COMPETITIEREGLEMENT
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Uitgave november 2016
In deze uitgave zijn de artikelen 3, 5, 43 en 45 lid 4 aangepast

Deel I Hoofdstuk 1 Inleiding
Artikel 1 Geldigheid van dit reglement
1.
Dit reglement bestaat uit drie delen. Deel I en II zijn geldig voor alle competities welke
onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur of (één of meerdere) afdelingsbesturen worden georganiseerd. Deel III is geldig voor alle door het Hoofdbestuur te
organiseren landelijke competities.
2.
De afdelingsledenvergadering stelt voor elke door het betrokken afdelingsbestuur te
organiseren competitie vast welke bepalingen uit deel III voor die competitie van kracht
zijn.
3.
De afdelingsledenvergadering kan voor elke door het betrokken afdelingsbestuur te
organiseren competitie aanvullende bepalingen vaststellen.
4.
Het afdelingsbestuur zendt vóór aanvang van elke competitie een afschrift van de in
lid 2 en 3 genoemde bepalingen aan het Hoofdbestuur.
Artikel 2 Spelregels
Competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de voor de NTTB geldende spelregels zoals
gepubliceerd in de publicatie "Tafeltennisspelregels". Elke lid-vereniging is verplicht de meest
recente door de NTTB goedgekeurde uitgave van de "Tafeltennisspelregels" bij elke competitiewedstrijd in de speelzaal aanwezig te hebben.
Hoofdstuk 2 Begrippen
Artikel 3 Begrippen
Jeugdleden
:

gewone leden die op 31 december van het lopende wedstrijdseizoen
de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Seniorleden
: alle overige gewone leden.
Klassen
: de ingevolge artikel 39 en 44 van dit reglement als zodanig
aangeduide landelijke klassen. Iedere klasse afzonderlijk wordt door
de betrokken competitieleider in groepen verdeeld.
Groep
: een onderdeel van een klasse, bestaande uit minimaal 4 teams.
Team
: een aan de competitieleiding opgegeven combinatie van ten minste
twee, voor de landelijke competitie ten minste drie, competitiegerechtigde leden, behorende tot één lid-vereniging.
Wedstrijdseizoen : het tijdvak van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend waarin de NTTB twee
competities tussen teams van lid-verenigingen organiseert, te weten
een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie.
Competitie
: een samenstel van competitiewedstrijden in een groep, waarin elk
team tegen elk ander team in de groep speelt.
HCL
: de hoofdcompetitieleider die de leiding heeft over de landelijke
competities voor wat betreft de seniorklassen. Het HB kan deze taak
aan meerdere personen toewijzen.
HJCL
: de hoofdjeugdcompetitieleider die de leiding heeft over de landelijke
competities voor wat betreft de jeugdklassen. Het HB kan deze taak
aan meerdere personen toewijzen.
ACL
: de afdelingscompetitieleider die de leiding heeft over de
afdelingscompetities voor wat betreft de seniorklassen.
AJCL
: de afdelingsjeugdcompetitieleider die de leiding heeft over de
afdelingscompetities voor wat betreft de jeugdklassen.
Aanvoerder
: de speler/speelster die deelneemt aan een competitiewedstrijd en
eerst verantwoordelijk is voor het invullen van het wedstrijdformulier en
voor de gang van zaken tijdens de competitiewedstrijd.
Bondsscheidsrechter: een NTTB-lid dat voldoet aan de eisen om te kunnen optreden als
bondsscheidsrechter.
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Wedstrijdrooster

:

Wedstrijdformulier :

NPC

:

Coach

:

het door de betrokken competitieleider opgestelde rooster waarin van
alle te spelen competitiewedstrijden, de datum, de speelgelegenheid
en het aanvangsuur zijn vastgesteld.
het door het bondsbureau, tegen betaling, te verstrekken formulier voor
het vastleggen van de uitslagen van competitiewedstrijden, dat de lidverenigingen verplicht zijn te gebruiken.
de non-playing captain is de niet aan de competitiewedstrijd
deelnemende aanvoerder.
de persoon die al dan niet deelneemt aan de competitiewedstrijd en de
speler/speelster voor, tijdens en na de wedstrijd aanwijzingen mag
geven.

Deel II Algemene bepalingen voor alle competities
Hoofdstuk 3 Deelname aan competities
Artikel 4 Gerechtigdheid tot spelen competitie
Gerechtigd tot het spelen van competitiewedstrijden voor een lid-vereniging zijn uitsluitend zij
die als competitiegerechtigd lid door die lid-vereniging zijn opgegeven, tenzij tegen hen
maatregelen zijn genomen op grond van bepalingen genoemd in hoofdstuk 7 van het
Tuchtreglement, waarmede en voor de duur waarvan hen dit recht is ontnomen.
Artikel 5 Uitkomen in een of meerdere competities
1. Het is een speler/speelster toegestaan deel uit te maken van meer dan één team of méér
dan één lid-vereniging, mits de teams waarvan de speler/speelster deel uitmaakt niet in
dezelfde competitie zijn ingedeeld. Onder dezelfde competitie wordt verstaan een geheel
van competitieklassen waartussen promotie en degradatie mogelijk is. Wanneer dit geheel
uit zowel landelijke als afdelingsklassen bestaat zijn al deze klassen onderdeel van
dezelfde competitie.
2. In afwijking van lid 1 is het een speler/speelster tevens toegestaan deel uit te maken van
meer dan één team of meer dan één lid-vereniging indien de teams waarvan hij/zij deel
uitmaakt zijn ingedeeld in afdelingsseniorencompetities uit verschillende afdelingen en niet
meer dan één van deze teams is ingedeeld in de hoogste klasse van de betreffende
afdeling.
3. De HCL kan spelers die gebruik maken van de in lid 2 genoemde uitzondering een
invalverbod voor de landelijke herencompetitie opleggen.
4. Het is het een speler/speelster niet toegestaan in één competitie uit te komen voor een
team in de landelijke seniorencompetitie in combinatie met een team in de landelijke
jeugdcompetitie. In afwijking hiervan mogen meisjes die in de landelijke jeugdcompetitie
spelen en volgens de in artikel 22 lid 6 genoemde voorwaarden in de landelijke
seniorencompetitie mogen uitkomen, ook in de landelijke damescompetitie uitkomen. De
HCL kan hieraan beperkingen opleggen.
5. Een speler/speelster mag in één wedstrijdseizoen voor meerdere door de ITTF erkende
bonden in een competitie uitkomen, mits de regelgeving van de andere bond(en) waar de
speler in een competitie wil uitkomen dit toestaat.
Artikel 6 Speelzaal
1. Elke lid-vereniging is verplicht voor competitiewedstrijden een speelzaal beschikbaar te
hebben die naar het oordeel van het Hoofdbestuur of het betrokken afdelingsbestuur geschikt is om haar competitiewedstrijden volgens het wedstrijdrooster te kunnen spelen.
2. De speelzaal dient beschikbaar te zijn gedurende de duur van de competitiewedstrijd.
Voor de landelijke competitie dient de speelzaal tenminste 4 uur beschikbaar te zijn. De
uitspelende vereniging dient in de afdelingsklassen ten minste 15 minuten, in landelijke
klassen ten minste een half uur en in de eredivisie ten minste een uur voor aanvang van
de competitiewedstrijd te kunnen beschikken over de speelzaal.
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3.

