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Notulen 
Bijzondere RvB GEOZ  

I. Competitie 2020-2021 

 

Aanwezigen: 

- Ronny De Bruycker 
- Xavier Barbier 
- Steven Poelman 
- Didier Callens (commissaris) 

 
Verontschuldigd: 
 
- Peter Bradt 
- Jelle Van Parijs (commissaris) 

 

I. Voorstel tot aanvang van competitie 2020-2021 

Na de nieuwe maatregelen van de Federale Overheid en de beslissingen genomen door 
KBGB, heeft GEOZ in een bijzondere RvB enkele zaken besproken mbt de heropstart van de 
competitie. 

Met de geldende regels dient het bestuurd er voor te zorgen dat er een rechtlijnige competitie 
wordt opgestart zodat iedereen onder dezelfde voorwaarden kan opstarten. Dit uiteraard in 
regel met de wet en zo veilig mogelijk voor de leden. 

Het is ook een feit dat in de huidige situatie de competitie niet kan opgestart worden zoals we 
ze gewoon zijn van de vorige jaren. Het zal steeds kiezen zijn voor de optie met de minste 
nadelen tov de normale competitie. 

Het bestuur wil ook de inspraak van de leden laten gelden en heeft dan ook beslist om 
vandaag geen beslissing te nemen, maar om 2 opties aan te bieden aan de clubs. Aan de 
hand van de voorkeur van de clubs en de uitbaters zal er maandag 5/10/2020 een definitieve 
beslissing genomen worden. 

Welk format er ook zal worden toegepast, deze zal starten in het weekend van 30 oktober 
2020. 
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Na een constructief overleg met het bestuur werden meerdere opties samengenomen en 
herleid tot 2 definitieve opties die hierna zullen worden toegelicht. 

Er zal niet meer afgeweken worden van deze 2 opties, dus een van de 2 zal dan ook uitgerold 
worden op 30/10/2020. 

Optie 1: Competitie met ploegen van 6 

De reeksindelingen en kalender die werd opgemaakt in augustus blijft behouden en er zal 
gespeeld worden met ploegen van 6 man. 

Weliswaar zullen deze dienen te spelen in 2 shiften. 

De eerste 3 man zullen spelen op vrijdag 19u of zaterdag om 18u of zondag 14u30. De 
laatste 3 zullen starten (richt uur) 2u30 na aanvang van de eerste 3. 

Het wedstrijdblad wordt ingevuld voor de aanvang van de eerste partij en dit voor de 6 
wedstrijden. 

De inspeeltijd van 30minuten vervalt. Voor elke wedstrijd mogen de spelers enkel 1 maal 
de opgangsstoot oefenen. 

Er wordt gespeeld in 2 manches (dus geen belle) en de totaal aantal punten tellen voor 
de einduitslag (12-0 of 0-12). De winnende ploeg krijgt 3 punten, gelijkspel 1 punt, verlies 
0 punten. 

De 6de man dient ten laatste te starten om 24u00. Lukt dit niet, dan geldt de huidige 
uitslag en vervalt de laatste wedstrijd. 

De 3 spelers zitten samen aan een aparte tafel. Wanneer de 3 eerste wedstrijden gedaan 
zijn wordt de tafel vrijgemaakt voor de volgende 3 spelers. 

Indien de competitie vervroegd beëindigd wordt doordat er strengere Corona maatregelen 
zijn, zal deze meteen definitief worden afgelast. Afhankelijk wanneer dit ingaat wordt het 
volgende toegepast: 

o Tijdens de heenronde -> resultaten van vorig seizoen tellen voor volgend seizoen 
o Na heenronde, tijdens terugronde -> resultaten van enkel de heenronde tellen voor 

volgend seizoen. 
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Optie 2: Competitie met ploegen van 4 

De competitie wordt niet opgestart met de reeksindelingen en ploegen die reeds werden 
opgemaakt voor dit seizoen. 

In plaats daarvan wordt een volledige nieuwe competitie opgestart voor seizoen 2020-
2021. 

Deze competitie zal bestaan uit ploegen van 4 spelers. Deze ploegen dienen opnieuw 
ingeschreven te worden, en mogen uit spelers bestaan van andere ploegen en/of clubs. 

De inschrijving is volledig vrijblijvend. Niemand wordt in dit format verplicht om aan te 
treden. 

Er kan gespeeld worden op vrijdagavond, zaterdagmiddag, zaterdagavond en 
zondagmiddag. Zo krijgen de lokalen ook de mogelijkheid om het aantal ploegen uit te 
breiden. 

De reeksindelingen zullen gebeuren naargelang de sterkte van de ploeg. Elke speler 
krijgt reeds 2 jaar een elo-rating achter de schermen. Hierdoor kunnen we bepalen op 
een objectieve manier hoe sterk iemand is, en bijgevolg hoe sterk een ploeg is. 

De ploegen worden dan ingedeeld in reeksen met dezelfde sterkte -> competitievere 
reeksen. 

De standen op het einde van het seizoen zullen geen invloed hebben op de reeksindeling 
van volgend seizoen. De reeksen van volgend seizoen zullen ingedeeld worden adhv de 
resultaten van vorig seizoen.  

Er wordt geen man van het seizoen bijgehouden. 

De kampioenen van hun reeks worden gehuldigd. 
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Voor beide opties geldt het volgende: 

- Er zal geen bekercompetitie gespeeld worden en eveneens geen play-offs. 
- De wedstrijdleider volgt de wedstrijd zittend aan de tafel van zijn ploeg, of aan een 

voorziene tafel voor de wedstrijdleider aan het biljart. Enkel bij meten of moeilijke situaties 
(pique, kaderen, enz…) komt de wedstrijdleider aan tafel met mondmasker. 

- De spelers raken de ballen niet aan (muv het inspelen), enkel de wedstrijdleider mag dit. Hij 
ontsmet de handen na elk contact. 

- Handen worden voor de wedstrijd steeds ontsmet, bij voorkeur ook gewassen. 
- De regels van de horeca dienen ten alle tijden gevolgd te worden.  
- Dragen van mondmasker aan het biljart (over mond EN neus) is ten alle tijden verplicht! 

Het niet naleven zal bestraft worden met eerst een waarschuwing, 2de maal beurtverlies, 
3de maal mancheverlies. 

- De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen 
- De uitbater houdt ook toezicht op het nakomen van de Coronamaatregelen specifiek voor 

de Horeca 
- Verplaatsen van wedstrijden zal voor dit seizoen gratis kunnen 
- De regel van 3 aanwezig voor de start vervalt in beide opties 

 

Beide opties worden voorgelegd aan de leden en uitbaters tijdens een  

Het bestuur vraagt om ten laatste tegen zaterdag 3 oktober feedback te krijgen van de 
uitbaters en correspondenten van de clubs over hun voorkeur.  

Aparte opmerkingen van leden zullen niet meegenomen worden in het finaal besluit. We 
wensen dat hun voorkeur wordt overgebracht door hun correspondent. 

Op maandag 5 oktober zal het bestuur van GEOZ definitief de beslissing nemen welk format er 
zal worden toegepast en op dinsdag 6 oktober zal dit gecommuniceerd worden via de gekende 
kanalen. 

Het bestuur beseft dat in deze tijden een juiste beslissing nemen niet mogelijk is. Het zal altijd 
kiezen zijn tussen de Pest en de Cholera. Echter doen we er alles aan om onze leden toch 
een hobby aan te bieden in de meest veilige omstandigheden. 

GEOZ gaat zijn verantwoordelijkheid hierin niet uit de weg en wil dit in samenspraak doen met 
zijn leden. 

 

 


