
Reglement van het Gouden Team competitie van De Bouchon 2020.

Het Gouden Team
Inschrijving 

Alleen vooraf ingeschreven teams kunnen deelnemen. 

Uiterste datum van inschrijving is 12 april 2020.

Inschrijven via mail (ludovandenberghe@gmail.com) of naam invullen op de lijst in 
het lokaal.

Wat is een team?

Een team bestaat uit 2 leden van de club ongeacht het geslacht. Gemengde teams 
zijn dus ook toegelaten.

Waar wordt er gespeeld?

Er wordt enkel gespeeld op de velden van De Bouchon.

Wie mag deelnemen?

Iedereen die lid is van De Bouchon mag deelnemen of liever gezegd zouden we 
heel graag hebben dat zij/hij meedoet.
Je kan er niets mee verliezen, het kost je niets en je kan er enkel bij leren, winnen 
of misschien een enkele keer verliezen. Tenslotte heeft iedereen zich ingeschreven 
in de club om te petanquen. Dit is een gelegenheid om eens op een andere manier, 
moment en met een vast teamgenoot te spelen.

Wanneer wordt er gespeeld?

Op de vastgestelde zondagnamiddagen voor de eerste reeksen. Er wordt telkens 
gestart om 13u00.

De halve finale en finale worden gespeeld op zondagnamiddagen na onderlinge af-
spraak.

Hoe spelen we en tegen wie?

De loting van de ploegen (maximum 24) gebeurt op woensdag 15 april 2020.

De ploegen worden ingedeeld in reeksen van 4 ploegen.



Voor het geval er minder dan 24 ploegen hebben ingeschreven, wordt het schema 
volgens eenzelfde stramien aangepast.

Op zondag 19/04/2020 starten we met 24 ploegen in 6 reeksen van 4 ploegen. 
Eerste 3 per reeks gaan verder, samen met 2 beste verliezers  (= 20 ploegen). Ie-
dereen speelt 3 wedstrijden.

Op zondag 24/05/2020 spelen we met 20 ploegen in 5 reeksen van 4 ploegen. 
Eerste 2 per reeks gaan verder, samen met 2 beste verliezers (= 12 ploegen). Ie-
dereen speelt 3 wedstrijden.

Op zondag 14/06/2020 spelen we met 12 ploegen in 3 reeksen van 4 ploegen. 
Eerste per reeks gaan verder samen met beste verliezer (= 4 ploegen)

Halve finale

Halve finale wordt gespeeld op zondagnamiddag en na afspraak.
Er wordt met 4 ploegen, 1 wedstrijd gespeeld. A tegen B en C tegen D.
De verliezers van deze wedstrijd spelen aansluitend nog tegen elkaar voor de der-
de plaats.

Finale 

De finale wordt gespeeld op zondagnamiddag en na afspraak. Er wordt met 2 ploe-
gen 1 wedstrijd gespeeld. A tegen B.

De uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden gemeld aan Ludo.
Bij afwezigheid van Ludo worden de uitslagen enkel via mail overgemaakt aan
ludovandenberghe@gmail.com

Tegen uiterlijk 13/09/2020 dienen alle wedstrijden gespeeld te zijn.

We hopen op de FairPlay van elk team en vergeet niet dat de geest van Fanny al-
tijd meekijkt!

Het bestuur
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