4.

5.

De thuisspelende lid-vereniging en de lid-vereniging die op grond van artikel 35 lid 5 van
dit reglement speelgelegenheid dient te verschaffen, moeten zorgdragen voor een ongestoord verloop van de competitiewedstrijden die in hun speelgelegenheid worden gespeeld.
De gehele accommodatie dient te voldoen aan de elementaire eisen van inrichting zoals
vermeld in de Normen en Richtlijnen Tafeltennis Accommodatie en het onderdeel
Tafeltennis van het Handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF, alsmede aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en mag geen direct gevaar opleveren voor de
gezondheid van spelers, begeleiders en scheidsrechters. Tevens dient de gehele
accommodatie toegankelijk te zijn voor rolstoelgebruikers en voor officiële hulpdiensten.
De ontvangende lid-vereniging dient zorg te dragen voor gescheiden kleed- en
doucheruimte voor dames en heren.
De volgende eisen worden aan de speelruimte gesteld:
1. de vloer moet vlak, horizontaal en stroef zijn en geschikt zijn voor de beoefening van
de tafeltennissport; de wanden moeten gedekt van kleur zijn;
2. de plaats van de tafels moet zodanig zijn dat elke tafel midden op de vloer van een
vrije speelruimte staat met minstens de volgende afmetingen (in meters):
voor de -->

6.

7.

8.

9.

eredivisie

overige landelijke divisies

afdelingsklassen

Lengte

12

10

9

breedte

6

4,5

4,5

hoogte

4

4

4

3. de lichtsterkte, gemeten boven het speelvlak, moet gelijkmatig minstens 500 lux
bedragen en de lichtsterkte op alle andere plaatsen in de speelruimte moet minstens
de helft zijn van die boven het speelvlak; de lichtbron moet zich minstens
3 meter boven de grond bevinden;
4. de temperatuur in de speelruimte dient minimaal 16 graden Celsius te zijn;
de speelruimte moet zijn omgeven door een ongeveer 75 cm. hoge afzetting, geheel van
dezelfde donkere kleur, die zorgt voor afscheiding van aangrenzende speelruimte(s) en
van toeschouwers. In de afdelingsklassen is een afscheiding aan de lengtezijde niet
verplicht en mag de vrije ruimte aan de lengtezijde van de tafel de vrije ruimte van de
naastgelegen tafel overlappen.
In een zaal of een afgesloten gedeelte van een zaal waarin competitiewedstrijden worden
gespeeld in de landelijke klassen mogen gelijktijdig alleen andere competitiewedstrijden
worden gespeeld die behoren tot een onder verantwoordelijkheid van de NTTB of een
door de NTTB erkende organisatie georganiseerde competitie.
In de accommodatie waarin de speelzaal zich bevindt mag niet worden gerookt. Deze
verplichting geldt niet in afsluitbare, uitsluitend voor het roken van tabaksproducten
aangewezen en als zodanig aangeduide ruimten.
Keuring van een zaal vindt steeds plaats wanneer het Hoofdbestuur, het betreffende
afdelingsbestuur, dit nodig acht, of wanneer een belanghebbende vereniging dit wenst.
a. Elke lid-vereniging is verplicht zich aan een keuring door of namens het Hoofdbestuur
of het betreffende afdelingsbestuur te onderwerpen.
b. Van iedere zaalkeuring wordt een zaalkeuringsrapport opgesteld.
c. Elke lid-vereniging is verplicht het meest recente zaalkeuringsrapport in de zaal
aanwezig te hebben.
d. Het zaalkeuringsrapport dient op eerste verzoek te worden getoond aan:
1. de aanvoerder van het bezoekende team;
2. de door het Hoofdbestuur aangestelde bondsscheidsrechter(s);
3. functionarissen genoemd in artikel 8 lid 2.
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Artikel 7 Materiaal
1. In de spelregels van de NTTB worden eisen gesteld ten aanzien van de tafel, het net en
de netposten, de bal en het bat.
2. Voor wedstrijden/evenementen onder auspiciën van de NTTB, is voor de tafel, de
netpostcombinatie, de bal en het rubber een ITTF-goedkeuring of een NTTBgoedkeuring verplicht. Tevens dient het materiaal voor te komen op de door de NTTB
per wedstrijdseizoen te publiceren lijst van geregistreerde producten. Op deze lijst
worden alleen goedgekeurde producten geplaatst.
Voor de NTTB-goedkeuring worden door het Hoofdbestuur nadere eisen gesteld.
Onder deze wedstrijden/evenementen worden verstaan:
a. onder auspiciën van het Hoofdbestuur georganiseerde landelijke competities en I-, Nen OR-toernooien;
b. onder auspiciën van de Afdelingsbesturen georganiseerde competities en OAtoernooien;
c. overige evenementen, waaraan hoofdzakelijk door leden van de NTTB, afkomstig van
meerdere verenigingen, wordt deelgenomen.
3. Een opgave van goedgekeurde tafels, net combinaties, ballen en rubbers wordt door het
Hoofdbestuur gepubliceerd op tijdstippen waarop het Hoofdbestuur dit nodig oordeelt.
Alleen de hierin genoemde materialen mogen worden gebruikt.
4. Keuring van materialen zoals ballen, tafels en netten vindt steeds plaats wanneer het
Hoofdbestuur of het betreffende afdelingsbestuur dit nodig acht.
5. Onderwerping aan keuring is verplicht .
6. Bij competitiewedstrijden in de in artikel 48 bedoelde aangewezen landelijke klassen dient
de thuisspelende lid-vereniging zorg te dragen voor de aanwezigheid van een tijdklok,
goed functionerende telblokken, een nethoogtemeter, een tafel en twee stoelen ten
behoeve van de door het HB aangestelde bondsscheidsrechter(s).
7. Elke lid-vereniging is verplicht een degelijke verbandtrommel in de accommodatie aanwezig te hebben.
Hoofdstuk 4 Maatregelen en sancties
Artikel 8 Bevoegdheden van functionarissen
1. Indien tijdens een niet door een door het Hoofdbestuur aangewezen bondsscheidsrechter
geleide competitiewedstrijd ernstige overtredingen van de reglementen worden
geconstateerd door een bevoegde NTTB-functionaris, kan deze de competitiewedstrijd
laten staken. Hij doet van de door hem geconstateerde overtreding mededeling aan het
Hoofdbestuur of het betreffende afdelingsbestuur en - voor zover hoofdstuk 2 van het
Tuchtreglement van toepassing is - aan de Tuchtcommissie.
2. Bevoegde functionarissen zijn:
a. de leden van het Hoofdbestuur en de HCL en HJCL;
b. de leden van het afdelingsbestuur en de ACL c.q. AJCL in de betreffende afdeling;
c. NTTB-leden die namens het Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur optreden.
Artikel 9 Vervanging van de scheidsrechter
Elke speler heeft het recht tijdens het spelen van een set op zijn verzoek éénmaal een andere
scheidsrechter toegewezen te krijgen, met dien verstande dat de vervangen scheidsrechter
nimmer ten tweede male in dezelfde set als scheidsrechter kan worden aangewezen.
Een speler kan niet eisen dat een door het Hoofdbestuur aangewezen bondsscheidsrechter
wordt vervangen.
Artikel 10 Boetes en maatregelen
1. Overtreding van enige bepaling van dit reglement kan, voorzover het oordeel daaromtrent
niet is voorbehouden aan de Tuchtcommissie, worden bestraft met een boete.
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Jaarlijks wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld en gepubliceerd welke overtredingen in
de landelijke competitie en de afdelingscompetities tot een boete kunnen leiden.
Het Hoofdbestuur bepaalt de hoogte van de boetebedragen. Een afdelingsbestuur heeft
de bevoegdheid lagere boetebedragen vast te stellen dan de door het Hoofdbestuur
vastgestelde bedragen.
De betrokken competitieleider is bevoegd de in lid 2 genoemde boetes op te leggen. Hij
kan daarbij verdere maatregelen nemen om een normaal verloop van de competitie te
waarborgen.
De op grond van dit reglement opgelegde boetes en maatregelen worden ter kennis van
de betrokken lid-verenigingen gebracht. Dit geschiedt binnen 21 dagen nadat de overtreding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen kan worden
geconstateerd. Tevens worden de aard van de overtreding, de hoogte van de geldboetes,
de termijnen van betaling en de eventueel genomen maatregelen vermeld.
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter
kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het Hoofdbestuur (landelijke
competitie), het betrokken afdelingsbestuur (afdelingscompetities). Het Hoofdbestuur of
het betrokken afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of genomen maatregelen wijzigen
of ongedaan maken.

