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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2, 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3, 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over golfbiljart en andere
traditionele sporten.

GOLFBILJART
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B.C. Zeeduivels
secretaris: Jozef Peeters
Grote Edestraat 53, 8370 Blankenberge
050 42 57 82
jos.zeeduivel@gmail.com

‘BC Zeeduivels’ is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
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onvoorspelbaar

G

olfbiljart wordt gespeeld op een tafel van één op twee meter. Er wordt
met tien ballen gespeeld, vijf rode voor
de ene speler, vijf witte voor de tegenstander. Bij het begin van een manche
liggen de rode ballen bij het witte doel,
de witte bij het rode doel. De spelers
proberen met een keu voorzien van
spits of pomerans hun ballen in het doel
(het gat tussen de twee toppen) aan de
andere kant van de tafel te schieten.

en speler die een geldig doel maakt, blijft aan beurt. Het
spel is beëindigd als een van de spelers zijn laatste bal
via het doel van de biljarttafel heeft geruimd. Die persoon
is winnaar van een manche. Diegene die als eerste twee
manches gewonnen heeft, is winnaar van de partij.

trefpunt

De golfbiljartsport is gestructureerd in Vlaanderen. De
Belgische Golfbiljart Bond
(BGB)
overkoepelt
11 verbonden, 400
clubs en

aanval verdediging

I

n zijn vroegste vorm werd biljart gewoon op de grond gespeeld met bollen en een gehoekte stok
en had het erg veel weg van beugelen. Het
spel evolueerde en werd vanaf het begin van
de zestiende eeuw op een tafel binnenkamers gespeeld. Ook de keu onderging grote veranderingen en
is nu een gepolijste, rechte stok geworden met pomerans.
Ondertussen bestaan er verschillende biljartsoorten, waarvan sommige worden gespeeld op een tafel met zakken, zo
kennen we het snooker of poolbiljarten. Andere worden gespeeld zonder zakken maar met hulpmiddelen als kegels of
gaten en toppen; één daarvan is het golfbiljart.

zo’n 6.500
spelers uit gans
Vlaanderen. Zij organiseren
het Belgisch Kampioenschap en
de Beker van België. Ook het Kampioenschap der Beide Vlaanderen en de Trofee der Kampioenen zijn belangrijke tornooien. Jaarlijks wordt er een Interland betwist
met Nederlandse golfbiljarters.

ballen ruimen

In het midden van de tafel staan acht
tappen die een ruitvormige obstakel vormen en de spelers hinderen bij het spel.
Je mag niet rechtstreeks op je eigen bal
spelen en je mag niet langer dan één beurt
het doel blokkeren.
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