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Voorstellen wijziging van de Sportieve 

Reglementen 2018-2019 : 
Volgorde van stemmen: 

 

1+2 Schrapping van de artikelen betreffende de deelname van de 

dames aan de hereninterclub (A+WVL)    

                 schrapping: 8 ja , 12 neen    →  verworpen 

                 5 of 8 dames :  8 ja, 11 neen, 1 onthouding   →  verworpen 

6 Dames NG op de sterktelijst heren (AFTT)  

                 19 ja, 1  onthouding   →  aanvaard 

14. Verduidelijking C4.23.3 en C18.4.3. (VlB)  

                overbodig geworden omwille van de volgende stemming  

3 Herklassering (AFTT)  

                 18 ja, 2 neen   →  aanvaard 

5 Afmetingen landelijke interclub (AFTT)  

                 20 ja op geamendeerde voorstel  →  aanvaard 

16 Super Divisie beperking 3 spelers index 0.  

                 20 ja   →  aanvaard 

17 Verzette wedstrijd met als motief de Europese Beker (NSC)  

                 20 ja  op geamendeerde v oorstel →  aanvaard 

18 Verlies van kwalificatie voor een individuele competitie in geval 

van schuld aan de federatie (NRvB)  

                  variante 1: 2 ja, 18 neen 

                  variante 2: 11 ja, 9 neen  

                  variante 3: 20 ja  →  aanvaard  

7 Deelname van buitenlandse spelers aan het Belgisch 

Kampioenschap (AFTT)  

                  7 ja, 13 neen →verworpen 

8 Deelname van belgische spelers die aantreden in het buitenland 

(AFTT).  

                  20 ja →  aanvaard 
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4 Hervorming structuur nationale interclub heren  

             5 ja, 13 neen, 1 onthouding  →  verworpen 

               maar NR beslist unaniem  dat d it  voorste l verder  moet uitge werkt 

worden om tot de creatie van een Super B te leiden  

9 Aantal spelers per ploeg beperken (VlB)  

             2 ja, 18 neen →  verworpen 

10 Spelen met ploegen van 4 effectiev e spelers aanmoedigen (VlB)  

              11 ja, 9 neen →  verworpen 

11 Tegengaan competitievervalsing bij wedstrijden tussen ploegen 

van dezelfde club (VlB)  

              2 ja,  18 neen →  verworpen 

12 Tegengaan van forfaits met als doel een lagere ploeg te 

versterken (VlB)  

              3 ja, 17 neen →  verworpen 

13 Gebruik van spookspelers tegengaan (VlB) 

              2 ja, 18 neen →  verworpen 

15.1 Beperking speler voor de terugronde variant 1(LIM) 

             16 neen, 4 onthoudingen →  verworpen 

15.2 Beperking speler voor de terugronde variant 2(LIM) 

             10 ja, 10 neen  →  verworpen 

 