Artikel 11 Protesten in verband met het materiaal
1. Vóór de aanvang van een competitiewedstrijd dienen de aanvoerders te controleren of
voldaan is aan het bepaalde in artikel 6 en 7 van dit reglement.
2. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd dan moet deze vóór de aanvang van de competitiewedstrijd worden hersteld. Blijkt herstel niet mogelijk, dan stelt de aanvoerder van
het protesterende team, en wanneer beide aanvoerders protesteren stellen beide
aanvoerders afzonderlijk, een protest in tweevoud op, waarin de geconstateerde afwijking(en) wordt (worden) omschreven. Het protest wordt door beide teamaanvoerders ondertekend. Één exemplaar wordt aan de aanvoerder van de tegenpartij overhandigd,
terwijl het andere exemplaar binnen driemaal 24 uur wordt ingediend bij de betrokken
competitieleider.
3. De betrokken competitieleider onderzoekt de gesignaleerde afwijking(en) en bepaalt
daarna of de afwijking(en) geacht moet(en) worden van zodanige invloed op het spel te
zijn geweest dat overspelen van een gedeelte of van de gehele competitiewedstrijd nodig
is. Hij kan bij overspelen alle maatregelen treffen die hij nodig oordeelt om de in het gelijk
gestelde lid-vereniging niet te benadelen.
4. De bepalingen van dit artikel gelden op gelijke wijze voor afwijkingen die tijdens de competitiewedstrijd ontstaan of opgemerkt worden.
5. Bij competitiewedstrijden die geleid worden door een bondsscheidsrechter zijn artikel 48
en 49 van toepassing.

Artikel 12 Overige protesten
Protesten welke geen verband houden met het materiaal of de speelzaal, kunnen, voor zover
hoofdstuk 5 van het Tuchtreglement niet van toepassing is, worden ingediend bij de betrokken
competitieleider.
Artikel 13 Het staken en niet spelen van een competitiewedstrijd
1. Het staken van een competitiewedstrijd is niet toegestaan.
2. Het is een speler niet toegestaan het spelen van een of meer sets of games van een competitiewedstrijd te weigeren, of zich te onttrekken aan de plicht tot het uitspelen van een
reeds aangevangen game. Een speler die zich hieraan schuldig maakt, wordt als niet
opgekomen aangemerkt. Het team waarvan hij deel uitmaakt, wordt als onvoltallig
beschouwd. Het bepaalde in artikel 36 is hierop van toepassing.
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Maakt meer dan één speler van een team zich schuldig aan het bepaalde in lid 2 dan
wordt het gehele team geacht de wedstrijd niet te hebben gespeeld dan wel te hebben
gestaakt.
Het team dat een competitiewedstrijd staakt, verliest de nog lopende en volgende sets.
Het team dat een competitiewedstrijd niet aanvangt verliest alle sets.
De speler(s) of het team die een competitiewedstrijd hebben gestaakt kunnen zich bij de
betrokken competitieleider beroepen op overmacht. De betrokken competitieleider beslist
of er sprake is van overmacht. Indien de betrokken competitieleider het beroep op
overmacht honoreert wordt de sanctie van lid 4 niet toegepast. De betrokken
competitieleider stelt de Tuchtcommissie op de hoogte van deze beslissing.
In alle andere gevallen wordt het staken dan wel het niet spelen van een competitiewedstrijd of een gedeelte daarvan aangemerkt als een strafbare handeling in de zin van
het Tuchtreglement. De betrokken competitieleider doet hiervan aangifte bij de Tuchtcommissie.
De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij blessures die tijdens het
spel zijn opgelopen. Nadat een competitiewedstrijd een aanvang heeft genomen, kan een
geblesseerd geraakte speler niet worden vervangen.
Een als gevolg van een blessure niet gespeelde of niet uitgespeelde set wordt toegekend
aan de tegenpartij. Alle tot op dat moment gescoorde gamepunten blijven geldig.

