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Kledij K.B.G.B.-AANGELEGENHEDEN 
 

Klasse A:  
 
Trofee Der Kampioenen - Finales Nationaal Kampioenschap 

 
- Een effen wit hemd (voor vrouwen een witte blouse) of een clubhemd met vermelding 

van de clubnaam, met al of niet eroverheen een biljartvest. 
- Het hemd mag maximum twee knopen, van boven, los zijn. 
- Het hemd wordt in de broek gedragen. 
- Het dragen van een das of vlinderdas is toegelaten.  
- Het dragen van een pull met korte of lange mouwen is verboden. 
- Reclame mag aangebracht worden op borst, mouwen of kraag, met een maximum van 
8 x 10cm. 
- Bij finale duo’s mogen beide spelers aantreden in hun clubkledij.   
- De broek moet lang en pikzwart zijn (voor vrouwen mag een zwarte rok) en mag zeker 
geen sportkledij zijn. 
 - De schoenen moeten zwart zijn. Indien de schoenen van veters voorzien zijn, moeten 
die eveneens zwart zijn. Sport- of bergschoenen zijn toegelaten indien zwart van kleur, 
alleen het merklogo mag een andere kleur hebben.  
- Het dragen van een hoofddeksel is niet toegelaten tenzij een doktersvoorschrift dit 
toelaat. 
-  Interland : Een effen wit hemd, zwarte broek en zwarte schoenen.  
 
Sanctie: Wanneer niet in orde, GEEN deelname van de betrokken speler individueel. 
 

 
Klasse B:  
 
Verbonds-en Provinciaal kampioenschap – Beker van België – BNV  
 
 - Een effen wit hemd (voor vrouwen een witte blouse) of een clubhemd met vermelding 

van clubnaam, met al of niet eroverheen een biljartvest.  
 - Het hemd wordt in de broek gedragen. 
 - Donkere effen broek zonder scheuren of beschadiging . 
 - Donkere effen schoenen : blauw, zwart of bruin:  kleur stiksel, merk of zool van geen 
belang. 
 - Clubhemd of clubpolo met vermelding van clubnaam, reclame toegestaan. 
 - Het dragen van een pull met korte of lange mouwen is verboden. 
 - Het dragen van een hoofddeksel is niet toegelaten tenzij een doktersvoorschrift dit 
toelaat. 

 
Sanctie: Wanneer niet in orde, GEEN deelname van de betrokken speler individueel 

 


