
BOUCHON d’OR

Reglement 2021


Start op woensdag 31 maart 2021 
Eindigt op woensdag 6 oktober 2021. 

De loting gebeurt via computer (bij storing manueel), om 19u00 
Er worden telkens 2 matchen gespeeld. 
Er worden geen play -offs gespeeld. 

De wedstrijden zijn enkel geldig als er minstens 12 spelers aanwezig zijn. Bij een te-
kort 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 wed-
strijden gespeeld hebben.


Belangrijk:

Enkel de leden die tijdig aanwezig zijn in het clublokaal en opgenomen zijn op de 
deelnemerslijst komen in aanmerking voor de eerste wedstrijd. Een SMS sturen, bel-
len naar iemand van het bestuur, iemand anders verwittigen dat je iets later zal zijn, 
enz… wordt niet aanvaard. Onmiddellijk je aanwezigheid melden bij diegene die de 
namen in de computer invoert en dan ook je naam op het magneetbord kleven.

Tijdig aanwezig zijn is de boodschap.


Je bent niet verplicht om beide wedstrijden te spelen. Je kan bij laattijdig toekomen 
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, ten laatste 5’ nadien, naar 
de speelvelden te begeven.

Er wordt verwacht dat je je medespeler(s) en tegenstanders NIET laat wachten zon-
der GRONDIGE reden.


Bij slechte weersomstandigheden of defect van de lichten beslist de voorzitter, of 
indien hij afwezig is, een ander bestuurslid, als er al dan niet gespeeld wordt of als 
de begonnen wedstrijden gestopt worden. Deze ronde wordt geannuleerd voor alle 
spelers.


Het mikballetje moet bij het gooien overal op min. 4 cm van het koordje liggen.


Alle rokers dienen zich te voorzien van een asbak of gebruik te maken van de as-
bakken op het terrein. Peuken op de grond gooien wordt niet getolereerd. 



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


We rekenen op de sportiviteit van iedereen, maar als er dan toch een discussie is 
kan enkel de wedstrijdleider beslissen. Hiertegen kan geen beroep aangetekend 
worden.


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 speel dan toch gerust 
mee (je komt dan enkel niet in aanmerking voor de eind ranking).


Dit reglement doet geen afbreuk aan het Intern Reglement en vormt er één geheel 
mee.


Veel speelgenot.

Het Bestuur


Contactadres: 
De Bouchon vzw 
Kapelrie 19 
8490 Varsenare 
Ondernemingsnummer: 0823.438.839 
RPR Gent afd. Brugge