Artikel 14 Misdragingen
Indien een team zich naar het oordeel van de betrokken competitieleider ernstig misdraagt,
kan het uit de competitie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als bij het
terugtrekken van een team, met dien verstande dat de gedragingen van de betrokken spelers
kunnen worden aangemerkt als strafbare handelingen in de zin van hoofdstuk 2 van het
Tuchtreglement.
Hoofdstuk 5 Organisatie van de competities
Artikel 15 Leiding
1. De algemene leiding van de landelijke competities berust bij het Hoofdbestuur. Deze taak
wordt, met inachtneming van artikel 15 lid 3 van de Statuten, door het Hoofdbestuur
gedelegeerd aan de HCL en de HJCL.
2. De algemene leiding van de afdelingscompetities berust bij het betreffende
afdelingsbestuur. Voor niet landelijke competities of klassen waaraan teams uit meer dan
één afdeling kunnen deelnemen berust de leiding van die competitie of klasse bij een door
de betrokken afdelingsbesturen aangewezen afdelingsbestuur. De leiding van
voornoemde competities wordt door het betreffende afdelingsbestuur gedelegeerd aan
één of meerdere competitieleiders.
3. Voor alle competities gelden als besluiten van het Hoofdbestuur cq. het betreffende
afdelingsbestuur:
1. de wedstrijdroosters.
2. de competitiebulletins met aanwijzingen.
4. Voorschriften die door de HCL en HJCL namens het Hoofdbestuur aan een
afdelingsbestuur zijn gegeven met betrekking tot de afdelingscompetities dienen te
worden nageleefd.
5. De HCL c.q. HJCL is verplicht om alle hem bekende gegevens die noodzakelijk zijn voor
het goed functioneren van de afdelingscompetities op eerste aanvraag van een
afdelingsbestuur aan de desbetreffende ACL te verstrekken. Elke afdelingscompetitieleider heeft dezelfde verplichting jegens de HCL en de HJCL.
Artikel 16 Wedstrijdrooster
1. De betrokken competitieleider stelt de lid-verenigingen op de hoogte van de door hun
teams te spelen competitiewedstrijden door toezending van de wedstrijdroosters. Dit dient
op een zodanig tijdstip te geschieden dat deze wedstrijdroosters ten minste zeven dagen
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vóór de eerste volgens deze roosters te spelen competitiewedstrijden in het bezit van de
lid-verenigingen zijn.
De betrokken competitieleider heeft het recht wijzigingen in een vastgesteld
wedstrijdrooster aan te brengen. Wijziging van een wedstrijddatum moet ten minste 24 uur
vóór het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip bij de betrokken lid-verenigingen bekend zijn.
De lid-verenigingen zijn verplicht de competitiewedstrijden door hun teams volgens het
wedstrijdrooster te doen spelen.
Lid-verenigingen die deelnemen aan door de ETTU en/of de ITTF georganiseerde
evenementen behoeven voor het spelen van elke wedstrijd in deze evenementen op
andere dan door de ETTU en/of de ITTF vastgestelde data, de toestemming van de
betrokken competitieleider.

Artikel 17 Uitstel van competitiewedstrijden
Slechts bij hoge uitzondering en alleen om bijzondere redenen, te beoordelen door de
betrokken competitieleider, kan uitstel van het spelen van een competitiewedstrijd worden
verleend.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk en met redenen omkleed ten minste vier maal 24 uur
vóór het vastgestelde tijdstip van de competitiewedstrijd bij die competitieleider zijn ingediend.
Deze draagt er zorg voor dat in geval van verlenen van uitstel de betrokken lid-verenigingen
ten minste 24 uur vóór het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip van de competitiewedstrijd
hiervan in kennis zijn gesteld.
In ieder geval zal de betrokken competitieleider uitstel verlenen indien een speler door de
ETTU of ITTF voor een evenement is uitgenodigd, en indien een speler door de NTTB is
uitgenodigd voor deelname aan door het Hoofdbestuur jaarlijks aan het begin van het
wedstrijdseizoen vast te stellen evenementen en trainingsstages, mits het verzoek tot uitstel
zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de nominatie van de betrokken speler, maar
uiterlijk binnen 2 weken na die nominatie door de vereniging van de betrokken speler
schriftelijk bij de betrokken competitieleider wordt ingediend. Het Hoofdbestuur kan bij HBbesluit nadere voorwaarden stellen voor het uitnodigen van spelers voor de genoemde
evenementen en trainingsstages.
Artikel 18 Wedstrijdformulier
1. De betrokken competitieleider bepaalt aan het begin van elk wedstrijdseizoen op welke
wijze en in welk aantal bij elke competitiewedstrijd wedstrijdformulieren moeten worden
ingevuld en ingezonden.
2. Tevens publiceert hij aan het begin van ieder wedstrijdseizoen welke boetes gegeven
zullen kunnen worden ingeval wedstrijdformulieren niet voldoen aan de eisen van invulling
en inzending. De boetebedragen worden conform artikel 10 vastgesteld.
3. De aanvoerder van elk team is verantwoordelijk voor de juiste opgave van de spelers op
het wedstrijdformulier. Tevens controleren de aanvoerders de correctie invulling van de
set-/gamescores en de einduitslag. Door de ondertekening van het wedstrijdformulier
autoriseren de aanvoerders deze gegevens.
Artikel 19 Verplichting tot spelen
1. Een speler, opgegeven voor een team, mag zich niet onttrekken aan het spelen van een
competitiewedstrijd om in een andere competitiewedstrijd te spelen of op een andere wijze
tafeltennissport in NTTB-, ETTU- of ITTF-verband te beoefenen. Dit geldt niet indien de
speler door de NTTB is uitgenodigd voor deelname aan een evenement of training.
2. De betrokken competitieleider kan na schriftelijke verzoek van de betrokken speler
ontheffing van het bepaalde in lid 1 verlenen.
3. Bij weigering van dit verzoek stelt de betrokken competitieleider onmiddellijk het
Hoofdbestuur in kennis van zijn beslissing, onder vermelding van de daarbij in aanmerking
genomen overwegingen.

8

4.

De betrokken competitieleider neemt maatregelen tegen die lid-vereniging die zich onttrekt
aan de verplichting het door haar opgegeven team de competities tot het eind van die
competitie te doen uitspelen.

Artikel 20 Taken van de scheidsrechter
1. Voor de competitiewedstrijden die niet geleid worden door bondsscheidsrechters wordt in
onderling overleg voor elke set een scheidsrechter aangewezen. Alle in artikel 6 leden 1b,
c en d van de Statuten genoemde leden kunnen als scheidsrechter optreden.
2. De scheidsrechter moet er op toezien dat de spelregels in acht worden genomen en dat
de reglementen van de NTTB, voorzover deze betrekking hebben op de
competitiewedstrijden, worden nageleefd.
3. Na elk punt moet de scheidsrechter de stand in de game afroepen. Hij draagt zorg voor
het aantekenen van uitslagen op het wedstrijdformulier.
4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake
de te volgen speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn
mening over het vertoonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens een game aan de spelers
adviezen of aanwijzingen worden gegeven, of opmerkingen worden gemaakt;
5. De scheidsrechter moet erop toezien dat de spelers, de coach en de eventuele NPC zich
houden aan de algemene normen van fatsoen;
Hoofdstuk 6 Publicaties
Artikel 21 Publicaties
1. Het Hoofdbestuur c.q. afdelingsbestuur publiceert vóór aanvang van elke competitie:
a. de in artikel 1 bedoelde afwijkende systematiek van de competitie;
b. de in artikel 24 bedoelde richtlijnen en datum inzake de teamopgave;
2. Het Hoofdbestuur c.q. afdelingsbestuur publiceert jaarlijks
a. de in artikel 18 lid 1 bedoelde wijze van behandeling van wedstrijdformulieren;
b. de in artikel 22 bedoelde dispensatieregeling;
c. welke overtredingen tot een boete kunnen leiden en de hoogte van de boetes, conform
de artikelen 10,19,36,37 en 38 van dit reglement.
Deel III Reglement voor de landelijke competitie
Hoofdstuk 7 Gerechtigdheid tot spelen competitie
Artikel 22 Speelgerechtigdheid
1. Heren zijn niet gerechtigd in de damescompetitie uit te komen.
2. Een dame is niet gerechtigd aan de herencompetitie deel te nemen, tenzij het
Hoofdbestuur dispensatie heeft verleend op grond van:
a. Haar lidmaatschap van één van de nationale selecties zoals vermeld in het jaarlijks
verschijnende Topsportstatuut. Het Hoofdbestuur kan nadere voorwaarden stellen aan
de deelname in de herencompetitie. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de
teamopgave voor elke competitie aan de betrokken vereniging(en) medegedeeld.
b. Het deel uitmaken van een team dat uitkomt in de eredivisie dames. De betrokken
dame dient in het direct voorafgaande wedstrijdseizoen ten minste 60% van de
wedstrijden in de eredivisie dames te hebben gespeeld. Voor het opstellen van een
speler in de landelijke herencompetitie die niet aan dit aantal voldoet, dient de
betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de betrokken competitieleider. De
betrokken dame mag niet uitkomen in de play-offs van de eredivisie heren. Door de
teamopgave maakt betrokkene kenbaar of zij in het betreffende wedstrijdseizoen van
de dispensatie gebruik maakt. Indien betrokkene niet meer voldoet aan de gestelde
criteria en eventuele nadere voorwaarden vervalt de mogelijkheid tot dispensatie met
ingang van het volgende wedstrijdseizoen.
3. Tevens kan door het Hoofdbestuur dispensatie worden verleend aan een dame die:
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4.
5.
6.

