespecteerd wordt:
 Beide wedstrijden worden verloren bij de overtredende ploeg.



Hulpmiddel: beide kapiteins controleren het wedstrijdblad na het invullen op
volgorde van de opstelling van de spelers.
Elke wedstrijd wordt door naamafroeping van de kapitein van de thuisploeg
aangekondigd, zoals het reglement voorschrijft.

8. Scheidsrechter zijn met gsm in handen:
 De kapitein of speler van tegenstander mag opmerking maken tav de
scheidsrechter om zijn gsm niet te gebruiken.
 Antwoord: reglement 2.1.2 wordt aangepast en er wordt vermeld dat de
scheidsrechter niet mag afgeleid worden door multimedia. Dwz geen gsm in
handbereik hebben, niet naar tv kijken, en rechtopstaand de wedstrijd leiden.

9. Meerdere meettoestellen vragen/gebruiken: mag niet.


Bijvoegen op pag. 37 in BGB-reglement: speler mag meting en beslissing
scheidsrechter met officiëel meetinstrument niet weigeren, en kan geen tweede
meting met ander toestel vragen.

10. Varia:


Inoefenen en bestraffen, voorstel tot wijziging: Dit wordt per Verbond bepaald of er
iets gewijzigd wordt.



Stippellijn in driehoek:

 Vraag: de stippellijn in de driehoek te vervangen door een volle lijn, en buiten de
driehoek weg te laten?
 Antwoord: de stippellijn is ondertussen een volle lijn geworden, en wordt stootlijn
genoemd. De stootlijn zal ingekort worden, en zal enkel van toepassing zijn in de
driehoek. Dit werd bepaald na een stemming: 6 stemmen Ja, 4 stemmen Neen.
 Tijdswinst voor een biljartwedstrijd:
 Alles blijft bij het oude, alle voorstellen werden afgewezen.
 Tornooien, Kampioenschappen:
 Men is verplicht om met een lange broek te spelen, korte broek of bermuda niet toegestaan.

 Vliegeren: blijft
 Mag men 2 biljartkeus gebruiken tijdens zelfde wedstrijd?: NEEN
 Welke hulpmiddelen worden toegelaten?
 Deze zijn bepaald in BGB-reglement op pag. 38


Tweemaal na elkaar spelen: welke sanctie?
 Alle verplaatste ballen op hun plaats en de speelbal op het strafpunt.
Er wordt een artikel hieromtrent bijgevoegd in Reglementen, zie
verder in verslag.
 Art. 5.3.1: Bal op lijn in kleine verdedigingsdriehoek:
 Vraag: bal op lijn in kleine verdedigingsdriehoek, waar ligt die bal?
 Antwoord: IN.
 Aanpassing reglement 5.3.1: woord aanvals moet verwijderd worden,
men spreekt van kleine driehoek



Afschaffen driehoek voor verdediger: NEEN.

REGLEMENTSWIJZIGINGEN VOOR SEIZOEN 2017-2018 BEPAALT DOOR
REGLEMENTENCOMMISSIE OP DATUM VAN 14 JANUARI 2017.

1. ART. 10 KADERSPEL:
 Het reglement Kaderspel staat nu onder punt 10 in het Reglementenboek. Vraag is
echter om dit punt 2 te maken aangezien dit heel belangrijk.
 Aanpassing bij Art. 10.3 vierde lijn: het woord bal wordt vervangen door speelbal.
2. ART. 2 WEDSTRIJDLEIDING:
 Bijvoegen bij Art. 2.1.2 : De wedstrijdleider mag geen gebruik maken van multimedia

tijdens de wedstrijd. Dwz geen gebruik van gsm, niet afgeleid door tv. Men moet ook
rechtopstaand de wedstrijd leiden. Er mag een opmerking gemaakt worden door de
kapitein of speler van de tegenpartij hieromtrent.
3. ART. 5 AANVANG:
 Wijziging Art. 5.3.1: woord aanvalsdriehoek wordt driehoek.
4. ART. 7 DOELEN:
 Art. 7.4 wordt: Rechtstreeks doelen met een bal in de driehoek.
 Art. 7.4.2 wordt : Doelen met een harde, snelle stoot is niet toegelaten zo de
bal onder de stootlijn ligt in de driehoek, evenmin met ……
5. ART. 8 MIKKEN/SPELEN – TOUCHER:
 Bijvoegen Art. 8.2.1 : Wanneer men tweemaal na elkaar speelt, wordt de speelbal op
het strafpunt geplaatst, en alle verplaatste ballen komen terug op hun plaats.
6. ART. 8.3 TOUCHER:
 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 het kaderspel duid de
tegenstrever een bal aan die op het strafpunt wordt geplaatst.
 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.

7. Pag. 37 MEETINSTRUMENTEN:
 Bijvoegen: speler mag meting en beslissing scheidsrechter met officiëel
meetinstrument niet weigeren, en kan geen tweede meting met ander toestel
vragen.
8. PAG.38 :
 Nieuwe tekening ivm verdwijnen stootlijn buiten de driehoek.

Einde vergadering: 12.45h.
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