
Bouchon d’ Or

Reglement


- De Bouchon d’ Or start op woensdag 1 april 2020 en eindigt op woensdag 
7 oktober 2020.


- De wedstrijden zijn enkel geldig als er minstens 12 spelers aanwezig zijn. Bij 
een tekort aan spelers gelden de wedstrijden als vriendschappelijke matchen 
en worden niet meegeteld in de ranking.


- Om in aanmerking te komen voor de ranking moet men minsten 65% van de 
wedstrijden gespeeld hebben.


- Belangrijk : de loting zal stipt om 19h30 gebeuren via de computer. Enkel de 
leden die aanwezig zijn in het clublokaal en opgenomen zijn op de deelne-
merslijst komen in aanmerking voor de eerste wedstrijd. Een SMS sturen, bel-
len naar iemand van het bestuur, iemand mondeling verwittigen dat je iets la-
ter bent , enz… wordt niet aanvaard. Onmiddellijk je aanwezigheid melden bij 
diegene die de gegevens in de computer invoert en dan  ook je naam op het 
magneetbord kleven. Tijdig aanwezig zijn is de boodschap. 


- Men is niet verplicht om beide wedstrijden te spelen. Je kan bij laattijdig toe-
komen perfect de tweede partij spelen of omgekeerd. Moet je snel naar huis 
dan speel je enkel de eerste wedstrijd.


- Na het horen van de bel in het lokaal dient iedereen zich naar de speelvelden 
te begeven. Er wordt verwacht dat je je medespeler(s) en tegenstanders NIET 
laat wachten zonder GRONDIGE reden.


- Bij extreem regenweer en/of technische storing met de lichten kunnen aange-
vangen wedstrijden gestopt worden en enkel de wedstrijdleider kan beslissen 
of de gespeelde wedstrijden in aanmerking komen of dat de nog niet ge-
speelde wedstrijden op een andere dag verder gespeeld worden.


- Vanaf woensdag 16 september spelen de 8 eerste aanwezige spelers in de 
ranking onderling tegen elkaar. Dus, 4 woensdagen lang zal er een dubbele 
loting gebeuren maar de uitslag van beide groepen gaat naar de gezamenlijke 
ranking. Er is tijdens deze 4 wedstrijdavonden een aparte loting om de speel-
velden aan te duiden.


- Om opgenomen te worden in het algemeen klassement bij de eerste 8 moet 
men minimum 4 wedstrijden bij de laatste 8 gespeeld hebben of 2 woensda-
gen.


- Het mikballetje moet bij het gooien overal op min. 2 cm van het koordje lig-
gen.


- Wekelijks verschijnt de uitslag en ranking op de website. Foutieve uitslagen 
moeten altijd per mail gemeld worden bij de wedstrijdleider. Een aanpassing 
volgt dan zo snel mogelijk.


- We rekenen op de sportiviteit van iedereen , maar als er dan toch een discus-
sie is kan enkel de sportleider beslissen, deze beslissing kan soms ook ge-
beuren na de wedstrijd.


- Alle rokers dienen zich te voorzien van een asbak of gebruik te maken van de 
asbakken op het terrein. Peuken op de grond gooien wordt niet getolle-
reerd.




- Meedoen aan de Bouchon d’ Or is niet verplicht maar graag zouden we 
willen dat iedereen dit jaar opnieuw deelneemt. Ben je tijdens het seizoen 
enkele weken of maanden afwezig dan speel dan toch gerust mee maar dan 
kom je enkel niet in aanmerking voor de eindranking. 


- De eindbeslissing ligt altijd bij het Bestuur


Veel speelgenot.

Het Bestuur