a. Deel uitmaakt van een team dat vanuit de hoogste afdelingsklasse is gepromoveerd
naar de landelijke herencompetitie. De betrokken dame dient minimaal 50% van het
aantal enkelspelwedstrijden gespeeld te hebben, met een winstpercentage van minimaal
50%. Wanneer de betrokken dame in de competitie na promotie naar de landelijke
herencompetitie is uitgekomen in het team waarmee zij naar de landelijke
herencompetitie is gepromoveerd krijgt zij het recht om ook in andere teams en/of
namens andere lid-verenigingen in de landelijke herencompetitie uit te komen.
Tijdelijk buiten werking.
Tijdelijk buiten werking.
Onder omstandigheden kunnen jeugdleden aan de seniorencompetitie en senioren aan de
jeugdcompetitie deelnemen. Het Hoofdbestuur zal jaarlijks vóór 1 juni door middel van een
Hoofdbestuursbesluit aangeven onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Artikel 23 Gerechtigdheid tot spelen in team
1. Gerechtigd om te spelen voor een bepaald team zijn:
a. de aan de betrokken competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers van dat
team. Ten aanzien van beslissingswedstrijden geldt een uitzondering hierop voor de
spelers die niet voldoen aan het in artikel 35 bepaalde;
b. de overige spelers van de lid-vereniging voor zover ze behoren tot een hoger
genummerd team, met inachtneming van de invallersbepalingen in artikel 31.
2. Behoudens de beperkende bepaling in artikel 4 blijft een speler die gerechtigd was in een
bepaalde competitiewedstrijd te spelen, als de competitiewedstrijd op de vastgestelde
datum niet is gespeeld of slechts gedeeltelijk is gespeeld, gerechtigd op de opnieuw
vastgestelde datum in dezelfde competitiewedstrijd te spelen, ook wanneer hij zonder
deze bepaling niet meer gerechtigd zou zijn geweest.
Artikel 24 Teamopgave
1. De lid-verenigingen zijn verplicht hun teams voor elke competitie op te geven volgens door
het Hoofdbestuur vast te stellen richtlijnen en vóór een door het Hoofdbestuur vast te
stellen datum. Het doen van een niet-tijdige opgave kan beboet worden, terwijl bij een te
late opgave de betrokken competitieleider bovendien het recht heeft de te laat opgegeven
teams niet in te delen.
2. Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelneming aan de
competitie is opgegeven dient naar speelsterkte te worden ingedeeld bij een opgegeven
team. De spelers worden bij de teamopgaven naar speelsterkte genummerd, waarbij het
team met de sterkste spelers het laagst genummerde team vormt, enzovoorts.
3. Een speler die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger genummerd team uit te
komen dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, moet
door de betrokken competitieleider een verbod tot invallen opgelegd krijgen. Dit verbod
kan, uitsluitend door de betrokken competitieleider, worden beperkt tot die teams waarvoor de betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken.
Ten aanzien van een team waarin een speler uitkomt die door omstandigheden
genoodzaakt is in een hoger genummerd team uit te komen dan dat waarvoor hij feitelijk
wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, kan de betrokken competitieleider,
voorafgaand aan de betreffende competitie, bepalen dat alle resultaten van het team
waarvoor hij is opgegeven, aan het eind van de competitie uit de standenlijst worden
gehaald. Indien het team niet voor degradatie in aanmerking komt, behoudt het zijn plaats
in de desbetreffende klasse.
4. De teamopgave behoeft de goedkeuring van de betrokken competitieleider.
5. Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na de door het HB vastgestelde
datum voor de teamopgave alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betrokken competitieleider. Dit toevoegen van een nieuwe speler is niet een teamwijziging
als bedoeld in artikel 27.
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Artikel 25 Terugtrekken team
Een lid-vereniging die voor de competities een team heeft opgegeven, verplicht zich het door
haar opgegeven team de najaars- dan wel voorjaarscompetitie te doen uitspelen. De lidvereniging die een of meer teams uit de competitie wenst terug te trekken, dient een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek in bij de betrokken competitieleider die het verzoek slechts mag
inwilligen, indien naar zijn oordeel overtuigend wordt aangetoond dat verder spelen niet
mogelijk is.
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team
1. Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen
competitiewedstrijden komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd.
2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen. Bij de uitvoering van
de promotie- en degradatieregeling wordt het team geacht op de laatste plaats van de
desbetreffende groep te zijn geëindigd.
3. Bovendien kan de betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team is
teruggetrokken, een boete opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk
stellen voor de door andere teams reeds gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur.
Artikel 27 Teamwijziging
1. Een lid-vereniging heeft het recht elk team eenmaal in de najaarscompetitie en eenmaal in
de voorjaarscompetitie te wijzigen.
2. Een aanvraag tot teamwijziging moet worden gericht aan de betrokken competitieleider en
moet vergezeld gaan van een volledige opgave van alle teams. De aanvraag moet op een
zodanig tijdstip plaatsvinden dat de teamwijziging kan ingaan voordat de helft van het
aantal competitiewedstrijden in die competitie verspeeld is.
3. Een teamwijziging gaat eerst in na schriftelijke toestemming van de betrokken
competitieleider met inachtneming van artikel 24 lid 5.
4. De invalbeurten van spelers die bij een teamwijziging zijn betrokken, blijven als zodanig
gehandhaafd.
5. Tijdens de competitie kan de betrokken competitieleider een teamwijziging van een lidvereniging eisen indien naar zijn mening niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 24
lid 2. Een dergelijke door de competitieleider geëiste teamwijziging tast het in lid 1
genoemde recht niet aan.
Hoofdstuk 8 Competitiewedstrijden
Artikel 28 Competitiewedstrijd
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van
beide teams, zodat elke speler van het ene team een set speelt tegen elke speler van het
andere team. Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams,
waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. Indien op de
teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mogen spelers uit dat team, die tijdens een
competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, wel worden opgesteld in het dubbelspel
van die betreffende competitiewedstrijd.
2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider
als zodanig is aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn.
3. Voor de eredivisie dames en heren geldt een aparte regeling welke door middel van een
Hoofdbestuursbesluit wordt vastgesteld.
Artikel 29 Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd
1. Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden een geldig lidmaatschapsbewijs te kunnen tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8
lid 2 genoemde bevoegde functionarissen.

11

2. Een lid van de lid-vereniging waartoe een team behoort treedt op als aanvoerder van dit
team.
3. Is het in lid 2 bedoelde lid geen lid van genoemd team, maar non-playing-captain (NPC),
dan is hij verplicht zich vóór aanvang van de competitiewedstrijd bekend te maken.
4. Het dragen van uniforme sportkleding is verplicht. In de spelregels zijn nadere bepalingen
omtrent de sportkleding opgenomen.
Artikel 30 Verloop van een competitiewedstrijd
1. Elke competitiewedstrijd moet worden uitgespeeld op één dag. Is door overmacht het
spelen of het uitspelen van een competitiewedstrijd op één dag niet mogelijk, dan bepaalt
de betrokken competitieleider of, en zo ja waar en wanneer, de competitiewedstrijd
respectievelijk de resterende sets of games worden gespeeld. De betrokken
competitieleider beslist of er sprake is van overmacht.
2. De teamaanvoerders bepalen, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers
van het eigen team spelen.
3. De enkelspelen en het dubbelspel worden gespeeld in de volgorde zoals aangegeven op
het wedstrijdformulier;
4. Indien een speler twee sets achtereen moet spelen, heeft hij tussen deze twee sets het
recht op een rustpauze van vijf minuten;
5. Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler die hieraan
deelneemt niet aan enige andere competitiewedstrijd deelnemen.
Artikel 31 Invallers
Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een
andere speler, behorende tot dezelfde lid-vereniging, hem vervangen als invaller met
inachtneming van de volgende bepalingen:
1. vervanging door een invaller moet vóór de competitiewedstrijd geschieden.
2. een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager
volgnummer) dan waartoe hij volgens de in artikel 24 genoemde teamopgave behoort dan
wel na een teamwijziging op grond van artikel 27 is gaan behoren.
3. een speler mag na zijn derde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam, gedurende het verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor
het team waarin hij volgens de teamopgave is opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft
vervuld vóór het tijdstip van een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt gehandhaafd.
4. bij beslissingswedstrijden of promotie- of degradatiewedstrijden heeft elke invaller
toestemming nodig van de competitieleider. Het maximale aantal van drie invalbeurten per
competitie mag in beslissingscompetitiewedstrijden niet worden overschreden;
Artikel 32 Winstpunten
Voor alle klassen, zowel de senioren als de jeugd, geldt dat aan een team zoveel winstpunten
worden toegekend als er sets gewonnen zijn.

Artikel 33 Stand
1. Voor elke groep wordt naar het aantal behaalde winstpunten een stand opgemaakt.
Gelijkelijk over het gehele wedstrijdseizoen verdeeld worden de door de betrokken
competitieleider opgemaakte standen ten minste vier maal gepubliceerd.
2. Indien twee of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten hebben
behaald, wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de tussen deze teams
onderling gespeelde competitiewedstrijden.
De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door:

12

1. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet
gespeelde sets uit de competitiewedstrijden;
2. indien dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games uit
de in lid 2 sub 1 genoemde sets;
3. indien ook dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in de
in lid 2 sub 2 genoemde games;
4. indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub 1,2 en 3 toegepast op alle competitiewedstrijden die in de groep van de betreffende teams tegen alle andere teams
uit die groep zijn gespeeld;
5. indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of
degradatie worden beslissingswedstrijden vastgesteld.
Artikel 34 Promotie
1. De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te
promoveren of deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid
3 van dit reglement deze teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat.
2. Een vereniging kan, uitsluitend vóór aanvang van een competitie, de betrokken
competitieleider schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één of meerdere
van hun teams af te zien van het recht op promotie. Indien de competitieleider een
dergelijk verzoek inwilligt, worden in de betreffende groep aan het einde van de
competitie twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie geldt een eindstand waarin alle
resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op promotie uit de stand zijn
verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief alle resultaten van het team dat
heeft afgezien van het recht op promotie.
Artikel 35 Beslissingswedstrijden
1. Naast de in artikel 28 lid 2 genoemde beslissingswedstrijden kunnen ook beslissingswedstrijden worden vastgesteld tussen teams uit verschillende groepen om promotie of
degradatie vast te stellen.
2. Beslissingswedstrijden omvatten:
1. bij een beslissing tussen twee teams: één competitiewedstrijd. Eindigt deze competitiewedstrijd in een gelijk spel dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 van toepassing.
Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald.
2. bij een beslissing tussen meer dan twee teams: een halve competitie, zodat elk team
tegen elk ander team één competitiewedstrijd speelt. Bij gelijk eindigen is artikel 33 lid
2, sub 1 t/m 3 van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door
het lot bepaald.
3. De volgorde in de eindstand wordt bepaald door de resultaten van de beslissingswedstrijd(en).
4. Vóór het begin van een beslissingswedstrijd wordt bij loting bepaald welk team 'thuis'
speelt en welk team 'uit' speelt.
5. Beslissingswedstrijden worden bij voorkeur in een neutrale speelruimte gespeeld, aan te
wijzen door de betrokken competitieleider. Elke lid-vereniging waarvan een of meer teams
aan de competitie deelnemen, is verplicht gelegenheid te verschaffen voor het spelen van
een beslissingswedstrijd. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van al het voor een
competitiewedstrijd benodigde materiaal.
6. De betrokken competitieleider draagt er zorg voor dat de lid-verenigingen ten minste vijf
dagen vóór een beslissingswedstrijd die door een van haar teams of in haar speelgelegenheid moet worden gespeeld, in kennis zijn gesteld van de datum, de lokaliteit en het aanvangsuur van de competitiewedstrijd.
7. Beslissingswedstrijden moeten worden bijgewoond door de betrokken competitieleider, of
door een door hem aangewezen plaatsvervanger, of door een of meer bondsscheidsrechters. De competitieleider, of diens plaatsvervanger of de scheidsrechter(s) ondertekent
(ondertekenen) met de aanvoerders van beide teams het wedstrijdformulier.
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8.

Naast het bepaalde in artikel 31 geldt voor beslissingswedstrijden dat slechts die spelers
mogen worden opgesteld die in de onmiddellijk eraan voorafgaande competitiewedstrijdenreeks in ten minste 30% van de competitiewedstrijden van het betreffende
team in het enkelspel zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een speler die niet aan deze
norm voldoet, dient de betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de betrokken
competitieleider. Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk is aangetoond dat een der gerechtigde spelers verhinderd is.

Artikel 36 Niet opkomen van één of meerdere spelers
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd
een van beide teams onvoltallig is, worden de sets die door de aanwezige spelers
gespeeld kunnen worden gespeeld met inachtneming van de op het wedstrijdformulier
aangegeven volgorde;
2. Indien bij het (nog) niet aanwezig zijn van een der spelers niet gespeeld kan worden volgens de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde gaat de set die volgens het
wedstrijdformulier gespeeld had moeten worden voor de betreffende speler verloren.
3. Indien de te laat komende speler binnen 60 minuten na het vastgestelde of
overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op
overmacht, dan moeten zijn sets voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide
aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier.
4. De sets die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler worden
geacht te zijn gewonnen door de aanwezige speler met driemaal 11-0. Voor de sets
waarin beide spelers niet aanwezig zijn worden geen punten toegekend;
5. De betrokken competitieleider kan de lid-vereniging waarvan het team onvolledig is, een
boete opleggen.
Artikel 37 Niet opkomen van een team
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd
een van beide teams niet aanwezig is, wordt het geacht te laat te zijn opgekomen. Hiervan
wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening
gemaakt. De betrokken competitieleider kan het niet op tijd aanwezige team een boete
opleggen.
2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het
vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet
aanwezig is wordt het als niet opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder
van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De aanvoerder
zendt dit formulier, van zijn handtekening voorzien, naar de betrokken competitieleider.
Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de lid-vereniging waarvan het team
niet kwam opdagen.
3. Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of
overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op
overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld.
Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier.
4. Indien het team niet is opgekomen kan het een beroep doen op overmacht. Dit beroep
dient uiterlijk 48 uur na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de wedstrijd
te zijn ingediend bij de betrokken competitieleider. Het team zendt een afschrift van het
beroep aan de lid-vereniging van het andere team dat bij deze wedstrijd betrokken was.
5. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake was
van overmacht.
6. Bij niet opkomen stelt de betrokken competitieleider de competitiewedstrijd opnieuw vast,
en deelt dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was
vastgesteld, aan beide lid-verenigingen mee. Bij niet opkomen in een beslissingswedstrijd
is het wel aanwezige team winnaar van de beslissingswedstrijd.
7. Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider het niet opgekomen
team winstpunten in mindering brengen. Het aantal winstpunten in mindering is gelijk aan
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het maximaal aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd. Bovendien kan de
betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team niet aanwezig was, een
boete opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk stellen voor de door
het aanwezige team gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur.
8. Indien een team zich in één competitie tweemaal schuldig heeft gemaakt aan niet
opkomen in een competitiewedstrijd, kan het door de betrokken competitieleider uit de
competitie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als genoemd in artikel 26
bij terugtrekking van een team.
9. Een team waarvan slechts één speler opkomt wordt geacht niet te zijn opgekomen.
Artikel 38 Niet opkomen van beide teams
1. Indien 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de
competitiewedstrijd geen van beide teams aanwezig is worden beide teams als niet
opgekomen beschouwd.
2. Niet opgekomen teams krijgen evenveel winstpunten in mindering als het maximaal aantal
te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd is.
3. De betrokken competitieleider kan de lid-verenigingen van niet opgekomen teams een
boete opleggen.
4. De betrokken competitieleider stelt de competitiewedstrijd opnieuw vast, en deelt dit
binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was vastgesteld, aan beide lid-verenigingen mee.
Hoofdstuk 9 Structuur van de landelijke seniorencompetitie
Artikel 39 Omvang en structuur van de landelijke seniorencompetitie
1. Er is een landelijke competitie voor seniorleden (dames en heren). Het Hoofdbestuur
bepaalt jaarlijks de omvang en de structuur van deze competitie.
2. Behalve in de eredivisie dames respectievelijk de eredivisie heren, waarin een lidvereniging slechts met twee teams kan deelnemen, is het in alle overige landelijke klassen
mogelijk met meerdere teams per afzonderlijke groep in een klasse deel te nemen.
Artikel 40 Promotie binnen en naar en degradatie uit de landelijke competitie
1. De HCL bepaalt vóór aanvang van de competitie van elke klasse en groep de plaatsen in
de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap, promotie en degradatie.
2. De in lid 1 genoemde regeling wordt door het Hoofdbestuur voor aanvang van de competitie gepubliceerd.
3. Een lid-vereniging kan een schriftelijk verzoek indienen bij de HCL om een team in een
lagere klasse in te delen dan de klasse(n) waarin het team (de teams) op grond van de
behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande competitie zou (zouden) worden
ingedeeld.
4. De kampioen van Nederland in de landelijke jongenscompetitie heeft recht op een plaats
in de landelijke herencompetitie in de eerste competitie van het daarop volgende
wedstrijdseizoen. Een lid-vereniging kan van dit recht gebruik maken door dit schriftelijk
aan de HCL te melden vóór de in artikel 24 lid 1 vermelde datum voor het doen van de
teamopgave. Voor het betreffende team gelden de navolgende bepalingen:
a. Het team moet bij de heren spelen met minimaal 2 van de 3 of 3 van de 4 spelers van
het team waarmee men jeugdkampioen is geworden.
b. Het team zal worden geplaatst in de 3e divisie van de landelijke herencompetitie, indien
naar het oordeel van de HCL het niveau van het team voldoende is voor deze klasse.
Wanneer dat niet het geval is, wordt het team geplaatst in de hoogste klasse van de
afdeling waar het team vandaan komt.
5. Elk afdelingsbestuur bepaalt uit welke door haar georganiseerde competitie promotie naar
de landelijke competitie plaatsvindt. De betrokken landelijke competitieleider wordt vóór
aanvang van de betrokken landelijke competitie op de hoogte gesteld. Het Hoofdbestuur
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bepaalt het aantal teams per afdeling dat per competitie kan promoveren naar de
landelijke competitie.
Artikel 41 Promotie bij keuze
Indien, nadat de promotie naar en de degradatie uit de landelijke divisies volgens de door de
HCL vastgestelde regels zijn afgehandeld, in enige klasse alsnog een of meer plaatsen vacant
komen bepaalt de HCL als volgt hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld:
1. Door plaatsing van jeugdteams in de hoogste klasse van de landelijke jeugdcompetitie.
Voor deze jeugdteams zijn de in artikel 40 lid 4 sub a. en b. opgenomen bepalingen van
toepassing.
2. Vervolgens, voor een vacante plaats in de Eredivisie, door nieuwe teams, die op basis
van ingeschatte of vastgestelde speelsterkte naar het oordeel van de HCL , voldoende
sterk zijn voor de klasse waarin een plaats vacant is.
3. Vervolgens door teams afkomstig van een andere lid-vereniging die in de direct
voorafgaande competitie in de betreffende klasse uitkwamen en niet uit die klasse zijn
gedegradeerd. De samenstelling van een dergelijk team dient identiek te zijn aan de
samenstelling in de direct voorafgaande competitie.
4. Vervolgens door degradatie(s) ongedaan te maken, mits geen sprake is van verzwakking
van de betreffende teams. Als eerste komen hiervoor in aanmerking de teams die zijn
geëindigd op de hoogste plaats die degradatie oplevert, in volgorde van het aantal
behaalde punten. Indien sprake is van een gelijk aantal punten bepaalt de HCL de
volgorde van deze teams.
5. In de landelijke damescompetitie door plaatsing van nieuwe damesteams. De HCL kan
voor de landelijke damescompetitie besluiten het aantal teams in de klasse waarin een
nieuw damesteam wordt geplaatst te vergroten.
Artikel 42 Eredivisie dames en heren
Geschrapt.
Artikel 43 Landskampioenschap
De winnaar van de play-off tijdens de voorjaarscompetitie krijgt het recht om de titel
"verenigingskampioen van Nederland" te voerenTeams die een kam[pioens
Hoofdstuk 10 Structuur van de landelijke jeugdcompetitie
Artikel 44 Omvang en structuur van de landelijke jeugdcompetitie
1. Er is een landelijke competitie voor jeugdleden. Het Hoofdbestuur bepaalt jaarlijks de
omvang en de structuur van deze competitie.
2. In alle landelijke klassen is het voor elke lid-vereniging mogelijk met meer dan één team
per afzonderlijke groep in een klasse deel te nemen.
Artikel 45 Promotie binnen en naar en degradatie uit de landelijke jeugdcompetitie
1. De landelijke jeugdcompetitie wordt jaarlijks, voor aanvang van de najaarscompetitie door
de HJCL ingedeeld op basis van de sterkte van de opgegeven teams.
2. De HJCL bepaalt vóór aanvang van de najaarscompetitie van elke klasse en groep de
plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap en promotie voor de
daarop volgende voorjaarscompetitie.
3. De in lid 1 en 2 genoemde regeling wordt door het Hoofdbestuur voor aanvang van de
competitie gepubliceerd.
4. Teams die een kampioenschap behalen promoveren in de volgende competitie naar de
naast hogere klasse, tenzij het team naar oordeel van de betrokken competitieleider door
verandering in de samenstelling te veel is verzwakt.
5. Elk afdelingsbestuur bepaalt uit welke door haar georganiseerde competitie promotie naar
de landelijke voorjaarscompetitie plaatsvindt. De betrokken landelijke competitieleider
wordt vóór aanvang van de betrokken landelijke competitie op de hoogte gesteld.

16

Artikel 46 Promotie bij keuze
Indien, nadat de promotie naar de landelijke jeugdklassen volgens de door het HB vastgestelde regels is afgehandeld in enige klasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen bepaalt
het Hoofdbestuur als volgt hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld door sterke teams uit
de landelijke of afdelingsjeugdcompetitie te laten promoveren;
Artikel 47 Kampioensgroepen meisjes en jongens
1. De kampioensgroep jongens van de landelijke jeugdcompetitie bestaat uit 8 teams. De
kampioensgroep jongens wordt alleen in de voorjaarscompetitie gespeeld.
2. Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst
geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de
deelnemers via een zogenaamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Dit
houdt in dat de in de voorronde als eerste en tweede geëindigde teams zullen uitkomen
tegen de nummers 3 of 4. Wie tegen nummer 1 en wie tegen nummer 2 uitkomt wordt
door loting bepaald. De teams spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is
het team dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint. De winnaars van de halve
finale spelen één competitiewedstrijd op neutraal terrein tegen elkaar om het
landskampioenschap. De verliezers spelen één wedstrijd op neutraal terrein om de
plaatsen drie en vier. Zowel de finalewedstrijden als de wedstrijd tussen de verliezers van
de halve finales worden beëindigd zodra één van beide teams 6 sets heeft gewonnen.
De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een
halve competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde
competitiewedstrijden meetellen voor de eindrangschikking. Aldus zal worden bepaald
welk team als vijfde, zesde, zevende respectievelijk achtste in de kampioensgroep eindigt.
3. De winnaar van de kampioensgroep krijgt het recht om de titel "verenigingskampioen
jeugd van Nederland" te voeren.
Hoofdstuk 11 Bondsscheidsrechters
Artikel 48 Bondsscheidsrechters
1. Het Hoofdbestuur kan voor competitiewedstrijden in door haar aan te wijzen klassen
bondsscheidsrechters aanstellen.
2. Lid-verenigingen die met een of meer teams in de in het vorige lid bedoelde klassen uitkomen, kunnen door het Hoofdbestuur belast worden met een heffing.
3. Naast de in artikel 20 genoemde taken heeft de bondsscheidsrechter tevens tot taak het
invullen van het wedstrijdformulier en, vóór de aanvang van de competitiewedstrijd, het
controleren van het materiaal, de grootte van de speelruimte en de verlichting. Daarnaast
heeft de bondsscheidsrechter tot taak het (doen) uitvoeren van de bepalingen zoals
opgenomen in de onderdelen 3.3.2, 3.4 en 3.5.1. van de Spelregels.
Als het materiaal en/of de speelruimte en/of de verlichting niet langer blijkt te voldoen aan
de voorschriften kan hij de competitiewedstrijd laten staken. Hij meldt de door hem genomen maatregelen aan de betrokken competitieleider.
4. De bondsscheidsrechter die aangifte wil doen van een overtreding van de reglementen
bij de Tuchtcommissie informeert, tenzij dit in redelijkheid niet van hem verlangd kan
worden, daarover de aanvoerders, coaches of NPC’s van beide teams en maakt
daarvan aantekening op het wedstrijdformulier.
Artikel 49 Bijzondere bevoegdheden van de bondsscheidsrechter
1. Gedragingen van de spelers, de NPC en de coach die naar het oordeel van de bondsscheidsrechter niet stroken met de algemene normen van fatsoen, worden aangemerkt als
wangedrag.
2. Wangedrag wordt door de bondsscheidsrechter bestraft op basis van de bepalingen zoals
opgenomen in artikel 3.5.2. van de Spelregels. In geval van zeer ernstig wangedrag moet
de bondsscheidsrechter hiervan aangifte doen bij de Tuchtcommissie.
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3.

Een bondsscheidsrechter heeft het recht bij zeer dringende redenen een
competitiewedstrijd te staken of een competitiewedstrijd niet te laten aanvangen.
4. De bondsscheidsrechter heeft daarnaast als taak het uitvoeren van het penalty point
systeem. Het penalty point systeem wordt jaarlijks vastgesteld door het Hoofdbestuur.
5. Een beslissing van de bondsscheidsrechter is bindend.
Hoofdstuk 12 Slotbepaling
Artikel 50 Beslissing HB
In geval waarin dit reglement niet voorziet beslist het Hoofdbestuur. Indien tijdens een
competitiewedstrijd zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor die competitiewedstrijd
éénmalig de betrokken competitieleider. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet
voorzag alsmede zijn beslissing aan het Hoofdbestuur.
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